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I.

AZ SZMSZ SZEMÉLYI / IDŐBELI HATÁLYA

A Nagymágocsi Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde többcélú intézmény szervezeti
felépítésére, működési rendjére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó azon
megállapításokat és rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe,
jelen belső szabályzat határozza meg.
Elkészítéséért - a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a
továbbiakban: Törvény) 69. § (1) bekezdés d) pontja értelmében - az intézményvezető
a felelős. Törvény 70. § (2) bekezdés b) pontja értelmében előterjesztése után a
nevelőtestület dönt az SZMSZ elfogadásáról. Az intézmény nem pedagógus
munkakörben foglalkoztatott dolgozóinak közössége egyetértési jogot gyakorol.
Az intézmény fenntartója és felügyeleti szerve Nagymágocs Nagyközség
Önkormányzata. A Szervezeti és Működési Szabályzat a fenntartó jóváhagyásával
20..év, …..hó, …..napján lép hatályba, és határozatlan időre szól.
Ezzel egyidejűleg érvényét veszti az intézmény korábbi Szervezeti és Működési
Szabályzata.
Az SZMSZ és a mellékletét képező egyéb belső szabályzatok, intézményvezetői
utasítások betartása az intézmény valamennyi közalkalmazottjára, az intézménnyel
jogviszonyban álló óvodás és bölcsődés gyermekére nézve kötelező érvényű.
-

Az SZMSZ hatálya kiterjed:
az óvodába, bölcsődébe járó gyermekek közösségére,
a gyermekek szüleinek, illetve törvényes képviselőinek közösségére,
a nevelőtestületre,
szakalkalmazottakra,
a nevelő és oktató munkát segítő dolgozókra,
egyéb

munkakörben
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A Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltakról a szülőket is tájékoztatni kell.
A fent említett dokumentumok hozzáférhetőségét a megtalálhatóság feltüntetésével,
illetve kifüggesztéssel biztosítani kell.
Az intézmény eredményes és hatékony működéséhez a további rendelkezéseket
különálló szabályzatok tartalmazzák. Ezek a szabályzatok az SZMSZ mellékletei
(függelék).
Az SZMSZ módosítására sor kerülhet a magasabb jogszabályok változásakor, a
működés feltételeinek változásakor, illetve ha az arra jogosultak (nevelőtestület,
szülők) erre javaslatot tesznek.
Az SZMSZ módosítása csak a szakalkalmazottak értekezleten való elfogadásával, a
Szülői Szervezet véleményének a kikérésével, a Fenntartó ellenőrzésével és
jóváhagyásával lehetséges.
Az SZMSZ mellékletei a törzsdokumentum nélkül módosíthatók, amennyiben a
jogszabályi előírások és/vagy az intézményvezető megítélése szerint az szükséges és
indokolt.
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I.
I.1.

A SZABÁLYZAT CÉLJA / JOGSZABÁLYI ALAPJA

Általános rendelkezések

A

köznevelési intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira
vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti és működési szabályzat határozza meg.
A Szervezeti és Működési Szabályzat a kialakított célrendszerek, tevékenységcsoportok
folyamatos összehangolt működését, racionális és hatékony kapcsolati rendszerét tartalmazza.
Az SZMSZ alapját az érvényben lévő jogszabályok és rendeletek képezik.

I.2.

Az SZMSZ alapjául szolgáló, annak tartalmát
jogszabályok és rendeletek

meghatározó

II.2.1.Óvodai tevékenységre vonatkozó jogszabályok
-

1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról (többszörösen módosított)

-

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

-

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

-

2014. évi CV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
módosításáról

-

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

-

32/1997. (XI. 5.) MKM rendelet a Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének
irányelve kiadásáról

-

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

-

363/2012. (XII. 17.) Kormányrendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról

-

229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény
végrehajtásáról (KIR)

-

277/1997. (XII. 22.) Kormányrendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógusszakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és
kedvezményeiről

-

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról (a továbbiakban Kjt.)

-

326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési
intézményekben történő végrehajtásáról

-

2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség
előmozdításáról

-

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről (a továbbiakban Mt.)
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-

2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról

-

368/2011. (XII.31.)
végrehajtásáról

Kormányrendelet

az

államháztartásról

szóló

törvény

II.2.2.Bölcsődei tevékenységre vonatkozó jogszabályok
-

1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

-

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

-

15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti,
gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük
feltételeiről

-

A bölcsődei nevelés – gondozás szakmai szabályai_Módszertani levél_Budapest, 2012
(Összeállította: Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet)

-

257/2000. (XII. 26.) Kormányrendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
ágazatban történő végrehajtásáról

-

1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális
intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

-

8/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek
adatainak működési nyilvántartásáról

-

9/2000. (VIII.4.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek
továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról

-

328/2011. (XI.29.) Kormányrendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti
alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz
felhasználható bizonyítékokról

-

369/2013. (X.24.) Kormányrendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi
szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről

-

37/2014. (IV.30.) EMMI rendelet a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozásegészségügyi előírásokról

II.2.3.Általános érvényű jogszabályok
-

18/1998. (VI. 3.) NM rendelet a fertőző betegségek és járványok megelőzése
érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

-

33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés
alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről

-

1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek
fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól

-

234/2011. (XI. 10.) Kormányrendelet a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról

-

54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról
8
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I.
I.1.

AZ INTÉZMÉNY MEGHATÁROZÁSA

Az intézmény neve, alapítója, fenntartója, székhelye, tagintézménye,
szakfeladata, alaptevékenysége

A költségvetési szerv megnevezése: Nagymágocsi Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde
Rövidített neve: Nagymágocsi Óvoda és Bölcsőde
Székhelye: 6622 Nagymágocs, Mátyás király utca 20.
Levelezési címe: 6622 Nagymágocs, Mátyás király utca 20.
Tagintézménye:
Árpádhalmi Tagintézmény
6623 Árpádhalom, Dózsa Gy. u. 1.
Intézményegysége:
Nagymágocsi Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde
Bölcsődei intézményegység
6622 Nagymágocs, Mátyás király u. 20.
Intézmény típusa:
Többcélú intézmény a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 20. § (1)
bekezdés a) pontja alapján
Jogelődjének megnevezés, székhelye:
Nagymágocsi Általános Művelődési Központ 6622 Nagymágocs, Szentesi út 40.,
Árpádhalomi Erzsébet Gyermekotthon Napközi Otthonos Óvoda 6623 Árpádhalom, Dózsa
Gy. u.1.
Közfeladata: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.
§ (1) bekezdés 6. pontja szerinti óvodai ellátás
Szakmai alaptevékenysége:
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben és a vonatkozó egyéb
jogszabályokban foglaltak szerint ellátja:
a)
óvodai nevelés,
b) a többi gyermekkel együtt foglalkoztatható sajátos nevelési igényű gyermekek
nevelése, oktatása, a különleges bánásmódnak megfelelő ellátása az alábbi
típusokra vonatkozóan:
ba) enyhe értelmi fogyatékos,
bb) beszédfogyatékos,
bc) egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő,
bd) érzékszervi (enyhe fokban hallássérült – nagyothalló) fogyatékos.
c)
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek
nevelése, oktatása, fejlesztő foglalkoztatása.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
42. §-ában foglaltak szerinti három éven aluli gyermekek napközbeni ellátása,
gondozása (bölcsődei ellátás)
Államháztartási szakágazati besorolása: 851020 Óvodai nevelés
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Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti megjelölése:
Ssz.
1.
2.

Kormányzati funkció
104030
091110

3.

091120

4.

091140

Megnevezés
Gyermekek napközbeni ellátása (bölcsődei ellátás)
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének,
ellátásának szakmai feladatai
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

Alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése:
Három éves kortól a tankötelezettség teljesítésének megkezdéséig a gyermekek gondozása,
nevelése.
Működési területe: Nagymágocs nagyközség közigazgatási területe; Árpádhalom község
közigazgatási területe
Irányító szerv neve, székhelye:
Nagymágocs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
6622 Nagymágocs, Szentesi út 42.
Alapító szerv neve, székhelye:
Nagymágocs Nagyközség Önkormányzat
6622 Nagymágocs, Szentesi út 42.
Alapító okirat jóváhagyó határozat kelte, száma: 84/2014. (V. 29.) Kt. sz. határozat
Alapító okirat hatályba lépésének napja: 2014. szeptember 1.
Alapító okirat kiadásának jogszabályi háttere:
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdés, a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdés, az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdései,
valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet
Fenntartó neve, székhelye:
Nagymágocs Nagyközség Önkormányzat
6622 Nagymágocs, Szentesi út 42.
Vezetőjének megbízási rendje:
Nagymágocs
Nagyközség
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
vonatkozó
jogszabályokban előírt képesítési követelményeknek megfelelő intézmény vezetőt nevez ki
5 éves határozott időre, pályázat alapján.
Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján
közalkalmazotti jogviszony. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszony tekintetében a
munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, továbbá a megbízási jogviszonyra
a
Polgári
Törvénykönyv
rendelkezései
az
irányadók.
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Intézmény alkalmazotti létszáma:
Összesen:
18 fő, ebből
Óvodában:
15 fő
- Székhelyintézmény: 12 fő, ebből 7 fő óvodapedagógus, ebből 1 fő
intézményvezető és 1 fő intézményvezető helyettes, 4 fő a nevelő munkát segítő
alkalmazott, ebből 3 fő dajka és 1 fő pedagógiai asszisztens, 1 fő technikai
dolgozó, (konyhai kisegítő teljes álláshelyen)
- Tagintézmény:
3 fő, ebből 2 fő óvodapedagógus, ebből 1 fő
tagintézmény- vezető, 1 fő a nevelő munkát segítő alkalmazott dajka,
Bölcsődében:
3 fő, ebből 2 fő kisgyermeknevelő és 1 fő technikai
Férőhelyek száma:
Óvodában:
Székhelyintézmény:
Tagintézmény:
Bölcsődében:

105 fő, ebből
75 fő
30 fő
14 fő

Maximális gyermeklétszám:
Óvodában:
120 fő
Nagymágocs településen: 90 fő
Árpádhalom településen: 30 fő
Bölcsődében:
14 fő
Feladatellátást szolgáló vagyon:
A feladatok ellátásához Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata által ingyenesen és
kizárólagosan biztosított használati jog az intézmény részére a 6622 Nagymágocs, Mátyás
király u. 20. szám alatti, 720 helyrajzi számú, 511 m2 alapterületű, továbbá az Árpádhalom,
Dózsa Gy. u. 1. szám alatti, 256.hrsz-ú ingatlannak az óvodai feladatellátást szolgáló részein,
továbbá a leltár szerint nyilvántartott eszközökön.
Vagyon feletti rendelkezési jog:
A vagyongazdálkodás szabályait Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének mindenkor hatályos, az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás
szabályairól szóló rendelete szabályozza. A Nagymágocsi Napközi Otthonos Óvoda és
Bölcsőde épülete, leltár szerinti ingóságai, felszerelései és berendezései Nagymágocs
Nagyközség Önkormányzata tulajdonában állnak. Az Árpádhalmi Tagintézmény épülete,
leltár szerinti ingóságai, felszerelései és berendezései Árpádhalom Község Önkormányzata
tulajdonában állnak. A használati jog az intézményt illeti meg, a gazdálkodási jogot az
intézmény részére jóváhagyott költségvetés erejéig gyakorolhatja.
Intézményi azonosítók:
Törzskönyvi azonosító szám: 826105
PIR szám/OM azonosító: 202851
Adószám: 15826109-1-06
Számlaszám:

11

NAGYMÁGOCSI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA és BÖLCSŐDE
6622 Nagymágocs, Mátyás király utca 20.
OM azonosító: 202851
06-63/363-024
e-mail:ovoda6622@gmail.com

I.2.

Az

intézmény
állami
feladatként
ellátott
szakfeladata, alaptevékenysége (általános rendelkezések)
III.2.1. A bölcsőde
A bölcsőde a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását,
szakszerű gondozását és nevelését biztosító intézmény. Ha a gyermek a 3. évét betöltötte,
de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, a 4.
évének betöltését követő augusztus 31-ig nevelhető és gondozható a bölcsődében.
A Gyvt. 42. § (2) bekezdésében foglaltak szerint „A bölcsőde a fentieken túl végezheti a
fogyatékos gyermekek nevelését és gondozását is.” Esetünkben ez nem tartozik bele az
alapfeladatba (, és a szakmai program sem tartalmazza). A bölcsődei ellátásban az Nktv.
4. § 25. pontja szerinti gyermek legfeljebb hatéves koráig vehet részt.
A bölcsőde az alapellátáson túl szolgáltatásként speciális tanácsadással, időszakos
gyermekfelügyelettel, gyermekhotel működtetésével, vagy más gyermeknevelést segítő
szolgáltatásokkal segítheti a családokat. [Gyvt. 42. § (3)] Ilyen tevékenységeket
bölcsődénk nem lát el.

III.2.2. Az óvoda
A köznevelés magában foglalja az óvodai nevelést; az óvoda a közoktatási rendszer
szakmailag önálló nevelési intézménye, a családi nevelés kiegészítője. Az óvodai nevelés
a gyermek három éves korában kezdődik és annak az évnek augusztus 31. napjáig tart,
amelyben a gyermek eléri az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget. Az óvoda felveheti
azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti,
feltéve, hogy minden három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme
teljesíthető. Biztosítja az óvodáskorú gyermek fejlődésének és nevelésének optimális
feltételeit. Az óvoda funkciói: óvó-védő, szociális, nevelő-személyiségfejlesztő funkció.
Az óvoda közvetetten segíti az iskolai közösségbe történő beilleszkedéshez szükséges
gyermeki személyiségvonások fejlődését. Az óvoda pedagógiai tevékenységrendszere és
tárgyi környezete segíti a gyermek környezettudatos magatartásának kialakulását.
Az óvodai nevelés célja az, hogy az óvodások sokoldalú, harmonikus fejlődését, a
gyermeki személyiség kibontakoztatását elősegítse, az életkori és egyéni sajátosságok és
az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével (ideértve a kiemelt figyelmet igénylő
gyermek ellátását is).
Az óvoda feladata a gyermekek lelki, testi, és értelmi fejlődésének, készségeinek és
képességeinek, ismereteinek, jártasságainak, érzelmi és akarati tulajdonságainak
megfelelő tudatos fejlesztése.
Az intézmény feladatának ellátása során a gyermekek mindenekfelett álló érdekeit
vesszük figyelembe. Az egyenlő bánásmód elvének és követelményének eleget téve,
azonos feltételeket biztosít minden gyermek számára.
Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában
foglaló foglalkozás keretében, magyar nyelven folyik.
Az óvodai nevelés térítésmentes, melynek része a beilleszkedési, tanulási és magatartási
nehézséggel küzdő, a tartósan beteg, a sajátos nevelési igényű gyermek számára
megszervezett felzárkóztató foglalkozás, valamint a gyermekek egészségfejlesztése, a
kötelező
rendszeres
egészségügyi
felügyelet
is.
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A
többi
gyermekkel
együtt
foglalkoztatható
sajátos
nevelési igényű,
beilleszkedési/tanulási/magatartási zavarral küzdő, a szociális-gazdasági státuszából, a
lakóhelyéből, a családi hátteréből, a kisebbséghez való tartozásából, a bevándorló
családjából fakadóan esélyegyenlőségre szoruló gyermek integrált nevelése, oktatása,
különleges gondozás keretében történő ellátása az intézmény Alapító Okiratában
foglaltak szerint, a Pedagógiai Program alapján, a többi gyermekkel együtt, azonos
csoportban történik.
A tankötelezettség a nemzeti köznevelési törvényben leírtak szerint értelmezendő, és
minden gyermekre érvényes. A gyermek megfelelő fejlettsége esetén legkorábban attól a
naptári évtől válik tankötelessé, amelyben a hatodik életévét augusztus 31-ig betölti.
Az óvoda biztosítja a hitoktatást, a Szülői Szervezet véleményének kikérésével, a szülők
igénye szerint, egyházi jogi személlyel együttműködve az óvoda napirendjéhez igazodva.

III.3. Az intézmény bélyegzőinek felirata és lenyomata
III.3.1.

Székhelyintézmény

hosszú (fej) bélyegző

körbélyegző

A székhely-intézmény bélyegzőinek használatára jogosultak:
Intézményvezető:
Intézmény-vezető helyettes:

III.3.2. Tagintézmény
hosszú (fej) bélyegző

A tagintézmény bélyegzőjének használatára jogosult:
Tagintézmény-vezető:
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I.
I.1.

AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE, EGYSÉGEI,
A KAPCSOLATTARTÁS RENDJE
Az intézmény jogi és gazdálkodási helyzete

A Nagymágocsi Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde többcélú intézmény a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 20. § (1) bekezdés a) pontja alapján.
A Nagymágocsi Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde szakmailag önálló intézményként
működő jogi személy; az óvodára vonatkozóan a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény, míg a bölcsődére a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI. törvény jogi szabályozása a meghatározó.
A Nagymágocsi Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde szervezetével és működésével
kapcsolatosan minden olyan ügyben dönt, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe. A
működéssel kapcsolatos döntések előkészítésében, végrehajtásában, ellenőrzésében részt
vesznek a szakalkalmazottak (óvodapedagógusok, kisgyermeknevelők), a szülők, ill.
képviselőik a jogszabályban meghatározottak szerint.
Az intézmény a gazdálkodási jogkörét tekintve: előirányzatai felett teljes jogkörrel
rendelkező, önállóan működő költségvetési szerv; alaptevékenységeit önállóan látja el.
Gazdálkodási besorolása szerint: önállóan működő költségvetési szerv. A pénzügyi-gazdasági
feladatokat a Nagymágocsi Közös Önkormányzati Hivatal, mint önállóan működő és
gazdálkodó költségvetési szerv látja el a „Munkamegosztási megállapodás” az
együttműködésének rendjéről, a munkamegosztás, a jog és hatáskör gyakorlás, a
felelősségvállalás szabályairól, valamint a belső ellenőrzési feladatok ellátásáról alapján.
Az intézménynek rendelkeznie kell a feladatai ellátásához szükséges feltételekkel.
A fenntartó szerv által, valamint egyéb bevételei alapján gondoskodik feladatainak ellátásáról.
Fenntartási és működési költségeit évente összeállított költségvetésben kell előirányozni.
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végez.
Az intézmény jogszabályban előírt nyilvántartásokat köteles vezetni és az országos statisztikai
adatgyűjtési programban, ill. a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott adatokat
köteles szolgáltatni. Az adatok továbbíthatóak az Adatvédelmi Szabályzatban
meghatározottak szerint.

I.2.

Az intézmény szervezeti egységei, a szervezeti egységek közötti
kapcsolattartás, a vezetők és a szervezeti egységek közötti
kapcsolattartás, a vezetők közötti szervezeti kapcsolattartás és
feladatmegosztás rendje, formája

IV.2.1. Az intézmény szervezeti egységei
A Nagymágocsi Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde két szervezeti egységből áll, melyet az
intézményvezető
egyszemélyi
felelősként
vezet.
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A bölcsődei és az óvodai feladatokat ellátó szervezeti egységek szakmai szempontból
önállóak, tevékenységüket a rájuk irányadó jogszabályok, szakmai előírások alapján végzik.
A bölcsődei intézményegység élén szakmai vezető áll.
Az óvoda és a bölcsőde is egységes szervezeti rendszerű intézmény, amelyben elkülönült
szervezeti egység nem működik.
A jogszabályoknak, a szakmai előírásoknak megfelelően az intézményen belül részleges
önállósággal, adekvát, ill. sajátos feladatokkal és jogosítványokkal rendelkeznek:
a)
nevelőtestület,
b) kisgyermeknevelők,
c) nevelő munkát közvetlenül segítő alkalmazottak,
d)
technikai foglalkoztatottak.
Az intézményben betöltött szakmai munkakörökhöz név szerint hozzárendelt feladatokat a
munkaköri leírások tartalmazzák, melyeknek aktualizálása a nevelési év kezdő napjáig
megtörténik.

IV.2.2. Az intézmény szervezeti egységei közötti kapcsolattartás
Az intézmény nevelési egységei közötti rendszeres szakmai kapcsolattartás az
intézményvezető által elkészített éves munkatervben ütemezett munkatársi, nevelőtestületi, ill.
rendkívüli értekezleteken valósul meg.
Az egyes tervezési időszakokra (tematikus projektek, nevelési etapok) vonatkozó feladatokat
a csoportokban dolgozó szakemberek és nevelő munkát segítő alkalmazottak megbeszélik.
A bölcsődei kisgyermeknevelők és az óvodapedagógusok szoros partnerkapcsolatot tartanak
fenn egymással.

IV.2.3. A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás
Az intézmény belső szervezeti egységeinek, vezetői szintjeinek meghatározásánál
legfontosabb alapelv, hogy az intézmény feladatait zavartalanul, zökkenőmentesen, a
követelményeknek megfelelően jó színvonalon lássa el.
Az intézményvezető egyszemélyi felelősséggel vezeti az intézményt. Ennek keretében ellátja
a nemzeti köznevelési törvényből, a II.2. pontban felsorolt jogszabályokból és a jelen
szabályzatból rá háruló, a szervezet vezetésével kapcsolatos feladatokat.
Az intézményvezető közvetlenül vezeti az egységes szervezetet, ezen belül is ellátja
valamennyi elkülönült szervezeti egységnek nem minősülő egységek vezetését.
Az intézményvezető az intézményegység/tagintézmény vezetőivel/szakmai alkalmazottaival
(óvodapedagógusok, kisgyermeknevelők) rendszeres, napi információs kapcsolatot tart, amely
a vezetésre, a szakmai munkára és az intézmény működésére egyaránt kiterjed.
Az intézményvezetőt a nevelő munkát segítő alkalmazottak és a technikai dolgozók
közösségével kapcsolatos vezetői feladatában az intézményvezető-helyettes segíti.
Az intézményvezető a magasabb vezető beosztású óvodapedagógusokkal, továbbá a bölcsőde
szakmai vezetőjével, havi rendszerességgel vezetési/szakmai/gazdálkodással kapcsolatos
értekezletet tartanak, ill. az aktuális feladatoktól függően igény szerint is megbeszéléseket
folytatnak.
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IV.3.1. Az intézmény szervezeti vázrajza
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Alkalmazotti létszám: Nagymágocs Nagyközség Képviselő-testülete által évente
meghatározott [a következő nevelési évben indítható (óvodai) csoportok számának
meghatározásával összefüggően].
Óvodapedagógusok és nevelő munkát segítő alkalmazottak száma Nkt. és mellékletei szerint.
Ebből:
1 fő intézményvezető
1 fő intézményvezető-helyettes
1 fő tagintézmény-vezető

IV.4. Az intézményvezetés szerkezete
Az intézmény élén az intézményvezető áll, akit az intézményvezető helyettes és a
tagintézmény vezető segít az intézmény vezetésével összefüggő teendők ellátásában
feladatmegosztás alapján.

Intézményvezető

Intézményvezető
helyettes

Tagintézmény
vezető

Bölcsőde
szakmai
vezető

IV.4.1. Magasabb
jogállása,

vezetői és vezetői megbízások köre,
főbb feladatok

A Kormány 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelete a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben
történő végrehajtásáról 21. § értelmében a köznevelési intézményben – az intézmény
gazdálkodási jogosítványaitól függetlenül magasabb vezetői megbízásnak minősül:
- a tagintézmény-vezetői megbízás [ab)],
- az intézményegység-vezetői megbízás [ac)],
- az intézményvezető-helyettesi megbízás [ad)].
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IV.4.1.1. Intézményvezető
A köznevelési intézmény vezetőjének az intézmény vezetésében fennálló felelősségét,
képviseleti és döntési jogkörét a nemzeti köznevelésről szóló törvény határozza meg. Ellátja
továbbá a más jogszabályok által a vezető hatáskörébe utalt feladatokat.

A köznevelési intézmény vezetője az Nkt. 69. § (1)–(2) bekezdésében foglaltak szerint
a) felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, gazdálkodásért, önálló
költségvetéssel nem rendelkező intézmény esetében a működtetővel kötött szerződésben
foglaltak végrehajtásáért, működtető hiányában a fenntartó által rendelkezésére bocsátott
eszközök tőle elvárható gondossággal való kezeléséért,
b) önálló költségvetéssel nem rendelkező intézmény vezetője kivételével gyakorolja
a munkáltatói jogokat a köznevelési intézményben foglalkoztatottak felett,
c) dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet
jogszabály, kollektív szerződés, közalkalmazotti szabályzat nem utal más hatáskörébe,
d) felelős az intézményi szabályzatok elkészítéséért,
e) jóváhagyja az intézmény pedagógiai programját,
f) képviseli az intézményt.
(2) A nevelési-oktatási intézmény vezetője felel
a) a pedagógiai munkáért,
b) a nevelőtestület vezetéséért,
c) a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért, végrehajtásuk
szakszerű megszervezéséért és ellenőrzéséért,
d) önálló költségvetéssel rendelkező intézmény esetében a rendelkezésre álló
költségvetés alapján a nevelési-oktatási intézmény működéséhez szükséges személyi és
tárgyi feltételek biztosításáért,
e) a nemzeti és iskolai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezéséért,
f) a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, a
gyermekvédelmi jelzőrendszernek a köznevelési intézményhez kapcsolódó feladatai
koordinálásáért,
g) a nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért,
h) az
iskolaszékkel,
a
munkavállalói
érdek-képviseleti
szervekkel
és
a diákönkorm
i) a tanuló- és gyermekbaleset megelőzéséért,
j) a gyermekek, tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért,
k) a pedagógus etika normáinak betartásáért és betartatásáért.
Az intézményvezető közvetlen munkakapcsolatot tart a bölcsőde szakmai vezetőjével, és
közvetett kapcsolatban áll az NCSSZI (Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet)
munkatársaival.
A bölcsőde és az óvoda ellenőrzési és irányított önértékelési rendszerének a működéséért
felelős.
Alkalmazás minősége: intézményvezető
Kinevezési és megbízási rendje:
Az önkormányzat Képviselő-testülete kizárólagos hatáskörébe tartozik az intézményvezető
határozatlan időre szóló közalkalmazotti jogviszonyba történő kinevezése és határozott időre
szóló
vezetői
megbízása.
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A kinevezési jogkör magába foglalja a felmentés, megbízás visszavonását, az
összeférhetetlenség megállapítását, a fegyelmi eljárás megindítását, a fegyelmi büntetés
kiszabását. Az egyéb munkáltatói jogokat (melyen a kinevezési jogkörön kívül minden más
munkáltatói jogot kell érteni) a polgármester gyakorolja.
Főbb feladatköre:
A részletes feladatokat tartalmazó munkaköri leírást a kinevezési okirattal együtt a
polgármester adja ki.
Helyettesítés rendje:
Az intézményvezetőt távollétében és akadályoztatása esetén az intézményvezető helyettes
helyettesíti.
Munkaköri leírás minta: SZMSZ mellékletek

IV.4.1.2. Intézményvezető helyettes
Vezetői tevékenységüket az intézményvezető közvetlen irányítása mellett végzik.
Nevelési

területükön közreműködnek
tevékenységek irányításában.

a

vezető

által

megállapított

Közvetlenül szervezik és irányítják a nevelő munkát segítő alkalmazottak munkáját.
Felelősök:
a pedagógus továbbképzések nyilvántartásáért, koordinálásáért,
a Szülői Szervezet működésének segítéséért,
a helyettesítési beosztás elkészítéséért, megszervezéséért,
- a pedagógiai tevékenységgel összefüggően a nevelő munkát segítő alkalmazottak
munkájának ellenőrzéséért,
- ellátják az óvoda gazdasági ügyeinek menedzselésével, a munkából való távolmaradások
jelentésével összefüggő feladatokat,
- írásos dokumentációt
szolgáltatnak a KIR statisztikai rendszerben
történő gyermekadatokhoz, felelnek a tanügy-igazgatási nyilvántartásokért,
vezetik a törzskönyvet.
Munkakör megnevezése: intézményvezető helyettes
Jogállása: magasabb vezető beosztású, az intézményvezetőt távolléte vagy akadályoztatása
esetén helyettesíti.
Kinevezési és megbízási rendje:
A
közalkalmazotti jogviszonyba történő kinevezése és a vezetői megbízása
az intézményvezető kinevezési jogkörébe tartozik. Felette teljes munkáltatói jogkört
gyakorol.
Főbb feladatköre:
Az intézményvezető helyettes részletes feladatait a munkaköri leírás tartalmazza.
Munkaköri leírás minta: SZMSZ mellékletek

IV.4.1.3.

Tagintézmény vezető

Munkakör megnevezése: tagintézmény vezető
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Jogállása:

magasabb vezető beosztású, távolléte vagy akadályoztatása esetén
az intézményvezető helyettes helyettesíti.
Kinevezési és megbízási rendje:
A
közalkalmazotti jogviszonyba történő kinevezése és a vezetői megbízása
az intézményvezető kinevezési jogkörébe tartozik. Felette teljes munkáltatói jogkört
gyakorol.
Főbb feladatköre:
A tagintézmény vezető részletes feladatait a munkaköri leírás tartalmazza.
Munkaköri leírás minta: SZMSZ mellékletek

IV.4.2. Bölcsőde szakmai vezető
A bölcsőde szakmai vezetője felelős:
- a bölcsődei szakmai feladatok megvalósulásáért, a szakmai munka irányításáért,
- a helyes és szakszerű gondozási/nevelési elvek megvalósulásáért,
- a jogi környezet szabályozásának folyamatos nyomon követéséért,
- a szakmai munka jogszabályok szerinti végrehajtásáért,
- a közegészségügyi és személyi higiénés előírások betartásáért,
- a bölcsőde-orvosi utasítások végrehajtásáért.
Munkakör megnevezése: bölcsőde szakmai vezető
Jogállása:

magasabb vezető beosztású, távolléte vagy akadályoztatása esetén
az intézményvezető helyettes helyettesíti.
Kinevezési és megbízási rendje:
A
közalkalmazotti jogviszonyba történő kinevezése és a vezetői megbízása
az intézményvezető kinevezési jogkörébe tartozik. Felette teljes munkáltatói jogkört
gyakorol.
Főbb feladatköre:
A bölcsőde szakmai vezető részletes feladatait a munkaköri leírás tartalmazza.
Munkaköri leírás minta: SZMSZ mellékletek

IV.3.

A vezetők benntartózkodása az intézményben

A nevelési-oktatási intézményben biztosítani kell, hogy az alatt az időszak alatt, amelyben a
gyermekek az intézményben tartózkodnak, a vezetői feladatok ellátása ne maradjon
ellátatlanul, ennek érdekében:
- az intézmény nyitva tartási idején belül, munkaidő beosztástól függően 800 – 1600 óra
között az intézmény vezetője és helyettese közül legalább egyiküknek, vagy
- ha a vezetői megbízással rendelkezők létszáma, ill. a vezetők betegsége vagy más okból
való távolléte nem teszi lehetővé a vezetői feladatok fentebb való ellátását, és/vagy tartós
távollétnek nem minősülő szabadság, betegség, egyéb hiányzás, egybeeső munkarend miatt
az intézményvezető vagy az intézményvezető helyettes folyamatos intézményben
tartózkodása nem megoldható, úgy a továbbiakra irányadó helyettesítési rendben kijelölt
közalkalmazottaknak kell az intézményben tartózkodnia, akinek felelőssége, intézkedési
jogköre az intézmény működésével, a gyermekek biztonságának megóvásával összefüggő,
azonnali
döntést
igénylő
ügyekre
terjed
ki.
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IV.4. A helyettesítés rendje
Az intézményvezető akadályoztatása esetén helyettesítését az óvodában teljes felelősséggel az
intézményvezető-helyettes, míg a bölcsődében a bölcsőde szakmai vezető látja el  az
azonnali döntést igénylő, az intézményvezető kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyek (mint
munkáltatás) kivételével.
Az intézményvezető tartós távolléte esetén a helyettesítés ellátása fenntartói intézkedés
alapján történik.
Az intézményvezető és az intézményvezető-helyettes egyidejű távolléte esetén a helyettesítés
az intézményvezető által adott eseti megbízás alapján történik.
Ezen megbízás hiányában az intézményvezető a legmagasabb szolgálati idővel rendelkező
rangidős, határozatlan időre kinevezett óvodapedagógust / bölcsődében kisgyermeknevelőt
bízhatja meg az adott munkaterületen intézkedésre jogosultként.
Az intézmény teljes nyitva tartási ideje közötti időben:
bölcsődében
600 – 910, illetve 1320 – 1630 közötti,
- óvodában
600 – 800, illetve 1600 – 1700 közötti időszakokban a vezető
helyettesítésének ellátásában közreműködnek a munkarend szerint ez időben munkát
végző szakmai alkalmazottak.

IV.5. Az intézmény képviseletére jogosultak
Az intézmény hivatalos külső képviseletét (sajtó-nyilvánosan, fenntartó előtt, stb.) csak az
intézmény vezetője, illetve csak az általa az adott alkalomra delegált és/vagy adott
célfeladattal megbízott intézményi dolgozó láthatja el.

IV.6. Az intézményben betöltött egyéb szakmai munkakörök
Megnevezésük:
Óvodapedagógusok, nevelő munkát segítő alkalmazottak  dajkák, pedagógiai
asszisztens, kisgyermeknevelők
Jogállásuk:
Beosztott közalkalmazottak az intézményvezető közvetlen irányítása alá tartoznak.
Kinevezés rendje:
A kinevezési és egyéb munkáltatói jogkört teljes körűen az intézményvezető gyakorolja.
Helyettesítés rendje:
Intézményvezető-helyettes / tagintézmény vezető / bölcsőde szakmai vezető utasítása szerint.
Főbb feladatai:
A részletes feladatokat a munkaköri leírások foglalják magukban (feladatkör, hatáskör,
felelősség). A munkaköri leírást az intézményvezető a kinevezési okirattal együtt adja ki.

IV.7. Az intézményben betöltött egyéb munkakörök
A nevelőtestülettől és a nevelő munkát közvetlenül segítőktől elkülönült feladattal rendelkező
közalkalmazottak feladata elsősorban az óvoda és bölcsőde rendeltetésszerű működését
szolgáló feltételek biztosítása (funkcionális feladatkörök). Az óvodában a konyhai kisegítő
teljes álláshelyen és a félműszakos takarító a nemzeti köznevelési törvényben előírt, államilag
finanszírozott létszámon felüli dolgozó, míg a bölcsődében a technikai alkalmazott
foglalkoztatása előírás (, aki mivel kisgyermeknevelői végzettséggel is rendelkezik, a hiányzó
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szakalkalmazottat helyettesíteni tudja, így oldható meg a feladatellátás egy csoportos
bölcsődében).
Munkaköri leírás minták: SZMSZ mellékletek

IV.8. A nevelőtestület
A nevelési-oktatási intézményben közalkalmazotti jogviszony, munkaviszony keretében
pedagógus-munkakörben, valamint a felsőfokú végzettséggel rendelkező, nevelő és oktató
munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak közössége.
A nevelőtestület a nevelési-oktatási intézmény legfontosabb tanácskozó és döntéshozó szerve.
A nevelési-oktatási intézmény nevelőtestülete a nevelési és oktatási kérdésekben, a nevelésioktatási intézmény működésével kapcsolatos ügyekben döntési, egyebekben véleményező és
javaslattevő jogkörrel rendelkezik.
A nevelőtestület jogkörében dönt többek között:
- a pedagógiai program elfogadásáról,
- az SZMSZ elfogadásáról,
- a nevelési-oktatási intézmény éves munkatervének elfogadásáról,
- a nevelési-oktatási intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók
elfogadásáról,
- a továbbképzési program elfogadásáról,
- a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztásáról,
- a házirend elfogadásáról,
intézményegység-vezetői pályázathoz készített
- az intézményvezetői,
vezetési programmal összefüggő szakmai vélemény tartalmáról,
- jogszabályban meghatározott más ügyekben.
A nevelőtestület véleményt nyilváníthat vagy javaslatot tehet a nevelési-oktatási intézmény
működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben. Ki kell kérni a nevelőtestület véleményét a
külön jogszabályban meghatározott ügyekben.
Ha a köznevelési intézmény, intézményegység, tagintézmény nem nevelési-oktatási
intézmény, továbbá a közös igazgatású köznevelési intézményben és az általános művelődési
központban az intézmény egészét érintő kérdésekben a nevelőtestületet megillető
jogosítványokat - kivéve azokat, amelyek a tanulói jogviszonnyal kapcsolatosak - a
szakalkalmazotti értekezlet gyakorolja.

IV.9. A szakmai munkaközösség és/vagy team
A nevelési-oktatási intézmény pedagógusai (legalább öt) és szakgondozói – elkülönült
szervezeti egységnek nem minősülő – szakmai munkaközösséget, ill. teamet
(szakmai/módszertani munkacsoportot) hozhatnak létre.
Működésük célja az intézményi profilba tartozó közfeladatok minél hatékonyabb és
eredményesebb ellátása érdekében a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak nevelő-oktató
munkájának, a szakmai munka belső irányításának, tervezésének, szervezésének,
ellenőrzésének és értékelésének segítése (figyelembe véve az életpálya modellel és a
pedagógusok minősítési eljárásával kapcsolatos szabályozási rendelkezéseket).
A szakmai munkaközösség számára az intézményi SZMSZ-ben további feladatok, sajátos
jogosítványok
állapíthatók
meg.
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Az intézményben a vezetői feladatok ellátását állandó vezetői team segíti, melyet az
intézményvezető irányít.
Feladat orientált/mobil teamek létrehozása igény szerint megoldható, működésük időszakos.

IV.10.
A nevelési/szakmai értekezletek és munka megbeszélések
rendje Nevelési évet záró  nyitó értekezlet
→ minden év augusztus végén
Munkatársi értekezlet (nyitó) intézményegységenként
→ minden év szeptember
elején
Munkatársi értekezlet (záró) intézményegységenként
→ minden év júniusában
Szakmai-nevelési értekezlet
→ évente minimum 1 alkalommal
Szakmai műhelymunka
→ évente minimum 1
alkalommal Team (feladat orientált/mobil) megbeszélések →évente minimum 2
alkalommal

IV.11.
IV.11.1.

Feladatmegosztás, kiadmányozás rendje
Feladatmegosztás rendje

Az intézmény adott nevelési évre vonatkozó működési és szakmai stratégiáját az érvényben
lévő jogi szabályozásnak megfelelően az éves munkaterv rögzíti. Elkészítéséért felelősök:
intézményvezető, bölcsőde szakmai vezető.
Az intézményi munkatervből lebontva és azzal szinkronban a tagintézmény adott nevelési
évre vonatkozó működési és szakmai stratégiáját – annak sajátos arculatát megőrizve – éves
munkaterv rögzíti. Elkészítéséért felelős: tagintézmény-vezető.
Az intézményben működő munkaközösség: nincs.
Az intézményben működő állandó team: vezetői; feladat orientált / mobil team: igény szerint.
A team(ek) adott nevelési évre vonatkozó programját éves munkaterv rögzíti. Elkészítéséért
felelős: intézményvezető-helyettes.
Az adott nevelési év végén az intézményvezető helyettes (vezetői team részéről), a
tagintézmény-vezető, a bölcsőde szakmai vezetője beszámolót készítenek a nevelési évben
megvalósult szakmai – pedagógiai feladatokról, mely munkaanyag részét képezi az
intézményvezető Képviselő-testület elé terjesztendő beszámolójának (augusztus hónapban).

IV.11.2.

Kiadmányozás rendje

Az intézmény által kiadmányozott iratnak tartalmaznia kell annak nevét, székhelyét, iktató
számát, az ügyintéző megnevezését, az ügyintézés helyét és idejét, az irat aláírójának nevét,
beosztását és az intézmény körbélyegzőjének lenyomatát.
Az intézmény által hozott határozatot meg kell indokolni; annak tartalmaznia kell a döntés
alapjául szolgáló jogszabályhelyet; amennyiben a döntés mérlegelés alapján történt, az erre
történő utalást, a mérlegelésnél figyelembe vett szempontokat és az eljárást megindító
kérelem benyújtására történő figyelemfelhívást. A határozatokat úgy kell kézbesíteni, hogy
annak teljesülése, továbbá az átvételének a napja megállapítható legyen.
Jegyzőkönyvet kell készíteni, ha azt jogszabály előírja, továbbá ha az intézményvezető
határozatot hoz, vagy azt elrendelte. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell: az elkészítésének
helyét, idejét, a jelenlévők felsorolását, az ügy megjelölését, a lényeges megállapításokat, az
elhangzott nyilatkozatokat, a meghozott döntéseket és a jegyzőkönyv készítőjének az
aláírását.
Az elintézett iratokat irattárba kell helyezni. Az irattári őrzés idejét az Iratkezelési Szabályzat
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I.
I.1.

AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI RENDJE

Az SZMSZ szabályozási hatóköre

Az SZMSZ az intézménynél közalkalmazotti jogviszonyban álló, felnőtt alkalmazottak helyi
munkarendjét szabályozza.
Az SZMSZ feladata, hogy megállapítsa a működés szabályait a vonatkozó jogszabályok által
biztosított keretek között, illetőleg azokban a kérdésekben, melyeket jogszabály nem utal más
hatáskörbe.
Az intézményi szabályzatok, így az SZMSZ elkészítéséért a köznevelési intézmény vezetője a
felelős [Nkt. 69. § (1) bekezdés d) pontja], annak elfogadásáról a nevelőtestület dönt.
Módosításakor a Szülők Szervezete egyetértési jogot gyakorol. A fenntartó jóváhagyásával
válik érvényessé.
Az SZMSZ-ben foglaltak megismerése, betartása és betartatása feladata és kötelessége az
intézmény vezetőjének és minden dolgozójának, és a bölcsődébe, valamint az óvodába járó
gyermekek szüleinek.
Az SZMSZ-ben foglaltak megismerése és megtartása azoknak is kötelessége,
kapcsolatba kerülnek az intézménnyel, ill. részt vesznek feladatainak megvalósításában.

akik

Az intézmény jogszabályokban előírt nyilvántartásokat köteles vezetni:
- alkalmazottak adatai,
gyermeknyilvántartás,
gyermekbaleset nyilvántartás, bejelentési kötelezettség (KIR).
A fent nevezett adatok csak a jogszabályokban meghatározottakhoz továbbíthatók.
Az SZMSZ mellékletét képező „Házirend” tartalmazza a gyermekek, a szülők és az óvodai
dolgozók számára a legfontosabb információkat az intézmény működéséről. Szabályozza:
- az óvodai elhelyezés létrejöttét és megszűnését, a nevelési év rendjét, az intézmény
nyitva tartását,
- a gyermekek jogait, a velük kapcsolatos egészségvédelmi és egyéb szabályokat,
- a szülők jogait és kötelességeit, az együttműködés és kapcsolattartás lehetőségeit,
- az óvodában dolgozók feladatait, különösen a biztonságot garantáló szabályozást,
- a pedagógusok jogait, kötelességeit, a nevelő munkát segítőkre és egyéb alkalmazottakra
vonatkozó szabályokat, általános rendelkezéseket.
Az intézmény gondoskodik a rábízott gyermekek felügyeletéről, az egészséges és biztonságos
környezet feltételeinek megteremtéséről, valamint a rendszeres egészségügyi szűrővizsgálatok
megszervezéséről. Éves munkatervben rögzítik a szűrővizsgálatok rendjét.
Az intézmény, azon belül is az óvoda kötelessége a tehetséggondozás feladatai mellett a korai
tanulási, beilleszkedési zavarok korrekciója, a hátrányos helyzetűek felzárkóztatása, a
gyermekvédelem, a gyermek fejlődését veszélyeztető okok feltárása, a káros hatások
megelőzése vagy ellensúlyozása Az óvoda törvényben előírt feladata, hogy szükség esetén
intézkedést kezdeményezzen.
Az intézmény működési rendjét Nagymágocs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
határozza meg. Nemzeti ünnepeken az intézmény zárva tart. Rendezvények esetén a rendes
nyitvatartási
időtől
való
eltérést
az
intézmény
vezetője
engedélyezi.
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Az óvoda nyári zárva tartásáról legkésőbb február tizenötödikéig, a nevelés nélküli
munkanapokról legalább hét nappal a zárva tartást megelőzően kapnak a szülők tájékoztatást.
A zárva tartás ideje alatt, ill. az óvodai nevelés nélküli munkanapokon - a szülő igénye setén az óvoda ellátja a gyermek felügyeletét. [20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. § (2)
bekezdés]
A bölcsőde nyári nyitvatartási rendjét a fenntartó hagyja jóvá. A fenntartó a bölcsődei szünet
idejére a szülő kérésére gondoskodhat a gyermek intézményi gondozásának
megszervezéséről. [A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény 42. § (5) bekezdés]
A fenntartó minden év március 1-jéig tájékoztatja a szülőket a bölcsőde nyári nyitvatartási
rendjéről. [15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti,
gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük
feltételeiről 40/A. §]
A bölcsődében április 21-e, vagy ha az heti pihenőnapra vagy munkaszüneti napra esik, az
azt követő legközelebbi munkanap, minden évben nevelés-gondozás nélküli munkanap.
Célja: a bölcsődében dolgozók szakmai fejlesztése. A nevelés-gondozás nélküli
munkanapon a bölcsődei ellátás keretében - erre irányuló szülői kérés esetén - a gyermek
felügyeletét és étkeztetést az intézmény biztosítja. A szülőket március 1-jéig tájékoztatja a
nevelés-gondozás nélküli munkanapról és a nevelés-gondozás nélküli munkanapon a
gyermek felügyelete és az étkeztetés biztosítása iránti igény bejelentésének lehetőségéről.
[15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 45./A §]
Az irodai ügyintézés július, augusztus hónapban a kihirdetett és kifüggesztésre került ügyeleti
napokon történik.
Az óvodás gyermekek heti és napirendjét az óvodai csoportnaplóban, a bölcsődés gyermekek
napirendjét a csoportnaplóban kell rögzíteni.

I.2. Az intézményben való benntartózkodás rendje
V.2.1.Az intézményvezető benntartózkodásának rendje
Az intézményben való tartózkodás ideje: 7.30- 15.50 óra.
Az intézményvezető betegsége vagy más okból való távolléte esetén a helyettesítési rendben
kijelölt személy felel a nevelési intézmény szakszerű és biztonságos működéséért. Felelőssége
és intézkedési jogköre az intézmény működésével, a gyermekek biztonságának megóvásával
összefüggő, leginkább azonnali döntést igénylő ügyekre terjedhet ki. A hivatalos ügyek
intézése a székhelyintézményben történik.

V.2.2.Az alkalmazottak intézményben való benntartózkodásának rendje
Az intézményben való tartózkodás rendjét a munkaköri leírások szabályozzák.
Az óvodapedagógusok, továbbá a kisgyermeknevelők naponta kötelesek az intézmény által
rendszeresített nyomtatványon munkaidő nyilvántartást vezetni.
A nevelő munkát segítő alkalmazottak, valamint a technikai dolgozók naponta kötelesek a
„Jelenléti
ív”
nyomtatványon
munkaidő
nyilvántartást
vezetni.

24

NAGYMÁGOCSI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA és BÖLCSŐDE
6622 Nagymágocs, Mátyás király utca 20.
OM azonosító: 202851
06-63/363-024
e-mail:ovoda6622@gmail.com

V.3.

Vagyonbiztonsági okok

Vagyonbiztonsági okokból és a személyes tárgyak védelme érdekében az intézmény bejáratait
8,30-tól 15,15-ig zárva tartjuk. Kopogtatásra a kijelölt munkavállaló nyit ajtót, aki a külső
látogatót az épületen belül elkalauzolja.
A dolgozók olyan eszközöket, nagyobb értékű tárgyakat nem hozhatnak be az óvodába,
amelyek nem szükségesek a munkavégzéshez, a napi óvodai ellátáshoz. Ellenkező esetben a
behozott tárgyakban keletkezett kárért a munkáltatót nem terheli kártérítési felelősség.

V.4.
V.4.1.

A közalkalmazottak munkarendje
Az óvodapedagógusok munkarendje

A nevelési – oktatási intézményben dolgozó pedagógusok teljes munkaideje 40 óra/hét.
Az óvodapedagógusnak a kötött munkaideje 32 óra/hét, melyet a gyermekekkel való
közvetlen, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozásra kell fordítania, a munkaidő
fennmaradó részében, legfeljebb heti négy órában a nevelést előkészítő, azzal összefüggő
egyéb pedagógiai feladatok, a nevelőtestület munkájában való részvétel, gyakornok szakmai
segítése, továbbá eseti helyettesítés rendelhető el a számára.[Nkt. 62. § (8) bekezdés]
Az óvodapedagógusok munkarendjét, és a helyettesítési rendet az intézményvezető, az
intézményvezető-helyettes, a tagintézmény-vezető állítják össze.
Az intézményben való tartózkodásuk ideje: 6-17 óra között, az Nkt.-ben és a munkaköri
leírásban előírtak szerint.
A pedagógusok munkakezdés előtt 5-10 perccel a munkahelyükön, ill. a nevelés nélküli
munkanapokon a tevékenység kezdete előtt 5-10 perccel annak helyén kötelesek megjelenni.
A pedagógusok a munkából való rendkívüli távolmaradásukat és annak okát lehetőleg előző
nap, de legkésőbb az adott munkanapon reggel 8 óráig kötelesek jelenteni az
intézményvezetőnek/tagintézmény-vezetőnek, hogy az a helyettesítéshez szükséges
intézkedést megtehesse. Egyéb esetben a pedagógus az intézményvezetőtől kérhet engedélyt a
távolmaradásra legalább 1 nappal előbb.
A pedagógusok számára – a kötelező óraszámon felül – nevelő és oktató munkával
összefüggő, rendszeres vagy esetenkénti feladatokra szóló megbízást vagy kijelölést az
intézményvezető ad, az intézményvezető-helyettes, ill. a tagintézmény-vezető javaslatainak a
meghallgatása után. A kijelölés és megbízás szempontjai:
óvodaérdek, az óvoda zavartalan működésének biztosítása,
önkéntes jelentkezés, felkészültség, érdeklődés, gyakorlat,
az alkalmazottak egyenletes terhelése.
Az intézményi szintű rendezvényeken, ünnepélyeken a pedagógusok jelenléte kötelező, az
alkalomhoz illő öltözékben.

V.4.2.
A nevelő
munkarendje

munkát

segítők

és

egyéb

alkalmazottak

Az intézményben dolgozók teljes munkaideje napi 8 óra, a munkaidő-keret heti 40 óra.
Az intézményben nem pedagógus munkakörben foglalkoztatott, a nevelő munkát közvetlenül
segítő közalkalmazottak: az óvodai dajkák, a pedagógiai asszisztens.
Az intézményben tartózkodásuk ideje: 6-17 óra közé esik, a működési rendhez illeszkedően.
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A munkaidő a hét napjain egyenlően oszlik meg.
A nem pedagógus közalkalmazottak munkarendjét a Kjt. rendelkezéseivel összhangban az
intézményvezető állapítja meg, szem előtt tartva az intézmény zavartalan működését.
Az Mt. hatálya alá eső foglalkoztatott: takarító.

V.4.3.

A kisgyermeknevelők munkarendje

A bölcsődében dolgozó kisgyermeknevelők teljes munkaideje 40 óra/hét.
A teljes napi munkaidőből hét óra időtartamban kötelesek a munkahelyen munkát végezni és
feladataikat teljesíteni. [257/2000. (XII. 26.) Korm. r. 7. § (1) bekezdés]
A fennmaradó egy órában munkavégzés céljából akár tovább kötelesek a munkahelyen a
munkáltató rendelkezésére állni, ha azt a bölcsőde zavartalan működésének biztosítása, a
gyermekek mindenekfelett álló érdeke megkívánja.
Az intézményben való tartózkodásuk teljesen lefedi a bölcsőde nyitvatartási idejét, a
munkaköri leírásukban foglaltak szerint.
A kisgyermeknevelők munkarendjét, a helyettesítési rendet az intézményvezető és a bölcsőde
szakmai vezető állítják össze.
A szakgondozók munkakezdés előtt 5-10 perccel a munkahelyükön, ill. a nevelés nélküli
munkanapokon a tevékenység kezdete előtt 5-10 perccel annak helyén kötelesek megjelenni.
Munkából való rendkívüli távolmaradásukat és annak okát lehetőleg előző nap, de legkésőbb
az adott munkanapon reggel 8 óráig kötelesek jelenteni az intézményvezetőnek és/vagy a
bölcsőde szakmai vezetőjének, hogy a helyettesítéshez a szükséges intézkedést megtehessék.
Egyéb esetben a kisgyermeknevelő az intézményvezetőtől kérhet engedélyt a távolmaradásra
legalább 1 nappal előbb.
Az intézményi szintű rendezvényeken, ünnepélyeken a kisgyermeknevelők jelenléte kötelező,
az alkalomhoz illő öltözékben.

V.5.

A nevelési év helyi rendje

V.5.1. A nevelési év helyi rendje a bölcsődében
A bölcsődei nevelési év: szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31-éig tart.
A bölcsőde 5 napos (hétfőtől – péntekig) munkarenddel üzemel.
Nyitva tartás: 6 – 16,30 óráig.

V.5.2. A nevelési év helyi rendje az óvodában
Nevelési év az óvodában szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31-éig tartó időszak.
Az óvoda 5 napos (hétfőtől – péntekig) munkarenddel üzemel.
Nyitva tartás:
székhelyintézmény 6 – 17 óráig (11 óra időkeretben),
tagintézmény
6,30
–
16,30
óráig
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V.6.

Pedagógiai/szakmai program

V.6.1. Pedagógiai program az óvodában
A nevelő és oktató munka az óvodában pedagógiai program szerint folyik, amely a
nevelőmunka tartalmi, szakmai alapjait képezi.
A >Pedagógiai Program< az Óvodai nevelés országos alapprogramja (a továbbiakban:
Alapprogram) alapján készült, mely meghatározza a magyarországi óvodákban folyó
pedagógiai munka alapelveit.
Pedagógiai programunkba beépítésre kerültek az Árpádhalmi Erzsébet Gyermekotthon (mint
a Nagymágocsi Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Árpádhalmi Tagintézménye
jogelődjének) szakmai-pedagógiai sajátosságai, különös tekintettel az „Óvodai élet a
négyszögletű kerekerdőben” programra.
A pedagógiai programot a nevelőtestület fogadja el, és az intézményvezető hagyja jóvá.
A pedagógiai program azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra
többletkötelezettség hárul, a fenntartó egyetértése szükséges.
A pedagógiai programot nyilvánosságra kell hozni.
Szabályozási körünkben a Pedagógiai Program nyilvánossá tételének rendje:
- a Pedagógiai Program megtekinthető a település honlapján www.nagymagocs.hu és az
intézmény hirdetőtábláján kifüggesztve  a Házirenddel együtt (, melynek egy példányát
beiratkozáskor átadjuk a szülőknek);
- az óvodai jogviszonyt létesítő gyermekek szülei az első szülői értekezleten részletes
tájékoztatást kapnak a pedagógiai programról illetve igény szerint az egyes nevelésifejlesztési területekről.
Az óvoda pedagógiai programja tartalmazza:
a) az óvoda helyi nevelési alapelveit, értékeit, célkitűzéseit,
b) azokat a nevelési feladatokat, tevékenységeket, amelyek biztosítják a gyermek
személyiségének fejlődését, közösségi életre történő felkészítését, a kiemelt figyelmet
igénylő egyéni fejlesztését, fejlődésének segítését,
c) a szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységet,
d) a gyermekvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenységet,
e) a szülő, a gyermek, a pedagógus együttműködésének formáit,
f) nemzetiségi óvodai nevelésben részt vevő óvoda esetén a nemzetiség kultúrájának és
nyelvének ápolásával járó feladatokat,
g) az egészségnevelési és környezeti nevelési elveket,
h) a gyermekek esélyegyenlőségét szolgáló intézkedéseket,
i) a nevelőtestület által szükségesnek tartott további elveket.
A pedagógiai munka belső ellenőrzését az éves munkaterv tartalmazza.
A pedagógiai munka ellenőrzési tapasztalatainak az ismertetésére a nevelési évet nyitó
nevelőtestületi értekezleten kerül sor, a következtetések és a további feladatok egyidejű
megvonása
mellett.
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V.6.2. Szakmai program a bölcsődében
A bölcsőde a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű
gondozását és nevelését biztosító intézmény. Ha a gyermek a 3. évét betöltötte, de testi vagy
szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, a 4. évének betöltését
követő augusztus 31-ig nevelhető és gondozható a bölcsődében.
A bölcsőde összetett - családsegítő, szociális, egészségügyi, nevelési - funkciót tölt be. A
gyermekek napközbeni ellátásaként a családban élő gyermekek életkorának megfelelő nappali
felügyeletet, gondozást, nevelést, foglalkozást és étkezést biztosít azon gyermekek számára,
akiknek szülei munkavégzésük vagy egyéb okok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak
gondoskodni.
A helyi >Szakmai Program< A bölcsődei nevelés – gondozás országos alapprogramja alapján
és a Bölcsődei nevelés – gondozás szakmai szabályai módszertani levél figyelembe vételével
készült, kiegészítve azt a helyi sajátosságokkal és lehetőségekkel.

V.7.

Elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok
kezelési rendje
V.7.1. Az intézmény által használt nyomtatványok
Nyomdai úton előállított, lapjaiban sorszámozott, szétválaszthatatlanul összefűzött
papíralapú nyomtatvány: Óvodai törzskönyv, Óvodai csoportnapló, Gyermekek
fejlődésének nyomon követése, Ellenőrzési napló, Munkahelyi baleseti jegyzőkönyv,
Tanulói és gyermekbalesetek nyilvántartása, Felvételi könyv, Szabadság engedély
tömb, Egyszerűsített számla.
Nyomdai úton előállított papíralapú nyomtatvány, elektronikus okirat: Óvodai
felvételi és előjegyzési napló, Felvételi és mulasztási napló, Óvodai szakvélemény,
Értesítés óvodai jogviszony létesítéséről illetve megszüntetéséről, Egyéni
nyilvántartási lap és foglalkozási napló, Szakértői vélemény iránti kérelem,
Bölcsődei gyermek-egészségügyi törzslap, Összesítő kimutatás bölcsődék féléves,
éves működéséről, Jelenléti ív.
Elektronikus úton előállított, meghatározott rend szerint hitelesített papíralapú
nyomtatvány: Óvodavezetői/szakmai ellenőrzési jegyzőkönyv, Kérelem óvodai
felvételre, Értesítés óvodai felvételről, Óvodalátogatási igazolás, Mulasztások
igazolása, Nyilatkozat étkezési kedvezmény igénybevételéről, Étkezési ív,
Alkalmazotti jogviszony keletkeztetésével, a jogviszony alatti változásokkal és a
megszüntetésével kapcsolatos dokumentumok, Beutaló orvosi alkalmassági
vizsgálatra, Utazási utalvány, Csoportnapló, A gyermekétkeztetés igénybevételének
dokumentálása, Bölcsődei napi jelenléti kimutatás, Az ellátási napokon az ellátást
igénybe vevők jelen- vagy távollétének dokumentálása, Jelentkezési adatlap
bölcsődébe történő felvételhez, Felvételi kérelem, Megállapodás, IX. sz. adatlap a
gyermekjóléti alapellátásban részesülő gyermekről.

V.7.2. A nyomtatványok érvényessége és hitelessége
Akkor érvényes és hiteles, ha tartalmazza:
•
az intézmény nevét,
•
az intézmény oktatási azonosító számát,
•
az intézmény címét,
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•
•
•

a megnyitás és lezárás időpontját,
az intézményvezető aláírását,
papíralapú nyomtatvány esetén az intézmény (az óvoda) körbélyegzőjét.

V.7.3. A nyomtatványok és tárolt dokumentumok kezelési rendje
A különböző dokumentumokat a törvényi előírásoknak megfelelő ideig őrizzük.

I. A NEVELŐ/PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSÉNEK RENDJE
I.1.
Belső ellenőrzés és értékelés
VI.1.1. Belső ellenőrzés
Célja: az intézményben folyó pedagógiai tevékenység hatékonyságának vizsgálata,
értékelése, annak feltárása, hogy milyen területeken kell és/vagy szükséges erősíteni a
pedagógusok/kisgyermeknevelők munkáját, mely nevelési területnél szorulnak segítségre,
milyen előrelépés a kívánatos és az hogyan megvalósítható.
Ellenőrzés formája és rendje:
A belső ellenőrzés az intézmény életének egészére kiterjed, ütemterve a pedagógiai munkáért
felelős intézményvezető által készített éves munkatervben rögzített ellenőrzési terv és
ellenőrzési szempontsor alapján történik.
Az intézményvezető, az intézményvezető helyettes, a tagintézmény-vezető a munkaköri
leírásban rögzített munkamegosztás alapján a pedagógiai munka eredményessége és az
intézmény zavartalan működése érdekében ellenőrzi, értékeli az óvoda dolgozóinak munkáját.
A magasabb vezető beosztású óvodapedagógusok munkaköri kötelessége az óvoda teljes
működéséről rendszeresen tájékoztatni az intézményvezetőt, azonnali információt nyújtani
minden rendkívüli eseményről (pl. baleset, sorozatos megbetegedés, műszaki meghibásodás,
elemi kár, vagyon elleni cselekmény, stb.).
Az ellenőrzési terv tartalmazza:
Az ellenőrzés területeit, módszerét, ütemezését, kiterjedését  különösen az egyes feladatok
elvégzésének módjára, minőségére, a munkafegyelemmel összefüggő kérdésekre.
Az ellenőrzési tervet az intézményben nyilvánosságra kell hozni.
A kisgyermeknevelés és személyes gondozás éves ellenőrzési tervét a bölcsőde szakmai
vezetője készíti el.
Az ellenőrzési tervek végrehajtásáért az intézményvezető és a bölcsőde szakmai vezetője
felelnek.
Az ellenőrzés fajtái
a)
Tervszerű, előre megbeszélt szempontok szerinti ellenőrzés
b)
Spontán, alkalomszerű ellenőrzés:
probléma-feltárás a megoldás érdekében
a napi felkészültség megítélése.
Az ellenőrzés tapasztalatait értékelni kell szóban és írásban. A tagintézmény-vezető
ellenőrzési naplóban, az intézményvezető elektronikusan előállított jegyzőkönyv formájában
értékel.
Az intézményvezető a helyetteseken keresztül gondoskodik a szükséges intézkedések
megtételéről
és
azok
végrehajtásáról.
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VI.1.2. Intézményi önértékelés
Az intézményi önértékelés keretében az intézmény ötévente teljes körűen értékeli saját
pedagógiai munkáját. Az intézményi önértékelés részeként kétévente sor kerül az intézmény
pedagógusai, valamint az intézményvezetői megbízás második és negyedik évében az
intézményvezető intézményen belüli értékelésére.

VI.2. Külső ellenőrzés
Az óvodában: a 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet szerint.
A bölcsődében: Csongrád Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal, Szociális és
Gyermekvédelmi Főigazgatóság Csongrád Megyei Kirendeltség, NRSZH Szociális Főosztály.

I.

AZ

INTÉZMÉNYI
KÖZÖSSÉGEK, A
KAPCSOLATTARTÁS FORMÁI, RENDJE

I.1.

A Szülői Szervezet

A szülők intézményes formában a jogszabályok alapján létrehozott szülői közösségen
keresztül tartják kapcsolatukat.
Az óvodában a szülők jogaik érvényesítése, kötelességük teljesítése érdekében, az intézmény
működését, munkáját érintő kérdésekben véleményezési, javaslattevő joggal rendelkező
szülői szervezetet (közösséget) hozhatnak létre.
A szülők jogait és kötelességeit a jogszabályokban és a jelen szabályzatban meghatározott
eseteken túl a bölcsődei, ill. az óvodai Házirend határozza meg.
A szülők képviselőjével az intézményvezető, a tagintézmény-vezető, a bölcsőde szakmai
vezető tart kapcsolatot. A Szülői Szervezet megkeresésére az intézményvezető a szükséges
információkat, tájékoztatást köteles megadni, működésükhöz a szükséges feltételekről
gondoskodik.
A Szülők Szervezetének tevékenységét a Nagymágocsi Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde
szülői szervezetének működési szabályzata tartalmazza.
A bölcsődében Érdekképviseleti Fórum működik.
A szülők tájékoztatásának formái
A szülők jogos igénye, hogy gyermeke fejlődéséről, az óvodában tanúsított viselkedéséről
rendszeres tájékoztatást, visszajelzést kapjon.
Az óvodapedagógusok/kisgyermeknevelők a nevelési év során előre meghatározott, az
általános munkaidőn túli időpontokban szülői értekezleteket és fogadóórákat tartanak.
Szülői értekezletek
- A szülők a nevelési év rendjéről, feladatairól, a tervezett programokról a nevelési év elején,
szülői értekezleten kapnak tájékoztatást gyermekük pedagógusaitól, kisgyermeknevelőitől.
- A bölcsődébe/óvodába újonnan beiratkozó gyermekek szüleit a beíratás alkalmával
tájékoztatjuk a nevelési év kezdetét megelőző első, általában augusztus végén tartandó
szülői értekezletről. A nevelési év során két szülői értekezlettel (egyik szülők fóruma)
tervezünk; szükség esetén ettől eltérünk. Ezen alkalmakkor tájékoztatást adunk a szülők
nagyobb csoportját érintő kérdésekben, a bölcsőde szakmai programjáról, ill. az óvoda
pedagógiai
programjáról,
a
nevelési
periódusokról.
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Fogadóórák
Az óvodapedagógusok/kisgyermeknevelők előzetes megbeszélés szerint tartanak fogadóórát a
szülőknek.
Amennyiben
a
szülő
szeretne
találkozni
gyermeke
pedagógusával/kisgyermeknevelőjével, úgy telefonon vagy írásban kell egyeztetnie az
érintettekkel a megfelelő időpontot.
Családlátogatások
Minden új bölcsődést/óvodást meglátogatnak otthonában az intézmény szakemberei. Szükség
esetén (szülői jelzések, nevelési problémák) is családlátogatást végeznek az
óvodapedagógusok, a kisgyermeknevelők és/vagy a gyermekvédelmi felelős.
Közös programok, kirándulások, rendezvények
Az éves munkatervben rögzített programokhoz a szülők aktív segítségét kérjük.

VII.2.A vezetők és a szülői közösség közötti kapcsolattartás rendje
A szülők közösségével való együttműködés szervezése az intézményvezető feladata.
Az intézményvezető és a szülői szervezet képviselője az együttműködés tartalmát és formáját
az intézmény munkaterve és a szülői szervezet működési rendje, munkaterve egyeztetésével
állapítja meg.
Az intézmény szervezeti és működési szabályzata az alábbi jogokat rögzíti a szülői szervezet
számára:
- javaslattételi és véleményezési jog az intézmény házirendjét és szervezeti működési
szabályzatát illetően, különös tekintettel a gyermekek fogadásának rendjére, a vezetők és
a szülői közösség közötti kapcsolattartás rendjére, az ünnepélyek, a hagyományok
ápolásával kapcsolatos feladatokra, az intézmény és a családok kapcsolattartási rendjének
a kialakítására, az intézményi munkatervnek a szülők csoportját is érintő kérdéseire,
- egyetértési jog minden anyagi terhet jelentő elhatározásban,
- döntési jog saját szervezeti és működési rendjéről, képviseletéről (szülői választmány).
A szülői szervezet képviselőjét meg kell hívni a nevelőtestületi értekezletek azon napirendi
pontjainak a tárgyalásához, amely körbe tartozó ügyeknél jogszabály, ill. jelen szabályzat az
óvoda és a bölcsőde szülei részére tanácskozási jogot biztosít.
A meghívás a napirendi pont írásos anyagának legalább öt nappal korábbi átadásával történik.
Ha a szülői közösség az intézmény működésével kapcsolatosan véleményt nyilvánított vagy a
nevelőtestület hatáskörébe tartozó ügyben javaslatot tett, akkor a vélemény és a javaslat
előterjesztésétől nyolc napon belül rendkívüli nevelőtestületi értekezlet összehívásával az
intézményvezető gondoskodik.
Az intézményvezető félévente tájékoztatja a szülők közösségének az elnökét az intézményben
folyó személyes gondoskodásról, nevelő-oktató munkáról, a gyermekek csoportját érintő
kérdésekről.
Az óvodapedagógusok/kisgyermeknevelők a gyermekcsoport szülői választmányi tagjainak a
számára szükség szerint, de nevelési évenként legalább két alkalommal tájékoztatást adnak.
A szülők jogos igénye, hogy gyermekük intézményi életéről, képességeinek és
személyiségének
fejlődéséről
rendszeres
információt
kapjanak.
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VII.3.A panaszkezelési eljárás
Az intézményvezető és a pedagógusok/kisgyermeknevelők előre meghatározott,
nyilvánosságra hozott időpontokban fogadóórákat tarthatnak; előzetes telefonos vagy
írásos egyeztetés alapján ettől eltérő időpontban is fogadnak.
Az intézményvezető fogadóóráinak rendje: minden hónap második hétének szerdai napján
1500-1600 óra között a székhelyintézmény hivatalos irodai helyiségében.
A panaszkezelés panaszbejelentés alapján indulhat.
Az intézményvezető köteles a hozzá szóban vagy írásban beérkezett
panaszokat illetékességből kivizsgálni, vagy illetékesség hiányában a megfelelő
szervekhez továbbítani.
Az írásban benyújtott panaszokat az intézmény ügyirat-kezelési szabályzatának megfelelően
iktatni kell, ezekre – illetékesség esetén – az intézményvezető, vagy az általa megbízott
magasabb vezetői beosztással rendelkező óvodapedagógus köteles harminc napon belül
írásban válaszolni.
A panaszügyek irattári őrzési ideje: öt év (nevelési-oktatási intézményekben).

VII.4. Az intézmény külső kapcsolatainak rendszere
Az intézmény a feladatok elvégzése, a gyermekek egészségügyi, gyermekvédelmi és szociális
ellátása érdekében és egyéb ügyekben rendszeres kapcsolatot tart fenn más intézményekkel és
személyekkel.
Rendszeres külső kapcsolatok
- Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata
- Nagymágocsi Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálat
- Csongrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szentesi Tagintézmény
(pszichológus, logopédus, fejlesztő pedagógus)
- Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottságok
- Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények
- Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Bölcsődéi
- A gyermekek egészségügyi ellátását végző társintézmények és személyek (bölcsőde orvos,
óvoda orvos, védőnő, fogorvos)
- Helyi oktatási intézmények (Hunyadi János Általános Iskola)
- Helyi közművelődési intézmények (Petőfi Művelődési Központ)
A kapcsolattartás módja
A kapcsolattartás történhet személyesen, telefonon, levél útján, e-adatforgalommal.
A kapcsolattartás formái:
- Szakmai tapasztalatcsere látogatások
- Szakmai tanácskozások/fórumok
- Szakmai műhelymunkák (know-how)
- Értekezletek
- Nyílt napok
- Iskolalátogatások
- Közös programok
- Települési

szintű
32

rendezvények

NAGYMÁGOCSI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA és BÖLCSŐDE
6622 Nagymágocs, Mátyás király utca 20.
OM azonosító: 202851
06-63/363-024
e-mail:ovoda6622@gmail.com

Az intézményt külső kapcsolataiban az intézményvezető, intézményvezető-helyettes,
tagintézmény-vezető, bölcsőde szakmai vezető képviselik; de feladatukat megoszthatják,
átadhatják jellegétől függően közvetlen munkatársaiknak eseti vagy állandó megbízás alapján.
Az intézményvezető és a bölcsőde szakmai vezető tart kapcsolatot a bölcsődei-ágazati ellátást
és felügyeletet biztosító hivatalos szervekkel.

I.

AZ INTÉZMÉNYI ÜNNEPEK, MEGEMLÉKEZÉSEK RENDJE,
HAGYOMÁNYOK ÁPOLÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOK

Az intézményi ünnepek, megemlékezések, a nemzeti, az óvodai, a bölcsődei ünnepek
megünneplésének rendjét jelen szabályzat, továbbá a nevelési év rendjére vonatkozó
munkaterv határozza meg.
Az éves munkatervben ki kell jelölni azt a pedagógust/kisgyermeknevelőt, aki az ünnepélyek,
megemlékezések, hagyományápoló rendezvények előkészítéséért, megszervezéséért,
lebonyolításáért szakmailag felelős.
Az éves munkatervben (indokolt esetben évente változó jelleggel) kerülnek meghatározásra
azok az időpontok, amelyekben - meghatározott jeles napokhoz kapcsolódva – kerül sor a
népi szokások megismertetésére, népi kézműves technikákkal való ismerkedésre.
Élményszerző séták, kirándulások, kulturális program-látogatások szervezésére ugyancsak a
munkaterv szerint kerül sor.
Eseti jelleggel egyéb munkaterven kívüli rendezvények is szervezhetők.
Az intézmény hagyományainak ápolása, ezek fejlesztése és bővítése, valamint az intézmény
jó hírnevének megőrzése az alkalmazotti és a gyermekközösség minden tagjától elvárás.
Az intézmény helyi hagyományai közé tartozó rendezvények a közösségi élet formálását, a
közös cselekvés örömét szolgálják; segítik az intézmény partnerkapcsolatainak ápolását.
A csoportok nevelőinek vezetésével szokás megemlékezni a gyermekek születésnapjáról.

VIII.1. A gyermekközösséggel kapcsolatos ünnepek, hagyományok
A település által szervezett nemzeti ünnepeinken az alkalmazotti közösség méltóképpen
képviseli az intézményt.
Ünnepek
- Október 23.
- Március 15.
Hagyományok
- Családi napok: „Alma-nap”, „Nagyik napja”, „Karácsony-váró”, „Farsang-váró” „Anyák
napja”, „Gyereknap”.
- Népi hagyományok (mikulás, karácsony, farsang, húsvét, pünkösd) ápolása, népi
kézműves technikák bemutatása és kipróbálása a gyakorlatban, környezetvédelmi „zöld
jeles napok” köré szervezett programok („Állatok Világnapja”, „Föld Napja”).
- Az óvodai/bölcsődei évzárók, ill. ballagások rendje: nevelési évenként május utolja és
június eleje közötti időszakban.

33

NAGYMÁGOCSI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA és BÖLCSŐDE
6622 Nagymágocs, Mátyás király utca 20.
OM azonosító: 202851
06-63/363-024
e-mail:ovoda6622@gmail.com

- Őszi/tavaszi kirándulások, terménygyűjtés, felnőttek munkájának megfigyelése a
konyhakertekben, a mezőgazdasági szántóterületeken, kulturális létesítményekben tett
látogatások, stb.

VIII.2. A nevelőközösséggel kapcsolatos rendezvények
- Belső tudásmegosztás (tapasztalatcsere látogatások, know-how): egymás munkájának
megfigyelése és jobb megismerése, a kiérlelt jó gyakorlatok bemutatása, az egymástól való
saját-élményű tanulás szemléletének alkalmazása.
- Továbbképzéseken/tanfolyamokon szerzett ismeretek megosztása/átadása, érdemi szakmai
viták lefolytatása, az intézményi „tudás-térkép” gazdagítása.
- Szakmai napok szervezése.
- Nevelő munkát segítő alkalmazottak tájékoztatása az aktuális nevelési feladatokról, a
nevelőtestületre háruló szakmai kihívásokról.
- Gyakornok, pályakezdő, GYES-ről visszajött, ill. újonnan belépő dolgozók segítése,
támogatása.
- Távozó dolgozók, nyugdíjba vonulók szakmai méltatása/búcsúztatása.

I.

AZ

INTÉZMÉNY
LÉTESÍTMÉNYEINEK,
HELYISÉGEINEK HASZNÁLATI RENDJE

I.1.

Az intézmény épülete

Az intézmény székhelyének épületét kívül címtáblával, nemzeti színű zászlóval és EU
zászlóval, az épületen belül pedig Magyarország címerével kell ellátni. Tagintézményének
épületét kívül címtáblával, nemzeti színű zászlóval, az épületen belül Magyarország
címerével kell ellátni.
A létesítmény különböző helyiségeinek gyermekekre vonatkozó használati rendjéről a
„Házirend” intézkedik.
Az intézmény dolgozóinak joga a létesítményének valamennyi helyiségének rendeltetésszerű
használata.
Nem intézményi célra csak a vezető engedélyével vehetők igénybe a helyiségek.
A létesítmény és egyes helyiségei berendezéseinek, felszereléseinek épségéért, rendjéért a
használatba vevő a használatbavétel ideje alatt anyagilag felelős.
A gyermekek a helyiségekben és az udvaron csak felnőtt felügyelettel tartózkodhatnak.
A gyermek csak szülői/gondozói, vagy az általa megjelölt személy kíséretében hagyhatja el az
intézmény épületét.
Az intézmény teljes területén, az épületekben és az udvarokon tartózkodó minden személy
köteles:
- a közös tulajdont védeni, állagát vigyázni,
- a berendezéseket/felszereléseket rendeltetésszerűen használni, óvni,
- az intézmény rendjét és tisztaságát megőrizni,
- az energiával és a szükséges anyagokkal takarékoskodni,
- a tűz- és balesetvédelmi előírások szerint eljárni,
- a munka- és egészségvédelmi szabályokat betartani.
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I.2.

Biztonsági rendszabályok

Az intézményi és a személyi vagyon védelme miatt a létesítmény területén idegen személy
csak engedéllyel tartózkodhat. A bejárati kapuk és az épületszárnyak nyitásáról és zárásáról a
kulccsal rendelkezők személyes felelősséggel tartoznak.

I.3.

A belépés és benntartózkodás rendje (azok számára, akik nem állnak
jogviszonyban az intézménnyel)

A gyermekeket kísérő szülők/gondozók kivételével, az intézménnyel jogviszonyban nem álló
személyek (pl. külső szakemberek, egyházi jogi személyek, hivatalos ügyet intézők,
látogatók, vendégek) az intézményben csak az intézményvezető, az intézményvezetőhelyettes, a tagintézmény-vezető, a bölcsőde szakmai vezető engedélyével tartózkodhatnak és
ott csak engedélyezett tevékenységet folytathatnak (pl. terembérlet esetén).
A bölcsőde szakmai vezetőjének, ill. az óvodapedagógusoknak a feladat- és hatáskörét
meghaladó ügyekben jelentkező külső személyeket a vezető beosztású pedagógusokhoz kell
irányítani.
A bölcsődei, ill. óvodai csoportok (foglalkozások) látogatását más személyek részére az
intézményvezető/tagintézmény-vezető engedélyezi.
A szülők/nagyszülők a meghirdetett nyílt napokon a gyermek csoportjában tartózkodhatnak.
Szakemberek, pedagógushallgatók előzetes bejelentkezés alapján látogatást tehetnek az
intézményben. Az engedélyt minden esetben az intézményvezető adhatja ki.
A fenntartói, szakértői, felügyeleti és egyéb hivatalos látogatás az intézményvezetővel történt
egyeztetés szerint.

I.4.

Az intézmény létesítményeinek bérbeadási rendje

A nevelési-oktatási intézmény - ha nem sérti az alapfeladatainak ellátását - anyagi
haszonszerzésre irányuló tevékenységet is folytathat.
A nevelési-oktatási intézmény területén párt, politikai célú tevékenység nem folytatható.
Az intézmény helyiségeit más, nem nevelési célra átengedni csak a gyermekek távollétében és
az intézményvezető/tagintézmény-vezető engedélyével lehet.
Az intézmény helyiségeink, létesítményeinek, berendezéseinek bérbeadásáról az
intézményvezető dönt. A bérbeadás kapcsán „Bérleti Szerződés” készül.

I.5.

Karbantartás és kártérítés

A gyermekek testi épségének és egészségének védelme céljából elsődleges fontosságú az
intézmény területén lévő felületek (járdák, udvar, kerítés, stb.), helyiségek (bent és kint), és
tárgyi eszközök (pl. játékok) balesetmentes használhatóságának preventív/folyamatos
biztosítása, ill. szükség esetén a helyreállító/javító intézkedés megtétele.
Az eszközök, berendezések meghibásodását minden dolgozó haladéktalanul köteles a
vezetője felé jelezni – a közvetlen balesetveszély egyidejű elhárítása mellett.
Az intézmény területén, az épület felszereltségében és berendezési tárgyaiban előidézett kárt a
károkozónak meg kell térítenie.
A javíthatatlan eszközöket, berendezéseket külön jogszabály alapján selejtezni kell.
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II.

AZ

INTÉZMÉNYI
ELHELYEZÉS
KELETKEZÉSE, MEGSZŰNÉSE, A TÁVOLMARADÁS
IGAZOLÁSA

X. 1. Az óvodai elhelyezés létrejötte és az elhelyezés megszűnése
Az óvodai elhelyezés létrejötte és az elhelyezés megszűnése a Házirendben szabályozott.
Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek harmadik
életévének betöltése után vehető fel. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor
kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos.
Az óvodába történő jelentkezés módjáról, az óvodai általános felvételi időpontról a fenntartó
jogosult dönteni. Az óvodai beiratkozásra a tárgyév április 20-a és május 20-a között kerül
sor. A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről, az erről való döntés és a jogorvoslat
benyújtásának határidejéről közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a helyben szokásos
módon, a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal. A szülő
jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a megfelelő időpontban.
Az óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. A
gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a
nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.
Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél
éven belül betölti, feltéve, hogy minden három éves és annál idősebb gyermek óvodai
felvételi kérelme teljesíthető. Az újonnan jelentkező gyermekek fogadása az óvodai nevelési
évben folyamatosan történik.
A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik,
illetőleg ahol szülője dolgozik. A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha a
jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető, amennyiben
az óvoda fenntartója több óvodát tart fenn, az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely
javaslatot tesz a felvételre. A települési önkormányzat közzéteszi az óvoda felvételi körzetét,
valamint az óvoda nyitva tartásának rendjét.
Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki köteles óvodába járni, ha a
lakóhelye ennek hiányában a tartózkodási helye a körzetében található kötelező felvételt
biztosító óvoda. A kötelező felvételt biztosító óvoda vezetője értesíti a gyermek lakóhelye,
ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjét, ha a
gyermeket az óvodába nem íratták be.
Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a
kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel. Az óvodai
felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja legkésőbb a beiratkozásra kiírt
utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanap.
Az óvodába felvett gyermekek csoportba való besorolásáról az óvodavezető dönt, a szülők
és
az
óvodapedagógusok
véleményének
figyelembevételével.
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X. 2. A bölcsődei elhelyezés létrejötte és az elhelyezés megszűnése
A bölcsődei elhelyezés létrejötte és az elhelyezés megszűnése a Házirendben szabályozott.
A bölcsődei felvétel során előnyben kell részesíteni azt a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre jogosult gyermeket, akinek szülője vagy más törvényes képviselője igazolja,
hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll.
A „Működési Engedély” értelmében bölcsődénkbe a 2 éves kort betöltött gyermekek vehetők
fel (maximum 14 fő):
- harmadik életévének, sajátos nevelési igényű gyermek az ötödik életévének betöltéséig,
- annak az évnek az augusztus 31-éig, amelyben a harmadik életévét, a sajátos nevelési
igényű gyermek az ötödik életévét betölti, vagy
- annak az évnek a december 31-éig, amelyben a gyermek szeptember 1-je és december 31-e
között tölti be a harmadik életévét, ha a szülő, törvényes képviselő vállalja, hogy a gyermek
ellátását a nevelési év végéig a bölcsőde biztosítja.
Ha a gyermek a harmadik életévét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján
még nem érett az óvodai nevelésre és óvodai jelentkezését a bölcsőde orvosa nem javasolja,
bölcsődében gondozható negyedik életévének betöltését követő augusztus 31-ig.
A bölcsődei és óvodai beíratások előtt a szülők tájékoztatását az intézményvezető
intézkedése szerint az intézményvezető helyettes, a tagintézmény-vezető és a bölcsőde
szakmai vezető végzik.

X.3.

A szülő jogai és kötelezettségei, a hiányzások igazolása

A szülő jogai és kötelezettségei, a hiányzások igazolása az intézmény Házirendjében
szabályozott.

X.4.

Térítési díjak befizetése, visszafizetése

A gyermek után a szülő az igénybe vett étkezéséért a jogszabályban és a helyi önkormányzati
rendeletben előírtak szerint térítési díjat fizet.

X.

AZ INTÉZMÉNY EGÉSZSÉGVÉDELMI SZABÁLYAI

A nevelési-oktatási intézménynek gondoskodnia kell a rábízott gyermekek felügyeletéről, a
nevelés és fejlesztés egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséről, a gyermekek
rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséről.
Az intézmény működtetése során mind a közegészségügyi, mind a HACCP rendszer által
meghatározott szabályokat szigorúan be kell tartani (fertőtlenítés, takarítás, mosogatás,
ételminta vétel, stb.)
Az intézmény melegítő-konyhájába csak érvényes egészségügyi könyvvel rendelkező
személy léphet be.
Az intézménybe járó gyerekek intézményen belüli egészségügyi felügyeletét a bölcsődeorvos, az óvoda-orvos és a védőnő látják el.
A bölcsődében a gyermek szakorvos hetente egy alkalommal látogatja az intézményt és
megvizsgálja a gyermekeket.
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Az óvodában évenként legalább egy fogászati, szemészeti és általános szűrővizsgálat van,
melyet szakorvos lát el.
Az intézményvezető és/vagy a bölcsőde szakmai vezető tartja a közvetlen kapcsolatot a
szakorvosokkal és a védőnővel, biztosítja az egészségügyi (orvos-védőnői) munka feltételeit,
gondoskodik a felügyeletről és szükség szerint a gyermekek vizsgálatra való előkészítéséről.
Betegségre gyanús, lázas gyermeket az intézménybe bevinni nem szabad. A napközben
megbetegedett gyermeket el kell különíteni és a szülőt/gondozót a lehető leggyorsabban a
csoport óvodapedagógusa/kisgyermeknevelője köteles értesíteni.
A szülők tájékoztatását a gyermekközösségben leggyakrabban előforduló (fertőzéses)
megbetegedésekről „Egészségügyi kisokos” kifüggesztésével oldjuk meg (EPINFO
Módszertani levelek).
A bölcsődei és óvodai feladatot ellátó létesítményekben a Csongrád Megyei Kormányhivatal
Szentesi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete szakfelügyeleti jogkörének
gyakorlását biztosítani kell.

XI.1.
XI.1.1. A

Intézményi védő-óvó előírások
gyermekek
egészségének védelme,
gyermekbalesetek megelőzésének feladatai

a

A nevelési-oktatási/személyes gondoskodást nyújtó intézménynek gondoskodnia kell a
rábízott gyermekek felügyeletéről, biztonságos nevelési/gondozási feltételeinek a
megteremtéséről, a gyermekbaleseteket előidéző okok feltárásáról és megszüntetéséről.
A gyermekek egészségének védelme érdekében az intézmény környezete, épülete,
felszerelése a rendeltetésének feleljen meg, használata a gyermekek számára mindenkor
biztonságos legyen. A gyermekek testi épségét veszélyeztető tárgyakat, eszközöket, vegyi
anyagokat jelenlétükben használni, tárolni nem szabad.
Jellemzően a helyiségek padozata és falburkolatai olyan anyagból készültek, amelyek jól
tisztíthatók, fertőtleníthetők, nem okoznak allergiás tüneteket. A csoportszobák falai
világosak, a nagy ablakfelületek a természetes fény besugárzását, a többszöri levegőcserét
lehetővé teszik. A berendezési tárgyak gyermekléptékűek, könnyen tisztán tarthatók,
gyermekek számára is könnyen mozgathatók.
A mosdóban a szerelvények magassága, méretei a gyermekekhez igazodik, folyékony
szappan, körömkefe, kéztörlő, egészségügyi papír mindig rendelkezésre áll.
A játszóudvar terep-tárgyai nagyrészt természetes anyagból készültek, funkcionális értékkel
(mozgás, pihenés, környezeti fenntarthatóság) bírnak. A tágas udvaron napos és árnyékos
területek váltakoznak. A homokozó homokjának évenkénti cseréjét, hetenkénti lazítását,
locsolását higiénés szempontok indokolják.
A gyermekek kezébe csak jellel ellátott, bevizsgált játékok adhatók. A játékot használó
óvodapedagógus/kisgyermeknevelő köteles a rajta feltüntetett, vagy ahhoz mellékelt
figyelmeztetést, használati utasítást gondosan elolvasni, és a játékeszközt a szerint
alkalmazni.
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A gyermekek intézményes életével kapcsolatos bármely tevékenységet úgy kell az
óvodapedagógusoknak/kisgyermeknevelőknek és a nevelő munkát segítő alkalmazottaknak
megszervezni, összehangolni, hogy a gyermekek mindenütt és mindenkor felnőtt
felügyeletével tevékenykedjenek, ill. az intézmény létesítményeit, helyiségeit csak felnőtt
felügyelete mellett használhatják.
Balesetveszélyes tevékenységvégzés esetén egyszerre kevesebb gyermekkel, fokozott
figyelemmel lehet csak foglalkozni (pl. vágás, varrás, tornaszerek használata, kísérletezés).
A gyermekek intézményen kívüli kísérése esetén minden tíz gyermek után egy felnőttet kell
biztosítani.
A gyermekek testi épségének és egészségének védelmére vonatkozó előírásokat, a
foglalkozásokkal/tevékenységekkel együtt járó veszélyforrásokat, a tilos és az elvárható
magatartásformákat/viselkedési szabályokat a nevelési év megkezdésekor, valamint szükség
szerint (pl. udvarra menetel előtt, az óvodán kívül szervezett programok, séták, kirándulások
során) az életkoruknak és fejlettségüknek megfelelően ismertetni és gyakoroltatni kell, hogy
azok betartásával a balesetek egy része megelőzhető legyen. Az ismertetés tényét és tartalmát
a csoportnaplókban kell dokumentálni.

XI.1.2.

A gyermekbalesetek esetére vonatkozó szabályok

A gyermekbalesetek megelőzése érdekében meg kell tanítani a gyermeket arra, hogy óvja
saját és társai testi épségét, egészségét, sajátítsa el és próbálja alkalmazni az egészségét és
biztonságát védő ismereteket. Haladéktalanul jelentse a felnőttnek, ha saját magát vagy társát
veszélyeztető tevékenységet vagy veszélyeztető állapotot lát, ha balesetet illetőleg sérülést
észlel.
A pedagógus kötelessége, hogy a gyermekek részére egészségük, testi épségük megőrzéséhez
szükséges ismereteket átadja, azok elsajátításáról meggyőződjön, továbbá ha észleli, hogy a
gyermek balesetet szenvedett vagy annak veszélye fenn áll, megtegye a szükséges
intézkedéseket.
Ha a gyermeket baleset éri, a vele foglalkozó óvodapedagógus/kisgyermeknevelő kötelessége,
hogy elsősegélyben részesítse, orvoshoz vigye, majd értesítse a szülőt.
Ha a balesetet vagy közvetlen veszélyforrást a nevelő munkát segítő alkalmazott észleli,
köteles azonnal intézkedni, a veszélyforrásra pedig késedelem nélkül az intézményvezető
vagy a helyettes figyelmét felhívni és a megtörtént balesetről haladéktalanul értesíteni.
A nevelési-oktatási intézményben bekövetkezett tanuló- és gyermekbaleseteket – a
jogszabályban meghatározottak szerint – nyilván kell tartani, a nyolc napon túl gyógyuló
sérüléssel járókat haladéktalanul ki kell vizsgálni. Ennek során fel kell tárni a kiváltó és a
közreható személyi, tárgyi és szervezési okokat. Ezeket a baleseteket a köznevelés
információs rendszerében (a továbbiakban KIR) elérhető elektronikus jegyzőkönyvvezető
rendszer segítségével kell nyilvántartani. A jegyzőkönyv rögzítésére a KIR honlapján
keresztül, a www.oktatas.hu portál KIR Hivatali ügyek oldalán, a köznevelési intézmények
által felvett baleseti jegyzőkönyvek nyilvántartása modulban van lehetőség. Ennek egy-egy
példányát a kivizsgálás befejezését követően legkésőbb nyolc napon belül meg kell küldeni a
fenntartónak, valamint a gyermek szülőjének, egy példányt az intézmény irattáraz. Ha a
baleset jellege miatt a határidőt nem lehet betartani, akkor azt jegyzőkönyvben kell rögzíteni.
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Jelentősebb testi sérülés (pl. fejsérülés, ficam, törés, vágott/szakított bőrseb, stb.) esetén
megfelelő orvosi ellátó helyre kell vinnie a szakembernek a gyermeket.
Súlyos baleset esetén, telefonon vagy személyesen azonnal be kell jelenteni a rendelkezésre
álló adatok közlésével az önkormányzat jegyzőjének. Az eset kivizsgálásához legalább
középfokú munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt be kell vonni.
Súlyos az a gyermekbaleset, amely:
- a sérült halálát, ill. a baleset bekövetkezésétől számított 90 napon belül az orvosi
szakvélemény szerint a balesettel összefüggésben életét vesztette,
- életveszélyes sérülést, egészségkárosodást,
- súlyos csonkulást,
- a beszélőképesség elvesztését, vagy feltűnő eltorzulást, bénulást, elmezavart okoz.
A gyermekbalesetek kivizsgálásában a Szülői Szervezet képviselőjének jelenlétét lehetővé
kell tenni.
Minden

balesetet követően az intézmény vezetője köteles megtenni a
szükséges intézkedéseket a további balesetek elkerülése érdekében.

XI.1.3. Rendkívüli
esemény, bombariadó esetén szükséges
intézményi teendők
Az intézmény működésében rendkívüli eseménynek kell minősíteni minden olyan előre nem
látható eseményt, amely a nevelő és oktató munka szokásos menetét akadályozza, illetve a
gyermekek és az alkalmazottak biztonságát és egészségét, valamint az intézmény épületét,
felszerelését veszélyezteti.
Rendkívüli eseménynek minősül különösen:
- a természeti katasztrófa (pl. villámcsapás, földrengés, árvíz),
- a tűz,
- a robbanással (bombariadó) történő fenyegetés.
Amennyiben az intézménnyel tanulói, ill. foglalkoztatási jogviszonyban álló személy
tudomására jut bármilyen, az intézmény épületét vagy a benne tartózkodók személyes
biztonságát fenyegető rendkívüli eseményre utaló tény, köteles azt azonnal közölni az
intézményvezetővel, illetve valamely intézkedésre jogosult helyettessel.
Rendkívüli esemény esetén intézkedésre jogosult felelős vezetők:
- intézményvezető,
- intézményvezető helyettes, tagintézmény-vezető,
- bölcsőde szakmai vezető,
- az intézmény munkavédelmi felelőse.
A rendkívüli eseményről azonnal értesíteni kell:
- a fenntartót,
- tűz esetén a tűzoltóságot,
- robbantással történő fenyegetés esetén a rendőrséget,
- személyi sérülés esetén a mentőket,
- egyéb esetekben az esemény jellegének megfelelő rendvédelmi, illetve katasztrófa-elhárító
szerveket, ha ezt az intézményvezető szükségesnek tartja.
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Az épületben tartózkodó személyeket riasztani kell. A jelzés: folyamatosan tartó szaggatott
csengetés, áramkiesés esetén kolompolás. Ezután haladéktalanul hozzá kell látni a
veszélyeztetett épület kiürítéséhez. A gyermeknek a „Tűzriadó Terv”-ben meghatározottak
szerint kell elhagyniuk az épületet.
A veszélyeztetett épület kiürítése során fokozottan ügyelni kell a következőkre:
- Az épületből minden gyermeknek távoznia kell.
- A kiürítés
során a mozgásban, cselekvésben korlátozott személyeket az
épület elhagyásában segíteni kell.
- A gyermekeket
a kijelölt várakozási helyre
történő megérkezéskor
- A gyermekek felügyeletéről a hatósági ellenőrzés utáni visszaállított helyzetig az óvoda
alkalmazotti köre gondoskodik.
A rendvédelmi, illetve katasztrófa elhárító szervek helyszínre érkezését követően az épület
kiürítésének időtartamáról, a gyermekek elhelyezéséről az intézkedést végző szerv (hatóság)
illetékes vezetőjének rendelkezései szerint kell eljárnia az intézményvezetőnek,
akadályoztatása esetén az SZMSZ-ben szabályozott helyettesítési rend szerint intézkedéssel
megbízott személynek. Az illetékes szerv vezetőjének utasításait az intézmény minden
dolgozója köteles betartani.
A rendkívüli eseményről, ill. a bombariadóról hozott intézkedésekről az intézményvezető
rendkívüli jelentésben értesíti a fenntartót.

XI.1.4.

A nemdohányzók védelme

A nemdohányzók védelméről szóló 1999. évi XLII. törvény szabályozása értelmében a
nevelési intézményben és a nevelési intézményen belül a gyermekek részére szervezett
rendezvényeken is tilos a szervezetre káros élvezeti cikkek árusítása és fogyasztása.
A törvény értelmező rendelkezéseinek alapján a közfeladatot ellátó intézmény közforgalmú
intézménynek minősül, amely az érintettek számára közérdekű szolgáltatást biztosít. A
közforgalmú intézményben dohányozni tilos!
A közforgalmú intézmények esetében az alkalmazottaknak, szülőknek az intézmény
épületeiben, annak udvarán és a bejárattól számított 5 méteres távolságon belül dohányozni
tilos!
A dohányzási tilalmat egyértelmű feliratokkal illetve jelzésekkel (tilalmat jelző tábla) kell
jelölni.
A dohányzási tilalmakra vonatkozó rendelkezések, előírások megtartásáért/betartatásáért az
intézményvezető, az intézményvezető helyettes, a tagintézmény-vezető, a bölcsőde szakmai
vezető felelősek.
A dohányzásra vonatkozó korlátozást megsértőt a jogsértés haladéktalan befejezésére
kötelesek vagyunk felhívni. A dohányzási korlátozás megszegéséért helyszíni vagy
egészségvédelmi
bírság
szabható
ki.
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XI.1.5.

Reklámtevékenység szabályozása

Az intézményben tilos a reklámtevékenység, kivéve, ha a reklám a gyermekeknek szól és az
egészséges életmóddal (korszerű táplálkozás, testedzés, stb.), a környezet védelmére
neveléssel (pl. szelektív hulladékgyűjtés, természetvédelem, stb.), továbbá a társadalmi,
közéleti, ill. kulturális tevékenységgel (pl. színház) függ össze.
E tilalom nem vonatkozik az egészséges életmódra és a környezet védelmére neveléssel
összefüggő, továbbá a közéleti és kulturális tevékenység vagy esemény, az oktatási
tevékenység reklámjára, valamint az ilyen tevékenységet folytató vagy szervező, vagy annak
megvalósulásához bármilyen formában hozzájárulást nyújtó vállalkozás nevének,
védjegyének, vagy egyéni megjelölésének az adott tevékenységgel, eseménnyel közvetlenül
összefüggő megjelenítésére.
Az intézményben hirdetés, szórólap a faliújságokra csak az intézményvezető, az
intézményvezető helyettes, a tagintézmény-vezető, a bölcsőde szakmai vezető engedélyével
kerülhet ki.
Az intézményben ügynökök, üzletszervezők vagy más személyek kereskedelmi tevékenységet
nem folytathatnak, kivéve az intézmény által szervezett játék és könyvvásár.
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X.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
A szervezeti és működési szabályzat az intézmény fenntartójának jóváhagyásával
válik érvényessé.
A hatálybalépéssel egyidejűleg érvényét veszti az előző Szervezeti és Működési
Szabályzat.
A hatályba lépett Szervezeti és Működési Szabályzatot és mellékleteit meg kell
ismertetni:
- az intézmény azon alkalmazottaival is, akik nem tagjai a nevelőtestületnek,
valamint
- azokkal, akik kapcsolatba kerülnek az intézménnyel, és meghatározott körben
használják helyiségeit.
A Szervezeti és Működési Szabályzatban foglalt rendelkezések megtartása az
intézmény valamennyi alkalmazottjára nézve kötelező, megszegése esetén az
intézményvezető munkáltatói jogkörében intézkedhet.
A Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltakról a szülőket is tájékoztatni kell.
A fent említett dokumentumok hozzáférhetőségét a megtalálhatóság megjelölésével,
illetve kifüggesztéssel biztosítani kell.
Az intézmény eredményes és hatékony működéséhez szükséges további szabályokat
az SZMSZ mellékletei és különálló szabályzatok, további ügyrendek tartalmazzák.
A mellékletek az SZMSZ változtatása nélkül módosíthatók, amennyiben a
jogszabályi előírások és a vezető megítélése ezt szükségessé teszi.
Az SZMSZ módosítása csak a nevelőtestület elfogadásával, a Szülői Szervezet
véleményezésével és a Fenntartó jóváhagyásával lehetséges.
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ZÁRADÉK
SZMSZ elfogadása és jóváhagyása
1.)

Az intézmény szervezeti felépítésére és működésére, belső és külső kapcsolataira
vonatkozó szabályzatot az intézményvezető előterjesztése után a nevelőtestület
20____ év___ hó____ napján elfogadta.
Az elfogadást megelőzően a jogszabályban meghatározottak szerint egyetértési jogot
gyakorolt az intézmény Szülői Közössége.

2.)

Hatálybalépés időpontja: 20

év

hó

nap

Hatályban van a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. § (1)
bekezdés alapján.
Nagymágocs, 20

év

hó

_ nap

Készítette:

_______________________

intézményvezető

Egyetértését nyilvánította:

_______________________
nevelő munkát segítő
alkalmazottak képviselője

Véleményét nyilvánította:
Szülői Közösség képviselője

Jóváhagyta:
Fenntartó képviselője
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MELLÉKLETEK, KÜLÖNÁLLÓ SZABÁLYZATOK
MELLÉKLETEK
1. sz. Felelősi mátrix
2. sz. Házirend
2.1. sz. Óvoda
2.2. sz. Bölcsőde
3. sz. Belső ellenőrzési Szabályzat
4. sz. Adatkezelési Szabályzat
5. sz. Pedagógus szakmai etikai kódex
6. sz. Szülői Szervezet
6.1. sz. Szülői Szervezet Szabályzat
6.2. sz. Érdekképviseleti Fórum
7. sz. Munkaköri leírás-minták
7.1. sz. Óvoda
7.2. sz. Bölcsőde

KÜLÖNÁLLÓ SZABÁLYZATOK, TOVÁBBI ÜGYRENDEK
-

Esélyegyenlőségi terv

-

Ügyviteli és iratkezelési Szabályzat

-

Illetményelőleg Szabályzat

-

Selejtezési és leltározási Szabályzat

-

Kötelezettségvállalási és utalványozási Szabályzat

-

Bizonylati Szabályzat

-

Munkabiztonsági és munkaegészségügyi kockázatértékelés

-

Tűzvédelmi Szabályzat
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Felelősi mátrix
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1. számú melléklet

FELELŐSI-MÁTRIX
(Reszortfeladatok / megbízatások)
Névre szólóan a munkaköri leírásokban
személyhez rendelt egyéb feladatok / aktuális változások nevelési évenként
S.sz.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Megnevezés
A magasabb vezető beosztású óvodapedagógusok által, az ő
távollétük esetére az intézmény folyóügyeinek és a határidős
feladatoknak az ügyintézésével megbízott felelős személy
Feladatorientált-időszakos szakmai munkacsoport
Fejlesztő óvodapedagógus munka
Munka-, tűz és balesetvédelmi szabályok betartatása, vizsgálatok
nyilvántartása és esedékességének előrevetítése
Energiatakarékossági szempontok érvényesítése
Csoportos tanuló balesetbiztosítás ügyintézése
Jegyzőkönyv-vezetés
Irattárazás, ügyiratkezelés
Iratforgalom (székhelyintézmény/tagóvoda) között
E-adat forgalom
Posta küldemények átvételére jogosult meghatalmazottak
Étkezési nyilvántartások vezetése, adatszolgáltatás, elszámolás
Készletnyilvántartás (kis-értékű) vezetése
Selejtezés előkészítése
Leltározás megszervezése és szabályszerű lebonyolítása
HACCP-rendszer működtetése, adminisztrálása
Ételminta-vétel, ételadagok szétosztása
Edény, textília, tisztítószer felelős
Könyvtár és szertár rendjéért, könyvtári nyilvántartásért felelős
Dekorációs felelős (nemzeti ünnepekkor)
Rendezvények, szabadidős programok szervezése, koordinálása
Létesítmény nyitása/zárása (kulccsal rendelkezők)
Egyéb megbízatás (bölcsődei gondozási/étkezési díjak szedése)
Pedagógusok Szakszervezetének tagja
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Házirendek
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2. számú melléklet
2.1.
zámú melléklet A Z

ÓVODA HÁ ZIRE ND J

E
Az óvoda házirendje a gyermeki jogok és kötelességek gyakorlásával, a gyermek óvodai
életrendjével kapcsolatos rendelkezéseket állapítja meg.
A házirend összeállításánál irányadó joganyag
•

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

•

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

•

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

•

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

•

36/2012. (XI. 14.) EMMI rendelet az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló
40/2002. (V. 24.) OM rendelet, a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 4/2010. (I. 19.)
OKM rendelet, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet
módosításáról.

1.
1.1
•
•
•

•

•
-

Az óvoda munkarendje
Nevelési év rendje, az óvoda nyitva tartása
Nevelési év az óvodában: szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31-éig tartó
időszak.
Az óvoda egész nevelési évben, folyamatos nyitva tartás mellett, hétfőtől péntekig
tartó ötnapos munkarenddel üzemel.
A nyári zárás időpontja előterjesztés alapján, a fenntartó döntése szerint.
Az óvoda a szülőket erről legkésőbb tárgyév február 15-ig értesíti.
Amennyiben ez idő alatt a szülő gyermeke elhelyezését nem tudja megoldani, úgy
írásbeli kérelmére (melyet az óvoda vezetőjéhez nyújt be) indokolt esetben ügyeletes
óvodai elhelyezést biztosítunk.
Az óvodai nevelés nélküli munkanapok száma egy nevelési évben maximum 5 nap
lehet, melyet az óvodai nevelési év helyi rendjében meghatározott szakmai-pedagógiai
munkával összefüggő nevelési – fejlesztési feladatok ellátására fordítunk.
Az óvoda legalább 7 nappal ezt megelőzően tájékoztatja a szülőket, és igény szerint
ellátja a gyerekek felügyeletét.
Napi nyitvatartási idő:
székhelyintézményben 11 óra_reggel 600-tól 1700-ig,
tagintézményben
10 óra_reggel 630-tól 1630-ig.
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Az óvoda teljes nyitva tartása alatt óvodapedagógus foglalkozik a gyerekekkel.
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•
•
•

•

Óvodába megérkezés: 800 óráig (lehetőség szerint).
A gyerekek óvodai tartózkodásának ideje maximum 10 órában javallott.
A gyermekek érkezése / távozása a szülők igényeihez igazodó óvodai napirend szerint
folyamatosan történik, figyelemmel v é v e a Nagymágocs - Ótompahát külterületről
a tanyagondnoki szolgálattal bejáró gyermekekre is.
A gyermekek fogadása és hazabocsájtása mindenkor az óvodapedagógusok feladata a
szülő/gondviselő felé.
Intézménybe jövet és menet a gyermekek felnőtt általi felügyelete mindenképp
indokolt (személyes biztonságuk és testi épségük megóvása végett).

1.2 Pedagógiai munka az óvodában
Az óvodai életet, a foglalkozásokat úgy szervezzük, hogy óvodánk mind a szülők, mind a
fenntartó igényei szerint, a korszerű szakmai követelményeknek megfelelő színvonalon eleget
tudjon tenni a gyermekek ellátásával, nevelésével, képességeinek kibontakoztatásával és
személyiségfejlesztésével összefüggő sokrétű feladatnak. Ennek érdekében biztosítjuk:
a Pedagógiai Program célkitűzéseinek és az intézményegységek (székhely és
tagintézmény) sajátosságainak,
az intézmény éves munkatervének,
a gyermekvédelmi feladatoknak a megismerését.
1.2.1

Napirend

Időtartam

Életrend

600 - 700

Gyülekezés összevont csoportban

700 - 830

Játék, szabadon választott tevékenység, testápolás, előkészület a tízóraihoz

830 - 900

Tízórai

900 - 1130

Játék, műveltségtartalmak feldolgozása, kötetlen mozgás a szabadban

1130 - 1230

Előkészület az ebédhez, étkezés

1230 - 1300

Előkészület a pihenéshez

1300 - 1430

Pihenés

1430 - 1500

Ébredezés, felkelés, testápolás

1500 – 1530

Uzsonna

1530 - 1700

Játék, képességfejlesztés, szabadon választott tevékenység
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1.2.2
•
•
•
1.
•

•

•
•
•

•
•

1.

Foglalkozások rendje
Az óvodában a foglalkozások a pedagógiai programnak megfelelően történnek.
A foglalkozások látogatására – azok zavartalansága miatt – csak a nevelőtestület tagjai
jogosultak. Egyéb esetekben az óvodavezető adhat engedélyt.
Szülők számára a nyílt napokon van lehetőség a foglalkozások megtekintésére.
Az óvodai ellátás igénybevétele
Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő
intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a
felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, az érintett
településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves
és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében
lakik, vagy ahol szülője dolgozik. A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt.
Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető,
amennyiben az óvoda fenntartója több óvodát tart fenn, az óvoda fenntartója
bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre.
Az a gyermek vehető fel az óvodába, aki egészséges, szobatiszta és az Alapító
Okiratban foglaltaknak megfelelően normál óvodai csoportban integráltan gondozható
és fejleszthető.
Az óvodai beiratkozásra a tárgyév április 20-a és május 20-a között kerül sor, melynek
pontos időpontját a fenntartó az óvodavezetővel egyeztetve határozza meg.
Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik; a felvételről, átvételről az
óvodavezető dönt.
A szülő gyermeke felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele
folyamatos.
Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki köteles óvodába járni, ha
lakóhelye, s ennek hiányában tartózkodási helye a körzetében található (lásd kötelező
felvételt biztosító óvoda).
Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról az óvodapedagógusok
véleményének kikérése mellett az óvodavezető dönt, lehetőség szerint figyelembe
véve a szülők ez irányú kérését.
A gyermekek az óvodában
A köznevelés középpontjában a gyermek, a tanuló, a pedagógus és a szülő áll, akiknek
kötelességei és jogai egységet alkotnak.
A köznevelésben a nevelés és oktatás feladatát a gyermek szülei, törvényes képviselői
megosztják a köznevelési intézményekkel és a pedagógusokkal. E közös tevékenység
alapja a bizalom, az intézmény és a pedagógusok szakmai hitele.
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1.1
•
•
•

•

•

•
1.2

A gyermeknek joga, hogy
a nevelési-oktatási intézményben biztonságban és egészséges környezetben neveljék
és oktassák, óvodai életrendjét a szabadidő, testmozgás beépítésével, étkezési
lehetőség biztosításával életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsák ki,
képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben és oktatásban
részesüljön,
személyiségi jogait, így különösen személyiségének szabad kibontakoztatásához való
jogát, cselekvési szabadságát, családi élethez és magánélethez való jogát a nevelésioktatási intézmény tiszteletben tartsa, e jogának gyakorlása során azonban nem
sértheti társai és a közösség jogait, nem korlátozhat másokat ugyanezen jogainak
érvényesítésében, továbbá nem veszélyeztetheti a saját és társai, a nevelési-oktatási
intézmény alkalmazottai egészségét, testi épségét,
állapotának, személyes adottságának megfelelő megkülönböztetett ellátásban különleges gondozásban, rehabilitációs célú ellátásban - részesüljön, és életkorától
függetlenül a pedagógiai szakszolgálat intézménye által nyújtott segítő fejlesztésben
részesülhessen,
a települési önkormányzati fenntartású nevelési-oktatási intézményben fakultatív
hitoktatásban vegyen részt, vallási, világnézeti meggyőződését, nemzetiségi, etnikai
önazonosságát tiszteletben tartsák, közvetlen vagy közvetett hátrányos
megkülönböztetés ne érje,
rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön.
A gyermekek megjelenésére, ruházatára, felszerelésére vonatkozó szabályok

•

Jellemezze tisztaság, rétegesség, praktikusság, kényelmesség, könnyen kezelhetőség.

•
•

Legyen minden ruhadarab és lábbeli a gyermek óvodai jelével jól láthatóan ellátott.
Váltóruházat biztosítása elengedhetetlen az átöltözéshez.

•

A csoportszobában minden gyereknek váltócipőt kell viselnie.

•

A tornához megfelelő ruházat (kényelmes rövidnadrág, póló, váltó zokni) és
csúszásmentes talpú (torna) cipő szükséges.

•

Az óvodai ünnepélyeken a gyerekeknek alkalomhoz illő ruhába kell öltözniük.

•

A gyermekek óvodába járásához alapvetően nem szükséges dolgok (pl. napszemüveg)
öltözőben való elhelyezése vagy bevitele bejelentéshez kötött.

•

Tilos az éles, szúrós és vágóeszközök gyermekeknél tartása, továbbá minden olyan
tárgynak az óvodába hozatala, amelyek közvetlen vagy közvetett balesetveszélyt
hordozva úgy a saját maguk, mint a társaik testi épségét és személyes biztonságát
veszélyeztetik (pl. nyaklánc, gyűrű, karkötő, derékszíj).

•

Ha az előírt szabályokat megszegik, a bekövetkezett kárért a nevelési-oktatási
intézmény nem felel (ez vonatkozik az értéktárgyakra, a pénzre, az infokommunikációs
eszközökre
is).
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1.3

A gyermekek étkeztetése, az étkezési igény bejelentésének, lemondásának,
befizetésének, jóváírásának rendje

•

A gyermekek az óvodai nevelési napokon napi 3 x-i étkezésben részesülnek.
A szülő szabadon rendelkezik arról, hogy a nevelési-oktatási intézmény a déli meleg
főétkezésen kívül a két kisétkezést (jellemzően a tízórait és uzsonnát) is biztosítsa-e a
gyermeke számára.

•

Étkezések időpontjai:
- Tízórai:
830 – 900
- Ebéd:
1130 – 1230
- Uzsonna: 1500 – 1530

•

A gyermekétkeztetés intézmény térítési díjának
nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege.

alapja

az

élelmezés

•

Gyermekétkeztetés normatív kedvezménye
A gyermekvédelmi törvény értelmében:
•
ingyenes étkeztetésre jogosult:
a, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő,
b, a tartósan beteg vagy fogyatékos,
c, családjában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
d, családjában három vagy több gyermeket nevelnek,
e, nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóságot
f, családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb
munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal
csökkentett, azaz nettó összegének 130%-át.
Az étkezési térítési díj kedvezményeinek igénybevétele jogosultság alapján történik. A
jogosultságot a nyilatkozat benyújtásával kell igazolni. A szülő a „Nyilatkozat”
benyújtásával büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a közölt adatok a
valóságnak megfelelnek, egyúttal hozzájárul a kérelemben szereplő adatoknak a
gyermekétkeztetés
normatív
kedvezményének
igénybevételéhez
történő
felhasználásához.
•

Az ételallergiás gyerekek számára a főzőkonyha külön készít ételt.

•

A rendezvényekre, programokra, név- és születésnapokra a szülő a higiéné maximális
betartása mellett akkor hozhat élelmiszert, ha az ott helyben, az adott közösség
körében
elfogyasztásra
kerül.
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•

•

1.4
1.4.1

Hiányzás, illetve felgyógyulás esetén a szülő déli 12 óráig köteles bejelenteni a
változást mind az óvoda, mind pedig a konyha felé, mert csakis ez esetben oldható
meg a másnapi étkezés lemondása, ill. igénylése.
Elérhetőségek:
óvoda
06-63/363-024
konyha
06-63/363-823
A már megrendelt aznapi étel a főzőkonyháról ételhordóban elvihető, amennyiben azt
a szülő az élelmezésvezetőnek legkésőbb 10 óráig jelzi.
A szülő köteles a gyermekétkeztetés térítési díját a Nagymágocsi Szociális Szolgáltató
Központ konyháján a kijelölt időpontban előre megfizetni.
Az étkezési adagok jóváírása, a hátralékok, ill. a túlfizetések kiegyenlítése a tárgyhót
követő hónapban történik.
Késedelmes fizetésre csak nagyon indokolt esetben van mód.
A gyermekekkel kapcsolatos egészségügyi óvó-védő szabályok
Beteg gyermekkel kapcsolatos eljárások

•

Az óvodában csak egészséges gyermek tartózkodhat.

•

A beteg gyermek az orvos által meghatározott időszakban nem látogathatja az óvodát.

•

Lázas, gyógyszert szedő, még lábadozó gyermek a többiek egészségének a megőrzése
érdekében a közösségbe nem vihető.

•

Az óvodapedagógusoknak tilos otthonról hozott gyógyszert beadni (asztmás allergiát
kivéve).

•

Az óvodában megbetegedő, lázas gyermeket a szülőnek/gondviselőnek az értesítéstől
számított legrövidebb időn belül haza kell vinnie.
Az óvodapedagógusnak addig is gondoskodnia kell a gyermek szükség szerinti
elkülönítéséről.
Az intézményből lázasan, betegen hazaadott gyermek csak orvosi igazolással jöhet
ismét az óvodába.

•

Az esetleges fertőző megbetegedést az óvoda vezetőjének a legrövidebb időn belül
jelezni kell.
Fertőző gyermekbetegség esetén az óvoda feladata a szülő/gondviselő tájékoztatása,
felvilágosítása (lásd „Egészségügyi kisokos”).
A további megbetegedés elkerülése érdekében az intézményben eleget kell tenni a
bejelentési kötelezettségnek (Szentesi Járási Hivatal Népegészségügyi Intézete) és a
fertőtlenítő takarítás megtételének.
A bőr és a hajas fejbőr egyes megbetegedései esetén kihangsúlyozott körültekintéssel
kell eljárni

1.4.2

Baleseti és megelőzési eljárások

•

A gyermekek az óvoda helyiségeit és ezek berendezési tárgyait kizárólag pedagógusi
felügyelettel használhatják.

•

Baleset esetén a gyermeket haladéktalanul el kell látni, a szülőt/gondviselőt azonnal
kell értesíteni, a baleset súlyosságától függően orvosi ellátásról kell gondoskodni.
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1.4.3
•
1.5
•

Egészségügyi felügyelet rendje
Az intézmény egészségügyi ellátását az óvoda gyermekorvosa és a védőnő végzi.
Hiányzások, mulasztások rendje
Minden mulasztás okát
jelezni kell
és/vagy az óvodapedagógusoknak.

az

óvodavezetőnek

•
-

Igazoltnak kell tekinteni a mulasztást akkor, ha
a gyermek beteg volt, az „Orvosi igazolás” a hiányzás kezdetét és végét jelöli,
- a szülő előzetesen bejelentette az óvodapedagógusnak, hogy gyermekét nem viszi
el az óvodába és ezt a kérelmét írásban igazolja,
- a gyermek hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott
kötelezettségének eleget tenni.
•
Ha a gyermek az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján vesz részt óvodai nevelésben, és egy
nevelési évben
•
igazolatlanul öt nevelési napnál többet mulaszt, továbbá, ha a tanuló igazolatlan
mulasztása egy tanítási évben eléri
•
•
a tíz tanítási órát vagy egyéb foglalkozást, az óvoda vezetője, az iskola igazgatója – a
gyermekvédelmi és gyámügyi
•
feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és
illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.)
•
Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban – értesíti
•
a) óvodás gyermek esetén a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes
gyámhatóságot és
•
a gyermekjóléti szolgálatot,
•
b) tanuló esetén a tanuló tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot, a
gyermekvédelmi
szakellátásban nevelkedő tanuló esetén a területi gyermekvédelmi szakszolgálatot,
tanköteles tanuló esetén
•
1.6
1.6.1

Igazolatlannak kell tekinteni a mulasztást akkor, ha
a távolmaradást nem igazolják.
Egyéb szabályok
Az óvodába járási kötelezettség

•

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét
betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson
vesz részt.

•

A gyermek, ha az iskolába lépéshez szükséges fejlettségi szintet eléri, tankötelessé
válik, legkorábban, abban az évben, melyben a 6. életévét augusztus 31-ig betölti,
legkésőbb, amelyben a 8. életévét betölti, kezdi meg a tankötelezettség teljesítését.

1.6.2

Az óvodai felvétel, óvodai jogviszony létesítése

1.6.2.1 Az óvodai beiratkozás
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•

A nemzeti köznevelésről szóló törvény alapján az óvodába történő jelentkezés
módjáról, az óvodai általános felvételi időpontról a fenntartó jogosult dönteni.

•

Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyi
azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá a szülő személyi
azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.

•
-

Az óvoda vezetője
az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyet adó döntését írásban,
a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel.

•

Az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek átvétele esetén az óvoda
vezetője a döntésről értesíti az előző óvoda vezetőjét.
•
Az a szülő, aki a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól felmentést kér,
kérelmet nyújthat be a kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjének, aki azt az illetékes
jegyzőnek továbbítja. A jegyző, a fenntartó - az óvodavezető, valamint a védőnő
egyetértésével - a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva az ötödik életév betöltéséig
felmentést adhat a nevelési év kezdő napjától esedékes kötelező óvodai nevelésben való
részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos
helyzete indokolja.
•
A beiratkozás alkalmával lehetőséget adunk a gyermekeknek, hogy bepillantást
nyerjenek
az
óvoda
életébe,
megismerkedhessenek
az
óvodapedagógusokkal,
bekapcsolódhassanak
a
játékba.
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1.6.2.2 Az óvodai felvétel
•
•
•
•
1.6.3
•
-

•

•
1.6.4
•
•
•

•

Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik.
A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele
folyamatos.
A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében
lakik, vagy ahol szülője dolgozik.
Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyereket, aki életvitelszerűen az óvoda
körzetében lakik (kötelező felvételt biztosító óvoda).
Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a szülők és az
óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett az óvodavezető dönt.
Az óvodai elhelyezés megszűnése
Megszűnik az óvodai jogviszony, ha
a gyermeket másik óvoda átvette, az átvétel napján,
- a jegyző a szülő kérelmére engedélyt adott a gyermek óvodából történő
kimaradására,
a gyermeket felvették az iskolába, a nevelési év utolsó napján.
A hátrányos helyzetű vagy veszélyeztetett gyermek esetében nem szűnhet meg az
óvodai nevelés a szülő bejelentése, befizetési kötelezettség elmulasztása, vagy
igazolatlan hiányzás miatt.
Másik óvodába történő átíratás esetén csak az új óvoda visszajelzésével szűnik meg az
óvodai jogviszony. (Lásd „Óvodalátogatási igazolás”)
A gyermek érkezése és távozása
Óvodába érkezéskor minden esetben felnőttnek (óvodapedagógus, dajka, pedagógiai
asszisztens) kell átadni a gyermeket.
A gyermeket csak a szülő/gondozó, vagy az általa bejelentett / meghatalmazott
személy viheti el az óvodából.
Amennyiben a gyermekért zárásig nem jönnek az óvodába, a gyermek megnyugtató,
biztonságos elhelyezéséről a szülő/gondozó, a Nagymágocsi Szociális Szolgáltató
Központ Családsegítő Szolgálat, a rendőrség megérkezéséig az óvoda műszakban lévő
dolgozója gondoskodik.
Elvált szülők esetén a bírósági végzésnek megfelelően járunk el.
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1.6.5

Az óvodába bevitt dolgokra vonatkozó szabályok

•

Az óvodában használt, ruhákat, lábbeliket, textíliákat jellel vagy névvel kell ellátni.

•

Az óvodába bevitt játékokért, értéktárgyakért – amelyek nem szükségesek a gyerekek
kötelezettségének a teljesítéséhez, jogaik gyakorlásához – az óvoda nem vállal
felelősséget.

•

Az óvodába tilos behozni bármilyen, a gyermekek testi épségét veszélyeztető,
balesetforrást jelentő tárgyakat (pl. ékszerek, játékfegyverek).

1.

Család – óvoda kapcsolatrendszere

1.1

A szülők jogai és kötelességei

1.1.1

A szülők jogai

A szülő joga, hogy
- A gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének, saját vallási, illetve
világnézeti meggyőződésének, nemzeti, vagy etnikai
hovatartozásának
megfelelően választhat óvodát.
- A szülő joga, hogy megismerje a Pedagógiai Programot, az SZMSZ-t, a
Házirendet.
- A szülő joga, hogy saját gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről rendszeresen,
érdemi tájékoztatást, a gyermek neveléséhez tanácsot és segítséget kapjon.
- Az intézmény vezetője és a pedagógus hozzájárulásával részt vegyen az óvodai
tevékenységekben.
- Részt vehet a szülői szervezet munkájában, mely figyelemmel kíséri a gyermeki
jogok érvényesülését.
- A gyermekek nagyobb csoportját érintő bármely kérdésben tájékoztatást kérhet az
óvoda vezetőjétől, s az adott kérdés megtárgyalásakor részt vehet a nevelőtestületi
értekezleten.
1.1.2

A szülők kötelességei

A szülő kötelessége, hogy
- Gondoskodjon gyermeke testi, érzelmi, értelmi, szociális és erkölcsi fejlődéséhez
szükséges feltételekről.
Biztosítsa gyermeke zavartalan rendszeres óvodába járását.
- A gyermekek adataiban bekövetkezett változásokról 24 órán belül tájékoztatást
adjon (lakcím, telefon).
- Kísérje figyelemmel gyermeke fejlődését, segítse a fejlődés folyamatát, a gyermek
közösségbe való beilleszkedését, és a közösségi élet szabályainak elsajátítását.
- Rendszeresen tartson kapcsolatot az óvodapedagógusokkal és az együttneveléshez
szükséges tájékoztatást adja meg.
Tartsa tiszteletben az óvoda dolgozóinak emberi méltóságát és jogait.
- Az óvodapedagógusok, illetőleg a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő
alkalmazottak (dajkák, pedagógiai asszisztens) büntetőjogi védelem szempontjából
közfeladatot
ellátó
személyeknek
számítanak.
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4.2.
A család és az óvoda közös nevelési elveinek kialakítása
Az óvodánkba járó gyermekeket nyitottságra, őszinte emberi kapcsolatokra, a felnőttek
tiszteletére, a különbözőségek elfogadására neveljük. Nevelési törekvésünk sikerességének
másik fontos alappillére, hogy a családok körében is ezeket az alapelveket erősítsék a szülők
gyermekeikben.
4.3.
•
-

A kapcsolattartás rendje és az együttműködés lehetőségei
A szülőknek lehetőségük van arra, hogy az óvodában folyó pedagógiai munka
kialakításában a megfelelő fórumokon részt vegyenek. Ezek:
szülői értekezletek (összevont, csoportonkénti, rendkívüli),
nyílt napok (csoportonként),
közös rendezvények, programok, zöld „jeles” napok,
fogadóórák (óvodapedagógusi, vezetői)
eseti megbeszélések.

•

A szülők gyermekükkel kapcsolatos információt csak a saját óvodapedagógusoktól, a
tagintézmény-vezetőtől, az óvodavezetőtől kérjenek.

•

Az

•

A Szülői Szervezet a szülők véleményét, javaslatait eljuttatja az intézmény
vezetőjéhez, ill. tájékoztatást kérhet a csoportokat érintő kérdésekről, problémákról,
tervekről.

1.
1.1

óvodapedagógusokat
se a gyermekekkel kapcsolatos, se
magánjellegű beszélgetésekre a csoportból hosszabb időre ne vonják ki.

Az intézmény helyiségeinek használati rendje
Szülők tartózkodása az óvodában

•
A környezet higiéniájának és a gyermekek egészségének védelme érdekében a
csoportszobákban szülő/gondviselő, hozzátartozó csak az engedélyezett alkalmakkor
tartózkodhat (nyílt nap, szülői értekezlet, ünnepélyek, rendezvények).
•

A gyermekek átadásakor/átvételekor a szülők csak a közlekedő és öltöző helyiségeket
használhatják.

•

Az óvoda mellékhelyiségeit csak kivételesen indokolt esetben lehet igénybe venni.

1.2

Egyéb, a gyermekek biztonságát, a létesítmény vagyonvédelmét, etikai normákat
szolgáló szabályok

•

Az óvoda bejáratát vagyonvédelmi okból 8,30-tól 15,15-ig zárva tartjuk.

•

Idegenek az óvoda területén az óvodavezető engedélye alapján tartózkodhatnak.

•

A személyzeti bejáratot kizárólag a dolgozók használhatják.

•

A meghívott vendégeket és az előzetesen bejelentkezett látogatókat munkatársaink
személyesen fogadják.

•

Reklámanyagok a vezetői engedély megkérése után, és csak az óvoda profiljával,
tevékenységével, működésével kapcsolatosan kerülhetnek ki a hirdetőtáblákra.
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•

Az intézmény területén párt vagy párthoz kötődő szervezet, politikai célú mozgalom
nem működhet; továbbá amíg az óvoda ellátja a gyermekek felügyeletét, ilyen jellegű
tevékenység nem folytatható.

•

Az óvodaházak (székhelyintézmény, tagintézmény) és környékük dohányzásmentes
zónába tartoznak.
A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának
egyes szabályairól szóló törvény betartása és betartatása minden óvodában dolgozó
felnőttnek kötelező.
A létesítmény teljes területén tilos a dohányzás!

1.3
1.3.1

Anyagi felelősség kérdése
Az intézmény felelőssége
Az intézmény a működési körébe tartozó vagyoni értékek biztonságos használatáért
felelősséggel tartozik.

1.3.2

A szülő felelőssége
A szülő az intézményben szándékos károkozás esetén felelősséggel tartozik.

Zárórendelkezések
Az óvoda házirendjét a nevelőtestület a Szülői Szervezet véleményének kikérésével elfogadta.
A házirend nem tartalmaz olyan rendelkezéseket, amelyekből a fenntartóra, a működtetőre
többletkötelezettség hárul, ezért a fenntartó, a működtető egyetértésének kikérése nem
szükséges.
Jelen házirend Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének jóváhagyása
után lép életbe, egyidejűleg a korábbi házirend hatályát veszti.
Nevelőtestület nevében aláírják:
----------------------------------------------óvodapedagógus
(székhelyintézmény)
----------------------------------------------óvodapedagógus
(tagintézmény)
Szülői Szervezet nevében aláírják:
----------------------------------------------elnök
(székhelyintézmény)
----------------------------------------------választmányi tag
(tagintézmény)
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Kelt: Nagymágocs, 20_____év_____hó______nap
A NAGYMÁGOCSI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA és BÖLCSŐDE Házirendjét
Nagymágocs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 20
év
tartott Képviselő-testületi ülésén jóváhagyta.
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2. számú melléklet
2.2. számú melléklet

A

B ÖLC S ŐDE HÁ ZIREND JE

A házirend célja: olyan szabályok megfogalmazása, érvényesítése, amelyek biztosítják a
gyerekek nyugodt, biztonságos bölcsődei életét és az intézmény törvényes működését.
A házirend feladata: biztosítsa az intézményt használó gyermekekre, szülőkre és az
alkalmazottakra vonatkozó jogok, kötelezettségek, valamint az intézményi működés alapvető
rendjének megismerését.
A házirend összeállításánál irányadó joganyag
1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
-

15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti,
gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük
feltételeiről

-

A bölcsődei nevelés – gondozás szakmai szabályai_Módszertani levél_Budapest, 2012
(Összeállította: Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet)

-

257/2000. (XII. 26.) Kormányrendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
ágazatban történő végrehajtásáról

-

1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális
intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

-

328/2011. (XI.29.) Kormányrendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti
alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz
felhasználható bizonyítékokról

-

369/2013. (X.24.) Kormányrendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi
szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről

-

37/2014. (IV.30.) EMMI rendelet a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozásegészségügyi előírásokról

-

18/1998. (VI. 3.) NM rendelet a fertőző betegségek és járványok megelőzése
érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

-

1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek
fogyasztásának,
forgalmazásának
egyes
szabályairól
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1.

A bölcsőde nyitva tartása: 6:00-tól 16:30-ig tart. A bölcsőde naponta reggel 6:00
órától 8:00 óráig fogadja az érkező gyermekeket. Kérjük, hogy 8:00 - 8:30 között ne
zavarják a reggelizést, gyermekükkel előtte vagy utána érkezzenek. A gyermekek
hazavitelére ebéd után 11:45-ig, délután 16:30 óráig van lehetőség. Az alvó, étkező
gyermek alapvető testi szükségleteinek kielégítését a kisgyermeknevelő tiszteletben
tartja, ezért megvárja a gyermek ébredését, illetve az étkezés befejezését.

2.

A bölcsődéből a gyermeket csak a szülő, vagy az általa írásban megbízott személy
viheti el. 14 éves kor alatti kiskorú e feladattal nem bízható meg.

3.

A bölcsődei átadóban minden gyermeknek külön szekrénye van a ruhák tárolására.
Kérjük, hogy csak a legszükségesebbeket tárolják a szekrényekben, mert a
bölcsődében hagyott illetve a gyermekeken lévő, vagy hozott tárgyakért felelősséget
nem tudunk vállalni. A szekrényekben enni, innivalót tárolni nem szabad!

4.

A bölcsődébe csak egészséges gyermek hozható. A közösség egészsége érdekében
lázas (37,5º C és ennél magasabb hőmérsékletű), antibiotikumot szedő vagy fertőzésre
gyanús, hasmenéses, hányó gyermek a bölcsődét nem látogathatja. A családban
előforduló fertőző betegségekről a bölcsődét értesíteni kell. Ha a gyermek gyógyszert
vagy gyógyhatású készítményt kap, arról a szülő írásban köteles tájékoztatni gyermeke
kisgyermeknevelőjét.

5.

Abban az esetben, ha a gyermek napközben megbetegszik a bölcsődében, lehetőség
szerint megvizsgáltatjuk a bölcsőde orvosával, és/vagy a kisgyermeknevelő értesíti a
szülőt, illetve a hozzátartozót. Ehhez feltétlenül szükséges a pontos cím és a
telefonszám. Kérjük, hogy ilyen esetben minél előbb gondoskodjanak a gyermek
hazaviteléről, illetve orvosi ellátásáról, ezzel is növelve a mielőbbi gyógyulás esélyeit.

6.

A bölcsődét rendszerességgel látogatja a bölcsőde orvos, aki szülői és
kisgyermeknevelői kérésre megvizsgálja a gyermeket és gyógyszert ír fel. A
kisgyermeknevelő a bölcsődében a gyermeknek gyógyszert nem ad be.

7.

Betegség miatt hiányzó gyermeket, gyógyulása után csak (egészséges, közösségbe
mehet) orvosi igazolással tudunk fogadni. A megtörtént kötelező védőoltásokról
folyamatosan kérjük a tájékoztatást.

8.

Ha a szülő gyermekét betegség, vagy más ok miatt nem hozza bölcsődébe, a
távolmaradást aznap 12:00 óráig közölje a bölcsőde szakmai vezetőjével vagy a
kisgyermeknevelővel. Ebben az esetben a gyermek részére lerendelt étel a
Nagymágocsi Szociális Szolgáltató Központ Gyermekélelmezési és Szociális
Konyhájáról fél 11-ig elvihető, a térítési díj elszámolásánál pedig csak a következő
naptól tudjuk a gyermek hiányzását figyelembe venni.

9.

Amennyiben a gyermek betegségből felgyógyult, a szülő az étkezést megelőző nap
12:00 óráig bejelentheti a bölcsődében. Amennyiben a bejelentés 12:00 óra után
érkezik, úgy a gyermek részére nem tudjuk biztosítani a másnapi étkezést.

10.

A
Nagymágocsi Napközi Otthonos
Óvoda és
Bölcsőde bölcsődei
intézményegységében 2012. 07. 01. határnaptól bevezetésre került a gondozási díj. A
gondozási
díj
összege
150.Ft/ellátási
nap.
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11.

Kérjük, hogy a térítési- és gondozási díjakat az előre jelzett napokon pontosan fizessék
be. Fizetési és egyéb gondjaik esetén keressék fel az intézmény vezetőjét, aki
felvilágosítással és segítőkészséggel áll szíves rendelkezésükre.

12.

A bölcsőde tisztasága, valamint nevelési szempont miatt a gyermekeknek ételt, italt
nem lehet adni a bölcsőde helyiségeiben.

13.

A közforgalmú intézmények, így a bölcsőde esetében is az alkalmazottaknak, a
szülőknek az intézmény épületeiben, annak udvarán és a bejárattól számított 5 méteres
távolságon belül dohányozni tilos!

14.

A bölcsődébe értéktárgyakat, játékot, kerékpárt, stb. a szülő csak saját felelősségére
hozhat. Ezek eltűnéséért vagy rongálódásáért a bölcsőde nem tud felelősséget vállalni.
Puha alvójáték, takaró, pelenka behozatala a szigorú higiénés követelmények betartása
mellett megengedett.

15.

A bölcsődébe ékszer (nyaklánc, gyűrű, karkötő) a gyermekbalesetek elkerülése végett
nem hozható.

16.

A gyermek kiegyensúlyozott fejlődése érdekében nagyon fontos, hogy a család és a
bölcsőde egységes, ill. egymáshoz közelálló módszerekkel, nevelési elvekkel,
elvárásokkal forduljon a gyermek felé. Ez mind a gyermeknek, mind a családnak és a
bölcsődének is könnyebbé teszi a mindennapokat.

17.

A család és a bölcsőde kapcsolatának erősítésére lehetőséget nyújt a szülővel történő
beszoktatáson túl a kisgyermeknevelővel való napi találkozás, a családlátogatás, a
szülőértekezlet is. A kapcsolattartás egyéb formái: hirdetőtábla, írásos tájékoztatás,
tervezett programok, időpont egyeztetést követő beszélgetések.

18.

A bölcsőde ünnepnapokon és a hivatalos munkaszüneti napokon zárva tart.

19.

A bölcsőde nyári nyitvatartási rendjét a fenntartó hagyja jóvá. A fenntartó a
bölcsődei szünet idejére a szülő kérésére gondoskodhat a gyermek intézményi
gondozásának megszervezéséről. A fenntartó minden év március 1-jéig tájékoztatja a
szülőket a bölcsőde nyári nyitvatartási rendjéről.

20.

A bölcsődei dolgozók nyári szabadságolása idején azok a gyermekek, akiknek az
egyik szülője otthon van, a bölcsődében 11:45 óráig maradhatnak.

21.

A bölcsődében április 21-e, vagy ha az heti pihenőnapra vagy munkaszüneti napra
esik, az azt követő legközelebbi munkanap, minden évben nevelés-gondozás nélküli
munkanap. Célja: a bölcsődében dolgozók szakmai fejlesztése. A nevelés-gondozás
nélküli munkanapon a bölcsődei ellátás keretében - erre irányuló szülői kérés esetén a gyermek felügyeletét és étkeztetést az intézmény biztosítja. A szülőket március 1jéig tájékoztatja a nevelés-gondozás nélküli munkanapról és a nevelés-gondozás
nélküli munkanapon a gyermek felügyelete és az étkeztetés biztosítása iránti igény
bejelentésének
lehetőségéről.
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Érdekképviseleti Fórum működése
A bölcsődék Érdekképviseleti Fórumot működtetnek, melynek munkájában a szülők, a
dolgozók és az Önkormányzat képviselői vesznek részt. A Fórum szükség szerint, de legalább
évente egy alkalommal ülésezik. Az Érdekképviseleti Fórum dönt az előterjesztett intézményi
panaszokról, intézkedéseket kezdeményez az Önkormányzatnál, az Állami Népegészségügyi
és Tisztiorvosi Szolgálat Csongrád Megyei Intézetnél, és más hatáskörrel rendelkező szervnél.
Az Érdekképviseleti Fórumnak címzett panaszt az intézményvezetőnél kell benyújtani. Az
intézményvezető haladéktalanul értesíti az Érdekképviseleti Fórum elnökét a panasz
benyújtásáról. Az Érdekképviseleti Fórum ülését az elnök hívja össze. A panasztevőt
kifejezett kérelmére az Érdekképviseleti Fórum ülésén meg kell hallgatni.
A panasztevőt az elnök értesíti az ülés időpontjáról azzal, hogy távolmaradása az ülés
megtartását és a panasz kivizsgálását nem akadályozza. Az Érdekképviseleti Fórum üléséről
jegyzőkönyvet kell vezetni. Az Érdekképviseleti Fórum elnöke a panasz intézményvezetőnél
történt benyújtásától számított tizenöt napon belül értesíti a panasztevőt a panasz
kivizsgálásának eredményéről.
A gyermek szülője, vagy más törvényes képviselője az intézmény fenntartójához, vagy a
gyermekjogi képviselőhöz fordulhat, ha az intézmény vezetője, vagy az Érdekképviseleti
Fórum tizenöt napon belül nem küld értesítést a vizsgálat eredményéről, vagy ha a megtett
intézkedéssel nem ért egyet.
Záró rendelkezések
A bölcsőde házirendjét a szakalkalmazottak az Érdekképviseleti Fórum véleményének
kikérésével elfogadták.
A házirend nem tartalmaz olyan rendelkezéseket, amelyekből a fenntartóra, a működtetőre
többletkötelezettség hárul, ezért a fenntartó, a működtető egyetértésének kikérése nem
szükséges.
Jelen házirend Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének jóváhagyása
után lép életbe, egyidejűleg a korábbi házirend hatályát veszti.
A szakalkalmazottak részéről aláírja:
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----------------------------------------------kisgyermeknevelő
(bölcsőde szakmai vezető)
A szülők részéről aláírja:
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----------------------------------------------elnök
(Érdekképviseleti Fórum)
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Kelt: Nagymágocs, 20

A

év

hó _

nap

NAGYMÁGOCSI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA

és BÖLCSŐDE

Házirendjét Nagymágocs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 20
napján tartott Képviselő-testületi ülésén jóváhagyta.
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Belső ellenőrzési
Szabályzat
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3. számú melléklet

BE LS Ő

E L LE N Ő R Z É S I S ZA B Á LY ZAT

Az intézmény belső ellenőrzésének rendjét a hatályban lévő jogszabályok, rendeletek,
fenntartói előírások szerint az alábbiakban szabályozzuk.
1.

A belső ellenőrzés fogalma, alapelvei

1.1.

A belső ellenőrzés fogalma

Az ellenőrzés olyan ténymegállapító, értékelő tevékenység, amely a követelményekhez,
előírásokhoz, normákhoz viszonyítja a meglévő állapotokat, folyamatokat. A hatékony, jó
ellenőrzés olyan segítő, preventív jellegű fegyelmező/kikényszerítő tevékenység, amely
feltárja a célokat, folyamatokat gátló tényezőket, javaslatot tesz azok kiküszöbölésére, a
felelősség megállapítására.
1.2.

A belső ellenőrzés alapelvei

Az ellenőrzés eredményességét az alábbi alapelvek megvalósulása biztosítja:
törvényesség, jogszerűség,
tervszerűség, rendszeresség,
teljes körűség, megalapozottság,
folytonosság, egymásra építettség,
hatékonyság.
1.

A belső ellenőrzési rendszer kialakítása, működtetésének feltételei

A belső ellenőrzési rendszer kialakításáért, a feltételek megteremtéséért, és az eredményes
működésért a maga területén minden magasabb vezető beosztású közalkalmazott
(intézményvezető, intézményvezető-helyettes, tagintézmény-vezető), továbbá a bölcsőde
szakmai vezetője felelős.
A belső ellenőrzési rendszer
szervezetét és hatáskörét az intézmény szervezeti és működési, ügyviteli, gazdálkodási
szabályzatai,
eszközeit, módszereit, eljárási szabályait pedig a belső ellenőrzési szabályzat
határozza meg, lehetővé téve az ellenőrzési rendszer ellenőrizhetőségét is.
1.
-

A belső ellenőrzés célja
A szabályszerű működés és gazdálkodás biztosítása.
A vezetői döntések megalapozása.
A belső rend és fegyelem megtartása.
Az intézmény irányított önértékelési rendszerének működtetése.
Az anyagi és humán erőforrások célszerű és hatékony felhasználása.
A belső tartalékok feltárása.
Az intézményi vagyon védelme.
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1.

A belső ellenőrzés feladata, kiemelt vizsgálati területei

1.1.

A belső ellenőrzés feladata

A belső ellenőrzés feladata az intézmény működésének és gazdálkodásának figyelemmel
kísérése, a hibák, a hiányosságok, a megalapozatlan, vagy helytelennek minősülő
intézkedések időben történő feltárása.
1.2.

Kiemelt vizsgálati területek

1.2.1.

A pedagógiai ellenőrzés

Célja: a szakmai munka hatékonyságának és a pedagógiai tevékenység eredményességének a
vizsgálata, értékelése annak feltárására, hogy melyik nevelési területnél kell vagy szükséges
erősíteni a pedagógus munkáját, hol és miben kell segítséget nyújtani a számára, milyen
előrelépés szükséges a pedagógusi kompetenciák kiaknázásában.
Kiterjedése:
az óvodai élet egészére vonatkozik, és a nevelési év elején ismertetett
vezetői munkatervben rögzített ellenőrzési terv és ellenőrzési szempontok alapján történik.
Fő területei:
A tervezőmunka ellenőrzése, értékelése, különös tekintettel a pedagógiai/szakmai
programokban (óvoda/bölcsőde) megfogalmazott célok, feladatok megvalósulására.
A munkatervi feladatok és a munkaköri leírásokban foglaltak végrehajtása.
Az óvodapedagógusok/kisgyermeknevelők szakmai/módszertani felkészültségének és
gyakorlati tevékenységének vizsgálata az éves ellenőrzési terv mentén, az írásos
dokumentációk szakszerűsége és a csoportokban folyó nevelőmunka minősége
alapján, továbbá a nyílt napok, óvodai rendezvények, kiscsoportos foglalkozások
(tehetségfejlesztés, hátránykompenzáció), szülői értekezletek, munkatársi/nevelési
értekezletek figyelembevételével.
A nevelés-oktatás tartalmának, színvonalának és eredményességének viszonyítása a
korszerű szakmai elvárásokhoz és Az óvodai nevelés országos alapprogramjában
meghatározott kimeneti követelményekhez (A fejlődés jellemzői az óvodáskor
végére).
A gyerekek magatartásának és viselkedés-megnyilvánulásainak megfigyelése,
kiértékelése.
A tanügy-igazgatási dokumentumok: Óvodai Törzskönyv, Csoportnaplók, Felvételi és
mulasztási naplók, A 3-7 éves gyermekek fejlődését nyomon követő dokumentációk, a
bölcsődei Felvételi könyv, a Bölcsődei egészségügyi törzslap folyamatos és
szabályszerű vezetésének ellenőrzése.
Statisztikák, adatszolgáltatások szabályszerűsége, pontossága, határideje.
Önellenőrzés: vezetői munkaterv és alapdokumentumok törvényi megfeleltetése,
felülvizsgálata/átdolgozása, érvényesülése a pedagógiai gyakorlatban, a szervezeti
életben.
Az ellenőrzés fajtái:
a)
Tervszerű, előre megbeszélt szempontok szerinti ellenőrzés
b)
Spontán, alkalomszerű ellenőrzés
probléma-feltárás a megoldás érdekében
a napi felkészültség felmérése.
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1.2.2.
-

1.

A gazdálkodási ellenőrzés fő területei
A működés szabályozottsága és rendje.
Az ellátott feladatok és az ellenőrzött szervezet gazdálkodásának és kapacitásának
összhangja.
Az előirányzatok és a rendelkezésre álló pénzeszközök felhasználása.
Az intézmény vagyonával történő gazdálkodás szabályszerűsége, hatékonysága,
ésszerű hasznosítása.
Létszám- és illetménygazdálkodás.
A tárgyi eszközök szükségessége, kihasználtsága, fenntartása, fejlesztése.
Bevételek (ha ilyen van) alakulása, követelések nyilvántartása, szabályszerűsége,
beszedése.
Bizonylati rend és okmányfegyelem helyzete.
Költségvetési beszámolóhoz való adatszolgáltatás, az előirányzatok teljesítésének és
az eredmény kimunkálásának valódisága, szabályszerűsége.
A Magyar Államkincstárnak és más szerveknek megküldött bizonylatok, pénzügyi
jelentések, egyéb statisztikák adatainak vizsgálata a szabályszerűség, valódiság
szempontjából.
Különféle célelőirányzatok felhasználásának teljesülése, hatékonysága.
Számviteli előírások betartása.
A belső ellenőrzési rendszer formái és az ellenőrzésre jogosultak köre

Az intézményvezető, az intézményvezető helyettes, a tagintézmény-vezető és a bölcsőde
szakmai vezető a munkaköri leírásban rögzített munkamegosztás alapján a pedagógiai munka
eredményessége és az intézmény zavartalan működése érdekében ellenőrzi, értékeli az óvoda
dolgozóinak munkáját.
Az intézményvezető elektronikusan előállított jegyzőkönyv formájában, az intézményvezetőhelyettes, a tagintézmény-vezető, a bölcsőde szakmai vezető ellenőrzési naplóban értékel.
A belső ellenőrzés akkor teljesíti hatékonyan feladatát, ha rendszeresen átöleli az intézmény
működésének és gazdálkodásának teljes folyamatát.
A belső ellenőrzési rendszer formái:
intézményvezetői ellenőrzés,
munkafolyamatba épített ellenőrzés,
függetlenített belső ellenőrzés.
A belső ellenőrzés fenti formáinak egymásra épülve, de egymástól eltérően kell működniük.
A három forma egymást kölcsönösen kiegészíti, feltételezi, és egymást nem helyettesíti.
Összehangolt működésük biztosítja a belső ellenőrzés teljességét, folyamatosságát,
valódiságát, átfogó jellegét.
1.1.

Az intézményvezetői ellenőrzés

Az intézmény vezetője ellenőrzi, hogy az általa hozott döntések, utasítások mennyiben térnek
el az előirányzottól és milyen a végrehajtás színvonala. Az ellenőrzés kapcsán történik a
vezető számára a visszacsatolás, melynek során meggyőződhet döntései helyességéről és a
végrehajtás
módjáról.
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1.1.1.
-

-

-

-

A vezetői ellenőrzés eszközei
Folyamatos adatszolgáltatásból nyert információk segítségével az intézményvezető
felméri a szükséges teendőket, intézkedésre ad utasítást s a végrehajtást rövid időn
belül ellenőrzi.
Beszámoltatás
A magasabb vezető beosztású közalkalmazottaknak (intézményvezető helyettes,
tagintézmény-vezető) és a bölcsőde szakmai vezetőjének, a dolgozóknak rendszeres és
eseti beszámoltatása a feladatok meghatározásáról, a teljesítésekről, a végrehajtásról.
Aláírási, kötelezettségvállalási, utalványozási, ellenjegyzési, láttamozási jog
Az intézményvezető az eléje kerülő iratokat formailag, tartalmilag ellenőrzi, szignálja
ill. aláírja. Az aláírási jog nemcsak ellenőrzési funkciót tölt be, hanem
kötelezettségvállalási, utalványozási, ellenjegyzési, láttamozási jogokat is magában
foglal. Az aláírásra jogosultak körét és formáját az intézmény egyéb szabályzatai
szabályozzák.
Helyszíni ellenőrzés
Közvetlen tapasztalatok szerzése céljából az intézményvezető személyes látogatása
közvetlen információs lehetőséget biztosít a döntések helyességéről és a végrehajtás
minőségéről.

1.1.2. A vezetői ellenőrzés területei
Az intézményvezető ellenőrzési kötelezettsége kiterjed:
az intézmény szakszerű és törvényes működésére, takarékos gazdálkodására,
a gazdasági, ügyviteli feladatok ellátására,
az óvodapedagógusok/kisgyermeknevelők, és más alkalmazottak foglalkoztatására,
élet- és munkakörülményeire,
a nevelő- és pedagógiai munka színvonalára,
a gyermekvédelmi feladatokra,
az egészséges és biztonságos működési feltételek megteremtésére,
a gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezésére,
az intézmény vagyontárgyainak használatára, a vagyonbiztonságra,
a tervezési/beszámolási feladatok teljesítésére,
a leltározás, selejtezés szabályszerűségére,
munka- és tűzvédelmi szabályok megtartására,
az intézményi rendezvényeken való feladatellátás minőségére.
Az intézményvezető helyettes/tagintézmény-vezető, bölcsőde szakmai vezető ellenőrzési
kötelezettsége kiterjed:
az intézményvezető távollétében, ill. annak delegálása alapján minden olyan területre,
amely az intézményvezető ellenőrzési kötelezettségi körébe tartozik,
szakmai-pedagógiai tevékenységgel összefüggő feladatokra,
nyilvántartások,
statisztikák, adminisztrációk, tanügy-igazgatási
dokumentumok, összegzések, értékelések pontos vezetésére,
a nevelő-oktató munkával kapcsolatos határidők megtartására,
foglalkozások, fakultatív tevékenységek eredményességére,
gyermekvédelmi munkára,
pedagógusok/kisgyermeknevelők és más közalkalmazottak munkafegyelmére,
intézményi tulajdon védelmére.
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1.2.

A munkafolyamatba épített ellenőrzés

A munkafolyamatba épített ellenőrzéssel szemben támasztott követelmények az alábbiak:
Törekedni kell, hogy az ellenőrzés terjedjen ki minden gazdasági eseményre, tehát
biztosítani kell a teljes körűséget.
Az ellenőrzésnek automatikusan be kell épülnie a munkafolyamatba, ellenőrzés nélkül
a művelet ne legyen folytatható.
Ellenőrzési pontokat kell beépíteni a folyamatba ott, ahol a hiba keletkezése,
halmozódása ellenőrzés révén megakadályozható.
Ki kell alakítani és rögzíteni kell a dolgozók részére az ellenőrzési módszereket.
A gyors és hatékony beavatkozás érdekében meg kell határozni, hogy a folyamatban
végzett ellenőrzés során feltárt hibák jelzése hová, kihez, milyen módon történjen.
Ki kell zárni az ellenőrző és az ellenőrzött dolgozók összeférhetetlenségét.
Munkaköri leírásban kell meghatározni a dolgozók egyéni, személyes felelősségét.
Minden vezető felelősséggel tartozik azért, hogy a hozzá közvetlen beosztott dolgozók a
munkaköri leírásban, ill. egyéb szabályzatban rögzített feladataikat megismerjék, és azt
aláírásukkal igazolják.
A munkafolyamatba épített ellenőrzési rendszer hatékonysága kontrolling eszközökkel is
támogatott, a vezetési folyamat részfunkcióinak (tervezés, szervezés, ellenőrzés, értékelés,
döntés, információáramoltatás) összehangolása, a feltételek változásához igazodó, rugalmas
és megalapozott döntések meghozatala, ill. végrehajtása céljából.
1.

Ellenőrzési munkaterv

Az ellenőrzési munkaterv a belső ellenőrzés alapdokumentuma, amely szervezetté és
rendszerezetté teszi az intézmény belső vizsgálatait. Az ellenőrzési munkatervet az
intézményvezető (a bölcsőde szakmai vezető bevonásával) készíti el, mely az
óvodai/bölcsődei nevelési év helyi rendjét meghatározó munkaterv részeként tartalmazza:
a pedagógiai ellenőrzéseket a nevelési év rendje szerint,
a gazdálkodási ellenőrzéseket naptári év szerint (ez megegyezik a MÁK felé történő
költségvetési beszámolókkal, pénzügyi mérleg-jelentésekkel).
Az ellenőrzések tapasztalatairól az éves munka értékelését tartalmazó beszámolóban kell
számot adni. Külön írásbeli dokumentációt csak rendkívüli esetekben kell készíteni, vagy ha
azt más szabályzat előírja.
A belső ellenőrzés megállapításait tartalmazó írásos anyagban foglaltak alapján az
intézményvezető
dönt
a
szükséges
intézkedésről.
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Adatkezelési
Szabályzat
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4. számú melléklet
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1.

2.

3.

Az adatkezelési szabályzat (továbbiakban szabályzat) célja
Az alkalmazottak, valamint a gyermekek adatainak nyilvántartása, kezelése, továbbítása,
nyilvánosságra hozatala, intézményi rendjének megállapítása, az ezekkel összefüggő
adatvédelmi követelmények szabályozása.
Az adatkezelési szabályzat alapját képező jogszabályok
• 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
• 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról
• A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
• 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
• 15/1998. (IV.30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti,
gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük
feltételeiről
• 2011. évi
CXII. törvény az
információs
önrendelkezési jogról és
A szabályzat hatálya

3.1. A

szabályzat
hatálya kiterjed az intézmény vezetőjére, a vezető
beosztású alkalmazottaira, minden közalkalmazottjára, továbbá az intézmény
gyermekeire.

3.2. Ezen szabályzat szerint kell ellátnia
- a közalkalmazotti alapnyilvántartást, valamint a közalkalmazott személyi iratainak és
adatainak kezelését (továbbiakban: közalkalmazotti adatkezelés), továbbá
- a
gyermekek
adatainak nyilvántartását, továbbítását, kezelését
(továbbiakban: gyermekek adatainak kezelése).
3.3. A szabályzatot megfelelően kell alkalmazni a közalkalmazotti jogviszony megszűnése után,
illetve a jogviszony létesítésére irányuló előzetes eljárásokra.
A gyermekekkel kapcsolatos titoktartási kötelezettség független a közalkalmazotti jogviszony
fennállásától, hiszen annak megszűnése után határidő nélkül fennmarad.

A KÖZALKALMAZOTTAKRA VONATKOZÓ ADATKEZELÉS ÉS TOVÁBBÍTÁS
1.

Felelősség a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő adatok kezeléséért

1.1. Az intézményben a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő adatok kezeléséért
felelősséggel tartozik:
- az intézményvezető, az intézményvezető - helyettes, tagóvoda- vezető, bölcsőde szakmai
vezető és az élelmezésvezető,
- a személyügyi adatkezelésben bármilyen formában közreműködő közalkalmazott,
- a közalkalmazott a saját adatainak közlése tekintetében.
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1.2. Az intézményvezető, az intézmény vezető-helyettes, a tagóvoda- vezető, bölcsőde
szakmai vezető, és az élelmezésvezető felelős a közalkalmazotti jogviszonnyal
összefüggő adatok védelmére és kezelésére vonatkozó jogszabályok és a szabályzatban
rögzített előírások megtartásáért.
1.3. Az intézményvezető, az intézmény vezető-helyettes, a tagóvoda-vezető felelősek az
illetményszámfejtés körébe tartozó adatok intézményen belüli feldolgozása és továbbítása
során az adatvédelmi rendelkezések betartásáért.
2.

Az alkalmazottak nyilvántartott adatai

2.1. A nemzeti köznevelésről szóló törvény 43-44. § alapján nyilvántartott adatok.
Az intézmény kezeli
a Közoktatás Információs Rendszerben (KIR)
kötelezően nyilvántartott, a jogszabály által meghatározott munkavállalói adatokat:
a)
név, anyja neve, születési hely és idő, állampolgárság;
b)
lakóhely, tartózkodási hely, telefonszám, azonosító szám;
c)
munkáltató nevét, címét valamint OM azonosítóját;
d)
munkavégzésének helyét;
e)
munkaviszonyra, közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó adatok:
iskolai végzettség, szakképesítés, alkalmazási feltételek igazolása,
- munkában töltött idő, közalkalmazotti jogviszonyba beszámítható idő, besorolással
kapcsolatos adatok,
alkalmazott részére adott kitüntetések, díjak és más elismerések, címek,
- munkakör, munkakörbe nem tartozó feladatra történő megbízás, munkavégzésre
irányuló további jogviszony, fegyelmi büntetés, kártérítésre kötelezés,
- munkavégzés ideje, túlmunka ideje, munkabér, illetmény, továbbá az azokat terhelő
tartozás és annak jogosultsága,
szabadság, kiadott szabadság,
alkalmazott részére történő kifizetések és azok jogcímei,
alkalmazott részére adott juttatások és azok jogcímei,
oktatási azonosító számát, pedagógus igazolványa számát,
a többi adat az érintett hozzájárulásával.
2.2. A közalkalmazotti alapnyilvántartás rendezetten tárolja és feldolgozza a közalkalmazott
közalkalmazotti jogviszonyával összefüggésben keletkezett és azzal kapcsolatban álló
adatait.
2.3. A közalkalmazotti alapnyilvántartás adatkörén kívül adatszerzés nem végezhető, ilyen
adat nem tartható nyilván.
2.4. Az óvoda külön törvény alapján nyilvántarthatja a közalkalmazott bankszámlaszámát,
valamint a magán-nyugdíjpénztári tagságával kapcsolatos adatokat.
3.

A közalkalmazotti adatkezelésben közreműködők feladatai

3.1. Az intézmény közalkalmazottainak adatkezelését az intézményvezető végzi, az
intézményvezető-helyettes, tagóvoda- vezető közreműködésével.
3.2. A magasabb vezető beosztású intézményvezető tekintetében a közalkalmazotti
adatkezelést a munkáltatói jogokat gyakorló fenntartó szerv látja el.
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3.3. Az adatkezelés során gondoskodni kell arról, hogy
- személyi iratra csak olyan adat, illetve megállapítás kerülhessen, amelynek alapja
közokirat vagy a közalkalmazott írásbeli nyilatkozata, rendelkezése, bíróság vagy más
hatóság döntése, jogszabályi rendelkezés;
- a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő adat helyesbítésre és törlésre kerüljön, ha
a személyi iraton szereplő adat már nem felel meg;
- a közalkalmazott írásbeli hozzájárulásának beszerzése az önkéntes adatszolgáltatás
körébe tartozó adatok nyilvántartását megelőzően történjen meg.
1.

A közalkalmazotti alapnyilvántartás vezetése, az adatok továbbítása

1.1. A közalkalmazotti alapnyilvántartás adatai közül a munkáltató megnevezése, a
közalkalmazott neve, továbbá a besorolására vonatkozó adat közérdekű, ezeket az
adatokat a közalkalmazott előzetes tudta és beleegyezése nélkül nyilvánosságra lehet
hozni.
1.2. A közalkalmazotti alapnyilvántartás adatkörébe tartozó továbbíthatók: a fenntartónak, a
kifizetőhelynek, a bíróságnak, ügyészségnek, államigazgatási szervnek, a munkavégzésre
vonatkozó rendelkezések ellenőrzésére jogosultaknak, a törvényességi ellenőrzést végző
szervnek.
1.3. A közalkalmazott személyes adatait a 4.2. pontban felsoroltak írásos megkeresésére
postai úton ajánlott küldeményként, kézbesítés esetén átadókönyvvel történhet.
Intézményen belül papír alapon, zárt borítékban.
1.4. Adattovábbításra az intézmény vezetője, az intézményvezető írásos egyetértésével a
tagóvoda- vezető, és a bölcsőde szakmai vezető jogosult. Az illetményszámfejtő hely
részére történő adattovábbításban az intézményvezető működik közre.
2.

A közalkalmazott jogai és kötelezettségei

2.1. A közalkalmazott a saját személyi anyagába, az alapnyilvántartásba, illetve a személyes
adatait tartalmazó egyéb nyilvántartásokba, személyi iratokba korlátozás nélkül
betekinthet, azokról másolatot vagy kivonatot kérhet, illetve kérheti adatai helyesbítését,
kijavítását.
2.2. A közalkalmazott az általa szolgáltatott adatai helyesbítését és kijavítását az
intézményvezetőtől írásban kérheti. A közalkalmazott felelős azért, hogy az általa a
munkáltató részére átadott, bejelentett adatok hitelesek, pontosak, teljesek és aktuálisak
legyenek.
2.3. A közalkalmazott az adataiban bekövetkező változásokról 8 napon belül köteles írásban
tájékoztatni az intézményvezetőt, tagóvodában a tagóvoda- vezetőt, bölcsődében a
bölcsőde szakmi-vezetőt, aki 3 napon belül köteles intézkedni az adatok aktualizálásáról.
3.

A személyi irat

3.1. Közalkalmazotti szempontból személyi irat minden adathordozó, amely a
közalkalmazotti jogviszony létesítésekor, fennállása alatt, megszűnésekor, illetve azt
követően keletkezik, és a közalkalmazott személyével összefüggésben adatot,
megállapítást
tartalmaz.
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3.2. A közalkalmazotti álláshelyekre kiírt pályázatokra beérkezett, valamint az elbírálás során
keletkezett iratokat személyi iratként kell kezelni.
3.3. A személyi iratok körébe az alábbiak sorolandók:
személyi anyag iratai,
közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő egyéb iratok,
- a közalkalmazott saját kérelmére kiállított vagy önként átadott, adatokat tartalmazó
iratok.
1. Személyi irat kezelése
1.1. Az intézmény állományába tartozó közalkalmazottak személyi iratainak őrzése és
kezelése az intézményvezető feladata, tagóvodában a tagóvoda- vezetőé. A tagóvodában
lévő személyi irat 1 példánya a székhelyen is megtalálható a személyi anyagban.
Bölcsődei személyi anyagot az intézményvezető kezeli.
1.2. A személyi iratokba betekinteni jogosult szervek és személyek:
a közalkalmazott felettese,
az intézményvezető–helyettes,
a tagóvoda-vezető a saját szervezeti egységére vonatkozóan,
feladatkörének keretei között a törvényességi ellenőrzést végző szerv,
fegyelmi eljárást lefolytató testület vagy személy,
munkaügyi, polgári jogi, közigazgatási per kapcsán a bíróság,
közalkalmazott ellen indult büntetőeljárásban nyomozó hatóság, ügyészség és bíróság.
1.3. Az intézményben keletkezett személyi iratok kezelése jelen szabályzat alapján, valamint
a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról iratkezelési előírásai alapján történik.
1.4. A személyi anyag tartalma:
közalkalmazotti alapnyilvántartás,
a pályázat vagy szakmai önéletrajz,
erkölcsi bizonyítvány,
iskolai végzettséget és szakképzettséget tanúsító oklevél másolata,
továbbképzés elvégzéséről szóló tanúsítvány másolata,
iskolarendszeren kívüli képzésben szerzett bizonyítvány másolata,
kinevezés és annak módosítása,
vezetői megbízás és annak visszavonása,
címadományozás,
besorolás iratai,
áthelyezésről rendelkező iratok,
teljesítményértékelés,
közalkalmazotti jogviszonyt megszüntető irat,
a hatályban lévő fegyelmi büntetést kiszabó határozat,
a közalkalmazotti igazolás másolata.
1.5. A közalkalmazotti jogviszony létesítésekor a közalkalmazotti alapnyilvántartással együtt
össze kell állítani a közalkalmazott személyi anyagát.
1.6. Közalkalmazotti jogviszony megszűnése után a közalkalmazott személyi iratait a
központi
irattárban
kell
elhelyezni.
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A GYERMEKEK ADATAINAK KEZELÉSE ÉS TOVÁBBÍTÁSA
1.

Felelősség a gyermekek adatainak kezeléséért

1.1. Az intézmény vezetője, intézményvezető-helyettese, a tagóvoda vezetője, a bölcsőde
szakmai vezetője felelős a gyermekek adatainak nyilvántartásával, kezelésével,
továbbításával kapcsolatos előírások megtartásáért, valamint az adatkezelés
ellenőrzéséért.
1.2. Az intézményvezető helyettes, a tagóvoda-vezető, az óvodapedagógusok, a
kisgyermeknevelők és az élelmezésvezető a munkakörükkel összefüggő adatkezelésért
tartoznak felelősséggel.
2.

A gyermekek nyilvántartható és kezelhető adatai

2.1. A gyermekek személyes adatai a nemzeti köznevelési törvényben meghatározott
nyilvántartások vezetése céljából, pedagógiai célból, pedagógiai célú rehabilitációs
feladatok ellátása céljából, gyermekvédelmi célból, egészségügyi célból és a célnak
megfelelő mértékben, célhoz kötötten kezelhetők.
2.2. A nemzeti köznevelésről szóló törvény 2. számú melléklete alapján nyilvántartott adatok:
a)
a gyermek neve, születési helye és ideje, neme, állampolgársága, lakóhelyének,
tartózkodási helyének címe, társadalombiztosítási azonosító jele, nem magyar
állampolgár esetén a Magyarország területén való tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra
jogosító okirat megnevezése, száma;
b) szülő/törvényes képviselő neve, lakóhelye, tartózkodási helye, telefonszáma;
c) a gyermek óvodai fejlődésével, óvodai jogviszonyával kapcsolatos adatok;
d) a kiemelt figyelmet igénylő gyermekre vonatkozó adatok:
a sajátos nevelési igényre vonatkozó adatok,
- beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek rendellenességére
vonatkozó adatok,
kiemelten tehetséges gyermekre vonatkozó adatok,
e) gyermekbalesetre vonatkozó adatok;
f) a gyermek oktatási azonosító száma;
g) a többi adat a szülő írásbeli hozzájárulásával, valamint
h)
a jogszabályban biztosított kedvezményekre való jogosultság elbírálásához és
igazolásához szükséges azon adatok, amelyekből megállapítható a jogosult személye és a
kedvezményre való jogosultsága.
2.3. A gyermekvédelmi nyilvántartás célja, hogy biztosítsa a különböző gyermekvédelmi
szolgáltatások, intézmények, valamint a hatóságok között a Gyvt. adatkezelésre
vonatkozó rendelkezéseinek figyelembevételével a kölcsönös tájékoztatást és az
együttműködést, továbbá megjelölje az elvégzendő gondozási-nevelési feladatokat,
illetőleg lehetővé tegye a gyermek sorsának alakításában részt vevő intézmények és
hatóságok tevékenységének ellenőrzését.
2.4. Az adatkezelésre és a nyilvántartások vezetésére vonatkozó rendelkezések az irányadóak
a törvény által nem szabályozott, az önkormányzat képviselő-testülete vagy a
gyámhatóság feladat- és hatáskörébe tartozó ellátásokról vezetett nyilvántartás esetén is.
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2.5. Az adatkezelésre törvényben feljogosított szerveken kívül a Gyvt. 137. § (2) bekezdése, a
138. §, a 139. §, a 140. § (1) és (2) bekezdése, a 141. § és a 141/B-141/D. §-ok szerinti
nyilvántartások adatainak megismerésére jogosult
a)
a rá vonatkozó adatok tekintetében az érintett személy és törvényes képviselője,
b)
- az adatok megismeréséhez fűződő jogos érdek igazolásával – az egymásra
vonatkozó adatok tekintetében a gyermek és a szülő,
c)
- az adatok megismeréséhez fűződő jogos érdek igazolásával – a szülőre
vonatkozó adatok tekintetében a másik szülő. [Gyvt. 142. § (3)]
3.

Az adatok továbbítása

3.1. Az adattovábbításra az intézményvezető jogosult, valamint az általa meghatalmazott
vezető. A gyermek adatai a nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatározott célból
továbbíthatók az óvodából:
a) fenntartó, bíróság, rendőrség, ügyészség, kifizetőhely, önkormányzat, közigazgatási
szerv, nemzetbiztonsági szolgálat részére, a munkavégzésre vonatkozó rendelkezések
ellenőrzésére jogosultaknak valamennyi adat,
b) sajátos nevelési igényre, a beilleszkedési zavarra, magatartási rendellenességre
vonatkozó adatok a pedagógiai szakszolgálat intézményeinek, illetve onnét vissza,
nevelési-oktatási intézmények egymás között,
c) magatartása, szorgalma, tudása értékelésével kapcsolatos adatai nevelőtestületen belül,
a szülőnek,
d) az óvodai fejlődéssel, iskolába lépéshez szükséges fejlettséggel kapcsolatos adatok a
szülőnek, a pedagógiai szakszolgálat intézményeinek, az iskolának,
e) a gyermek óvodai felvételével, átvételével kapcsolatosan az érintett óvodához,
f) az egészségügyi feladatot ellátó intézménynek a gyermek egészségügyi állapotának
megállapítása céljából,
g) a családvédelemmel foglalkozó intézménynek, szervezetnek, gyermekvédelemmel
foglalkozó szervezetnek, intézménynek a gyermek veszélyeztetettségének feltárása,
megszűntetése céljából.
3.2. Nem szükséges az adattal kapcsolatosan rendelkezésre jogosult beleegyezése az
adattovábbításhoz, ha az intézmény vezetője a gyermekek védelméről szóló törvény
rendelkezése alapján azért fordul a gyermekjóléti szolgálathoz, mert megítélése szerint a
gyermek – más vagy saját magatartása miatt – súlyos veszélyhelyzetbe kerülhet vagy
került.
3.3. A Gyvt. 136. § (1)-(2) bekezdése értelmében a gyermek személyazonosító adatai, továbbá
az egészségi állapotára és vagyoni viszonyaira vonatkozó adatok továbbíthatók a
szociális hatáskört gyakorló szervnek a szociális ellátás megállapítása, a rendőrségnek, az
ügyészségnek, a bíróságnak a családi jogállás, gyerektartás, kapcsolattartás, gyámság,
örökbefogadás, a gyermek érdekében tett ideiglenes intézkedés, a minisztériumnak, a
gyermekvédelmi ágazati irányítási tevékenység és a külön jogszabályban meghatározott
központi
hatósági
feladatok
ellátása
céljából.
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3.4. A gyermek személyazonosító adatai és az egészségbiztosítási szervnek a gyermek
társadalombiztosítási azonosító jele az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság
kezdetére és megszűnésére vonatkozó bejelentéssel összefüggésben, egészségügyi
intézménynek az egészségi állapotra vonatkozó adatok gyógykezelés céljából, a
köznevelési intézménynek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való
jogosultságra vonatkozó adatok a gyermeknek járó természetbeni ellátások és
kedvezmények igénybevétele céljából továbbíthatók.
4.

Az adatkezelés intézményi rendje

4.1. Az óvodában adatkezelést végző vezető, óvodapedagógus, a bölcsődében a szakmai
vezető/kisgyermeknevelő adatfelvételkor tájékoztatja a szülőt arról, hogy az
adatszolgáltatás kötelező-e vagy önkéntes.
4.2. A felvételi előjegyzési naplóba (óvoda) az adatokat a jelentkezéskor a szülőtől a
székhelyen az óvodavezető, tagóvodában a tagóvoda-vezető veszi fel. A nemzeti
köznevelésről szóló törvény alapján a nyilvántartható adatok körébe nem tartozó
önkéntes adatszolgáltatáshoz a szülő írásbeli nyilatkozatát kell kérni. A felvételi
előjegyzési napló biztonságos őrzéséről a székhelyen az intézményvezető, a tagóvodában
a tagóvoda-vezető gondoskodik.
4.3. Az óvodába felvett gyermekek nyilvántartására szolgáló felvételi és mulasztási naplót
gyermekcsoportonként az óvodapedagógusok vezetik. A bölcsődében a gyermekek
naponkénti nyilvántartása az NRSZH_Tevadmin elektronikus rendszeren keresztül
történik, melyet a szakmai vezető, ill. távollétében a helyettesítési rend szerint kijelölt
kisgyermeknevelő végez.
4.4. Az óvodai foglalkozásokról az óvodapedagógus, a bölcsődei foglalkozásokról a
kisgyermeknevelő csoportnaplót vezet.
4.5. A felvételi és mulasztási, valamint a csoportnapló, a gyermek fejlődésével kapcsolatos
adatok, a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzdő
gyermek rendellenességére vonatkozó adatok, a gyermekvédelem körébe tartozó adatok
biztonságos kezeléséről és őrzéséről az óvodapedagógus, és/vagy a kisgyermeknevelő
gondoskodik.
4.6. A gyermekbalesetekre vonatkozó adatok kezelésében közreműködik a munka- és
balesetvédelmi feladatokkal megbízott óvodapedagógus.
4.7. A jogszabályban biztosított kedvezményekre való jogosultság megállapításához
szükséges adatok kezelésében közreműködik az élelmezésvezető.
4.8. Az adatkezelés időtartama nem haladhatja meg az irattári őrzési időt. Az irattári őrzési
idő naplók esetében, valamint pedagógiai szakszolgálati iratok és a gyermek ellátása,
juttatásai, térítési díjak esetében 5 év, gyermekvédelmi ügyekben 3 év [a 20/2012. (VIII.
31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 1. sz. melléklete
szerint].
4.9. A gyermekre vonatkozó minden adat továbbítása a székhelyen az intézményvezető, a
tagóvodában a tagóvoda-vezető, a bölcsődében a bölcsőde szakmai vezető aláírásával
történhet. Akadályoztatása esetén a helyettesítési rend szerint kell eljárni.
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4.10.A gyermekek védelmét biztosító feladat- és hatáskört gyakorló adatkezelő szerv a Gyvt.ben szabályozott feladati ellátásához az annak 135-136. §-ában felsorolt adatkörben, az
ott meghatározott célok teljesüléséhez elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat
kezelheti.
4.11.
Az Adatkezelő szerv gondoskodik arról, hogy a személyes adatok védelmének
biztosítása érdekében
a)
az érintett - ha a törvény kivételt nem tesz – az adataihoz hozzáférhessen,
illetve gyakorolhassa a helyesbítéshez vagy a törléshez való jogát,
b) a tárolt adatokat töröljék, ha azok oka e törvény rendelkezése szerint megszűnt.
4.12.
Az adatkezelő szerv biztosítja az adatok védelmét a véletlen vagy szándékos
megsemmisítéssel, megsemmisüléssel, megváltoztatással, nyilvánosságra kerüléssel
szemben, és azt, hogy azokhoz arra jogosulatlan szerv vagy személy ne férjen hozzá.
4.13.A Gyvt. felhatalmazása alapján az adatkezelésre jogosult szerv a kezelt adatokat
személyes azonosító adatok nélkül statisztikai célra felhasználhatja, azokból statisztikai
célra adatokat szolgáltathat.
4.14.A személyes adatok felhasználására a miniszter, a helyi önkormányzat, a
gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatási hatáskört, illetve szociális hatáskört gyakorló
szerv, a személyes gondoskodást nyújtó személy és intézmény, köznevelési és
felsőoktatási intézmény, az ügyészség, a nyomozó hatóság, az ingatlan-nyilvántartási
szerv, valamint pénzintézet, külföldi hatóság és bíróság jogosult a Gyvt.-ben
meghatározott módon és mértékben.
4.15.A Gyvt. 15. § (1)-(5) bekezdésében meghatározott ellátások, intézkedések nyújtása és
megtétele, mindezek ellenőrzése, valamint biztosítása során a törvényben meghatározott
jogok érvényesülésének elősegítése céljából, annak a 135. § (2) bekezdésében
meghatározott adatok kezelésére jogosult
a)
a gyermekek védelmét biztosító hatósági feladat- és hatásköröket gyakorló szerv
vagy személy,
b)
a gyermekjóléti alapellátást és gyermekvédelmi szakellátást nyújtó
szolgáltatás, intézmény fenntartója, vezetője, szakmai munkakörben foglalkoztatott
munkatársa.
1.

Titoktartási kötelezettség

1.1. Az intézményvezetőt, az intézményvezető-helyettest, a tagóvoda-vezetőt, bölcsőde
szakmai vezetőt, az élelmezésvezetőt, az óvodapedagógust, a kisgyermeknevelőt, a
vezető és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottat, továbbá azt, aki esetenként
közreműködik a gyermek felügyeletének ellátásában, hivatásánál fogva harmadik
személyekkel szemben titoktartási kötelezettség terheli a gyermekkel és családjával
kapcsolatos minden olyan tényre, adatra, információra vonatkozóan, amelyről a
gyermekkel, szülővel való kapcsolattartás során szerzett tudomást. E kötelezettség a
foglalkoztatási jogviszony megszűnése után is határidő nélkül fennmarad.
1.2. A gyermek szülőjével közölhető minden gyermekével összefüggő adat, kivéve, ha az adat
közlése
súlyosan
sértené
vagy
veszélyeztetné
a
gyermek
érdekét.
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1.3. Az adat közlése akkor sérti vagy veszélyezteti súlyosan a gyermek érdekét, ha olyan
körülményre vonatkozik (magatartásra, mulasztásra, állapotra), amely a gyermek testi,
érzelmi, értelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolja vagy akadályozza, és amelynek
bekövetkezése szülői magatartásra, közrehatásra vezethető vissza.
1.4. A titoktartási kötelezettség nem terjed ki a nevelőtestületi értekezleten a nevelőtestület
tagjainak egymás közti, a gyermek fejlődésével összefüggő megbeszélésre. A titoktartási
kötelezettség kiterjed mindazokra, akik részt vettek a nevelőtestületi értekezleten.
1.5. A titoktartási kötelezettség alól a szülő írásban felmentést adhat.
1.6. A titoktartási kötelezettség nem vonatkozik a gyermek adatainak a nemzeti köznevelésről
szóló törvényben meghatározott nyilvántartására és továbbítására. Az adatok
nyilvántartását és továbbítását végzők és az abban közreműködők azonban betartják az
adatkezelésre vonatkozó előírásokat.
1.7. A nemzeti köznevelésről szóló
gyermekekkel
kapcsolatban

törvényben meghatározottakon
adatok
nem
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Pedagógus
szakmai etikai
kódex
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Forrás:

5. számú melléklet

Független Pedagógus
Fórum
(eredetben átvett)

PE DAGÓ GU S

S ZAK MAI ET I KAI K Ó D E X

Bevezető
Az ezeréves magyar iskola története során neves gondolkodóink időről időre
megfogalmazták, hogy mit várnak el a tanítói mesterség gyakorlóitól. Most a
pedagógustársadalom önmaga számára fogalmazza meg szakmai munkavégzésének etikai
normáit. Hasonlóképpen más jelentős hazai értelmiségi csoportokhoz, amelyek fontosnak
tartják önmeghatározásuknak ezt a módját.
A Független Pedagógus Fórum első ízben 1996-ban készítette el és adta ki a
Pedagógusok szakmai etikai kódexét. Az etikai kérdések iránt társadalmunkban azóta
megnövekedett igények szükségessé tették az ismételt kiadást, és a korábbi változat némi
átdolgozását. A jelen kódex elődje szerves folytatásának tekinthető, annak semmiben sem
mond ellent.
A kódex - a műfajából adódóan - a pedagóguspályának kizárólag azokat a
mozzanatait tárgyalja, amelyek etikai szempontból ítélendők meg. Nem tér ki a jogi
eszközökkel szabályozott területekre. A pedagógusok jogainak és kötelességeinek
törvényben foglalt gyűjteményét függelékben közli. Ugyanígy függelékben közli az állam és
az iskolafenntartók felé megfogalmazott legfontosabb követelményeket. Ezek a
pedagógusok alapvető szakmai jogainak tekinthetők. Teljesülésük elengedhetetlenül
szükséges ahhoz, hogy a tanítótársadalom betarthassa a szakmai etikai normákat.
A Pedagógusok szakmai etikai kódexe értékelméleti alapjának az antikvitásban és a
zsidó-keresztény hagyományban gyökerező európai humanista értékrendet tekinti. Ez a
világlátás szabta meg tradicionálisan, mindmáig hatóan a magyar társadalom, így a
pedagógusok erkölcsi normáit. Neveléstudományi alapvetését a humanista pedagógia jelenti.
A kódex megalkotásának és terjesztésének az a célja, hogy igazodási pontokat
nyújtson a pedagógusoknak olyan helyzetekben, amelyek nem szabályozhatóak pusztán jogi
eszközökkel. Célja az is, hogy a szakmai közmegegyezésen alapuló szabályok elfogadása,
valamint a velük való azonosulás révén erősítse a pedagógustársadalom belső
összetartozását, ezáltal fokozza társadalmi megbecsültségét. Célja továbbá, hogy az iskola
partnereit informálja a pedagógus munkavégzésének erkölcsi normáiról.
1.

A kódex érvényességi köre

1.1.
A kódex érvényes minden olyan magyarországi pedagógusra nézve, akinek pedagógusi
végzettsége van, és hivatását a törvényben megnevezett nevelési-oktatási intézményben
gyakorolja, függetlenül attól, hogy beosztását tekintve vezetett vagy vezető. Minden
pedagógus számára ajánlásnak tekintendő. Csak annak számára bír kötelező érvénnyel,
aki egyénileg, szervezetileg vagy intézményesen csatlakozik hozzá.
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1.2.
Minden pedagógusra csak annyi vonatkozik belőle, amennyi az adott nevelési-oktatási
intézményben a betöltött munkakörére és a munkaköri leírásában foglaltakra nézve
értelemszerűen érvényes.
1.3.
A kódexhez csatlakozó intézmények a pedagógiai ill. a nevelési programjukban
hivatkozhatnak a kódexben foglaltak betartásának vállalására.
1.4.
A nevelési-oktatási intézmények szervezeti-működési szabályzatában a kódex tartalma
szükség szerint értelmezhető.
2. A pedagógus személyiségével, munkavégzésével, pályájával kapcsolatos etikai normák
2.1.
A leendő pedagógusnak tanulmányai során kötelessége önmagát fejleszteni az alábbi
területeken:
a választott szakterület(ek) tudományos igényű ismeretében és az adott tudományág
önálló művelésének készségében;
az emberről, kiemelten a fejlődésben levő emberről szóló tudás bővítésében;
a pedagógushivatás gyakorlásához szükséges szakmai ismeretek, jártasságok és
készségek gyarapításában;
az értelmiségi embertől megkívánt általános műveltség: a kultúra, a tudományok és a
gyakorlati élet területén.
2.2.
A pedagógus pályája során küzd az elszürkülés, az üres rutinból végzett munka ellen.
Állandó önképzéssel gyarapítja, fejleszti a hivatása gyakorlásához szükséges tudását illetve
képességeit.
2.3.
Testi és lelki egészségét karban tartja. Betegség esetén csak abban az esetben végzi tovább a
munkáját, ha az a neveltekre nézve semmiféle ártalommal sem járhat.
2.4.
A pályakezdő pedagógus gyakorlottabb kollégáitól tanulva folytatja szakmai gyakorlati
önképzését. Az idősebb pedagógusok, az intézményvezetők, a szaktanácsadók, szakértők
kiemelten törődnek a kezdővel, és szakmai tanácsokkal segítik munkáját.
2.5.
Vezetői, szakértői, szaktanácsadói vagy vizsgaelnöki megbízást akkor fogad el, ha
megszerezte az adott beosztás megkívánta gyakorlatot és szakismereteket, illetőleg ha
vállalja ezek szervezett képzés formájában történő elsajátítását.
2.6.
A pedagógus munkájának lényege az, hogy tudását átadva, és a tanítványaiban rejlő
képességeket kibontakoztatva hozzásegítse őket az értékeket és javakat teremtő élethez. E
munkafolyamatban a pedagógus a teljes személyiségével vesz részt, és a tanítványainak is a
teljes személyiségére hat. A tanítványokra való pozitív irányú hatni tudás a pedagógus
legfontosabb
kívánatos
személyiségvonása.
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2.7.
A pedagógus - a nevelőmunka eredményessé tétele érdekében - állandóan törekszik a saját
személyiségének, képességeinek fejlesztésére, kiemelten a következő értékek tekintetében:
emberszeretet, optimizmus, lelkiismeretesség, igazságérzet, megbocsátani tudás, nyíltság,
türelem, empátia, önzetlenség, a másság elfogadása, áldozatkészség, önismeret, önkontroll és
felelősségvállalás.
Fejleszti továbbá az együttműködési készségét, mivel a növendékeket nem egyetlen
pedagógus részéről, hanem a nevelők közösségétől érik nevelő hatások.
Fejleszti a vezetői készségeit, így a döntésképességét, kreativitását, határozottságát,
rugalmasságát, tudatosságát, szervezőkészségét, konfliktuskezelő, kommunikációs és
problémamegoldó képességét.
A pedagógustól elvárható, hogy csak akkor tekintse magát a pályára alkalmasnak, ha képes
és kész a felsorolt személyiség- és magatartásformák fejlesztésére, továbbá birtokában van a
2.1. pontban felsorolt ismereteknek.
2.8.
A pedagógus, mint minden ember, tévedhet, hibázhat. A hibák megelőzésére, illetve a
kijavításukra törekvés azonban etikai kötelessége.
2.9.
A pedagógusok a magyar társadalom legnépesebb értelmiségi csoportját alkotják.
Természetes igényük, életformájuk az állandó tanulás és a környezet, a társadalom életének
alakításában való alkotó részvétel. Vállalják a küzdelmet az erkölcsi romlás ellen. Ápolják,
művelik és védik anyanyelvüket. Értelmiségi szerepükhöz életvitelükkel és erkölcsiségükkel saját egyéniségük vállalása és megmutatása mellett - mindig méltók maradnak.
2.10.
A pedagógus felismeri és személyes megnyilvánulásaival képviseli a természettisztelő
magatartást, a környezettudatos életvitelt.
2.11.
Állampolgári jogainak gyakorlását, társadalmi szerepvállalásait időben és térben határozottan
elkülöníti a nevelőmunkájától.
2.12.
Maga is hozzájárul gyakorlati és elméleti munkásságával, valamint pedagógus szakmai
szervezetekben kifejtett tevékenységével a nevelésügy fejlődéséhez.
1. A nevelő-oktató munka etikai normái
A pedagógus:
3.1.
a gyermek, tanuló (a továbbiakban: növendék) egyéniségét és emberi méltóságát mindenkor
tiszteletben tartja, nem bántalmazza, nem alázza meg;
3.2.
törekvéseinek, céljainak elérése érdekében sem testi, sem lelki erőszakot nem alkalmaz;
3.3.
eljárásait a növendékek életkorához, egyéniségéhez és mentális képességeihez igazítja;
semminemű olyan tevékenységet nem fejt ki vagy nem kezdeményez, amely káros hatással
lehet a növendékek testi vagy lelki épségére;
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3.4.
döntéseit a növendékek érdekeit és érdeklődését szem előtt tartva hozza meg;
3.5.
minden egyes növendékével törődik, fejleszti, diszkriminációt nem alkalmaz;
3.6.
érvényre juttatja az intézmény nevelési programjában megfogalmazott nevelési elveket,
eljárásokat;
3.7.
törekszik a nevelés során keletkező konfliktusok megelőzésére, illetőleg feloldására;
3.8.
segítséget nyújt a növendékek személyes konfliktusainak, problémáinak megoldásában;
3.9.
a növendékekkel és csoportokkal a kötelező foglalkozásokon kívül is foglalkozik a törvényes
munkaidő határain belül;
3.10.
szabadidős programokat szervez, és azokon részt vesz az intézmény hagyományai szerint a
törvényes munkaidő határain belül;
3.11.
ügyeletek ellátása vagy az intézmény rendezvényein való részvétele során is a nevelés
szempontjai tartja szem előtt;
3.12.
növendékei szüleivel kapcsolatot kezdeményez és tart a nevelés összehangolása érdekében,
tiszteletben tartva a szülők elsődleges felelősségét a nevelésben;
3.13.
segíti a növendékek pályaválasztását;
3.14.
szociális, mentális problémák észlelése esetén segítséget nyújt, illetve kapcsolatot
teremt az ellátó szervekkel;
3.15.
a növendék bántalmazásáról, ellátatlanságáról, gondozatlanságáról, testi, lelki, erkölcsi
veszélyeztetettségéről szerzett információkat eljuttatja az intézmény vezetőségéhez és az erre
szakosodott szakemberekhez, szervezetekhez;
3.16.
érdeklődik a volt növendékek életpályája iránt;
3.17.
az éves nevelő-oktató munkája tervének megvalósulását figyelemmel kíséri, és szükség
esetén felülvizsgálja;
3.18.
felkészül a foglalkozásokra, tanítási órákra, és gondoskodik azok megszervezéséről;
3.19.
a foglalkozásokat pontosan tartja meg;
3.20.
csak
olyan ismereteket és véleményeket közvetít a tanulók felé,
amelyeknek igazságtartalmáról meg van győződve; nem vezeti félre, nem csapja be
őket;
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3.21.
a tanítás-tanulás folyamatában egyaránt ügyel a tananyag megértésére, elsajátíttatására, a
gyakoroltatásra, fejlesztésre, az alkalmazásra, a rendszerezésre, az ellenőrzésre és az
értékelésre;
3.22.
a dolgozatokat, írásbeli munkákat rövid időn belül kijavítja, és egyénileg értékeli;
3.23.
felkészít az iskolai tanulmányokkal összefüggő vizsgákra;
3.24.
személyre szóló fejlesztő feladatokkal egyénileg is, egyéni bánásmódot alkalmazva
foglalkozik a tanítványokkal a törvényes munkaidő határain belül;
3.25.
felkészít a tanulmányi versenyekre, felkészítés nélkül nem küldi versenyre a tanítványát;
3.26.
a nevelés szempontjainak érvényesítésével látja el a foglalkozások helyettesítését, az
intézmény szabályit követve;
3.27.
folyamatosan tájékozódik a szakterületének és a pedagógia világának szakmai eseményeiről,
fejlődéséről;
3.28.
felkészülten részt vesz a helyi nevelési és egyéb intézményi dokumentumok megalkotásában
és jóváhagyásában;
3.29.
felkészülten részt vesz a tankönyvek és taneszközök kiválasztásában;
3.30.
állandóan képezi magát, és törekszik önálló alkotó munka végzésére.
2. A gyermekekkel való kapcsolat etikai normái
4.1.
A pedagógus kapcsolata a diákokkal mester-növendék kapcsolat. Ebben azonban nem lehet
hideg-elutasító, a formai fegyelmet előtérbe állító. Arra törekszik, hogy pozitív érzelmeket
közvetítő, elfogadó, elsősorban a gyermek testi, szellemi, erkölcsi növekedését előmozdító,
önmegvalósítását szem előtt tartó, azt segítő nevelő legyen.
4.2.
Vezető és nevelő szerepét a növendék egyéniségének tökéletes tiszteletben tartásával, és a
növendékek kezdeményező hajlamának tág teret adva tölti be.
4.3.
Az erkölcsi kérdéseket, az értékeket tekintve az intézmény nevelési programjában
foglaltaknak megfelelően, a nevelőtestülettel egységben lép fel. ĺgy hangsúlyozottan a
következő értékek képviseletében: az ember méltósága, a munka tisztelete és megbecsülése, a
műveltség, az igazságosság, a becsületesség, a jóság, a szolidaritás.
4.4.
A különböző egyéniségű pedagógusok ugyanakkor a módszerek, az eljárások és a stílusok
széles
skáláját
képviselhetik.
Személyiségük
hitelességét
őrizniük
kell.
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4.5.
A tanulók értékelése az egyéni képességeket is figyelembe véve történik.
4.6.
A pedagógus akkor alkalmaz fegyelmezést vagy büntetést, amikor szakmai szempontból ezt
tartja a legcélravezetőbb pedagógiai eljárásnak. A fegyelmezés és büntetés alapja a
munkafegyelmet és a közös tevékenységet zavaró, valamint saját és a mások fejlődését gátló,
romboló cselekedetek megítélése, az intézmény nevelési programjában foglaltaknak
megfelelően. Fegyelmezés vagy büntetés alkalmazása közben a pedagógust nem vezetik
negatív érzelmek.
4.7.
A pedagógus magánéleti vagy állampolgári problémáit nem viszi a tanulók közé.
4.8.
Tanítványaival intim testi kapcsolatot nem létesít.
4.9.
A növendékét nem alázza meg, nem gúnyolja, testi fenyítést nem alkalmaz.
4.10.
Saját tanítványát vagy az iskola más tanulóját magáncéllal munkára nem kéri és nem készteti.
4.11.
Kívánatos, hogy a pedagógus saját gyermekét intézményes keretben ne tanítsa. Amennyiben ez
a helyi körülmények folytán elkerülhetetlen, saját gyermekét a többi növendékkel azonos
bánásmódban részesíti, és semmiféle jogtalan előnyhöz nem juttatja.
3. A szülőkkel való kapcsolat etikai normái
5.1.
A pedagógus és a szülő kapcsolata egyenrangú személyek partneri kapcsolata, amely csak
egyetlen területen, a pedagógia kompetencia területén aszimmetrikus. Itt - szaktudása alapján a nevelő vezető szerepe érvényesül.
5.2.
A kapcsolat alapja a kölcsönös tisztelet és megbecsülés.
5.3.
A szülői értekezleten a pedagógus csak az egész tanulócsoportot érintő kérdéseket,
gondokat, feladatokat tárgyalja. Nem minősíti, nem szidja az értekezlet előtt egyes
növendékeit.
5.4.
Családlátogatáskor, fogadó órákon és egyéb személyes alkalmakkor teljes körű információt
nyújt a szülőnek, és maga is információkat gyűjt a gyermekről.
5.5.
A szülőkkel folytatott egyéni beszélgetések során elhangzott családi vonatkozással bíró
információkat szigorúan titokban tartja.
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5.6.
A különféle pénzgyűjtési igényeknek a pedagógus ellenáll. Amennyiben ez az intézmény
szabályai szerint mégis lehetséges, csak a szülők teljes körű egyetértésével teszi. A pénz
felhasználásáról pontos elszámolást készít a szülőknek.
5.7.
A pedagógus sem a szülőktől, sem a növendékektől nem fogad el olyan ajándékot, amely
értékénél vagy az ajándékozás módjánál fogva lekötelezettséghez vezethet.
5.8.
A szülők munkáját saját céljaira térítésmentesen nem veszi igénybe.
5.9.
A szülők anyagi helyzetének ismeretében, ahol szükséges, kezdeményezi a szociális segítség
nyújtást.
5.10.
A pedagógus a szülők között nem tesz különbséget, kapcsolatai egyenlők.
4. A pedagógus szakmai kapcsolatainak etikai normái
6.1.
A pedagógus szakmai kapcsolataiban az értékek tisztelete, a kollégák megbecsülése, a
fejlődés iránti fogékonyság és a pedagógushivatás iránti elkötelezettség dominál.
6.2.
A pedagógus az intézményi szervezet tagja. Ebben a minőségében: aktívan részt vesz az
intézmény szervezeti kultúrájának alakításában;
6.3.
folyamatos kollegiális munkakapcsolatot tart és együttműködik a nevelőtestület tagjaival
nevelési és szakmai kérdésekben;
6.4.
érdeklődik kollégái munkája iránt, és saját tapasztalatait megosztja velük;
6.5.
nyitottan fogadja a nevelőtársak szakmai észrevételeit, akár elismerők, akár kritikusak rá
nézve;
6.6.
saját szakmai megállapításainak korrekt módon hangot ad, akár elismerők, akár kritikusak
másokra nézve;
6.7.
a szakmai vitákat tárgyszerűen, az övével ellentétes nézetek iránti toleranciával folytatja;
6.8.
részt vesz az intézmény közéletében; alkotó módon közreműködik az értekezleteken, részt
vesz a döntéshozatalban, intézményi szintű feladatokat vállal;
6.9.
méltó módon képviseli intézményét és a pedagógus hivatást a külvilág előtt;
6.10.
mindaddig kiáll a kollégája mellet a növendékek, a szülők és a külvilág előtt, amíg a másik
szakmai vagy etikai hibája kétséget kizáróan be nem bizonyosodik;
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6.11.
minden jogos eszközt igénybe vesz intézménye és szakmája jó hírének öregbítésére.
6.12.
A vezető és vezetett kapcsolatát a korrektség, a tárgyilagosság, az őszinteség, a kölcsönös
bizalom és tisztelet jellemzi.
5.

További szakmai etikai normák

7.1.
A pedagógus az intézmény nem pedagógus beosztású dolgozóival a kölcsönös tisztelet és
megbecsülés jegyében alakítja kapcsolatait.
7.2.
A pedagógiai kapcsolat következtében kialakult helyzetét a pedagógus semmiféle jogtalan
előny megszerzésére sem használja föl.
7.3.
A nevelői tevékenység közben szerzett magántermészetű információkkal kapcsolatban a
pedagógusnak titoktartási kötelezettsége van. Ilyen információkat csakis a növendék érdekeit
szem előtt tartva ad tovább, kizárólag olyan személyeknek, akiktől elvárható, hogy ezen
információk birtokában eredményesebben tudnak majd cselekedni a növendék érdekében.
7.4.
Az intézmény belső életével kapcsolatos információk szolgálati titokként kezelendők,
illetéktelen személyeknek tovább nem adhatók.
7.5.
A titoktartási és a szakmainak tekinthető információ átadására vonatkozó kötelezettség
közötti ellentmondást a pedagógus az emberi méltóság tiszteletben tartásával, saját etikai és
szakmai belátása alapján, a konkrét esetekben hozott egyedi döntésekkel oldja fel.
7.6.
A pedagógus a növendékek jelenlétében a kollégákat, az intézmény dolgozóit és a szülőket
nem bírálja.
7.7.
A pedagógus sem tetteivel, sem nyilatkozataival nem csorbítja alaptalanul intézményének és
hivatásának jó hírét.
7.8.
Pedagógiai kutatást vagy kísérletet csak abban az esetben végez, ha annak a növendékekre
nézve káros hatása vagy utóhatása kizárható. Az intézményben folyó bárminemű kísérletről a
növendékeket és a szülőket előre tájékoztatni kell, és a feltételekben velük meg kell
állapodni. A kutatásokat és kísérleteket a projekt vezetője szakszerűen dokumentálja, s az
eredményeket nyilvánosságra hozza.
7.9.
A pedagógus önkritikusan viszonyul saját munkájához, azt állandóan ellenőrzi és értékeli. A
külső szakmai ellenőrzést és értékelést nyitottan, együttműködően fogadja.
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7.10.
A pedagógus munkája a következő mutatók alapján értékelhető:
képzettsége,
- a növendékeinek tapasztalható és mérhető fejlődése,
- kötelességeinek teljesítése,
- személyiségének fejlődése, a hiányok pótlására való törekvése,
- az etikai normák megtartása.
7.11.
A pedagógusok (vezetők és vezetettek egyaránt) etikailag vitatható cselekményeiről hiteles
írásbeli bejelentés alapján intézményi, területi vagy országos szintű szakmai etikai bizottság
hivatott véleményt mondani, s azt megfelelő szakmai fórumokon az érintett tudtával
nyilvánosságra hozni.
Legitimációs záradék
Intézményünk pedagógusai az értelmiségi lét, a pályaorientáció, a hivatástudat és a saját
egyéni belátás alapján deklarálják azonosulásukat a Független Pedagógus Fórum által
kidolgozott etikai kódex missziójával és annak tartalmával. Azt magukra nézve irányadónak
tekintik, s az abban rögzített standard értékmutatókhoz úgy nevelő – oktató munkájuk során, a
különböző szakmai – pedagógiai szituációkban, mint erkölcsi téren, személyes életvitelükben,
kapcsolatrendszerükben,
megnyilvánulásaikban,
magatartásukban,
szóbeli kinyilatkoztatásaikban és az előre nem látható
további
élethelyzetekben
tartják
magukat.
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Szülői Szervezet
Szabályzat
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6. számú melléklet
5.6.1.
zámú melléklet

ÓVODAI
SZÜLŐI SZERVEZET
M Ű K Ö D É S I S ZAB Á LY ZAT
I. rész
Általános rendelkezések
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 73. § (1) bekezdés értelmében
az óvodában a szülők jogaik érvényesítése, kötelességük teljesítése érdekében, az intézmény
működését, munkáját érintő kérdésekben véleményezési, javaslattevő joggal rendelkező
óvodai Szülői Szervezetet hoznak létre.
Az óvoda Szülői Szervezetének tagjai az óvodába járó gyermekek szülei gyermekük jogán,
vagy más nevelésre jogosult személy (törvényes képviselő), gyermekenként egy fő.
A nevelési-oktatási intézmény működésével kapcsolatos döntések előkészítésében,
végrehajtásában és ellenőrzésében – jogszabályban meghatározottak szerint – részt vesznek a
pedagógusok, a tanulók és a szülők, valamint képviselőik. [Nkt. 24. § (2)]
II. rész
Az óvodai Szülői Szervezet alapvető célja
1) Az óvodába járó gyermekek szüleinek képviselete a szülői kötelességek és jogok
gyakorlásának érdekében.
2)
A nevelő munkát együttműködésükkel segítő szülők összefogása.
3)
Az óvoda és az otthon közötti aktív együttműködés elősegítése.
4)
Az iskolai életre felkészítő óvoda megvalósításában való közreműködés.
5) Annak a konkrét szülői érdeknek a megfogalmazása, amelyet a szülői szervezetbe
delegált szülőknek képviselniük kell.
6)
Az óvodai ellátás minőségének javítása az óvodába járó gyerekek érdekében.
7) Egyéb
I.

rész

Az óvoda Szülői Szervezetének alapvető feladata
1) Az óvodai Szülői Szervezet figyelemmel kíséri a szülői és a gyermeki jogok
érvényesülését, az óvodapedagógiai munka eredményességét.
2) A szülők hiteles tájékoztatása az aktuális nevelési kérdésekről és véleményük kikérése a
gyermekük nevelésével kapcsolatos kérdésekben.
3)
A szülők közötti kapcsolattartás megszervezése:
szülők-szülői szervezet,
szülőkszülők között.
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4) A kapcsolattartás kialakításában való részvétel formái:
- a Szülői Szervezet üléseinek nyilvánossága,
- a Szülői Szervezet vezetőinek fogadó órája,
- levelezés (információ-áramoltatás) a szülők és a Szülői Szervezet között.
5)
A gyermekeik érdekében eljáró szülők figyelmének felhívása jogaikra és kötelességeikre.
6) Figyelemmel kísérni a szülőkre és a gyermekekre vonatkozó jogszabályokat és azok
végrehajtásának feltételeit.
7) Szülői részvétel biztosítása az óvodán kívüli, helyi/regionális/országos szülői egyesületek
érdekérvényesítő munkájában.
8) Egyéb
I. rész
Az óvoda Szülői Szervezetének belső felépítése
A) Csoportszintű Szülői Szervezet (mini Szülői Szervezet)
1)
A csoportszintű Szülői Szervezet az óvodaszintű Szülői Szervezet alapegysége.
2) A csoportszintű Szülői Szervezet választott tagjai csoportonként 3 fő (szülő vagy
nevelésre jogosult törvényes képviselő).
3) A Szülői Szervezet tisztségviselőket, elnököt és helyettest választ határozott időre.
(Célszerű nevelési évenként újraválasztani/megerősíteni a tisztségviselőket.) A jelölés
nyílt, a választás titkos (ez a demokratikus választás szabálya).
4) Egy jelölt esetén az lehet tisztségviselő, akit a csoportba beosztott gyermekek szüleinek
több mint fele (50 %-a + 1 fő) támogat, több jelölt esetén pedig a legtöbb szavazatot
kapott személy.
5) A tisztségviselő visszahívható tisztségéből (leváltható), ha azt a csoportba beosztott
gyermekek szüleinek 20 %-a kezdeményezi.
6) A visszahívást meg kell szavaztatni, s az akkor lép életbe, ha a szülők legalább 50 %-a +
1 fő egyetért vele.
7) A csoport szülői közössége dönt, hogy az adott csoportot hányan és kik képviseljék az
óvodaszintű Szülői Szervezet választmányában. A csoportszinten megválasztott szülőket
határozott időre megbízza a választmányi munka elvégzésével, de a megfelelő szabályok
betartásával jogosult vissza is hívni. (pl. a visszahívás szavazati aránya meg kell, hogy
feleljen a választás szavazati arányának).
B) Az óvodaszintű Szülői Szervezet választmánya
1) A csoportszintű Szülői Szervezetek által delegált szülők alkotják az óvodaszintű Szülői
Szervezet választmányát („csúcs” - vezetőségét).
2)
Az óvodaszintű Szülői Szervezetet a választmány irányítja.
3) A választmány tagjai maguk közül elnököt és egy elnök-helyettest választanak. A jelölés
nyílt, a választás titkos.
4) Az elnök képviseli a Szülői Szervezetet. Képviseleti jogát az elnök a választmány
tagjaira átruházhatja.
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5) Egy jelölt esetén az lehet tisztségviselő, akit a választmány több mint fele támogat, több
jelölt esetén pedig az, aki a legtöbb szavazatot kapja. A tisztségviselő visszahívható, ha a
választmány egy tagja (vagy 20%-a) ezt kezdeményezi.
6) A visszahívásról szavazással, legalább 50 % + 1 fő egyetértésével dönt a választmány. A
visszahívott tisztségviselő a választmány tagja marad.
7) A választmány meghatározhatja a tisztségviselők megbízási idejét (célszerű nevelési
évenként megejteni az újraválasztást/megerősítést).
8)
A választmány határozatképes, ha a delegált tagok fele jelen van.
9) Ha a választmányi tag vagy a tisztségviselő kétszer egymás után nem jelenik meg a
választmányi ülésen, akkor kizárja magát a vezetőségből, és a csoportszintű Szülői
Szervezetnek új tagot kell delegálnia helyette. (Önkizárás)
10) Állandó és ideiglenes meghívottak tanácskozási joggal vehetnek részt az üléseken (pl. az
óvodavezető, A Nagymágocsi Gyermekekért Alapítvány elnöke, stb.).
11) Az óvodaszintű Szülői Szervezet ülése kizárólag az óvodába járó gyermekek szülei
számára nyilvános. Zárt ülés bármikor elrendelhető.
C)

Munkacsoportok

Az óvodai Szülői Szervezet adott célfeladatra szerveződött mobil munkacsoportot alakíthat,
illetve választhat.
I. rész
Az óvodai Szülői Szervezet működési szabályai
A) Csoportszintű (mini Szülői Szervezet) működése
1) A csoportszintű Szülői Szervezet rendes üléseit nevelési évenként kettő alkalommal
tartja.
2) Összehívásról – meghívó kiküldésével – a csoportszintű Szülői Szervezet elnöke vagy
helyettese gondoskodik, aki levezeti az ülést (levezetőelnök).
3) A csoportszintű Szülői Szervezet elnöke vagy helyettese az ülés előtt két héttel köteles
írásban értesíteni a szülőket a napirendi pontokról.
4) Rendkívüli Szülői Szervezeti ülés hívható össze (vagy kell összehívni), ha
kezdeményezi:
egy szülő (vagy a szülők 20 %-a),
- a csoportszintű Szülői Szervezet vezetője,
- az óvodapedagógus,
- az óvoda vezetője.
5) A rendkívüli Szülői Szervezet ülését a kezdeményezéstől számítva 15 napon belül kell
összehívni, vagy/és a kérdés sürgőssége szerint (ez esetben 72 órán belül).
6) A csoportszintű Szülői Szervezet ülése határozatképes, ha a 3 főből legalább 2 fő jelen
van. Tisztségviselőt („csúcs”- vezetőség) önmaguk közül választanak, nyílt ülésen,
egyszerű szótöbbséggel. A határozatképességet jelenléti ívvel kell igazolni.
7) A csoportszintű Szülői Szervezet üléséről jegyzőkönyv (emlékeztető) készül, amit a
levezető elnök és egy hitelesítő ír alá.
8) A csoportszintű Szülői Szervezet elnöke (választmányi tag) köteles tájékoztatni az ülésen
történtekről a többi szülőt.
10) Egyéb
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B) Az óvodaszintű Szülői Szervezet választmányának működési szabályai
1) A választmány rendes üléseit nevelési évenként kettő alkalommal tartja.
2) Összehívásáról – meghívó kiküldésével – a Szülői Szervezet elnöke (akadályoztatása
esetén a helyettese) gondoskodik.
3) Rendkívüli választmányi ülés hívható össze (vagy kell összehívni), ha kezdeményezi
- választmány egy tagja (20 %-a),
- az óvoda szülői közösségének 20 %-a,
- a Szülői Szervezet elnöke,
- az óvodavezető,
- a nevelőtestület.
4) A rendkívüli ülést a kezdeményezéstől számítva 15 napon belül kell összehívni, vagy a
kérdés sürgőssége szerint (ez esetben 72 órán belül).
5) A választmány ülését az elnök távollétében az elnök helyettese vezeti (levezető elnök).
6) A választmány ülésére az egyes napirendi pontokról írásos előterjesztést kell készíteni,
amelyet a tagoknak az elnök az ülés előtt legalább két héttel köteles megküldeni.
7) A választmányi ülés határozatképes, ha a választmány tagjainak legalább a fele (5 fő)
jelen van. A határozatképességet jelenléti ívvel kell igazolni.
8) A választmány döntéseit a kérdések fajsúlyosságának függvényében, különböző
szavazati arányok előírásával hozhatja.
9) A választmányi ülések nyitottak az érdeklődő szülők számára. Egyes esetekben az elnök
kivételesen elrendelhet zárt ülést is.
10) Az ülésekről jegyzőkönyv készül, amit az elnök és egy hitelesítő ír alá. Az ülésen
keletkezett dokumentumokat és a szervezet más írásos anyagait (pl. levelezés) az
elnökhelyettes iktatja és archiválja.
11) A választmány a saját hatáskörében hozott döntéseit köteles nyilvánosságra hozni. A
dokumentumok tárát az elnök vezeti.
12) A Szülői Szervezet elnöksége nevelési évente minimum 1 alkalommal köteles
tájékoztatni a szülőket a munkájáról.
I. rész
Az óvodai Szülői Szervezet jogosítványai
A gyermekeik érdekében eljáró szülők érdekeinek érvényesítésére alakult óvodai Szülői
Szervezet az alábbiakban felsorolt jogosítványai alkalmazásával vesz részt az óvoda
működésével kapcsolatos döntések előkészítésében, végrehajtásában, ellenőrzésében és a saját
működési szabályzatában foglaltak megvalósításában.
1) Az óvodai Szülői Szervezet, közösség figyelemmel kíséri a gyermeki jogok
érvényesülését, a pedagógiai munka eredményességét, a gyermekek nagyobb csoportját
érintő bármely kérdésben tájékoztatást kérhet a nevelési-oktatási intézmény vezetőjétől,
az e körbe tartozó ügyek tárgyalásakor képviselője tanácskozási joggal részt vehet a
nevelőtestület értekezletein. [20/2012. EMMI rendelet 119. § (4)]
2)
A Szülői Szervezet dönt
- saját működési rendjének és munkaprogramjának elfogadásáról;
- tisztségviselőinek megválasztásáról;
- a rendelkezésre álló pénzeszközök felhasználásának módjáról;
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)
11)

12)

- a szülők körében megszervezendő, óvodát segítő munkákról;
- az óvodai Szülői Szervezet eljárhat, intézkedhet a köznevelési jogszabályokban
meghatározott szülői jogok érvényesítése és szülői kötelességek teljesítése érdekében.
[20/2012. EMMI rendelet 119 § (2)]
A Szülői Szervezet jogainak megsértése esetén tizenöt napon belül a fenntartóhoz
törvényességi kérelmet nyújthat be. Ha a döntést a fenntartó önkormányzat Képviselőtestülete hozta, a kormányhivatalnál törvényességi felügyeleti eljárást lehet
kezdeményezni. [Nkt. 39. § (3)]
A köznevelés rendszerében intézkedésre jogosult személy vagy szervezet – a szülői
szervezet javaslatára – tizenöt napon belül, a települési önkormányzat Képviselő-testülete
legkésőbb a tizenötödik napot követő első ülésen érdemi választ köteles adni.
[Nkt. 39. § (1)]
A fenntartónak ki kell kérnie a Szülői Szervezet véleményét az óvoda megszüntetésével,
átszervezésével,
feladatának
megváltoztatásával,
nevének
megállapításával,
kapcsolatban, valamint vezetőjének megbízása és e megbízás visszavonása előtt. [Nkt.
75. §]
Az óvodai munkaterv határozza meg az óvodai nevelési év helyi rendjét. Ennek
elkészítéséhez az intézményvezető kikéri az óvodai Szülői Szervezet véleményét.
[20/2012. EMMI rendelet 3. § (1)]
A Szülői Szervezet részére vagy tagjai részére érkező postai küldeményeket az óvoda
köteles iktatni, és felbontatlanul a legrövidebb időn belül eljuttatni a címzettekhez.
[20/2012. EMMI rendelet 84. § (6)]
A köznevelési intézmény Iratkezelési Szabályzatában, ha ilyen készítése nem kötelező, a
köznevelési intézmény SZMSZ-ének mellékleteként kiadott Adatkezelési Szabályzatban
kell meghatározni az adatkezelés és továbbítás intézményi rendjét. Az Adatkezelési
Szabályzat elkészítésénél, módosításánál az Óvodai Szülői Szervezetet véleményezési
jog illeti meg. [Nkt 43. § (1)]
A települési önkormányzat a köznevelés-fejlesztési tervhez adott véleményéhez beszerzi
a településen működő köznevelési intézmények Szülői Szervezeteinek véleményét.
[Nkt. 75.§ (1)]
Óvodai SZMSZ szerint
A Szülői Szervezet és az óvodavezetés közti kapcsolattartás formáját az óvoda Szervezeti
és működési Szabályzata rögzíti. [20/2012. EMMI rendelet 4. § (1)]
Az óvoda Szervezeti és működési Szabályzatában kell meghatározni azokat az ügyeket,
amelyekben az óvodai szülői szervezetet az SZMSZ véleményezési joggal ruházza fel.
[20/2012. EMMI rendelet 4. § (5) p)]
A Szülői Szervezet működési feltételeiről az óvoda vezetője gondoskodik, az óvoda
Szervezeti és működési Szabályzatában rögzített módon. [Lásd VII. rész (1)]

A Szülői Szervezet jogosítványai óvodaszék hiányában
13) Ha óvodaszék nem működik, az SZMSZ elfogadásakor az óvodai szülői szervezet,
közösség véleményét kell beszerezni. [20/2012. EMMI rendelet 4. § (5)]
14) Az óvoda a Pedagógiai Programjának legalább egy példányát oly módon köteles
elhelyezni, hogy azt a szülők szabadon megtekinthessék.
Az óvoda vezetője vagy az általa kijelölt óvodapedagógus köteles a szülők részére
tájékoztatást adni a pedagógiai programról.
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Az SZMSZ-t, a Házirendet és a Pedagógiai Programot az óvoda honlapján, annak
hiányában a helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hozni.
A Házirend egy példányát az óvodába történő beiratkozáskor a szülőnek át kell adni,
továbbá annak érdemi változása esetén arról a szülőt tájékoztatni kell.
A fentiekben meghatározott kérdések SZMSZ-ben történő szabályozásánál az
óvodaszéket, vagy ha az nem működik az óvodai Szülői Szervezetet véleményezési jog
illeti meg. [20/2012. EMMI rendelet 82. §]
További fontos jogosítványok
16) A Szülői Szervezet választmánya köteles a szülők írásba foglalt véleményét és kérdéseit
az óvoda vezetése felé továbbítani, ha az intézmény egészét vagy egy óvodai csoportot
érint.
17) A Szülői Szervezet választmánya köteles az óvodába járó összes gyermek szülejét
képviselni, ezért a kisebbségi véleményt is meg kell jelenítenie.
18) A Szülői Szervezet a választmányi üléseken megtárgyalja a szülőket érintő kérdéseket,
fontos ügyekben kialakítja a közös álláspontot.
19) A Szülői Szervezet választmánya kezdeményezheti rendkívüli ülés összehívását.
20) A Szülői Szervezet választmánya felveszi a kapcsolatot az óvodán kívüli helyi/regionális/
országos szülői egyesületekkel, és lehetőségeihez mérten részt vesz azok munkájában.
I.

rész

A Szülői Szervezet működésének finanszírozása és gazdálkodása
A működtető, ennek hiányában a fenntartó – önálló költségvetéssel rendelkező intézmény
esetében – a köznevelési intézmény részére új feladatot az ellátáshoz szükséges feltételek
biztosításával állapíthat meg. [Nkt. 84. § (1)]
II.

rész

Záró rendelkezések
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI
rendelet előírásai alapján az óvodában, a nevelési intézmény egészét érintő ügyek intézésére
Szülői Szervezet alakult.
Dátum:
év
hó
nap
____________________________
elnök

elnökhelyettes
ph.
intézményvezető
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6. számú melléklet
számú melléklet

5.6.2.

B ÖLC S ŐDE I
É R D E K K É PV I S E LE T I FÓ R U M
Jogi szabályozási háttér
Az 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról második
rész V. fejezet {A személyes gondoskodást nyújtó ellátások. A személyes gondoskodást
nyújtó ellátások általános szabályai. Érdekvédelem.} 35. § (1) bekezdése értelmében „Az
intézmény fenntartója meghatározza - a (6) bekezdésben meghatározott ellátások kivételével az ellátásban részesülők érdekvédelmét szolgáló érdekképviseleti fórum megalakításának és
működésének szabályait.
(2) Az érdekképviseleti fórum szavazati jogú választott tagjai
a) a gyermekönkormányzat képviselői,
b) az ellátásban részesülő gyermek szülei vagy más törvényes képviselői, illetve a
fiatal felnőttek képviselői,
c) az intézmény dolgozóinak képviselői,
d) az intézményt fenntartó képviselői.
(2) A (2) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott személyek száma nem lehet kevesebb a
(2) bekezdés c)-d) pont szerinti személyek összlétszámánál.
Érdekképviseleti Fórum működése
A bölcsődék Érdekképviseleti Fórumot működtetnek, melynek munkájában a szülők, a
dolgozók és az Önkormányzat képviselői vesznek részt. A Fórum szükség szerint, de legalább
évente egy alkalommal ülésezik. Az Érdekképviseleti Fórum dönt az előterjesztett intézményi
panaszokról, intézkedéseket kezdeményez az Önkormányzatnál, az Állami Népegészségügyi
és Tisztiorvosi Szolgálat Csongrád Megyei Intézetnél, és más hatáskörrel rendelkező szervnél.
Az Érdekképviseleti Fórumnak címzett panaszt az intézményvezetőnél kell benyújtani. Az
intézményvezető haladéktalanul értesíti az Érdekképviseleti Fórum elnökét a panasz
benyújtásáról. Az Érdekképviseleti Fórum ülését az elnök hívja össze. A panasztevőt
kifejezett kérelmére az Érdekképviseleti Fórum ülésén meg kell hallgatni.
A panasztevőt az elnök értesíti az ülés időpontjáról azzal, hogy távolmaradása az ülés
megtartását és a panasz kivizsgálását nem akadályozza. Az Érdekképviseleti Fórum üléséről
jegyzőkönyvet kell vezetni. Az Érdekképviseleti Fórum elnöke a panasz intézményvezetőnél
történt benyújtásától számított tizenöt napon belül értesíti a panasztevőt a panasz
kivizsgálásának eredményéről.
A gyermek szülője, vagy más törvényes képviselője az intézmény fenntartójához, vagy a
gyermekjogi képviselőhöz fordulhat, ha az intézmény vezetője, vagy az Érdekképviseleti
Fórum tizenöt napon belül nem küld értesítést a vizsgálat eredményéről, vagy ha a megtett
intézkedéssel
nem
ért
egyet.
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A Nagymágocsi Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde bölcsődei intézményegységében a
2012-2015 évekre irányadó Bölcsődei Szakmai Program / II. Helyzetkép / 3. Bölcsődei
dokumentációk pontja alapján Érdekképviseleti Fórum működik.
Létszáma: 4 fő
Tagjai:
• a bölcsődei ellátásban részesülő gyermek szülei vagy más törvényes képviselői közül 2 fő,
• az intézmény közalkalmazottai (kisgyermeknevelői) közül 1 fő,
• az intézményt fenntartó önkormányzat képviseletében 1 fő.
Újraválasztás/megerősítés
Az Érdekképviseleti Fórum tagjainak személyét évente újból választják.
A 20

/20

nevelési évben:

_________________________________és ________________szülők,
_________________________________bölcsőde szakmai vezető,
_________________________________Képviselő-testületi tag.
Újraválasztás tervezett időpontja: 20

_ év

hó

nap.

Az Érdekképviseleti Fórum elnökének feladatai:
• a tagok összehívása, a napirend összeállítása, az ülés levezetése,
• a jegyzőkönyv elkészítése vagy elkészíttetése,
• az Érdekvédelmi Fórum képviselete.
Az Érdekképviseleti Fórum tagjainak feladatai:
• az üléseken való aktív részvétel,
• a szülői panaszok meghallgatása, továbbítása.
Az Érdekképviseleti Fórum Ügyrendje:
• Kötelező összehívni az ülést évente, illetve ha azt a fórum elé kerülő ügyek indokolják.
• Kötelező összehívni az ülést, ha az ellátásban részesülő szülője vagy más törvényes
képviselője panasza kivizsgálását kéri, annak előterjesztéséről számított 15 napon belül.
• Az ülést az elnök hívja össze.
• A Fórum döntéseit nyílt szavazással, többségi határozattal hozza.
• Az ülésen elhangzottakról jegyzőkönyvet kell készíteni, amely összefoglalóan tartalmazza
az ott elhangzott lényeges megállapításokat, javaslatokat, véleményeket.
A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető írja alá, és az ülésen előre megválasztott tag
hitelesíti.
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Jogorvoslat
• Az ellátásban részesülő gyermek szülője vagy más törvényes képviselője, valamint a
gyermek érdekeinek védelmét ellátó érdekképviseleti és szakmai szervek panasszal
élhetnek a Nagymágocsi Napközi Otthon Óvoda és Bölcsőde intézményvezetőjénél.
• Az intézmény vezetője, illetve az Érdekképviseleti Fórum a panaszt kivizsgálja és
tájékoztatást ad a panasz orvoslásának lehetséges módjáról 30 napon belül.
• A gyermek szülője vagy más törvényes képviselője az intézmény fenntartójához fordulhat,
ha az intézmény vezetője vagy az Érdekképviseleti Fórum 30 napon belül nem küld
értesítést a vizsgálat eredményéről, vagy ha a megtett intézkedéssel nem ért egyet.
Az Érdekképviseleti Fórum tagságának megszűnése:
• az intézményi jogviszony megszűnésével,
• a tag lemondásával,
• a tag visszahívásával.
Megjegyzés
A tagság megszűnése esetén az érintett csoportban haladéktalanul új tagot kell választani,
amennyiben pedig az elnök tagsága szűnik meg, úgy az új tag választása után a testületnek új
elnököt kell választania.
Az Érdekképviseleti Fórum tagjainak névsorát jól látható helyen ki kell függeszteni!
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Munkaköri
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7. számú melléklet
5.7.1.
zámú melléklet
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Munkaköri leírás
A munkavállaló neve:
Munkahelye:

Nagymágocsi Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde
_Székhelyintézmény (6622 Nagymágocs, Mátyás király
utca 20.)
A munkakör megnevezése:
óvodapedagógus (teljes álláshelyen)
Beosztás:
intézményvezető (magasabb vezető)
Munkaideje:
40 óra/hét, melyből óvodai foglalkozásainak száma 10
óra/hét
Munkáltatói jogkör gyakorlója:
Nagymágocs Nagyközség Képviselő-testülete
Közvetlen felettese:
polgármester
év
hó
naptól)
Besorolási
(
kategória:
20
Munkaidő beosztása:

„Az óvodapedagógusnak a kötött munkaidejét a
gyermekekkel való közvetlen, a teljes óvodai életet
magában foglaló foglalkozásra kell fordítania; a
munkaidő fennmaradó részében, legfeljebb heti négy
órában a nevelést előkészítő, azzal összefüggő egyéb
pedagógiai feladatok, a nevelőtestület munkájában való
részvétel, gyakornok szakmai segítése, továbbá eseti
helyettesítés rendelhető el számára.” [2011. évi CXC.
törvény a nemzeti köznevelésről_62. § (8)] Szabadságát
főképpen június 1-jétől augusztus 31-éig tartó
veheti
ki
(a
vezető
beosztású
időszakban
közalkalmazottak közötti munkaköri rotáció elvének
figyelembe vétele és betartása mellett).

A vezetői megbízással kapcsolatos feladatokat a kötelező óraszám és a teljes munkaidő
közötti időben köteles ellátni.
Az intézményben való tartózkodás ideje: az óvodai munkarend szerint 800 – 1620
Időbeosztása, ill. a munkahelyén tartózkodása a munkaköri feladatokhoz igazodik.
Feladatai és hatásköre
- Az Alapító Okirat elkészítésének, pontosításának végrehajtásában együttműködik a
Fenntartóval, felelős az abban rögzítettek megvalósításáért.
- Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője, a vezetési funkciókat az intézményvezető helyettessel, a tagintézmény-vezetővel és a bölcsőde szakmai vezetőjével koordinálva
gyakorolja.
- Az intézmény képviselete, melyet esetenként az ügyek meghatározott körében az
intézményvezető-helyettesre átruházhatja.
Felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért.
Munkáltatói és fegyelmi jogkör gyakorlása.
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-

A munkarendek kialakítása, az óvodapedagógusok és bölcsődei kisgyermeknevelők, a
nevelő munkát segítő alkalmazottak beosztása.
- Bealkalmazással, közalkalmazotti jogviszony és/vagy munkaviszony megszűnésével, a
nyugdíjasokkal kapcsolatos feladatok ellátása. Besorolási kategóriák, fizetési
fokozatok/fizetési osztályok megállapítása, átsorolások, értesítések elkészítése, elküldése.
Óvodapedagógusok életpálya-modelljének követése, koordinálása.
A közalkalmazottak személyi anyagának a kezelése. [5. számú melléklet az 1992. évi
XXXIII. törvényhez]
Az óvoda és a bölcsőde nyári zárási rendjének előkészítése, egyeztetése.
- Szabadságolási tervek jóváhagyása. (Készítik: intézményvezető-helyettes, tagintézményvezető, bölcsőde szakmai vezető.)
- A dolgozók
munkaviszonyából eredő jogainak érvényesítése és
kötelességeik teljesítésének ellenőrzése.
A társadalombiztosítással kapcsolatos feladatok koordinálása.
Az adózással kapcsolatos intézményi feladatok ellátása.
A nevelőtestület vezetése.
- Felelős az intézmény működésével kapcsolatos szabályzatok elkészítéséért, az azokban
foglaltak megvalósításáért. Így többek között:
Szervezeti és Működési Szabályzat,
Munkavédelmi Szabályzat, Tűzvédelmi Szabályzat,
Iratkezelés
szabályozása (postabontás, iktatás, stb.) a
jogszabályokban meghatározottak szerint.
- Irányítja és ellenőrzi a baleset-, tűz- és munkavédelmi előírások megtartását az
intézményvezető-helyettes és a tagintézmény-vezető és a bölcsőde szakmai vezetőjének
közreműködésével.
- Intézményi szintű rendezvények, ünnepségek összehangolása.
A nevelő és pedagógiai munka irányítása, ellenőrzése
- Az intézmény éves munkatervének elkészítése.
- Az éves munkatervnek megfelelően az értekezletek előkészítése, megtartása.
- A nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítése, végrehajtásuk szakszerű
megszervezése és ellenőrzése.
- A pedagógiai munkával és az intézmény működésével összefüggő reszortfeladatok
elosztása (az egyenletes terhelés elvének figyelembe vétele mellett); a megbízatások
teljesítésének figyelemmel kísérése.
- Egyéni fejlesztés, felzárkóztatás, tehetséggondozás figyelemmel kísérése.
- A pedagógiai innováció irányítása, összefogása.
- Szakmai hospitálások, bemutatók, belső tudásátadás megszervezése.
- Gyakornok munkájának és újra munkába állónak a segítése.
- Az óvodapedagógusok munkájának értékelése.
- Tájékoztatók, jelentések, beszámolók elkészítése.
Tanügy-igazgatási feladatok
Szervezi, irányítja, ellenőrzi az óvodába járó gyermekekkel kapcsolatos valamennyi
tevékenységet: felvétel/átvétel, jogviszony megszűnés/megszüntetés, gyermekvédelmi
jelzőrendszer működtetése, iskolaérettségi vizsgálatok/beiskolázás, gyógypedagógiai ellátás
megszervezése, óvodai beíratás lebonyolítása, indítható csoportok számának előterjesztése,
KIR
statisztikai
adatszolgáltatás
és
nyilvántartások
vezetése.
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A bölcsőde szakmai vezetőjével karöltve szervezi, irányítja, ellenőrzi a bölcsődébe
járó
gyermekekkel kapcsolatos nyilvántartások (NRSZH Tevadmin rendszer),
dokumentációk és kimutatások vezetését, a gyermekvédelmi feladatok ellátását, a beíratás
folyamatát, a működéshez engedélyezett életkor és létszám betartását.
Gazdálkodással kapcsolatos feladatok
- Felelős az ésszerű és takarékos gazdálkodásért, az épület, az infrastruktúra, az eszközök,
a berendezések és felszerelések, a vagyontárgyak védelmének, rendeltetésszerű
használatának megszervezéséért és ellenőrzéséért.
- Részt vesz a Nagymágocsi Polgármesteri Hivatal gazdasági vezetőjével közösen a
költségvetés megtervezésében.
- A jóváhagyott költségvetés keretein belül a személyes gondoskodást nyújtó bölcsődei
ellátáshoz, a nevelő-oktatómunka zavartalan végzéséhez szükséges személyi és dologi
feltételek biztosításáról, fejlesztési program készítéséről gondoskodik.
- Az intézmény üzemelésével, karbantartásával és felújításával kapcsolatos munkák
felmérését, megrendelését, kiviteleztetését a költségvetés függvényében előkészíti,
rangsorolja a beszerzéseket.
- Kis-értékű tárgyi eszközök nyilvántartása, selejtezésben, leltározásban való
közreműködés.
Statisztikai adatszolgáltatások (pl. beruházásokról).
- Pályázatok nyomon követése, pályázatírás, ill. az abban való közreműködés.
Kapcsolatrendszer, külső kapcsolatok
Együttműködés az óvodai Szülői Szervezettel, a bölcsődei Érdekképviseleti Fórummal.
Részvétel szülői értekezleteken, fogadó órákon.
- Közérdekű hirdetmények, rendeletek, az intézményi profilhoz szorosan hozzátartozó
információk közzététele.
- Óvodákkal, bölcsődékkel, gyermekjóléti és gyermekvédelmi, közművelődési
intézményekkel,
pedagógiai
szakszolgálatokkal,
szakértői
bizottságokkal,
közegészségügyi intézményekkel és személyekkel, hatósági szervekkel, hivatalokkal,
egyházakkal, civil szervekkel való együttműködés.
Jogi környezet
Munkáját a törvényesség és a mindenkor hatályos jogszabályok szellemében, az intézményi
alapdokumentumok és belső szabályzatok (Pedagógiai Program, Szervezeti és Működési
Szabályzat) alapján, az azokban megfogalmazott célkitűzések, a működési rend, a munkáltató
által meghatározott munkabeosztás/munkaköri szabályozás/felettesi utasítások, továbbá a
nevelőtestületi határozatok betartásával végzi.
Döntési jogköre:
- személyi ügyekben,
- intézményvezető-helyettes, tagintézmény-vezető kinevezésében,
- óvodapedagógusok, kisgyermeknevelők továbbképzésen való részvételében (egyeztetés
szükséges),
- az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet a jogszabály vagy
egyéb szabályozás nem utal más hatáskörébe.
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Az alkalmazottak foglalkoztatására, élet- és munkakörülményeire vonatkozó kérdések
tekintetében jogkörét a jogszabályban előírt egyeztetési kötelezettség megtartásával
gyakorolja.
Javaslattételre jogosult: az óvoda működési körébe tartozó kérdésekben.
Intézkedésre jogosult: a hatályos jogszabályok szerint, ill. az adott időre és/vagy
célfeladatra szóló vezetői megbízás (írásos vagy szóbeli meghatalmazás/delegálás) alapján.
ZÁRADÉK
A munkaköri leírás az alábbi jogszabályokban előírtaknak megfelelően készült:
• 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
• 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról
• 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési
intézményekben történő végrehajtásáról.
Ezen munkaköri leírás 20
év
hó
napján lép életbe. A munkaköri leírás
módosításának jogát a munkáltató fenntartja. A munkaköri leírás a határozott idejű vezetői
megbízás végéig, visszavonásig vagy módosításig érvényes.
A munkaidő beosztását nevelési év kezdésekor évente a fenntartó rendelkezésére bocsátja.
A felsoroltakon kívül ellátja mindazokat a feladatokat, melyekkel a munkáltató megbízza.
Kelt: Nagymágocs, 20

év

hó

nap
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__________________________
Nagymágocs Nagyközség
polgármestere
NYILATKOZAT
A munkaköri leírás egy példányát átvettem, az abban foglaltakat tudomásul vettem, magamra
nézve kötelezőnek tekintem.
Kijelentem, hogy az általam végzett munkáért és a kezelt értékekért anyagi és büntetőjogi
felelősséggel tartozom. A munkám során használt tárgyakat, eszközöket, gépeket
rendeltetésüknek megfelelően használom.
Kelt: Nagymágocs, 20
év
hó
nap
munkavállaló

Készült 3 példány (eredetben):
• Munkavállaló
• Személyzeti anyag
• Irattár
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Munkaköri leírás
A munkavállaló neve:
Munkahelye:

A munkakör megnevezése:
Beosztás:
Munkaideje:
Kötött munkaideje:
Munkáltatói jogkör gyakorlója:
Közvetlen felettese:

Nagymágocsi Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde
_Székhelyintézmény (6622 Nagymágocs, Mátyás király
utca 20.)
óvodapedagógus (teljes álláshelyen)
intézményvezető-helyettes
40 óra/hét
24 óra/hét
Nagymágocsi Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde
intézményvezetője
intézményvezető
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Besorolási kategória:

_______________ (20 ____év ____hó ____naptól)

Munkaidő beosztása:

„Az óvodapedagógusnak a kötött munkaidejét a
gyermekekkel való közvetlen, a teljes óvodai életet
magában foglaló foglalkozásra kell fordítania; a
munkaidő fennmaradó részében, legfeljebb heti négy
órában a nevelést előkészítő, azzal összefüggő egyéb
pedagógiai feladatok, a nevelőtestület munkájában való
részvétel, gyakornok szakmai segítése, továbbá eseti
helyettesítés rendelhető el számára.” [2011. évi CXC.
törvény a nemzeti köznevelésről_62. § (8)] Munkaidejét
társóvónővel váltott beosztás szerint tölti le. Szabadságát
főképpen június 1-jétől augusztus 31-éig tartó
időszakban
veheti
ki
(a
vezető
beosztású
közalkalmazottak közötti munkaköri rotáció elvének
figyelembe vétele és betartása mellett).

Főbb tevékenysége
A rábízott gyerekek egyéni és szociális nevelése, harmonikus személyiségfejlődésük
sokoldalú elősegítése, életkor-specifikus tevékenységeik koruknak, ill. fejlettségüknek
megfelelő szervezése/irányítása.
Óvodapedagógusi feladatai
• A köznevelési törvényben meghatározottak szerint, az óvodai nevelés országos
alapprogramja, intézmény pedagógiai programja alapján önállóan és felelősséggel végzi
feladatait.
• Az elfogadott óvodai munkatervben meghatározott célokkal és feladatokkal azonosulva
végzi szakmai-pedagógiai tevékenységét.
• Munkája során figyelembe veszi a gyermek egyéni képességeit, eltérő haladási tempóját,
adekvát fejlődési ütemét, átlagtól való eltérését, szociokulturális helyzetét. Gyakorolja a
rábízott gyermekek egyéni differenciált nevelését, a kompenzációs és felzárkóztató
nevelőmunkát, a tehetségfejlesztést, a gyermekközösség alakítását.
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A nevelési év megkezdésekor a gyermekekkel életkoruknak és fejlettségi szintjüknek
megfelelően ismerteti az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, a
veszélyforrásokat, a tilos és az elvárható magatartásformát. Az ismertetés tényét és
tartalmát a csoportnaplóban dokumentálja.
A nevelőtestület tagjaként gyakorolja azokat a jogokat és kötelezettségeket, melyet a
vonatkozó jogszabályok határoznak meg.
Alkotó módon részt vállal a nevelőmunka fejlesztésében, a nevelőtestületi egység
kohéziójának erősítésében.
A gyermekek alapvető érdekeinek érvényre juttatásában, az óvoda céljainak és pedagógiai
programjának a megvalósításában kezdeményező szerepet tölt be, együttműködik, korrekt
munkakapcsolatot épít és tart fenn kollégáival, valamint az óvodai nevelés
folyamatosságának biztosításában érintett többi partnerrel_így elsősorban a bölcsődei
kisgyermekgondozókkal, az iskolai nevelőkkel.
Életszemléletében a pozitív beállítottságra törekszik, együttműködik a jó munkahelyi
légkör megteremtése érdekében.
Részt vesz a település rendezvényein.
Az óvoda és csoportja szülői értekezletein részt vesz, megszervezi és vezeti azokat, róluk
feljegyzést készít. Gondoskodik a jelenléti ívek elkészítéséről.

Alaptevékenység-végzés során
• Felelősséggel tartozik a rábízott gyermekek szellemi és testi fejlődéséért.
Nevelőtevékenysége keretében gondoskodik a gyermekek testi épségének megóvásáról,
erkölcsi védelméről, megfelelő személyiségfejlődéséről. Az ismereteket leginkább
tapasztalati úton, sokoldalúan és tárgyilagosan közvetíti.
• Köteles a balesetveszélyt megelőzni illetve azonnal elhárítani és a szükséges
intézkedéseket ennek érdekében késedelem nélkül megtenni.
• Az érvényben lévő alapdokumentumok előírásai és ajánlásai szerint megfelelően felkészül
a tervszerű nevelőmunkára. Alkalmazza a gyermekek tevékenységéhez szükséges
szemléltető eszközöket, segédanyagokat, módszertani kiadványokat. Ellátja a szakmai
munkával kapcsolatos ügyviteli/adminisztrációs teendőket, tanügyi, pedagógiai
dokumentációt vezet.
• Folyamatosan megfigyeli/nyomon követi, méri, ellenőrzi, értékeli a gyermekek fejlődését,
és ezt a fejlődési naplóban minimum félévente rögzíti és dokumentálja.
• A humanista pedagógia elveivel ellentétes büntetési eljárásokat nem alkalmaz.
• A csoportszobában és a közös helyiségekben barátságos, esztétikus környezetet teremt,
amely harmonizál az óvoda többi helyiségével.
• A külső világ tevékeny megismeréséhez gondoskodik biztonságos és inger gazdag
helyszínekről, próbálkozásos tanulási helyzetekről, kíséretről.
• Korrekt kapcsolatot tart a szülőkkel, pedagógiai és egészségügyi felvilágosító
tevékenységével hozzájárul az óvodai és a családi nevelés egységének kialakításához. A
gyermekek és a szülők emberi méltóságát és jogait mindenkor tiszteletben tartja.
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A szülőket folyamatosan érdemben tájékoztatja az óvodában folyó nevelőmunkáról,
gyermekük fejlődéséről. Családlátogatást kezdeményez szükség szerint, melynek tényét a
csoportnaplóba bejegyzi. A szülőt figyelmezteti, ha a gyermek fejlődésének elősegítése
érdekében intézkedést tart szükségesnek. A szülő javaslataira, kérdéseire érdemi választ
ad.
Közreműködik az általános gyermekvédelem körébe tartozó feladatok ellátásában, a
gyermekek fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, a
megszüntető intézkedések megtételében.
Támogatja az óvoda-orvos, a védőnő, a gyermekjóléti szolgálat munkáját.
A csoportban dolgozó társóvónővel és a nevelő munkát segítő alkalmazottakkal karöltve
gondoskodik a gyermek alapvető testi szükségleteinek kielégítését szolgáló kulturált
étkezés, nyugodt pihenés és gondozás feltételeinek biztosításáról.
Tervezi és ellenőrzi a csoportjában, továbbá a hozzá tartózó helyiségekben a dajkai és a
pedagógiai asszisztensi munka elvégzését.
A gyermekek életkorának és fejlettségének figyelembevételével elsajátíttatja a közösségi
együttélés alapvető magatartási/viselkedési szabályait, törekszik azok betartatására;
modellt nyújt a gyermekek számára az etikus viselkedéshez.
Naprakészen adminisztrál és pontosan, áttekinthetően vezeti a csoportmunkához
kapcsolódó dokumentumokat (felvételi és mulasztási napló, csoportnapló, fejlődés
nyomon-követési napló, szülői nyilatkozatok).
A pedagógiai munkával, az óvoda ügyvitelével és működésével kapcsolatos – kötött
munkaidőn felüli – rendszeres, vagy esetenkénti teendőket az óvodavezető útmutatása
szerint elvégzi.
Megfelelő felkészültséggel, felkérésre mentori feladatokat vállal és szakszerűen ellát.
Az óvoda működésével, az alkalmazotti közösség tagjaival és munkájával, valamint a
gyermekek és szüleik egészségügyi, családi körülményeivel kapcsolatos, személyiségi
jogait érintő információkat (hivatali titkot) köteles megőrizni; egyéb esetben az Nkt-ben,
illetve a Kjt-ben foglaltak szerint jár el.
Munkaidőben a telefonhasználat csak a legszükségesebb esetekben megengedett; a
magánügyeket gyorsan, a nevelőmunka zavarása nélkül, a munkaközi szünetben intézi.
Ha bármely területen hiányosságot tapasztal, arről értesíti az intézményvezetőt.

A munkavállaló kötelességei
• Az előírt helyen és időben munkára képes állapotban megjelenni, munkaideje alatt a
munkáltató rendelkezésére állni.
• Munkáját az elvárható szakértelemmel és gondossággal elvégezni.
• Hivatásából eredő kötelessége, hogy fejlessze szakmai és általános műveltségét,
tökéletesítse pedagógiai munkáját. Ennek érdekében felhasználja az önképzésben és a
szervezett továbbképzésben biztosított lehetőségeket.
• Óvja az óvoda berendezési és felszerelési tárgyait. A csoportszobában elhelyezett leltári
tárgyakért és az általa használt eszközökért felelősséggel tartozik.
• Köteles megtartani a pedagógusetika követelményeit, valamint a munkafegyelem és
közösségi együttműködés normáit.
• Megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása más személy életét, testi épségét
veszélyezteti.
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A munkakörébe tartozó feladatokat és felettesének utasításait a meghatározott módon és
helyen, a kellő időben, valamint a legjobb tudása szerint végrehajtani.
A munka- és feladatkörét érintő jogszabályokat, előírásokat és utasításokat, továbbá az
intézmény belső szabályait megismerni, ezeket munkája során alkalmazni (betartani és
betartatni).
A munkakör betöltője a vonatkozó jogszabályok előírásaira figyelemmel köteles felettese
utasítása alapján további olyan feladatokat is teljesíteni, melyek jellegüknél fogva
tevékenységi körébe tartoznak, de azokat a jelen munkaköri leírás nem tartalmazza.
Ha munkáját betegség, vagy egyéb ok miatt nem kezdheti meg, távolmaradását mielőbb
jelzi az óvodavezetőnek, kollégájának, hogy helyettesítéséről időben gondoskodhassanak.
Az óvodára háruló feladatokból köteles részfeladatokat ellátni a vezető útmutatásai
szerint: pl. helyettesítés, szülői értekezlet, szakmai prezentáció/beszámoló, belső
tudásátadás/gyakorlati bemutató foglalkozás, reszortmunka, feljegyzés/emlékeztető
készítés, jegyzőkönyvvezetés.

Az intézményvezető-helyettes személye
• Magasabb vezető beosztású közalkalmazott, aki a munkáltatói jogkört gyakorló első
számú vezető beosztottja és egyben közvetlen munkatársa. Vezetői megbízása határozott
időre szól.
• A beosztással járó munkaköri feladatait a heti rendes munkaidő gyermekekkel való
közvetlen, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozásokra fordítandó kötött
munkaidőn felül fennmaradó részében köteles ellátni.
• Az intézményvezetővel az arányos feladatmegosztás elvét követve dolgoznak együtt;
annak távollétében vagy akadályoztatása esetén adekvát jogkörrel és teljes körű
felelősséggel gyakorolja a vezetési teendőket.
• A vezető társak együttesen felelősek azért, hogy intézkedéseiket összehangolják, egymás
tekintélyét megóvják, minden lényeges ügyről és eseményről egymást kölcsönösen
tájékoztassák.
• Munkáltatással és gazdálkodással kapcsolatos kérdésekben nincs döntési illetve önálló
intézkedési jogköre, viszont véleményt formálhat és javaslatot tehet (döntés-előkészítő
mechanizmusok).
• Minden általa kezdeményezett vezetői intézkedésről köteles munkaadóját a lehető
legrövidebb időn belül tájékoztatni.
• Beosztásából következően bizalmas információkat kezel, ezért a pedagógus etika, a
hivatali titoktartás és a szolgálati hierarchia kötelme olyannyira kötelező rá nézve, hogy
annak túllépése, ill. megsértése munkajogi következményeket vonhat maga után.
A vezető-helyettes munkaerő-gazdálkodással kapcsolatos feladatai (, melyet a vezető
távollétében vagy megbízása alapján lát el).
• Munkarend meghatározása, munkafegyelem betartása/betartatása, ellenőrzése.
• Szabadság-kartonok megnyitása, éves szabadságolási terv határidőre történő összeállítása,
a szabadságnapok (évi rendes, gyermek után járó, betegszabadság) felhasználásának
göngyölése.
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Munkaidő-nyilvántartások felfektetése, naprakész vezetésének ellenőrzése, hiányzások
számontartása, a munkából való távolmaradás és az ehhez szükséges igazolások
begyűjtése/kezelése, hó-végi összesítés és zárás, MÁK-jelentés elkészítése.
A „Pedagógus Igazolvány” kiadásának ügyintézése.
A dolgozók tűz- és munkavédelmi oktatásával (évente 1x, nevelési évkezdés előtt)
kapcsolatos teendők megszervezése (a külsős megbízottakkal és az intézmény ez irányú
reszortfelelősével).
A nevelő munkát segítő alkalmazottak (dajkák, pedagógiai asszisztens) és a technikai
dolgozók (konyhai kisegítő, takarító) munkáját közvetlenül irányítja, megbeszéléseket
tart, ellenőrzést végez körükben.

A vezető-helyettes pedagógiai munkával összefüggő feladatai
• Az Óvodai nevelés országos alapprogramjában megfogalmazott alapelvek érvényesítése.
• Az óvoda Pedagógiai
Programjának felülvizsgálatában, átdolgozásában
• Az óvodai nevelőmunkával kapcsolatos korszerű szakmai elgondolások felkarolása,
bevezetésének és implementálásának elősegítése.
• Megbízás szerint a nevelőtestületi és munkatársi értekezletek előkészítése, lebonyolítása.
• Az önképzések, továbbképzések megtervezésében, lebonyolításában való részvétel.
• Továbbképzési
program (középtávú) és beiskolázási terv (éves)
szabályozó dokumentumának összeállításában való részvétel.
• A nevelőmunka ellenőrzésében, a teljesítményértékelésben aktív együttműködés a
vezetővel.
• Az óvodai ünnepek és ünnepélyek, különböző szakmai rendezvények előkészítése,
összehangolása, lebonyolításának koordinálása.
• A szülői értekezleteken, nyílt napokon a munkáltatóval megosztva képviseli a vezetést.
• Megbízás alapján, a kijelölt céllal beszámolókat készít.
• Világnézeti semlegesség biztosítása, a pedagógus etika normarendszerének makulátlan
képviselete.
• Önfejlesztéssel követi a vonatkozó szakmai jogszabályok változását.
A vezető-helyettes tanügy-igazgatási feladatai
• A gyermekek felvétele, átvétele, a tanulói jogviszony megszüntetése és mindezek KIR
rendszerben történő átvezetése a vezető megbízása szerint.
• Az OSA statisztikai adatszolgáltatáshoz pontos tényadatokat gyűjt, és archiválható
munkaanyagként rögzít.
• Részt vesz a gyermekcsoportok kialakításában.
• Közreműködik a gyermekek egészségügyi szűrővizsgálatainak megszervezésében.
• Az óvoda közoktatási információs rendszerének (KIR) kialakításában való közreműködés,
működtetésében való részvétel (felhasználói adatbázis).
• Törekszik a gyermek-balesetek megelőzésére, az intézményi munkavédelmi felelőssel
együttműködve rögzíti a gyermek- és munkahelyi balesetek a KIR-ben.
• Megbízás alapján vezeti a tanügy-igazgatási dokumentumokat (Felvételi és előjegyzési
napló, Felvételi és mulasztási napló, Óvodai törzskönyv).
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A felvételi és mulasztási naplók pontos vezetését rendszeresen ellenőrzi, gondoskodik
azok nevelési év indítására való biztosításáról, kiosztásáról és év végi összegyűjtéséről.
A nevelés nélküli munkanapokkal kapcsolatos szervezési teendőket felügyeli, a szülők
számára legalább 7 nappal korábban tájékoztatást nyújt az időpontokról, összegyűjti az
ügyelet iránti igényeket.
A gyerekek óvodai, iskolai beíratásával kapcsolatos egyeztetési és adminisztrációs
teendőkből részt vállal.
Segíti kollégáit a gyermekek vizsgálati kérelmeinek és a kapcsolódó pedagógiai
jellemzéseknek az elkészítésében.
Követi a kapcsolódó jogi szabályozás rendszerének változásait.

A vezető-helyettes egyéb feladatai
• Az óvodai dokumentumok elkészítésében, összeállításában, felülvizsgálatában,
átdolgozásában aktív szerepet vállal.
• Folyamatosan figyelemmel kíséri a központi és a helyi köznevelési intézkedéseket,
ezekről naprakészen tájékozódik, intézkedik a nevelési év során történt változások
megismertetéséről, átvezetéséről és végrehajtásáról.
• Delegálás útján esetenként képviseli az intézményt a fenntartó értekezletein, ülésein,
települési és egyéb szintű rendezvényeken.
• Az intézmény tárgyi-dologi feltételeinek előteremtésében pályázatok írásával, szponzorok
felkutatásával kezdeményezően kiveszi a részét, segíti a „Kötelező eszköz- és felszerelési
jegyzék”-ben foglaltak igény szerinti ütemezését és a beszerzési folyamat lebonyolítását.
• Jelzi a szükséges javítási munkálatokat, javaslatot tesz a selejtezésre, gondoskodik az
előírás szerinti selejtezésről, a selejtezési bizottság tagjaként részt vállal a feladatokból.
• Ellenőrzi a HACCP rendszerben előírtak betartását.
• A nyári zárás ideje alatt a vezetővel rotációban szervezi az időszakos karbantartási
munkákat, ügyeletet tart és koordinációs szerepet tölt be a felújításnál.
• A nevelés nélküli munkanapokon szervezi a technikai személyzet és a nevelő munkát
közvetlenül segítő alkalmazottak munkáját (melyik legyen az „ügyeletes” csoport, mikor
és hol legyen nagytakarítás, stb.).
• Szabályszerűen elvégzi az iktatást, az ügyiratkezelésnél és archiválásnál a különálló
szabályzatok szerint jár el.
• Betartja az adatvédelmi előírásokat (e-adatforgalom, felhasználói név, jelszó, stb.)
• Az átadott/átvett kulcsokért felelősséggel tartozik.
• Bélyegző használatára aláírásával egyetemlegesen jogosult.
Jogi környezet
Munkáját a törvényesség és a mindenkor hatályos jogszabályok szellemében, az intézményi
alapdokumentumok és belső szabályzatok (így elsősorban a Pedagógiai Program, a Szervezeti
és Működési Szabályzat, ill. azok mellékletei) alapján, az azokban megfogalmazott
célkitűzések, a működési rend, az intézményvezető által meghatározott munkabeosztás /
munkaköri szabályozás / vezetői utasítások, továbbá a nevelőtestületi határozatok betartásával
végzi.
Javaslattételre jogosult:

az óvoda működési körébe tartozó kérdésekben.
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Intézkedésre jogosult:
a hatályos jogszabályok szerint, ill. az adott időre
és/vagy célfeladatra szóló vezetői megbízás (írásos vagy szóbeli meghatalmazás/delegálás)
alapján.
•

A munkaköri leírás az alábbi jogszabályokban előírtaknak megfelelően készült:
•
•

1. sz. és 5. sz. melléklet a 2011. évi CXC. törvényhez

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési
intézményekben történő végrehajtásáról

ZÁRADÉK
Ezen munkaköri leírás 20 ____év ____hó _____ napján lép életbe. A munkaköri leírás
módosításának jogát a körülményekhez igazodva a munkáltató fenntartja. A munkaköri leírás
a határozott idejű vezetői megbízás végéig, visszavonásig vagy módosításig érvényes.
Kelt: Nagymágocs, 20 ______év _______hó _____nap

intézményvezető
munkáltatói jogkör gyakorlója
NYILATKOZAT
A munkaköri leírás egy példányát átvettem, az abban foglaltakat tudomásul vettem, magamra
nézve kötelezőnek tekintem.
Kijelentem, hogy az általam végzett munkáért és a kezelt értékekért anyagi és büntetőjogi
felelősséggel tartozom. A munkám során használt tárgyakat, eszközöket, gépeket
rendeltetésüknek megfelelően használom.
Kelt: Nagymágocs, 20

év

hó

nap

munkavállaló

Készült 3 példány (eredetben):
•
Munkavállaló
•
Személyzeti anyag
•
Irattár
Személyhez rendelt egyéb feladatok – aktuális változások
Kelte
20

Tárgya

Munkavállaló aláírása

/20
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Munkaköri leírás
A munkavállaló neve:
Munkahelye:

A munkakör megnevezése:
Beosztás:
Munkaideje:
Kötött munkaideje:
Munkáltatói jogkör gyakorlója:
Közvetlen felettese:
Besorolási kategória:

Munkaidő beosztása:

Nagymágocsi Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde
(6622 Nagymágocs, Mátyás király utca 20.)_Árpádhalmi
Tagintézmény (6623 Árpádhalom, Dózsa György utca
1.)
óvodapedagógus (teljes álláshelyen)
tagóvoda-vezető
40 óra/hét
26 óra/hét
Nagymágocsi Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde
intézményvezetője
intézményvezető
______________(20 ______év ______hó ______naptól)

„Az óvodapedagógusnak a kötött munkaidejét a
gyermekekkel való közvetlen, a teljes óvodai életet
magában foglaló foglalkozásra kell fordítania; a
munkaidő fennmaradó részében, legfeljebb heti négy
órában a nevelést előkészítő, azzal összefüggő egyéb
pedagógiai feladatok, a nevelőtestület munkájában való
részvétel, gyakornok szakmai segítése, továbbá eseti
helyettesítés rendelhető el számára.” [2011. évi CXC.
törvény a nemzeti köznevelésről_62. § (8)] Munkaidejét
társóvónővel váltott beosztás szerint tölti le. Szabadságát
főképpen június 1-jétől augusztus 31-éig tartó
időszakban
veheti
ki
(a
vezető
beosztású
közalkalmazottak közötti munkaköri rotáció elvének
figyelembe vétele és betartása mellett).

Főbb tevékenysége
A rábízott gyerekek egyéni és szociális nevelése, harmonikus személyiségfejlődésük
sokoldalú elősegítése, életkor-specifikus tevékenységeik koruknak, ill. fejlettségüknek
megfelelő szervezése/irányítása.
Óvodapedagógusi feladatai
• A köznevelési törvényben meghatározottak szerint, az óvodai nevelés országos
alapprogramja, intézmény pedagógiai programja alapján önállóan és felelősséggel végzi
feladatait.
• Az elfogadott óvodai munkatervben meghatározott célokkal és feladatokkal azonosulva
végzi szakmai-pedagógiai tevékenységét.
• Munkája során figyelembe veszi a gyermek egyéni képességeit, eltérő haladási tempóját,
adekvát fejlődési ütemét, átlagtól való eltérését, szociokulturális helyzetét. Gyakorolja a
rábízott gyermekek egyéni differenciált nevelését, a kompenzációs és felzárkóztató
nevelőmunkát, a tehetségfejlesztést, a gyermekközösség alakítását.
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•

•
•
•

•
•
•

A nevelési év megkezdésekor a gyermekekkel életkoruknak és fejlettségi szintjüknek
megfelelően ismerteti az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, a
veszélyforrásokat, a tilos és az elvárható magatartásformát. Az ismertetés tényét és
tartalmát a csoportnaplóban dokumentálja.
A nevelőtestület tagjaként gyakorolja azokat a jogokat és kötelezettségeket, melyet a
vonatkozó jogszabályok határoznak meg.
Alkotó módon részt vállal a nevelőmunka fejlesztésében, a nevelőtestületi egység
kohéziójának erősítésében.
A gyermekek alapvető érdekeinek érvényre juttatásában, az óvoda céljainak és pedagógiai
programjának a megvalósításában kezdeményező szerepet tölt be, együttműködik, korrekt
munkakapcsolatot épít és tart fenn kollégáival, valamint az óvodai nevelés
folyamatosságának biztosításában érintett többi partnerrel_így elsősorban a bölcsődei
kisgyermekgondozókkal, az iskolai nevelőkkel.
Életszemléletében a pozitív beállítottságra törekszik, együttműködik a jó munkahelyi
légkör megteremtése érdekében.
Részt vesz a település rendezvényein.
Az óvoda és csoportja szülői értekezletein részt vesz, megszervezi és vezeti azokat, róluk
feljegyzést készít. Gondoskodik a jelenléti ívek elkészítéséről.

Alaptevékenység-végzés során
• Felelősséggel tartozik a rábízott gyermekek szellemi és testi fejlődéséért.
Nevelőtevékenysége keretében gondoskodik a gyermekek testi épségének megóvásáról,
erkölcsi védelméről, megfelelő személyiségfejlődéséről. Az ismereteket leginkább
tapasztalati úton, sokoldalúan és tárgyilagosan közvetíti.
•
Csoportját soha nem hagyhatja felügyelet nélkül!
• Köteles a balesetveszélyt megelőzni illetve azonnal elhárítani és a szükséges
intézkedéseket ennek érdekében késedelem nélkül megtenni.
• Az érvényben lévő alapdokumentumok előírásai és ajánlásai szerint megfelelően felkészül
a tervszerű nevelőmunkára. Alkalmazza a gyermekek tevékenységéhez szükséges
szemléltető eszközöket, segédanyagokat, módszertani kiadványokat. Ellátja a szakmai
munkával kapcsolatos ügyviteli/adminisztrációs teendőket, tanügyi, pedagógiai
dokumentációt vezet.
• Folyamatosan megfigyeli/nyomon követi, méri, ellenőrzi, értékeli a gyermekek fejlődését,
és ezt a fejlődési naplóban minimum félévente rögzíti és dokumentálja.
• A humanista pedagógia elveivel ellentétes büntetési eljárásokat nem alkalmaz (testi
fenyítés, megfélemlítés, csoporttól való eltávolítás, alvásra, vagy étel elfogyasztására való
kényszerítés, mozgásában való korlátozás).
• A csoportszobában és a közös helyiségekben barátságos, esztétikus környezetet teremt,
amely harmonizál az óvoda többi helyiségével.
• A külső világ tevékeny megismeréséhez gondoskodik biztonságos és inger gazdag
helyszínekről, próbálkozásos tanulási helyzetekről, kíséretről.
• Korrekt kapcsolatot tart a szülőkkel, pedagógiai és egészségügyi felvilágosító
tevékenységével hozzájárul az óvodai és a családi nevelés egységének kialakításához. A
gyermekek és a szülők emberi méltóságát és jogait mindenkor tiszteletben tartja.
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•

A szülőket folyamatosan érdemben tájékoztatja az óvodában folyó nevelőmunkáról,
gyermekük fejlődéséről. Családlátogatást kezdeményez szükség szerint, melynek tényét a
csoportnaplóba bejegyzi. A szülőt figyelmezteti, ha a gyermek fejlődésének elősegítése
érdekében intézkedést tart szükségesnek. A szülő javaslataira, kérdéseire érdemi választ
ad.
• Közreműködik az általános gyermekvédelem körébe tartozó feladatok ellátásában, a
gyermekek fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, a
megszüntető intézkedések megtételében.
•
Támogatja az óvoda-orvos, a védőnő, a gyermekjóléti szolgálat munkáját.
• A csoportban dolgozó társóvónővel és a nevelő munkát segítő alkalmazottakkal karöltve
gondoskodik a gyermek alapvető testi szükségleteinek kielégítését szolgáló kulturált
étkezés, nyugodt pihenés és gondozás feltételeinek biztosításáról.
• Tervezi és ellenőrzi a csoportjában, továbbá a hozzá tartózó helyiségekben a dajkai és a
pedagógiai asszisztensi munka elvégzését.
• A gyermekek életkorának és fejlettségének figyelembevételével elsajátíttatja a közösségi
együttélés alapvető magatartási/viselkedési szabályait, törekszik azok betartatására;
modellt nyújt a gyermekek számára az etikus viselkedéshez.
• Naprakészen adminisztrál és pontosan, áttekinthetően vezeti a csoportmunkához
kapcsolódó dokumentumokat (felvételi és mulasztási napló, csoportnapló, fejlődés
nyomon-követési napló, szülői nyilatkozatok).
• A pedagógiai munkával, az óvoda ügyvitelével és működésével kapcsolatos – kötött
munkaidőn felüli – rendszeres, vagy esetenkénti teendőket az óvodavezető útmutatása
szerint elvégzi.
•
Megfelelő felkészültséggel, felkérésre mentori feladatokat vállal és szakszerűen ellát.
• Az óvoda működésével, az alkalmazotti közösség tagjaival és munkájával, valamint a
gyermekek és szüleik egészségügyi, családi körülményeivel kapcsolatos, személyiségi
jogait érintő információkat (hivatali titkot) köteles megőrizni; egyéb esetben az Nkt-ben,
illetve a Kjt-ben foglaltak szerint jár el.
• Munkaidőben a telefonhasználat csak a legszükségesebb esetekben megengedett; a helyzet
hozta rendkívüli magánügyeket gyorsan, a nevelőmunka zavarása nélkül_munkaközi
szünetben intézze.
•
Ha bármely területen hiányosságot tapasztal, erről értesíti az intézményvezetőt.
A munkavállaló kötelességei
• Az előírt helyen és időben munkára képes állapotban megjelenni, munkaideje alatt a
munkáltató rendelkezésére állni.
•
Munkáját az elvárható szakértelemmel és gondossággal elvégezni.
• Hivatásából eredő kötelessége, hogy fejlessze szakmai és általános műveltségét,
tökéletesítse pedagógiai munkáját. Ennek érdekében felhasználja az önképzésben és a
szervezett továbbképzésben biztosított lehetőségeket.
• Óvja az óvoda berendezési és felszerelési tárgyait. A csoportszobában elhelyezett leltári
tárgyakért és az általa használt eszközökért felelősséggel tartozik.
• Köteles megtartani a pedagógusetika követelményeit, valamint a munkafegyelem és
közösségi együttműködés normáit.
• Megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása más személy életét, testi épségét
veszélyezteti.
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•
•
•
•
•

A munkakörébe tartozó feladatokat és felettesének utasításait a meghatározott módon és
helyen, a kellő időben, valamint a legjobb tudása szerint végrehajtani.
A munka- és feladatkörét érintő jogszabályokat, előírásokat és utasításokat, továbbá az
intézmény belső szabályait megismerni, ezeket munkája során alkalmazni (betartani és
betartatni).
A munkakör betöltője a vonatkozó jogszabályok előírásaira figyelemmel köteles felettese
utasítása alapján további olyan feladatokat is teljesíteni, melyek jellegüknél fogva
tevékenységi körébe tartoznak, de azokat a jelen munkaköri leírás nem tartalmazza.
Ha munkáját betegség, vagy egyéb ok miatt nem kezdheti meg, távolmaradását mielőbb
jelzi az óvodavezetőnek, kollégájának, hogy helyettesítéséről időben gondoskodhassanak.
Az óvodára háruló feladatokból köteles részfeladatokat ellátni a vezető útmutatásai
szerint: pl. helyettesítés, szülői értekezlet, szakmai prezentáció/beszámoló, belső
tudásátadás/gyakorlati bemutató foglalkozás, reszortmunka, feljegyzés/emlékeztető
készítés, jegyzőkönyvvezetés.

A tagintézmény-vezetői megbízás célja
A közigazgatásilag másik településen működő óvodai egység egyéni felelősségű irányítása, a
szakszerű és törvényes működés, a helyi feladat-ellátási, intézményhálózat-működtetési és
köznevelés-fejlesztési igényeknek megfelelő, színvonalas pedagógiai munka, az ésszerű és
takarékos gazdálkodás biztosítása.
A tagintézmény-vezető személye és közvetlen kapcsolatai
• Magasabb vezető beosztású közalkalmazott, aki a munkáltatói jogkört gyakorló első
számú vezető beosztottja és vezetőtársa. Vezetői megbízása határozott időre szól.
• Az elsőszámú vezetővel közösen elkészített munkarend szerint tartózkodik az
intézményben, az attól való eltérést köteles a munkáltatónak előzetesen bejelenteni, ill.
távolmaradásának okáról tájékoztatást adni (pl. betegség, családi körülmények).
• A beosztással járó munkaköri feladatait a heti rendes munkaidő gyermekekkel való
közvetlen, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozásokra fordítandó kötött
munkaidőn felül fennmaradó részében köteles ellátni.
• Az intézményvezetővel az arányos és adekvát feladatmegosztás elvét követve dolgoznak
együtt; annak távollétében vagy akadályoztatása esetén az intézményvezető-helyettessel
egyeztetve gyakorolja a vezetési teendőket.
• Munkáltatással és gazdálkodással kapcsolatos kérdésekben nincs döntési illetve önálló
intézkedési jogköre, viszont véleményt formálhat és javaslatot tehet (döntés-előkészítő
mechanizmusok).
• A vezető társak együttesen felelősek azért, hogy intézkedéseiket összehangolják, egymás
tekintélyét megóvják, minden lényeges ügyről és eseményről egymást kölcsönösen
tájékoztassák.
• Bizalmi munkakör az övé, ezért a pedagógus etika, a hivatali titoktartás és a szolgálati
hierarchia kötelme kiváltképp kötelező rá nézve, ami miatt annak túllépése, ill. megsértése
munkajogi következményeket vonhat maga után.
Alapvető felelősségek, feladatok
• Nagymágocs Nagyközség és Árpádhalom Község Önkormányzatai között érvényben lévő
köznevelési megállapodás értelmében felelősséggel tartozik a fenntartónak, az
intézményvezetőnek és a nevelőtestületnek a nemzeti köznevelésről szóló törvényben,
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a vonatkozó kormányrendeletekben és az intézmény belső szabályzataiban számára
meghatározott feladatok ellátásáért.
• Alapvető feladata a helyben folyó pedagógiai munka irányítása, de munkaköri feladatai
között foglalkoznia kell a humánerő-gazdálkodási, a gazdálkodással kapcsolatos és
adminisztratív (tanügy-igazgatási, hivatali) feladatokkal is.
• Tagintézmény-vezetői egyéni felelősségének érintetlenül hagyása mellett részt vállal az
intézmény szervezeti felépítésével együttjáró működési profil (lásd vezetői-team)
dinamikus és összehangolt munkájában.
• Utasítási és rendelkezési joga kiterjed az óvodai nevelés, a tanügyigazgatás, a tagóvoda
dolgozóira.
•
Munkája tervszerű végzése érdekében a „Tanévkezdő segédlet” (EMMI) és az
„Intézményi munkaterv” alapján munkaterületére éves munkaprogramot és ellenőrzési
tervet készít, amit jóváhagyásra az intézményvezetőnek beterjeszt.
• Munkaterületéről minden hónap első hetében, ill. szükség szerint szóbeli tájékoztatást
nyújt a vezetői értekezleteken/szakmai koordinációs megbeszéléseken; írásos beszámolót
készít évente 1x az intézményvezető által megadott szempontok alapján. Minden
rendkívüli eseményről azonnal tájékoztatja az elsőszámú vezetőt.
• Szervezi helyileg az óvodai nevelés feladatainak megvalósítását; az óvodai beíratást, a
gyermekek felvételét/átvételét, nevelési év közbeni óvoda-változtatását/jogviszony
megszüntetését.
Pedagógiai munka irányítása
• A központi oktatáspolitikai előírásoknak és a helyi társadalmi igényeknek a
figyelembevételével, a nevelőtestület tagjaként részt vesz a pedagógiai munka
minőségelvű megvalósításában; az eredményesség és a hatékonyság jegyében rendszeres
ellenőrzést végez.
• Felelősségi körében gondoskodik a nevelő- és oktatómunka tárgyi, személyi és szervezeti
feltételeiről, a demokratikus óvodai légkör kialakításáról.
munkamegosztásban
tervezi/szervezi/ellenőrzi/elemzi/értékeli
a
• Vezető-társaival
pedagógiai munkát, de feladatai vannak a végrehajtás területén is. Így:
- Szakértelmével segíti az óvodai munkaterv összeállítását.
- Részt vállal az intézmény pedagógiai programjának a kidolgozásában és
felülvizsgálatában.
- Kontrollálja a tagintézmény szakmai tervezőmunkáját, a tevékenységi-foglalkozási
terveket.
- Útmutatást ad a tanügyi dokumentációk pontos és szakszerű vezetéséhez.
- Szorgalmazza és leköveti a nevelési szempontból fokozott egyéni törődést és kiemelt
bánásmódot igénylő gyermekek megfelelő foglalkoztatását szolgáló pedagógiai
eljárásokat.
- Figyelemmel kíséri és irányítja a gyermekek csoportéletének alakulását, fejlődését.
- Részt vállal a feladat-ellátási hely nevelési értekezleteinek szervezésében, segíti a
nevelőtestületi döntések megfelelő előkészítését, az intézményen belüli
információáramlást.
- Biztosítja, hogy valamennyi szakalkalmazott megismerje a legfontosabb központi és
intézményi szabályozó dokumentumokat, ellenőrzi ezek szellemének, előírásainak
érvényesülését,
a
nevelőtestületi
határozatok
végrehajtását.
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-

Támogatja az óvodapedagógusok tervszerű és folyamatos önképzését, elősegíti az
újító és korszerű szakmai törekvések kibontakozását.
- Vezetőtársaival meghatározott munkamegosztás szerint ellenőrzi a reszort-felelősök
munkáját.
- Az óvodai foglalkozások rendszeres látogatásával, a pedagógusok egyetértésével
végzett, tőlük bekért (fel)mérések és beszámolók, valamint folyamatos megfigyelései
útján ellenőrzi a nevelő-oktatómunka színvonalának és eredményességének alakulását.
- A tapasztalatok és elemzések alapján nevelési év végén, munkatársi értekezleten
értékeli a tagintézményben folyó nevelőmunkát, melyről készült írásos beszámolót
megküldi a munkáltatójának.
- Gondoskodik a törvényesség és a munkafegyelem betartásáról, kezdeményezheti
munkáltatójánál a munkaköri kötelességét vétkesen megszegő dolgozó felelősségre
vonását.
Személyzeti munka, munkaerő-gazdálkodás
•
Részt vesz a tagintézmény munkaerő-gazdálkodási tervének elkészítésében.
• Az alkalmazottakkal egyezteti a munkaköri leírást, s ha szükséges, kezdeményezi a
munkáltatónál azok módosítását.
• Felelősségi körébe tartozik olyan munkahelyi klíma kisugároztatása, amelyben a
pedagógiai program szellemében alkotó pedagógiai munka folyhat. Ennek érdekében
törekszik a dolgozók alapos megismerésére, munkavállalói oldaluk erősségeinek
kiaknázására, fejlődésük elősegítésére, az emberi kapcsolatok megerősítésére, ezáltal a
gyermekek személyiségének épülését szolgáló viselkedési attitűdök és társas viszonyok
implementálására.
Tanügyigazgatás
• Helyileg ellátja a gyermekek felvételével, átvételével, a tanulói jogviszony
megszüntetésével kapcsolatos feladatokat és gondoskodik mindezeknek a KIR
rendszerben történő átvezetéséhez szükséges naprakész adatszolgáltatásról a
székhelyintézmény felé.
• Az OSA statisztikai adatszolgáltatáshoz szükséges tényadatokat pontosan és határidőre
írásban közli a munkáltatóval.
•
A gyermekcsoportot megszervezi.
• Részt vesz a gyermekek egészségügyi szűrővizsgálatainak ügyintézésében, a
gyermekbalesetek megelőzése érdekében a szükségesnek ítélt óvintézkedéseket
kezdeményezi.
• Vezeti az előírt tanügy-igazgatási dokumentumokat (Felvételi és előjegyzési napló,
Felvételi és mulasztási napló, Óvodai törzskönyv).
• A felvételi és mulasztási napló vezetését félévente ellenőrzi/láttamozza, gondoskodik
annak nevelési év indítására való kiosztásáról és év végi lezáratásáról.
• A nevelés nélküli munkanapokkal kapcsolatos szervezési teendőket felügyeli, a szülők
számára legalább 7 nappal korábban tájékoztatást nyújt az időpontokról, összegyűjti az
ügyelet iránti igényeket.
• A gyerekek óvodai, iskolai beíratásával kapcsolatos egyeztetési és adminisztrációs
teendőkből részt vállal.
• Munkaanyagot készít a következő nevelési évben indítható óvodai csoportok számának
engedélyeztetési
eljárásához.

122

NAGYMÁGOCSI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA és BÖLCSŐDE
6622 Nagymágocs, Mátyás király utca 20.
OM azonosító: 202851
06-63/363-024
e-mail:ovoda6622@gmail.com

•

Segíti kollégáit a gyermekek vizsgálati kérelmeinek és a kapcsolódó pedagógiai
jellemzéseknek az elkészítésében.
•
Követi a kapcsolódó jogi szabályozás rendszerének változásait.
Ügyvitel és kommunikáció
• Szervezi a tagintézmény ügyviteli munkáját a jogi szabályozók és a munkáltató
útmutatásai szerint.
• Folyamatosan figyelemmel kíséri a központi és a helyi köznevelési intézkedéseket,
ezekről naprakészen tájékozódik, intézkedik a nevelési év során történt változások
megismertetéséről, átvezetéséről és végrehajtásáról.
• A hivatalos ügyintézési határidőn belül válaszol a gyermekeket érintően hozzá érkezett
jelzésekre.
Költségvetési előirányzatok, gazdálkodás
• Az állami költségvetési normatívák lehívásához rendelt felmérőlapokon közli a
mutatószámokat a tagintézményről.
•
A pénzügyi év elejére adatokat szolgáltat az intézmény költségvetésének elkészítéséhez.
•
Az elfogadott költségvetést megismeri, helyben gazdálkodási fegyelmet gyakorol.
• Figyelemmel kíséri a költségvetési előirányzatok felhasználását, felkészül a szükséges
évközi módosításokra.
Egyéb feladatok
• Az óvodai dokumentumok elkészítésében, összeállításában, felülvizsgálatában,
átdolgozásában aktív szerepet vállal.
• Delegálás útján képviseli az intézményt a fenntartó értekezletein, ülésein, települési és
egyéb szintű rendezvényeken.
• Az intézmény tárgyi-dologi feltételeinek előteremtésében pályázatok írásával, szponzorok
felkutatásával részt vállal, segíti a „Kötelező eszköz- és felszerelési jegyzék”-ben
foglaltak igény szerinti ütemezését és a beszerzési folyamat lebonyolítását.
• Jelzi a szükséges javítási munkálatokat a fenntartónak, javaslatot tesz a selejtezésre,
gondoskodik az előírás szerinti selejtezésről, a selejtezési bizottság tagjaként részt vállal a
feladatokból.
• A nyári zárás ideje alatt kollégáival szervezi az időszakos karbantartási munkákat,
ügyeletet tart és koordinációs szerepet tölt be a felújításnál.
•
Ellenőrzi a HACCP rendszerben előírtak betartását.
• A nevelés nélküli munkanapokon szervezi a technikai személyzet és a nevelő munkát
segítő alkalmazottak munkáját (melyik legyen az „ügyeletes” csoport, mikor és hol legyen
nagytakarítás, stb.).
•
Az átadott/átvett kulcsokért felelősséggel tartozik.
Kapcsolatrendszer
• Az intézményvezető vezetési feladatait az intézményvezető-helyettessel és a
tagintézmény-vezetővel együtt gyakorolja. A munka- és felelősség megosztásról
munkaköri leírás rendelkezik.
• A tagintézmény-vezető szoros kapcsolatot tart továbbá a fenntartóval, a szülői
szervezettel, a térségben működő más közoktatási és közművelődési intézményekkel, a
gyermekjóléti szolgálattal, az óvodát támogató helyi társadalmi szervezetekkel,
egészségügyi
apparátussal.
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Jogi környezet
Munkáját a törvényesség és a mindenkor hatályos jogszabályok szellemében, az intézményi
alapdokumentumok és belső szabályzatok (így különösen a Pedagógiai Program, a Szervezeti
és Működési Szabályzat, ill. azok mellékletei) alapján, az azokban megfogalmazott
célkitűzések,
a
működési
rend,
az
intézményvezető
által
meghatározott
munkabeosztás/munkaköri szabályozás/vezetői utasítások, továbbá a nevelőtestületi
határozatok betartásával végzi.
Hatáskör
• Döntési jogkörébe tartozik:
- a munkavállalókra vonatkozóan a munkaidő-beosztás Alapító Okirathoz és helyi
igényekhez igazítása, rendszeres megbízatások, esetenkénti, ill. rendkívüli feladatok
kiadása,
a gyermekekre vonatkozóan a tagintézménybe felvett óvodások csoportba való sorolása.
•
Javaslattételre jogosult: az óvoda működési körébe tartozó kérdésekben.
• Intézkedésre jogosult: a hatályos jogszabályok szerint, ill. az adott időre és/vagy
célfeladatra szóló vezetői megbízás (írásos vagy szóbeli meghatalmazás/delegálás)
alapján.
• Bélyegző_fejbélyegző (tagintézményi) használatára jogosult, mely – a pénzügyi
kötelezettség-vállalás kivételével – kiterjed a tanügyigazgatásban közokiratként
vezetett/kiállított és az aláírásával ellátott dokumentumokra is.
ZÁRADÉK
A munkaköri leírás az alábbi jogszabályokban előírtaknak megfelelően készült:
• 1. melléklet és 5. melléklet a 2011. évi CXC. törvényhez
•
1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
• 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési
intézményekben történő végrehajtásáról.
• Ezen munkaköri leírás 20 ____év _____hó ____napján életbe. A munkaköri leírás
módosításának jogát a körülményekhez igazodva a munkáltató fenntartja. A munkaköri leírás
a határozott idejű vezetői megbízás végéig, visszavonásig vagy módosításig érvényes.
Kelt: Nagymágocs, 20 _____év _____hó _____nap

munkáltatói jogkör gyakorlója
NYILATKOZAT
A munkaköri leírás egy példányát átvettem, az abban foglaltakat tudomásul vettem, magamra
nézve kötelezőnek tekintem.
Kijelentem, hogy az általam végzett munkáért és a kezelt értékekért anyagi és büntetőjogi
felelősséggel tartozom. A munkám során használt tárgyakat, eszközöket, gépeket
rendeltetésüknek megfelelően használom.
Kelt: Nagymágocs, 20 _____év _____hó _____nap
___________________________
munkavállaló
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Munkaköri leírás
A munkavállaló neve:
Munkahelye:

A munkakör megnevezése:
Munkaideje:
Kötött munkaideje:
Munkáltatói jogkör gyakorlója:
Közvetlen felettese:

Nagymágocsi
Napközi
Otthonos
Óvoda
és
Bölcsőde_Székhelyintézmény
(6622
Nagymágocs,
Mátyás király u. 20.)
óvodapedagógus (teljes álláshelyen)
40 óra/hét
32 óra/hét
Nagymágocsi Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde
vezetője
intézményvezető/tagóvoda-vezető
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Besorolási kategória:

____________(20 __________év _______hó ___naptól)

Munkaidő beosztása:

A kötött munkaidejét a gyermekekkel való közvetlen, a
teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozásra kell
fordítania, a munkaidő fennmaradó részében, legfeljebb
heti négy órában a nevelést előkészítő, azzal összefüggő
egyéb pedagógiai feladatok, a nevelőtestület munkájában
való részvétel, gyakornok szakmai segítése, továbbá eseti
helyettesítés rendelhető el a számára. Munkaidejét
társóvónővel váltott beosztás szerint tölti le. Szabadságát
főképpen nyáron veheti ki.

Főbb tevékenysége
A rábízott gyerekek egyéni és közösségi nevelése, fejlődésük sokoldalú elősegítése,
tevékenységük életkoruknak megfelelő irányítása.
Óvodapedagógusi feladatai
• Feladatait a köznevelési törvényben meghatározottak szerint, az országos és helyi nevelési
program alapján végzi önállóan és felelősséggel.
• Az elfogadott óvodai munkatervben meghatározott feladatok elvégzése.
• A rábízott gyermekek egyéni differenciált nevelése, a gyermekközösség alakítása,
fejlesztése. Munkája során figyelembe veszi a gyermek egyéni képességeit, tehetségét,
fejlődési ütemét, szociokulturális helyzetét, átlagtól eltérő másságát.
• A nevelési év megkezdésekor a gyermekekkel életkoruknak és fejlettségi szintjüknek
megfelelően ismerteti az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, a
veszélyforrásokat, a tilos és az elvárható magatartásformát. Az ismertetés tényét és
tartalmát a csoportnaplóban dokumentálja.
• A nevelőtestület tagjaként gyakorolja azokat a jogokat és kötelezettségeket, melyet a
vonatkozó jogszabályok határoznak meg.
• Alkotó módon együttműködik a nevelőmunka fejlesztése, a nevelőtestületi egység
kialakítása érdekében.
• A gyermeki érdekek érvényre juttatása, az óvoda céljai és helyi programja megvalósítása
érdekében kezdeményező szerepet vállal, együttműködik, korrekt kapcsolatot épít és tart
fenn munkatársaival és az óvodai nevelésben érintett partnerekkel.
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•
•
•
•
•
•

A nevelés folyamatosságának biztosítása érdekében kapcsolatot tart a bölcsődei
gondozónőkkel és az iskolai nevelőkkel.
Óvja az óvoda berendezési és felszerelési tárgyait. A csoportszobában elhelyezett leltári
tárgyakért és az általa használt eszközökért felelősséggel tartozik.
Köteles megtartani a pedagógusetika követelményeit, valamint a munkafegyelem és
közösségi együttműködés normáit.
Életszemléletében a pozitív beállítottságra törekszik, együttműködik a jó munkahelyi
légkör megteremtése érdekében.
Részt vesz a település rendezvényein.
Az óvoda és csoportja szülői értekezletein részt vesz, megszervezi és vezeti azokat, róluk
feljegyzést készít. Gondoskodik a jelenléti ívek elkészítéséről.

Alaptevékenysége során
• Felelős a rábízott gyermekek szellemi és testi fejlődéséért. Nevelőtevékenysége keretében
gondoskodik a gyermekek testi épségének megóvásáról, erkölcsi védelméről,
személyiségének fejlődéséről. Az ismereteket sokoldalúan és tárgyilagosan közvetíti.
• A humanista pedagógia elveivel ellentétes büntetési eljárásokat nem alkalmaz (testi
fenyítés, megfélemlítés, csoporttól való eltávolítás, alvásra, vagy étel elfogyasztására való
kényszerítés, mozgásában való korlátozás).
• Hivatásából eredő kötelessége, hogy fejlessze szakmai és általános műveltségét,
tökéletesítse pedagógiai munkáját. Ennek érdekében felhasználja az önképzésben és a
szervezett továbbképzésben biztosított lehetőségeket.
• Az érvényben lévő alapdokumentum előírásai és ajánlásai szerint megfelelően felkészül a
tervszerű nevelőmunkára. Alkalmazza a gyermekek tevékenységéhez szükséges
szemléltető eszközöket, segédanyagokat. Ellátja a szakmai munkával kapcsolatos
ügyviteli teendőket, tanügyi, pedagógiai dokumentációt vezet.
• Folyamatosan ellenőrzi, méri, értékeli a gyermekek teljesítményét, fejlődését, és erről a
fejlődési naplóban feljegyzést készít.
• A csoportszobában és a közös helyiségekben esztétikus környezetet teremt, amely
harmonizál az óvoda többi helyiségével.
• A külső világ tevékeny megismeréséhez gondoskodik biztonságos külső helyszínekről,
kíséretről.
• Kapcsolatot tart a szülőkkel, pedagógiai és egészségügyi felvilágosító tevékenységével
hozzájárul az óvodai és a családi nevelés egységének kialakításához. A gyermekek és a
szülők emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartja.
• A szülőket folyamatosan érdemben tájékoztatja az óvodában folyó nevelőmunkáról, a
kisgyermek fejlődéséről. Családlátogatást végez szükségletnek megfelelően, melyről
feljegyzést készít. A szülőt figyelmezteti, ha a gyermek fejlődésének elősegítése
érdekében intézkedést tart szükségesnek. A szülő javaslataira, kérdéseire érdemi választ
ad.
• Közreműködik a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a gyermekek
fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében.
• Támogatja az orvos, a védőnő, a Gyermekjóléti Szolgálat munkáját.
• Csoportban dolgozó társóvónővel együttesen gondoskodik a kulturált étkezés, a nyugodt
pihenés
és
a
gondozás
feltételeinek
biztosításáról.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Tervezi és ellenőrzi a csoportjában és a hozzá tartózó helyiségekben a dajkai munka
elvégzését.
A gyermekek életkorának, fejlettségének figyelembevételével elsajátíttatja a közösségi
együttműködés magatartási szabályait, törekszik azok betartatására.
Naprakészen vezeti a csoportmunkához kapcsolódó adminisztrációs feladatokat
(mulasztási napló, csoportnapló, személyiséglapok).
Biztosítja a gyermekek részére az etikus viselkedéshez szükséges ismereteket.
Felelős a rábízott gyerekek testi épségéért, csoportját nem hagyhatja felügyelet nélkül.
Köteles a balesetveszélyt elhárítani, megelőzni, a szükséges intézkedéseket ennek
érdekében megtenni.
A pedagógiai munkával, az óvoda ügyvitelével és működésével kapcsolatos – kötelező
óraszámon kívüli – rendszeres, vagy esetenkénti teendőket az óvodavezető útmutatása
szerint végzi.
Megfelelő felkészültséggel, felkérésre mentori feladatokat vállal és végez.
Az óvoda működésével, a nevelőtestület tagjaival és munkájával, a gyermekek
egészségügyi és családi körülményeivel kapcsolatos hivatali titkot köteles megőrizni.
Munkaidőben csak a legszükségesebb esetben használjon telefont, rendkívüli esetben
magánügyeit gyorsan, a nevelőmunka zavarása nélkül intézze el.
Munkáját az óvodavezető által meghatározott munkabeosztás, a törvényesség és az
intézmény alapdokumentumai (Pedagógiai Program, Szervezeti és Működési Szabályzat,
Házirend stb.) által megfogalmazott célkitűzések, a működési rend, a vezetői utasítások és
a nevelőtestületi határozatok betartása alapján végzi.
Ha bármely területen hiányosságot tapasztal, erről értesíti az intézményvezetőt.

Munkakörülmények
Munkáját az intézményvezető által meghatározott munkabeosztás és szabályok betartásával, a
mindenkor hatályos jogszabályok szellemében és az intézményi szabályzatok alapján végzi.
Javaslattételre jogosult: az óvoda működési körébe tartozó kérdésekben.
A munkavállaló kötelessége
• Az előírt helyen és időben munkára képes állapotban megjelenni, munkaideje alatt a
munkáltató rendelkezésére állni.
• Munkáját az elvárható szakértelemmel és gondossággal elvégezni.
• Megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása más személy életét, testi épségét
veszélyezteti.
• A munkakörébe tartozó feladatokat és felettesének utasításait a meghatározott módon és
helyen, a kellő időben, valamint a legjobb tudása szerint végrehajtani.
• A munka és feladatkörét érintő jogszabályokat, előírásokat és utasításokat, továbbá az
intézmény belső szabályait megismerni, ezeket munkája során alkalmazni (betartani és
betartatni).
• A munkakör betöltője a vonatkozó jogszabályok előírásaira figyelemmel köteles felettese
utasítása alapján további olyan feladatokat is teljesíteni, melyek jellegüknél fogva
tevékenységi körébe tartoznak, de azokat a jelen munkaköri leírás nem tartalmazza.
• Ha munkáját betegség, vagy egyéb ok miatt nem kezdheti meg, távolmaradását jelzi az
óvodavezetőnek, kollégájának, hogy helyettesítéséről időben gondoskodhassanak.
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•

Az óvodára háruló feladatokból az óvodapedagógus köteles részfeladatokat ellátni a
vezető útmutatásai szerint: pl. helyettesítés, szülői értekezlet, előadás, beszámoló,
gyakorlati
bemutató
foglalkozás
tartása,
szertárfelelős,
könyvtárfelelős,
jegyzőkönyvvezetés.

ZÁRADÉK
A munkaköri leírás az alábbi jogszabályokban előírtaknak megfelelően készült:
2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési
intézményekben történő végrehajtásáról.
Ezen munkaköri leírás 20 _______év ________hó _____napján lép életbe. A
munkaköri leírás módosításának jogát a körülményekhez igazodva a munkáltató fenntartja.
A munkaköri leírás a visszavonásig vagy módosításig érvényes.
Kelt: Nagymágocs, 20 _____év ____hó ____nap

munkáltatói jogkör gyakorlója
NYILATKOZAT
A munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek tekintem, annak
egy példányát átvettem.
Kijelentem, hogy az általam végzett munkáért és a kezelt értékekért anyagi és büntetőjogi
felelősséggel tartozom. A munkám során használt tárgyakat, eszközöket, gépeket
rendeltetésüknek megfelelően használom.
Kelt: Nagymágocs, 20

év

hó

nap

munkavállaló
SZEMÉLYHEZ RENDELT EGYÉB FELADATOK - AKTUÁLIS VÁLTOZÁSOK

20

Kelte
/20

Tárgya

Munkavállaló aláírása
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Munkaköri leírás
A munkavállaló neve:
Munkahelye:

A munkakör megnevezése:
Munkaideje:
Munkáltatói jogkör gyakorlója:
Közvetlen felettese:
Besorolási kategória:
Munkaidő beosztása:

Nagymágocsi
Napközi
Otthonos
Óvoda
és
Bölcsőde_Székhelyintézmény
(6622
Nagymágocs,
Mátyás király u. 20.)
pedagógiai asszisztens (teljes álláshelyen)
40 óra/hét
Nagymágocsi Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde
intézményvezető
intézményvezető
Közalkalmazotti bértábla szerint
Napi 8 óra_az intézmény aktuális igénye és a dolgozóval
való egyeztetés szerint. Szabadságát főképpen nyáron
veheti ki.

Munkáját az intézményvezető által meghatározott munkabeosztás és szabályok betartásával, a
mindenkor hatályos jogszabályok szellemében és az intézményi szabályzatok alapján végzi.
Főbb tevékenysége
Az intézményben folyó nevelő munka, a Pedagógiai Program eredményes megvalósítása, a
gyermekek zavartalan és folyamatos ellátása érdekében az óvodapedagógusok munkájának
segítése. A nevelési folyamatba közvetett és közvetlen bekapcsolódás. Adminisztrációs
munka végzése.
Feladatai
A csoportokban segíti a pedagógiai munka megvalósítását.
A gondjára bízott gyermekek testi épségéért teljes körű felelősséggel tartozik.
Köteles gondoskodni a gyermekek testi szükségleteinek ellátásáról, a gyermekek
foglalkoztatásáról, fejlődésük optimális segítéséről a pedagógusok iránymutatása
szerint.
Foglalkozásokon óvodapedagógus irányításával segíti a csoportban folyó munkát, az
eszközöket előkészíti, elrakja, segít a csoportszoba átrendezésében, a gyermekek
eszközeinek előkészítésében, a gyermekeknek szükség szerint egyéni segítséget nyújt,
hogy a foglalkozáson differenciáltan tudjanak tevékenykedni.
Ügyel a folyosói rendre, a WC rendeltetésszerű használatára, a kézmosásra, a
gyermekek étkezésére.
Részt vesz a tízórai, az ebéd és uzsonnáztatás lebonyolításában.
Az udvari levegőztetésnél, sétánál segít a gyermekek öltözködésében, az udvari rend
megtartásában. Figyelemmel követi a gyermekek játékát, abba bekapcsolódik, játékot
kezdeményez.
Sétánál, külső helyszíni foglalkozásoknál, kirándulásoknál segíti a gyermekek utcai
közlekedését, a programokon való kulturált részvételt.
A pedagógusok útmutatása szerint segít a délutáni szervezett foglalkozások
előkészítésében, levezetésében. Esetenként önállóan megtervezi és levezeti a játékot.
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Tevékenyen munkálkodik a gyermekek ideális pihenési körülményeinek a
megteremtésében; altatási idő alatt és szabadidejében szemléltető eszközöket készít,
azokat karbantartja, előkészíti a következő napokra.
Segít a gyermekek hazabocsátásánál.
Az óvodapedagógusok útmutatásai alapján önállóan végzi a különböző
műveltségtartalmak előkészítését, ill. kondicionálását – egyéni és mikro-csoportos
foglalkoztatási keretek között. A megtanult fejlesztő eljárások egyes elemeit a
pedagógusok útmutatása szerint a gyermekekkel gyakorolja.
Szükség szerint közreműködik a gyermekek orvosi vizsgálatánál,
a
védőnői szűréseknél, vizsgálatra vagy haza kíséri a gyermeket, ha erre utasítást kap.
Igény szerint felügyeli a gyermekeket az egyházi jogi személy által tartandó fakultatív
hitoktatáson.
Enyhe fokú baleset esetén elsősegélyt nyújt, de erről mindenképpen értesíti a beosztott
óvodapedagógust vagy vezetőt.
Ismeri az intézmény alapdokumentumait. Munkáját minden esetben az említett
dokumentumok alapján és a pedagógusok útmutatása szerint végzi.
Szervezési és adminisztratív feladatok
Egyezteti/összesíti a gyermeklétszámokat, leadja az élelmezésvezetőnek a konyhára.
A technikai dolgozók számára megnyitja a jelenléti íveket, havi zárás után azokat
lefűzi.
Vezeti a szabadságok nyilvántartását.
Elvégzi az iktatást, a postázást, alkalmanként küldeményeket kézbesít.
A KIR rendszerben történő adatszolgáltatásba bekapcsolódik.
Az
óvodai
ünnepélyeken, programokon aktívan közreműködik, a
szervezési feladatokban az óvodavezető és az óvodapedagógusok útmutatásai
szerint részt vesz.
FELELŐSSÉGEK
Személyekért
Az intézmény alkalmazotti körének tagjaként alakítója és részese a jó munkahelyi
légkörnek.
Az óvoda nevelőtestületével és technikai dolgozóival összhangban szervezi munkáját,
törekszik az egymást segítő emberi kapcsolatok kialakítására.
Részt vesz a
gyermekek
egészséges testi és mentálhigiénés
környezetének kialakításában.
A gyermekek óvodai életéről, munkájáról a szülőknek tájékoztatást nem ad, őket a
megfelelő óvodapedagógushoz irányítja.
A hivatali titoktartás e munkakörben is kötelező.
Vagyon
Felelős a rábízott eszközök és berendezések rendeltetésszerű használatáért.
Szervezi és végrehajtja a rábízott beszerzéseket.
Kezeli és határidőre befizeti a rábízott pénzösszeget a Polgármesteri Hivatal
házipénztárába.
Tervezés
Figyelemmel kíséri a csoportokra/gyerekekre vonatkozó terveket, azok megvalósítását
aktívan segíti.
Saját feladatait a munkahelyi vezető utasítása szerint tervezi és adminisztrálja.
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Technikai döntések
Betartja a tűz-, munka- és balesetvédelmi előírásokat.
Takarékosan gazdálkodik a rábízott anyagokkal.
Egészséges és biztonságos munkakörülmények kialakítására törekszik.
Bizalmas információk
A személyiségi jogokat érintő, adatvédelem alá eső, vagy hivatali titoknak minősülő
információkkal a jogszabályok és a vonatkozó belső szabályzatok szellemében jár el;
bizalmas információkat (dolgozói, gyermeki, szülői) csak a szükséges mértékben – az
óvoda vezetőjének vagy helyetteseinek utasítására tárhat fel.
Az intézmény belső életére vonatkozó értesüléseit köteles hivatali titokként megőrizni.
Ellenőrzés
Munkáját a törvényesség és az intézmény alapdokumentumai (Pedagógiai Program,
Szervezeti és Működési Szabályzat, Házirend stb.) által megfogalmazott célkitűzések,
a működési rend, a vezetői utasítások és a nevelőtestületi határozatok betartása alapján
végzi. A fenti dokumentumokban előírtakat a gyermekekkel is betartatja.
Ha bármely területen hiányosságot tapasztal, erről haladéktalanul értesíti az illetékes
(vagy adott pillanatban elérhető) vezetőt.
Kapcsolatok
Napi munkájában rendszeresen együttműködik az óvodapedagógusokkal, technikai
dolgozókkal, az óvodavezetéssel (intézményvezető / intézményvezető-helyettes /
tagintézmény-vezető).
Részt vesz a nevelőtestületi, alkalmazotti értekezleteken.
Az intézmény gyermekei és dolgozói érdekében kiegyensúlyozott kapcsolatra
törekszik a bölcsődei kisgyermeknevelőkkel, a szülőkkel ápolja a hagyományosan
kialakult kapcsolatainkat.
Munkáját az illetékes vezető folyamatba építetten ellenőrzi és értékeli.
JOGOSULTSÁGOK
Javaslattételre jogosult:
az óvoda működési körébe tartozó kérdésekben.
Véleményezésre jogosult:
intézményvezető választás,
éves munkaterv értékelés.
Döntésre jogosult:
pedagógiai eljárások, módszerek megválasztása témakörben.
Részvételi jog:
- illeti meg azokon a rendezvényeken, amelyekre meghívást kap.
KÖTELESSÉGEK
Az előírt helyen és időben munkára képes állapotban megjelenni, munkaideje alatt a
munkáltató rendelkezésére állni.
Munkáját az elvárható szakértelemmel és gondossággal elvégezni.
Munkája
során tudomására jutott intézményi titkot, információkat
megőrizni, munkatársaival együttműködni.
Megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása más személy életét, testi épségét
veszélyezteti.
A munkakörébe tartozó feladatokat és felettesének utasításait a meghatározott módon és
helyen, a kellő időben, valamint a legjobb tudása szerint végrehajtani.
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A munka és feladatkörét érintő jogszabályokat, előírásokat és utasításokat, továbbá az
intézmény belső szabályzatait megismerni, ezeket munkája során alkalmazni (betartani
és betartatni).
A munkakör betöltője a vonatkozó jogszabályok előírásaira figyelemmel köteles felettese
utasítása alapján további olyan feladatokat is teljesíteni, melyek jellegüknél fogva
tevékenységi körébe tartoznak, de azokat a jelen munkaköri leírás nem tartalmazza.
A felsoroltakon kívül köteles ellátni mindazokat a feladatokat, melyekkel az intézmény vezetője
alkalmanként megbízza.

ZÁRADÉK
A munkaköri leírás az alábbi jogszabályokban előírtaknak megfelelően készült:
2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról.
Ezen munkaköri leírás 20 _____ év _______hó _____napján lép életbe.
A munkaköri leírás módosításának jogát a körülményekhez igazodva a munkáltató fenntartja.
A munkaköri leírás a visszavonásig vagy módosításig érvényes.
Kelt: Nagymágocs, 20 ____év _____hó _____nap
___________________________________
munkáltatói jogkör gyakorlója
NYILATKOZAT
A munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek tekintem, annak
egy példányát átvettem.
Kijelentem, hogy az általam végzett munkáért és a kezelt értékekért anyagi és büntetőjogi
felelősséggel tartozom. A munkám során használt tárgyakat, eszközöket, gépeket
rendeltetésüknek megfelelően használom.
Kelt: Nagymágocs, 20 _____________év _________hó _________nap
_____________________
munkavállaló
SZEMÉLYHEZ RENDELT EGYÉB FELADATOK - AKTUÁLIS VÁLTOZÁSOK
20

Kelte
/20

Tárgya

Munkavállaló aláírása
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Munkaköri leírás
A munkavállaló neve:
Munkahelye:

A munkakör megnevezése:
Munkaideje:
Munkáltatói jogkör gyakorlója:
Közvetlen felettese:
Besorolási kategória:
Munkaidő beosztása:

Nagymágocsi
Napközi
Otthonos
Óvoda
és
Bölcsőde_Székhelyintézmény
(6622
Nagymágocs,
Mátyás király u. 20.)
óvodai dajka (teljes álláshelyen)
40 óra/hét
Nagymágocsi Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde
vezetője
intézményvezető/tagóvoda-vezető
Közalkalmazotti bértábla szerint
Napi 8 óra, az intézmény aktuális igénye és a dolgozóval
való egyeztetés szerint munkaidő beosztását az
óvodavezető készíti el. Szabadságát főképpen nyáron
veheti ki.

Főbb tevékenysége
Nevelő munkát segítő alkalmazott.
A Pedagógiai Program eredményes megvalósítása, a gyermekek zavartalan és
folyamatos ellátása érdekében közvetlenül segíti az óvodapedagógusok munkáját.
Munkáját az óvodavezető által meghatározott munkarendben és ellenőrzése alapján,
csoportmunkáját a csoportvezető óvodapedagógus irányítása és ellenőrzése alapján
végzi.
Gyermekszerető viselkedésével, személyes gondozottságával, kommunikációs és
beszédmintájával hasson az óvodás gyermekek fejlődésére. Tisztelje a gondoskodására
bízott gyermekeket, azok szüleit; kapcsolataira a tapintat, az elfogadás legyen a
jellemző. A tudomására jutott pedagógiai információkat titokként kezelje. Nevelési
kérdésekben az érdeklődő szülőket tapintatosan az óvodapedagógushoz irányítsa.
Általános feladatai
•
Kijelölt csoportban segíti a pedagógiai munka megvalósítását.
• Az óvodapedagógusok által meghatározott napirend szerint segít a gyermekek
gondozásában, öltöztetésében, a tisztálkodási teendők ellátásában. Az
óvodapedagógus mellett a nevelési terveknek megfelelően tevékenyen részt vesz a
gyermekcsoport életében.
• Előkészíti, elvégzi a gyermekek étkezéséhez kapcsolódó teendőket, tálalás, edények
előkészítése a csoportba, visszavitel mosogatáshoz.
• Az étkezések kultúrált lebonyolításában aktívan közreműködik, segít az ételek
kiosztásában, az edények leszedésében.
• A nyugodt pihenés feltételeinek megteremtéséhez lerakja az ágyakat, ágyneműket, a
terem szellőztetéséről gondoskodik lefekvés előtt.
•
Elvégzi a pihenés utáni elrakodást, az ágyazást.
• A játék- és egyéb tevékenységekhez szükséges eszközök előkészítésében
az
óvodapedagógus
útmutatásai
szerint.
közreműködik
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•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

Közreműködik a gyermekek levegőzés előtti öltöztetésében, ill. a vetkőztetésében.
Séták, kirándulások
alkalmával az óvodapedagógusokkal együtt
kíséri a gyermekcsoportot, felügyelve a biztonságos közlekedést.
Türelmes, kedves hangnemmel segíti a nevelőmunkát.
Közreműködik az óvodapedagógusok irányításával a kiemelt figyelmet igénylő
gyermekek nevelésében.
Előrevivő módon együttműködik az óvodapedagógusokkal és munkatársaival.
Hozzájárul az óvoda jó munkahelyi légkörének kialakításához és megtartásához.
Az óvodai ünnepélyeken, hagyományokban aktívan közreműködik, a szervezési
feladatokban a vezető és az óvodapedagógus útmutatásai szerint részt vesz.
A baleseti veszélyforrásokat figyeli, azokat haladéktalanul jelenti az óvodavezetőnek.
A környezet esztétikai rendjének megteremtésében aktívan közreműködik.
A rábízott növények napi gondozásában részt vesz.

Egyéb feladatai
• A csoportszobát, továbbá az óvoda közös használatú helyiségeit a munkamegosztás
rendje szerint tisztán tartja. Tisztasági, takarítási teendőit a HACCP előírásainak
megfelelően, annak ismeretében látja el. Különösen ügyel a vizes-blokk
hidegburkolatának csúszásmentességére!
•
A tisztítószereket elkülönítve a gyermekektől, biztonságos helyen tárolja.
•
A gyermekcsoport textíliáit mossa, vasalja, javítja.
•
A gyermekjátékok állagmegóvását előtérbe helyezi.
Naponta
Csoportszoba:
vizes és száraz törlés, portalanítás,
- étkezések utáni seprés, asztalok letörlése,
- szemétkosár kiürítése (szükség esetén kimosása),
szalvéta, papír zsebkendő előkészítése,
kihelyezése Mosdó:
- WC-k fertőtlenítése, felmosás és szárazra törlés délelőtt, délután,
- WC papír kihelyezése
Ötöző:
- rendrakás (ruhaneműk, lábbelik, öltözőszekrények) délelőtt, ebéd után, délután
Hetente:
- törülköző csere,
- fogmosó felszerelések, fésűk/hajkefék fertőtlenítése,
- szőnyeg portalanítása, porszívózása,
- nagy lemosás, pókhálózás
Kéthetente:
- pizsama és részleges ágyneműcsere
Havonta:
- pizsama és teljes ágyneműcsere
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Negyedévente:
- ablaktisztítás és függönymosás,
- virágok vízfürdőztetése,
- lámpa búrák, fűtéscsövek lemosása,
- babaruhák, terítők kimosása
Játékok fertőtlenítő lemosása:
- ősszel
- januárban
- fertőző betegség esetén azonnali és rendkívüli_teljes körű fertőtlenítő nagytakarítás.
•
•

•
•
•
•

Szükség szerint rendet rak a raktárban.
Tisztán tartja az óvoda környékét és udvarát, a homokozót; felsöpri, locsolja a poros
udvarrészeket, lesöpri a járdát, gondozza a virágoskertet.
A nyári takarítási szünetben elvégzi az éves nagytakarítást.
Közreműködik igény szerint a tálalókonyha, a mosókonyha tisztántartásában, ügyel a
felnőtt öltöző rendjére, saját ruhaneműjének a HACCP szerinti kezelésére.
Segít az edények elmosogatásában, vezetői utasításra konyhai teendőket végez (a
konyhai kisegítő távollétében).
Elvégzi azokat a munkaköréhez szorosan nem tartozó feladatokat is, amellyel az
óvoda vezetője, ill. az óvodapedagógusok időnként megbízzák (pl. kisebb
vásárlások_gyümölcs/papíráru, postázás, stb.).

Egyéb rendelkezések
• Az óvoda berendezési tárgyait, felszerelési eszközeit és háztartási kisgépeit
felelősséggel használja és óvja, azok meghibásodását, valamint az életet veszélyeztető
helyzeteket köteles azonnal az óvoda vezetőjének jelenteni.
•
A biztonságtechnikai és tűzvédelmi előírásokat mindenkor betartja.
• Segít
a
csoportleltár,
a textíliák, étkezési eszközök, bútorok
leltározási előkészületeiben.
•
A munkatársi értekezleteken részt vesz.
•
A jelenléti ívet naprakészen vezeti.
• Az intézmény teljes területén, ill. a bejáratától számított 5 méteres távolságon belül
dohányozni tilos!
• Munkaidőben csak a legszükségesebb esetben telefonál, magánügyeit gyorsan, a
munkafolyamat zavarása nélkül intézi el.
• Felel az óvoda-épület zárásáért (figyelemmel lévén arra, amikor az utolsó szülő is
elhagyja gyermekével a létesítményt). Minden zárás előtt ellenőrzi az ajtókat, az
ablakokat, a csaptelepeket, a gázüzemű berendezéseket (konvektorok, gázmozsár),
elvégzi az áramtalanítást.
•
Az óvoda kulcsaiért teljes felelősséggel tartozik.
• Munkakörülményeinek javításához és a szükséges tárgyi feltételek fejlesztéséhez a
költségvetés tervezésénél javaslatot tehet.
• A gyermekekről pedagógiai információt, az óvoda belső életéről, gazdasági
helyzetéről felvilágosítást nem adhat.
•
A gyermekekkel, szülőkkel és munkatársakkal szemben udvarias magatartást tanúsít.
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KÖTELESSÉGEK
Munkaidejének kezdetekor munkára képes állapotban megjelenni, munkaideje alatt a
munkáltató rendelkezésére állni.
Évente egy alkalommal kötelező orvosi alkalmassági vizsgálaton, munka- és tűzvédelmi
oktatáson részt venni, annak előírásait maradéktalanul elfogadni és betartani.
A munkakörébe tartozó feladatokat és felettesének utasításait a meghatározott módon és
helyen, a kellő időben, az elvárható szakértelemmel, a legjobb tudása szerint,
gondossággal elvégezni.
Ha munkáját betegség vagy egyéb ok miatt nem kezdheti meg, távolmaradását lehetőleg
még munkakezdés előtt jelezze vezetőjének, kollégájának, hogy helyettesítéséről időben
gondoskodhassanak.
Hiányzás esetén köteles a távollévő munkatárs helyettesítésében részt vállalni.
Munkaidőben csak az intézményben lévő vezető engedélyével hagyhatja el az óvodát.
A munkája során tudomására jutott intézményi titkot, információkat megőrizni,
munkatársaival együttműködni.
Megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása más személy életét, testi épségét
veszélyezteti.
A munka és feladatkörét érintő jogszabályokat, előírásokat és utasításokat, továbbá az
intézmény belső szabályait megismerni, azokat munkája során alkalmazni (betartani és
betartatni).
A munkakör betöltője a vonatkozó jogszabályok előírásaira figyelemmel köteles felettese
utasítása alapján további olyan feladatokat is teljesíteni, melyek jellegüknél fogva
tevékenységi körébe tartoznak, de azokat a jelen munkaköri leírás nem tartalmazza.
A felsoroltakon kívül köteles ellátni mindazokat a feladatokat, melyekkel az intézmény
vezetője alkalmanként megbízza.
ZÁRADÉK
Ezen munkaköri leírás 20 év hó napján lép életbe.
A munkaköri leírás módosításának jogát a körülményekhez igazodva a munkáltató fenntartja.
A munkaköri leírás a visszavonásig vagy módosításig érvényes.
Kelt: Nagymágocs, 20 ____év _____hó _____nap
____________________________________
munkáltatói jogkör gyakorlója
NYILATKOZAT
A munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek tekintem, annak egy
példányát átvettem.
Kijelentem, hogy az általam végzett munkáért és a kezelt értékekért anyagi és büntetőjogi
felelősséggel tartozom. A munkám során használt tárgyakat, eszközöket, gépeket
rendeltetésüknek megfelelően használom.
Kelt: Nagymágocs, 20 _________év __________hó _______nap
munkavállaló
SZEMÉLYHEZ RENDELT EGYÉB FELADATOK - AKTUÁLIS VÁLTOZÁSOK
Kelte
Tárgya
Munkavállaló aláírása
20
/20
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A munkavállaló neve:
Munkahelye:

A munkakör megnevezése:
Munkaideje:
Munkáltatói jogkör gyakorlója:
Közvetlen felettese:
Besorolási kategória:
Munkaidő beosztása:

Munkaköri leírás
Nagymágocsi
Napközi
Otthonos
Óvoda
és
Bölcsőde_Székhelyintézmény
(6622
Nagymágocs,
Mátyás király u. 20.)
konyhai kisegítő (teljes álláshelyen)
40 óra/hét
Nagymágocsi Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde
vezetője
intézményvezető helyettes
Közalkalmazotti bértábla szerint
Napi 8 óra, az intézmény aktuális igénye és a dolgozóval
való egyeztetés szerint munkaidő beosztását az
óvodavezető készíti el. Szabadságát főképpen nyáron
veheti ki.

Főbb tevékenysége
Az óvodás és bölcsődés gyermekek étkeztetésével, mosogatással, konyhai higiénével,
HACCP-rendszer követelményeivel kapcsolatos teendők elvégzése. Munkáját a felettesvezető által meghatározott munkarendben és ellenőrzése alapján végzi.
Általános feladatai
•
A tálalókonyha, az evőeszközök előkészítése az étkeztetésekhez.
• A heti étlap nyilvános helyen, a szülők számára jól hozzáférhető módon való
kifüggesztése, az esetleges változások átvezetése.
Szociális Szolgáltató Központ konyhája által szállított
• A Nagymágocsi
ételek, élelmiszerek átvétele.
•
Az ételmennyiség ellenőrzése, szükség esetén jelentés a konyha felé.
•
Az étel (tízórai, ebéd, uzsonna) gyermeklétszám-arányos csoportonkénti kiadagolása.
•
Maghőmérés / hőfok eltérés esetén a megfelelő hőfok biztosítása (hűtés, melegen tartás).
•
A tálalást követően az ételszállító edények fertőtlenítése, elmosása.
• A gyermekek étkeztetése után folyamatos mosogatás három fázisban, szükség szerint a
dajkák segítségével.
•
Minden ételféleségből az ételmintát elteszi a HACCP követelményeinek megfelelően.
•
A mintavételi üvegeket előírás szerint kifertőtleníti.
•
Felelős a hűtőszekrény tisztántartásáért.
• Munkájának része az ételmaradékok szakszerű elkülönítése, az ételhulladék tárolási
szabályoknak megfelelő elhelyezése. Felelős azért, hogy a megmaradt étel emberi
fogyasztásra alkalmatlan módon az elszállítandó ételhulladékba kerüljön. Az
intézményből étel elvitele szigorúan tilos!
•
A konyhában lévő eszközökért, berendezési tárgyakért leltárilag felelős.
Heti feladatai
• Fertőtleníti a hűtőtereket.
• Szükség szerint a tároló-szekrények, csempe lemosása, fertőtlenítése.
• Vezeti a törést az erre hitelesített káló-füzetben.
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Egyéb feladatai
• A konyha és a raktár helyiségeket tisztán és rendben tartja.
Tisztasági, takarítási teendőit a HACCP előírásainak megfelelően, annak ismeretében
látja el. Napi dokumentáció elvégzése a HACCP előírásainak megfelelően.
• A tisztítószereket elkülönítve a gyermekektől, biztonságos helyen tárolja.
• A nyári takarítási szünetben elvégzi munkaterületén az éves nagytakarítást.
• Ügyel a felnőtt öltöző tisztántartására, a saját ruhaneműjének HACCP szerinti kezelésére.

Egyéb rendelkezések
• Az óvoda berendezési tárgyait, felszerelési eszközeit és háztartási kisgépeit
felelősséggel használja és óvja, azok meghibásodását, valamint az életet veszélyeztető
helyzeteket köteles azonnal az óvoda vezetőjének jelenteni.
•
A munka-, baleset-, tűz-, és egészségvédelmi szabályokat betartja.
a munkatársakkal, hozzájárul a jó munkahelyi
légkör kiala
• Együttműködik
•
Segít a konyhai eszközök, étkezési eszközök, bútorok leltározási előkészületeiben.
•
A munkatársi értekezleteken részt vesz.
•
A jelenléti ívet naprakészen vezeti.
• Az intézmény teljes területén, ill. a bejáratától számított 5 méteres távolságon belül
dohányozni tilos!
• Munkaidőben csak a legszükségesebb esetben telefonál, magánügyeit gyorsan, a
munkafolyamat zavarása nélkül intézi el.
• Munkaidejének lejárta előtt ellenőrzi a nyílászárók, a csaptelepek, a gázüzemű
berendezések (gázmozsár) zárt állapotát.
• Munkakörülményeinek javításához és a szükséges tárgyi feltételek fejlesztéséhez a
költségvetés tervezésénél javaslatot tehet.
• A
gyermekekről,
az óvoda belső életéről, gazdasági helyzetéről
semmilyen információt nem adhat.
• A gyermekekkel, szülőkkel és munkatársakkal szemben udvarias magatartást tanúsít.
KÖTELESSÉGEK
Az előírt helyen és időben munkára képes állapotban megjelenni, munkaideje alatt a
munkáltató rendelkezésére állni.
Ha munkáját betegség vagy egyéb ok miatt nem kezdheti meg, távolmaradását lehetőleg
még munkakezdés előtt jelezze közvetlen felettesének, hogy helyettesítéséről időben
gondoskodhassanak.
Évente egy alkalommal kötelező orvosi alkalmassági vizsgálaton, munka- és tűzvédelmi
oktatáson részt venni, annak előírásait maradéktalanul elfogadni és betartani.
A munkakörébe tartozó feladatokat és felettesének utasításait a meghatározott módon és
helyen, a kellő időben, az elvárható szakértelemmel, a legjobb tudása szerint,
gondossággal elvégezni.
Munkaidőben csak az intézményben lévő vezető engedélyével hagyhatja el az óvodát.
A munkája során tudomására jutott intézményi titkot, információkat megőrizni,
munkatársaival együttműködni.
Megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása más személy életét, testi épségét
veszélyezteti.
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A munka és feladatkörét érintő jogszabályokat, előírásokat és utasításokat, továbbá az
intézmény belső szabályait megismerni, azokat munkája során alkalmazni (betartani és
betartatni).
A munkakör betöltője a vonatkozó jogszabályok előírásaira figyelemmel köteles felettese
utasítása alapján további olyan feladatokat is teljesíteni, melyek jellegüknél fogva
tevékenységi körébe tartoznak, de azokat a jelen munkaköri leírás nem tartalmazza.
A felsoroltakon kívül köteles ellátni mindazokat a feladatokat, melyekkel az
intézmény vezetője alkalmanként megbízza.
ZÁRADÉK
Ezen munkaköri leírás 20

hó

napján lép életbe.

év
A munkaköri leírás módosításának jogát a körülményekhez igazodva a munkáltató fenntartja.
A munkaköri leírás a visszavonásig vagy módosításig érvényes.
Kelt: Nagymágocs, 20

hó

nap

év

munkáltatói jogkör gyakorlója
NYILATKOZAT
A munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek tekintem, annak
egy példányát átvettem.
Kijelentem, hogy az általam végzett munkáért és a kezelt értékekért anyagi és büntetőjogi
felelősséggel tartozom. A munkám során használt tárgyakat, eszközöket, gépeket
rendeltetésüknek megfelelően használom.
Kelt: Nagymágocs, 20

hó

nap

év
munkavállaló
SZEMÉLYHEZ RENDELT EGYÉB FELADATOK - AKTUÁLIS VÁLTOZÁSOK
20

Kelte
/20

Tárgya

Munkavállaló aláírása
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7. számú melléklet
5.7.2.
zámú melléklet
MUNKAKÖRI LEÍRÁS
I.

II.

III.

IV.

V.

Munkáltató adatai:
Nagymágocsi Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde
Nagymágocs, Mátyás király u. 20.
Szervezeti egység megnevezése:
Nagymágocsi Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde_Székhelyintézmény
Munkavégzés helyszíne: 6622 Nagymágocs, Mátyás király u. 20.
A munkáltatói jogkör gyakorlója:
Kinevezés, felmentés:
Nagymágocsi Napközi Otthonos Óvoda és
Bölcsőde vezetője
Egyéb munkáltatói jogok:
intézményvezető
Közvetlen felettese:
intézményvezető
Szabadság engedélyezése:
intézményvezető
Munkavállaló adatai:
Név:
Szül. hely, idő:
Anyja neve:
Lakcíme:
Elérhetősége:
Munkakör megnevezése:
kisgyermeknevelő
Munkakör szerinti beosztás:
bölcsőde szakmai vezető
Besorolási kategória:
közalkalmazotti bértábla
szerint
Munkakör
betöltéséhez szükséges követelmények:
iskolai végzettség: 1992 évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról,
257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról, 15/1998. (IV.30) NM
rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi
intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük
feltételeiről ide vonatkozó passzusai és képesítési előírásai
foglalkozás-egészségügyi alkalmasság
Erkölcsi bizonyítvány
Munkaidő, munkarend:
Heti 40 óra, túlórát nem érvényesíthet. Munkaidejéből 35 óra csoportban töltendő,
munkaidejéből fennmaradó 5 órát adminisztrációra (üzenő-füzet, törzslap, fejlődési
napló írása), felkészülésre, szülőcsoportos foglalkozások megtartására,
műhelymunkára, illetve a csoport életének szervezésével kapcsolatos teendőkre,
tehát a munkaköri feladatai ellátásával kapcsolatos tevékenységek ellátására köteles
fordítani. Társgondozónő, kisegítő hiányzása esetén 8 órát a csoportban tölt.
Rendkívüli munkavégzésnek a 40 órán felüli munkavégzés minősül.
A munkaközi szünetét (műszakonként 20’) a gyermekek érdekeit szem előtt tartva
időzíti; ezt az időszakot pihenésre, étkezésre és regenerálódásra használhatja.
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Helyettesítések:
Társgondozónőjét távollétében helyettesíti.
Távollétében társgondozónő helyettesíti.
Munkakör jogosultságai:
VI.
- véleményezési
jog a bölcsőde működésével, szakmai
feladataival, gazdálkodásával kapcsolatban;
javaslattételi jog a dolgozók felvételére, felmentésére;
azonnali beavatkozási jog, a biztonsági intézkedések megtétele;
- joga van a munkakörével és a munkahelyével kapcsolatban teljes körű
tájékoztatást kérni és kapni, különös tekintettel a munkáltató
foglalkoztatással járó kötelezettségeire;
joga van a szólásszabadsághoz, az esélyegyenlőséghez;
érvényesítheti a munkához való jogot;
képzéshez, továbbképzéshez való jog.
VII.
Közvetlen beosztottjai:
kisgyermeknevelő, kisegítő technikai dolgozó
VIII. Kapcsolati rendszere:
Függelmi kapcsolat:
•
Fenntartó (Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata)
•
Nagymágocsi Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde intézményvezető
• „Működési engedély”-t kiadó (Csongrád Megyei Kormányhivatal Szociális
és Gyámhivatala_Szeged)
•
Szakmai tevékenység tekintetében a Közigazgatási Hivatal Gyámhivatala
• Egészségügyi
tevékenység tekintetében a Járási
Népegészségügyi Intézet_Szentes illetékes tiszti főorvos
Szakmai kapcsolatai:
•
a „volt” regionális módszertani bölcsőde munkatársai
•
Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai
•
Védőnő
•
Bölcsődei gyermekorvos
•
Óvoda
IX.
Ellátandó feladatai:
- Végrehajtja és végrehajtatja a bölcsőde szervezetére és működésére
vonatkozó törvényes rendelkezéseket a fenntartó és ellenőrző szervek
utasításai alapján.
- A Szervezeti és Működési Szabályzat bölcsődére vonatkozó fejezetét
elkészíti.
- Ismeri a bölcsődére vonatkozó joghelyeket és folyamatosan nyomon követi a
jogszabályváltozásokat.
- Ellenőrzi a jogszabályok és belső szabályzatok bölcsődére vonatkozó
előírásainak betartását.
- A bölcsőde alapfeladataira vonatkoztatva
megteremti a működéshez
szükséges személyi, tárgyi feltételeket.
Megszervezi a bölcsődei dolgozók munkarendjét és műszakbeosztását.
Kialakítja a bölcsőde házirendjét, ellenőrzi betartását.
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-

-

-

-

Megszervezi a társgondozónővel közösen a gyermekcsoport napirendjét,
melyet a csoport összetételéhez, életkori- és egyéni sajátosságaihoz igazít.
Biztosítja a feltételeit a gyermekek egészséges életmódjának és
szokáskialakításának, különös tekintettel a táplálkozásra, a levegőztetésre
és a pihenésre vonatkozóan, ezáltal, ill. a szülők számára nyújtott
tájékoztatással és példamutatással preventív tevékenységet végez.
Szoros kapcsolatot tart a szülőkkel, értékeli a szakmai munkával
kapcsolatos észrevételeket, intézkedik a panaszok orvoslásáról.
Gondoskodik arról, hogy a szükséges orvosi vizsgálatok és
dokumentálásuk időben megtörténjen.
Az előírásoknak megfelelő gyógyszerkészletet biztosítja az intézményben,
a gyógyszerek lejárati idejét folyamatosan ellenőrzi, a készletet szükség
szerint, ill. évente frissíti.
Kellő figyelemmel kíséri a bölcsődében megbetegedett gyermek
sürgősségi ellátását, a szülők értesítését, az eljárás dokumentálását.
Minden esetben a bölcsődei társ-kisgyermeknevelőtől azonnali
tájékoztatást vár el az intézményben történt megbetegedésről. Fertőző
megbetegedés esetén azonnal értesíti az illetékes Népegészségügyi
Intézetet és utasításaik szerint jár el.
Gondoskodik a fejlődéshez szükséges játék- és fejlesztőeszközökről.
Értékeli, segíti, ellenőrzi a bölcsődei dolgozók munkáját annak
érdekében, hogy a bölcsődében gondozott gyermekekről való
gondoskodás zavartalan legyen.
Elkészíti a dolgozók munkaköri leírását, melyet jóváhagyásra a
Nagymágocsi Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde vezetőjének ad át.
Éves munkaterv alapján dolgozik. A munkatervben kiemelt helyen szerepel:
a szakmai munka prioritásai,
a dolgozók képzési – és továbbképzési terve, ill. az arról
való gondoskodás,
a szabadságok megtervezése, nyilvántartása,
munkatársi értekezletek (évente minimum 3) megszervezése,
a családokkal való kapcsolattartás formáinak meghatározása, a
feladatok személyre szabása, szülői értekezletek megszervezése
és lebonyolítása,
karbantartási, felújítási igények felsorolása.
Gondoskodik a bölcsődei gyermekfelvételről. A felvétel a Napközi
Otthonos Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei Szakmai Programja 4. sz.
melléklete _ a Bölcsődei Felvételi Szabályzat szerint történik. A felvételnél
elsődlegességet élvez a Gyermekjóléti Szolgálat és a védőnői által
javasolt gyermek beszoktatása.
Részt vesz a Gyermekjóléti Szolgálat által működtetett észlelő- és
jelzőrendszer munkájában.
Gondoskodik a biztonságos játék és játékszerekről, és a biztonságos
munkavégzés feltételeiről a balesetek megelőzése érdekében. Indokolt
esetben intézkedést tesz, illetve kezdeményez.
Betartja és betartatja a munka-, tűz-, és balesetvédelmi utasításokat. Részt
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X.

XI.

XII.

vesz a munka- és tűzvédelmi oktatáson.
Feladatkörébe tartozik a bölcsődei gondozási díjak beszedése.
- A bölcsődei dokumentációt naprakészen vezeti és vezetteti. Különös
tekintettel a napi létszámkimutatásokra, az élelmezési nyilvántartásokra, a
statisztikai jelentésekre, a kedvezményezettek nyilvántartására, a sérült
gyermekek forgalmi naplójára (ha van ilyen).
- Vezeti és vezetteti a dolgozók jelenléti ívét, munkaidő-nyilvántartását, a
munkából való távolmaradásokat.
- Szervezi és levezeti a bölcsődei munkatársi értekezleteket és szülői
értekezleteket.
Közreműködik a továbbképzési terv elkészítésében és végrehajtásában.
- A munkakezdésre (műszak kezdeti időpontja) átöltözve, munkára
felkészülten a csoportjában van.
Élelmezéssel kapcsolatos feladatai:
- Gondoskodik róla, hogy a bölcsődében felszolgált étel megfelelő hőfokú és
állagú legyen.
Felelősségi kör:
- Felelőssége kiterjed a bölcsőde egész területén történt eseményekre, a
zavartalan működésre, kiemelten:
o
a szakmai munka minősége,
o
a bölcsődében tartózkodó gyermekek és a dolgozók biztonsága,
o
a
fegyelmezett,
etikus munkavégzés, a
bölcsődei
dolgozók példaértékű viselkedése,
o
az intézményegység jó hírnevének ápolása,
o
az egészség (pszichés és szomatikus) megóvása,
o
takarékos gazdálkodás betartása.
Különös felelőssége az NRSZH_Tevadmin rendszer napi jelentési
kötelezettségének való elégtétel (melynek anyagi vonzata miatt az rajta
számonkérhető); továbbá ennek mentén ill. alapján a mindenkori költségvetési
törvényben szereplő normatív állami támogatások lehívásához ill. elszámolásához
nyújtott pontos, tételes, naprakész írásbeli kimutatás.
Felelőssége ugyancsak hangsúlyos mind a Szociális és Gyámhivatal, mind a
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, mind az NRSZH Szociális Főosztálya
által tartandó hatósági ellenőrzések előkészítése és tűrése tekintetében.
A munkavállaló kötelessége:
- Az előírt helyen és időben munkára képes állapotban megjelenni,
munkaideje alatt a munkáltató rendelkezésére állni.
Munkáját az elvárható szakértelemmel és gondossággal elvégezni.
- Munkája során a tudomására jutott intézményi titkot, információkat
megőrizni, munkatársaival együttműködni.
- Megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása más személy életét,
testi épségét veszélyezteti.
- A munkakörébe tartozó feladatokat és felettesének utasításait a
meghatározott módon és helyen, a kellő időben, valamint a legjobb tudása
szerint végrehajtani.
A munka és feladatkörét érintő jogszabályokat, előírásokat és utasításokat,
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továbbá az intézmény belső szabályait megismerni, ezeket munkája során
alkalmazni (betartani és betartatni).
- A munkakör betöltője a vonatkozó jogszabályok előírásaira figyelemmel
köteles felettese utasítása alapján további olyan feladatokat is teljesíteni,
melyek jellegüknél fogva tevékenységi körébe tartoznak, de azokat a jelen
munkaköri leírás nem tartalmazza.
A felsoroltakon kívül köteles ellátni mindazokat a feladatokat, melyekkel az
intézmény vezetője alkalmanként megbízza.
XIII.

A munkaköri leírás felülvizsgálatának időpontja:
20
év
hó
nap

ZÁRADÉK
Ezen munkaköri leírás 20
év
hó
napján lép életbe.
A munkaköri leírás módosításának jogát a körülményekhez igazodva a munkáltató fenntartja.
A munkaköri leírás a visszavonásig vagy módosításig érvényes.
Készült: Nagymágocs, 20

hó

nap

év
……………………………………………
munkáltatói jogkör gyakorlója

NYILATKOZAT
A munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek tekintem, annak
egy példányát átvettem.
Kijelentem, hogy az általam végzett munkáért és a kezelt értékekért anyagi és büntetőjogi
felelősséggel tartozom. A munkám során használt tárgyakat, eszközöket, gépeket
rendeltetésüknek megfelelően használom.
……………………………………………
munkavállaló
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MUNKAKÖRI LEÍRÁS
I.

II.

III.
IV.

Munkáltató adatai:
Nagymágocsi Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde
Nagymágocs, Mátyás király u. 20.
Szervezeti egység megnevezése:
Nagymágocsi Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde_Székhelyintézmény
Munkavégzés helyszíne:
6622 Nagymágocs, Mátyás király u. 20.
A munkáltatói jogkör gyakorlója:
Kinevezés, felmentés:
Nagymágocsi Napközi Otthonos Óvoda és
Bölcsőde vezetője
Egyéb munkáltatói jogok:
intézményvezető
Közvetlen felettese:
bölcsőde szakmai
bölcsőde szakmai
vezető Szabadság engedélyezése:
vezető Csoportban folyó szakmai munka: bölcsőde szakmai
vezető
Munkavállaló
adatai:
Név:
Szül. hely, idő:
Anyja neve:
Lakcíme:
Elérhetőségei:
Munkakör megnevezése:
kisgyermeknevelő
Besorolási kategória:
közalkalmazotti bértábla szerint
Munkakör betöltéséhez szükséges követelmények:
iskolai végzettség: 1992 évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról,
257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról, 15/1998. (IV.30) NM
rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi
intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük
feltételeiről ide vonatkozó passzusai és képesítési előírásai
foglalkozás-egészségügyi alkalmasság
Erkölcsi bizonyítvány
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V.

VI.

VII.

VIII.

Munkaidő, munkarend:
Heti 40 óra, túlórát nem érvényesíthet. Munkaidejéből 35 óra csoportban töltendő,
munkaidejéből fennmaradó 5 órát adminisztrációra (üzenő-füzet, törzslap, fejlődési
napló
írása),
felkészülésre,
szülőcsoportos
foglalkozások
megtartására,
műhelymunkára, illetve a csoport életének szervezésével kapcsolatos teendőkre, tehát
a munkaköri feladatai ellátásával kapcsolatos tevékenységek ellátására köteles
fordítani. Társgondozónő, kisegítő hiányzása esetén 8 órát a csoportban tölt.
Rendkívüli munkavégzésnek a 40 órán felüli munkavégzés minősül.
A munkaközi szünetét (műszakonként 20’) a gyermekek érdekeit szem előtt tartva
időzíti; ezt az időszakot pihenésre, étkezésre és regenerálódásra használhatja.
Helyettesítés:
Társgondozónőjét távollétében helyettesíti.
Távollétében társgondozónő helyettesíti.
Munkaköri jogosultságai:
azonnali beavatkozási jog, a biztonsági intézkedések megtétele;
javaslattételi jog a bölcsőde szakmai feladataival kapcsolatban;
joga van a munkakörével és a munkahelyével kapcsolatban teljes körű
tájékoztatást kérni és kapni, különös tekintettel a munkáltató foglalkoztatással
járó kötelezettségeire;
joga van a szólásszabadsághoz, az esélyegyenlőséghez;
érvényesítheti a munkához való jogot;
képzéshez, továbbképzéshez való jog.
Kapcsolati rendszere:
Függelmi kapcsolat:
bölcsőde szakmai vezető
Nagymágocsi Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde intézményvezető
Szakmai kapcsolatai:
bölcsőde-orvos
védőnő
óvodapedagógusok
Ellátandó feladatai:
a bölcsőde szakmai vezető közvetlen irányításával dolgozik, munkájában
figyelembe veszi az orvos szakmai útmutatásait;
az egészséges kisgyermek testi és pszichés fejlődésének elősegítésére,
követésére és értékelésére alkalmas pedagógiai, pszichológiai, egészségügyi
és gondozástechnikai ismeretei birtokában segíti a gyermekek harmonikus
fejlődését, az aktivitás, a kreativitás és az önállóság alakulását;
szakszerűen, az érvényben lévő módszertani elvek figyelembevételével
gondozza, neveli a rábízott gyermekeket;
gondoskodik róla, hogy a bútorok, a játékok a gyermekek fejlettségi
szintjének és a biztonságának megfelelőek legyenek;
gondoskodik a gyermekek rendszeres levegőztetéséről, a biztonságos és a
gyermekek igényét kielégítő udvari játék feltételeiről;
gondoskodik arról, hogy a gyermekek az időjárásnak és a nemüknek
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IX.

megfelelően legyenek felöltöztetve;
ha egy gyermek megbetegszik, vagy balesetet szenved, jelenti a bölcsőde
szakmai vezetőnek és megmutatja a bölcsőde orvosának, az orvos utasítása
szerint jár el;
segédkezik az orvosi vizsgálatoknál, illetve az orvosi beavatkozásoknál
fokozott gondot fordít a diétát, ill. a speciális ellátást igénylő gyermekekről
való gondoskodásra;
szóban beszámol kolléganőjének a csoportban történtekről;
a szülőkkel állandó kapcsolatot tart, rendszeresen beszámol a gyermekükkel
kapcsolatos napi eseményekről;
a szülőkkel és a kolléganőivel együttműködve családlátogatási és beszoktatási
tervet készít, az ütemezésnek megfelelően megvalósítja azt;
részt vesz a szülői értekezleteken;
gondoskodik a higiénés követelmények betartásáról;
a csoportban rendet tart, a napközbeni takarítás rá vonatkozó részét elvégzi
(asztalok törlése étkezés után, ágynemű áthúzás, szekrények rendben tartása,
játékok rendszeres lemosása, ill. kisegítői jelenlét hiányában étkezések utáni
felsöprés, kiborult étel feltörlése);
tudását, ismereteit öntevékeny módon is gyarapítja;
felelősséggel tartozik a csoportjában elhelyezett leltári tárgyakért;
betartja a munka- és tűzvédelmi előírásokat, az évenkénti oktatásokon részt
vesz;
munkájában a szakma etikai előírásai irányadók, különös tekintettel a
gyermekek és szülők jogaira, valamint a titoktartásra, adatvédelemre
vonatkozóan;
csoportban vezeti az előírt nyilvántartásokat;
a csoport éves munkatervének elkészítésében segíti a szakmai vezetőt,
ötleteivel, javaslataival gazdagítja azt;
a munkaterv megvalósításában aktívan részt vesz;
a munkakezdésre (műszak kezdeti időpontja) átöltözve, munkára felkészülten
a csoportjában van.
Adminisztrációs feladatok:
Időszakosan:
Vezeti a „Bölcsődei gyermek-egészségügyi törzslap” gondozónői bejegyzés
rovatát. E rovatban szerepel a családlátogatás, beszoktatás, ill. a gyermekek
viselkedés- és fejlődésmenetének rövidített, lényegre törő, kivonatos formája,
amelyet kiegészít a fejlődési tábla és a percentilis lap vezetése.
A családi füzetben a szülők számára információt nyújt gyermekük
fejlődéséről, bölcsődei életéről, bejegyzi a családlátogatás tapasztalatait, a
beszoktatás periódusában naponta rögzíti az eseményeket.
Naponta: Vezeti a csoportnapló rá vonatkozó részét.
Élelmezéssel kapcsolatos feladatai:
A HACCP rendszer idevonatkozó részének ismeretében az élelmezéssel
kapcsolatos higiéniai előírásokat betartja.
Legkésőbb 12,30 óráig lejelenti a másnapi étkezési igényeket, gondot fordítva
az étel-érzékeny gyerekekre is.
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X.

XI.

XII.

XIII.

Tálaláskor az ételt megkóstolja és meggyőződik róla, hogy fogyasztásra
megfelelő.
Az élelmezéssel kapcsolatos észrevételeit jelzi a bölcsőde szakmai vezetőnek.
Folyamatszabályozással kapcsolatos feladatai:
A bölcsődei szakmai szabályokkal kapcsolatban a kockázati tényezők
minimálisra csökkentése.
Környezetvédelmi feladatai:
Gondoskodik az épület, a zöld terület, a csoportszoba állagmegóvásáról, a
lehetőségekhez mérten a szelektív hulladékgyűjtésről.
Felelősségi kör:
Felelőssége kiterjed a bölcsőde egész területén történt eseményekre, a
zavartalan működésre, kiemelten:
- a csoportban történő szakmai munka minőségére,
- a csoportban tartózkodó gyermekek biztonságára,
- a fegyelmezett, etikus munkavégzésre, a példaértékű viselkedésre,
- az intézményegység jó hírnevének ápolására,
- az egészség (pszichés és szomatikus) megóvására,
- iratkezelési szabályzatok, jogszabályok, előírások betartására és betartatására.
Különös felelőssége - a bölcsőde szakmai vezetőjének távollétében - az
NRSZH_Tevadmin rendszer napi jelentési kötelezettségének eleget tenni.
A munkaköri leírás felülvizsgálatának időpontja:
20
év
hó
nap

ZÁRADÉK
Ezen munkaköri leírás 20

hó

napján lép életbe.

év
A munkaköri leírás módosításának jogát a körülményekhez igazodva a munkáltató fenntartja.
A munkaköri leírás a visszavonásig vagy módosításig érvényes.
Készült: Nagymágocs, 20

hó

nap

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

II.

III.
IV.
V.

Munkáltató adatai:
Nagymágocsi Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde
Nagymágocs, Mátyás király u. 20.
Szervezeti egység megnevezése:
Nagymágocsi Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde_Székhelyintézmény
Munkavégzés helyszíne:
6622 Nagymágocs, Mátyás király u. 20.
A munkáltatói jogkör gyakorlója:
Kinevezés, felmentés:
Nagymágocsi Napközi Otthonos Óvoda és
Bölcsőde vezetője
Egyéb munkáltatói jogok:
intézményvezető
Közvetlen felettese:
bölcsőde szakmai
vezető Szabadság engedélyezése:
bölcsőde szakmai
vezető Csoportban folyó szakmai munka: bölcsőde szakmai
vezető
Munkavállaló adatai:
Név:
Szül. hely, idő:
Anyja neve:
Lakcíme:
Elérhetősége:
Munkakör megnevezése: Technikai dolgozó,kisgyermeknevelő
Besorolási kategória:
közalkalmazotti bértábla szerint
A munkakör célja:
Tiszta környezet kialakítása/fenntartása a higiéniai előírásoknak megfelelően.
Munkakör betöltéséhez szükséges követelmények:
iskolai végzettség: 1992 évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról,
257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról, 15/1998. (IV.30) NM
rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi
intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük
feltételeiről ide vonatkozó passzusai és képesítési előírásai;
foglalkozás-egészségügyi alkalmasság;
Erkölcsi bizonyítvány

150

NAGYMÁGOCSI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA és BÖLCSŐDE
6622 Nagymágocs, Mátyás király utca 20.
OM azonosító: 202851
06-63/363-024
e-mail:ovoda6622@gmail.com

VI.

VII.

VIII.

IX.

Munkaidő, munkarend:
- Heti 40 óra, túlórát nem érvényesíthet.
- Kisgyermekgondozó hiányzása esetén szakszerű helyettesítést lát el.
Helyettesítés ideje alatt munkaidejéből 35 óra csoportban töltendő,
munkaidejéből fennmaradó 5 órát adminisztrációra (üzenő-füzet, törzslap,
fejlődési napló írása), felkészülésre, szülőcsoportos foglalkozások megtartására,
műhelymunkára, illetve a csoport életének szervezésével kapcsolatos teendőkre,
tehát a munkaköri feladatai ellátásával kapcsolatos tevékenységek ellátására
köteles fordítani.
- Társgondozónő, kisegítő hiányzása esetén 8 órát a csoportban tölt.
- Rendkívüli munkavégzésnek a 40 órán felüli munkavégzés minősül.
- A munkaközi szünetét (műszakonként 20’) a gyermekek érdekeit szem előtt
tartva időzíti; ezt az időszakot pihenésre, étkezésre és regenerálódásra
használhatja.
Helyettesítés:
- Táppénzes állomány, egybefüggő szabadság idejére helyettesítéséről írásos
megbízás alapján a bölcsőde szakmai vezetője gondoskodik.
- Kisgyermeknevelőt távollétében helyettesíti.
Munkaköri jogosultságai:
azonnali beavatkozási jog, a biztonsági intézkedések megtétele;
javaslattételi jog a bölcsőde szakmai feladataival kapcsolatban;
joga van a munkakörével és a munkahelyével kapcsolatban teljes körű
tájékoztatást kérni és kapni, különös tekintettel a munkáltató foglalkoztatással
járó kötelezettségeire;
joga van a szólásszabadsághoz, az esélyegyenlőséghez;
érvényesítheti a munkához való jogot;
képzéshez, továbbképzéshez való jog.
Kapcsolati rendszere:
Függelmi kapcsolat:
Nagymágocsi Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde intézményvezető
bölcsőde szakmai vezető
kisgyermeknevelők
Ellátandó feladatai:
Általában:
- a bölcsőde szakmai vezető irányításával dolgozik, munkájában figyelembe veszi
az érvényben lévő higiénés trendeket, a HACCP irányelveket;
- napi munkája során a kisgyermeknevelők irányításával dolgozik;
- betartja a munka- és tűzvédelmi előírásokat, az évenkénti oktatásokon részt vesz;
- munkájában a szakma etikai előírásai irányadók, különös tekintettel a gyermekek
és szülők jogaira, valamint a titoktartásra, adatvédelemre vonatkozóan;
- munkakezdésre (műszak kezdeti időpontja) átöltözve, munkára felkészülten a
csoportjában van.
A gondozási műveletekhez kapcsolódóan:
- a gyermekek étkezése előtt alapos fertőtlenítős kézmosást végez, időben a
csoportszoba elé tolja a tálaló kocsin az ételt, ill. a csoportszobába viszi az ételt;
- minden étkezés után azonnal kiviszi a szennyes edényt;
151

NAGYMÁGOCSI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA és BÖLCSŐDE
6622 Nagymágocs, Mátyás király utca 20.
OM azonosító: 202851
06-63/363-024
e-mail:ovoda6622@gmail.com

-

-

-

-

a csoportszobát minden étkezés után rendbe teszi, felsöpör, szükség
szerint felmos, az ételmaradékot eltávolítja;
- az altatáshoz gondoskodik az ágyak előkészítéséről (lerakni csak akkor
szabad, ha már minden gyermek az asztalnál ül);
- tisztázás után kiviszi a fóliazsákba gyűjtött szennyes pelenkát, kifertőtleníti
a badellát, új fóliazsákot tesz bele, majd alapos fertőtlenítő kézmosást végez;
- szükség szerint a kisgyermeknevelők kérésére felügyeletet biztosít a
csoportszobában, ill. az udvaron, a gyermekek gondozásában hiányzó
szakember helyettesítése esetén vesz részt;
- reggelenként a reggeli bevitele után a teraszt szükség szerint lesöpri.
Takarításhoz kapcsolódóan:
a takarítást nyitott ablaknál végzi;
- a gyermekek udvarra menetele után kiporszívózza a szőnyeget, a bútorokat,
az ajtókat, az ablakpárkányokat letörli, fertőtlenítős nedves ruhával portalanítja;
- a szemetet összegyűjti, a szeméttárolóba szállítja, a badellákat fertőtlenítős
vízzel lemossa;
- fertőtlenítős vízzel felmossa a vizes-blokkot, az átadót, a közlekedőt, a
felnőtt WC-t, a teraszt;
- kisúrolja és fertőtleníti a mosdókat, a zuhanyozót, kiöntőket, a gyermek WCket, biliket;
- külön takarítóeszközt használ a csoportszobákban, a vizes helyiségekben és
a konyhában;
- egy vödör fertőtlenítős folyadékkal csak egy helyiséget takarít ki;
- a takarítóeszközöket használat után kimossa, a tisztító eszközökkel együtt
zárt helyre teszi;
feladata a bölcsődei egységhez tartozó minden helyiség takarítása.
Heti feladatai:
- elvégzi a fertőtlenítős nagytakarítást a csoportszobában;
lemossa a csempéket, a teraszt;
az egységéhez tartozó zöldnövények locsolása, gondozása.
Havonkénti takarítás:
lepókhálózza és portalanítja a falakat;
lemossa az ajtókat, ablakokat, radiátorokat.
Negyedéves takarítás:
a bútorokat, szőnyegeket vegyszeresen kitisztítja;
a függönyöket kimossa.
Adminisztrációs feladatok:
vezeti a takarítás ellenőrző lapot.
Kisgyermeknevelő helyettesítése alkalmával további feladatai:
munkájában figyelembe veszi az orvos szakmai útmutatásait;
az egészséges kisgyermek testi és pszichés fejlődésének elősegítésére,
követésére és értékelésére alkalmas pedagógiai, pszichológiai, egészségügyi
és gondozástechnikai ismeretei birtokában segíti a gyermekek harmonikus
fejlődését, az aktivitás, a kreativitás és az önállóság alakulását;
szakszerűen, az
érvényben
lévő módszertani elvek
figyelembevételével gondozza, neveli a rábízott gyermekeket;
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gondoskodik róla, hogy a bútorok, a játékok a gyermekek fejlettségi szintjének
és a biztonságának megfelelőek legyenek;
gondoskodik a gyermekek rendszeres levegőztetéséről, a biztonságos és a
gyermekek igényét kielégítő udvari játék feltételeiről;
gondoskodik arról, hogy a gyermekek az időjárásnak és a nemüknek megfelelően
legyenek felöltöztetve;
ha egy gyermek megbetegszik, vagy balesetet szenved, jelenti a bölcsőde
szakmai vezetőnek és megmutatja a bölcsőde orvosának, az orvos utasítása
szerint jár el;
segédkezik az orvosi vizsgálatoknál, illetve az orvosi beavatkozásoknál;
fokozott gondot fordít a diétát, ill. a speciális ellátást igénylő gyermekekről való
gondoskodásra;
szóban beszámol kolléganőjének a csoportban történtekről;
a szülőkkel állandó kapcsolatot tart, rendszeresen beszámol a gyermekükkel
kapcsolatos napi eseményekről;
a szülőkkel és a kolléganőivel együttműködve családlátogatási és beszoktatási
tervet készít, az ütemezésnek megfelelően megvalósítja azt;
részt vesz a szülői értekezleteken;
gondoskodik a higiénés követelmények betartásáról;
a csoportban rendet tart, a napközbeni takarítás rá vonatkozó részét elvégzi
(asztalok törlése étkezés után, ágynemű áthúzás, szekrények rendben tartása,
játékok rendszeres lemosása, ill. kisegítői jelenlét hiányában étkezések utáni
felsöprés, kiborult étel feltörlése);
tudását, ismereteit öntevékeny módon is gyarapítja;
felelősséggel tartozik a csoportjában elhelyezett leltári tárgyakért;
csoportban vezeti az előírt nyilvántartásokat;
a csoport éves munkatervének elkészítésében segíti a szakmai vezetőt, ötleteivel,
javaslataival gazdagítja azt;
a munkaterv megvalósításában aktívan részt vesz.
X.

Élelmezéssel kapcsolatos feladatai:
A HACCP rendszer idevonatkozó részének ismeretében az élelmezéssel
kapcsolatos higiéniai előírásokat betartja.
Az étel, az edények szállításakor, mosogatásakor megfelelő ruházatot
(kötényt, másik köpenyt) és fejfedőt visel.
Tálaláskor
a tálalókonyhában az étel hőmérsékletét
megméri (60° C fokos hőmérséklettel viszi be a szobába) és ezt
dokumentálja.
Az ételmaradékot az előírásoknak megfelelően kezeli.
Az
élelmezéssel
kapcsolatos észrevételeit jelzi a bölcsőde szakmai
Kisgyermeknevelő helyettesítésekor további feladatai:
Legkésőbb 12,30 óráig lejelenti a másnapi étkezési igényeket, gondot fordítva
az étel-érzékeny gyerekekre is.
Tálaláskor az ételt megkóstolja és meggyőződik róla, hogy fogyasztásra
megfelelő.
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XI.

XII.

XIII.

XIV.

Folyamatszabályozással kapcsolatos feladatai:
A bölcsődei HACCP szabályokkal kapcsolatban a kockázati tényezők
minimálisra csökkentése.
Környezetvédelmi feladatai:
gondoskodik a meglévő környezeti értékek védelméről és megőrzéséről, a
helyi közösségek hosszú távú egészséges környezetének biztosításáról;
gondoskodik az épület, terület állagmegóvásáról;
a lehetőségekhez mérten gondoskodik a szelektív hulladékgyűjtésről;
a veszélyes anyagok és hulladékok tárolására és kezelésére vonatkoztatva
előírás szerint jár el.
Felelősségi kör:
Felelőssége kiterjed a csoport rendjére, tisztaságára, a zavartalan működésre,
kiemelten:
a gyermekek tevékenysége és mozgástere nem lehet függvénye a takarításnak;
elsődleges szempont a bölcsődében tartózkodó gyermekek és a csoportban
dolgozók biztonsága;
a munkatársakkal való hatékony szakmai együttműködés;
a fegyelmezett, etikus munkavégzés, példaértékű viselkedés;
az intézmény jó hírnevének ápolása;
fokozottan ügyel arra, hogy a takarítószerek és eszközök soha ne maradjanak
a gyermekek számára elérhető helyen, mérgezést, balesetet ne okozzanak.
A munkaköri leírás felülvizsgálatának időpontja:
20
év
hó
nap

ZÁRADÉK
Ezen munkaköri leírás 20
év
hó
napján lép életbe.
A munkaköri leírás módosításának jogát a körülményekhez igazodva a munkáltató fenntartja.
A munkaköri leírás a visszavonásig vagy módosításig érvényes.
Készült: Nagymágocs, 20

év

hó
nap
...................................................................
munkáltatói jogkör gyakorlója

NYILATKOZAT
A munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek tekintem, annak
egy példányát átvettem.
Kijelentem, hogy az általam végzett munkáért és a kezelt értékekért anyagi és
büntetőjogi felelősséggel tartozom. A munkám során használt tárgyakat, eszközöket,
gépeket rendeltetésüknek megfelelően használom.
munkavállaló
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