BARACKVIRÁG ÓVODA
4233 Balkány, Szakolyi u. 9.
Tel.:42/561-098; Fax:42/561-097
E-mail: balkovod@gmail.com

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT
2017.
Érvényes: 2017.11.01-től

Készítette:
Kerezsi Mihályné óvodavezető
Elfogadta:
Nevelőtestület
Jóváhagyta:
Az intézmény fenntartója

Balkányi Barackvirág Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata
TARTALOMJEGYZÉK
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ...................................................................................... 3
1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogszabályi alapjai: ................................... 3
2. Az SZMSZ szervezeti és időbeli hatálya ........................................................................ 4
3. Az SZMSZ hatálybalépése, felülvizsgálatának módja: ................................................... 5
II.
AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI ................................................................. 5
1. Az intézmény jellemzői: .................................................................................................. 5
2. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje .................................................................. 7
3. Az intézmény képviseletére jogosultak: .......................................................................... 7
4. Az intézmény működési alapdokumentumai: ................................................................. 8
III.
MŰKÖDÉS RENDJE ...................................................................................................... 8
1. A működés általános rendje ............................................................................................ 8
2. Az intézmény munkarendje ............................................................................................. 9
3. Az intézményi közösségek, jogaik és kapcsolattartásuk ............................................... 10
4. A gyermekek felvétele, a csoportok szervezésének elvei ............................................. 12
5. A gyermekek távolmaradásának igazolására, a térítési díjak be-, illetve visszafizetésére
vonatkozó szabályok ............................................................................................................ 13
IV.
Balkányi Barackvirág Óvoda szerkezeti struktúrája ..................................................... 14
1. Az óvodavezető helye, szerepe, feladatai ...................................................................... 14
2. Az óvodavezető képviseleti joga ................................................................................... 16
V. NEVELŐTESTÜLET ......................................................................................................... 17
1. A nevelőtestület működési rendje ................................................................................. 17
VI.
A NEVELŐMUNKA BELSŐ ELLENŐRZÉSE .............................................................. 21
1.Az ellenőrzésre jogosultak és jogaik ................................................................................. 21
VII. SZÜLŐK ÉS NEVELŐK KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDSZERE .......................... 23
1. A szülői szervezet létrehozása, a szülők és óvodapedagógusok munkájának
összehangolása ..................................................................................................................... 23
VIII.
A KÜLSŐ KAPCSOLATOK RENDSZERE................................................................ 25
1. A külső kapcsolatok célja, formája és módja ................................................................ 25
2. Rendszeres külső kapcsolatok ....................................................................................... 25
 AZ ÓVODAI HAGYOMÁNYOK ÁPOLÁSA MEGEMLÉKEZÉSEK, ÜNNEPÉLYEK
RENDJE ................................................................................................................................... 27
1. A gyermekközösséggel kapcsolatos hagyományok illetve azok szervezésére vonatkozó
tudnivalók ............................................................................................................................. 27
2. A nevelőkkel kapcsolatos hagyományok ...................................................................... 28
IX. GYERMEKVÉDELMI MUNKA MEGSZERVEZÉSE, ELLÁTÁSA ........................ 29
X.
EGYÉB RENDELKEZÉSEK ....................................................................................... 30
1. Az óvoda egészségvédelmi szabályai ........................................................................... 30
2. Az óvoda dolgozóinak feladatai a gyermekbalesetek esetén ........................................ 31
3. Létesítmények és helyiségek használati rendje ............................................................. 32
4. Rendkívüli események, bombariadó esetén szükséges teendők .................................... 33
XI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK ......................................................................................... 36
ZÁRADÉK ............................................................................................................................... 37
Mellékletek ............................................................................................................................... 38
I.

2

Balkányi Barackvirág Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata
I.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogszabályi alapjai:
A köznevelési intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó
rendelkezéseket a szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) határozza meg.
Megalkotása a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 25.§ - ában foglalt
felhatalmazás alapján történik.
A szervezeti és működési szabályzat határozza meg a köznevelési intézmény szervezeti
felépítését, továbbá a működésre vonatkozó mindazon rendelkezéseket, amelyeket jogszabály
nem utal más hatáskörbe.
A szervezeti és működési szabályzat a kialakított cél- és feladatrendszerek, tevékenységek –
csoportok és folyamatok összehangolt működését, racionális és hatékony kapcsolati
rendszerét tartalmazza.
a) Meghatározza a Barackvirág Óvoda, mint közoktatási intézmény szervezeti
felépítését, az intézményi működés belső rendjét, a belső és külső kapcsolatokra
vonatkozó megállapításokat és mindazon rendelkezéseket, amelyeket jogszabály
nem utal más hatáskörbe.
b) Az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a zavartalan működés
garantálása, a gyermeki jogok érvényesülése, a szülők, gyermekek és
pedagógusok közötti kapcsolat erősítése, az intézményi működés demokratikus
rendjének garantálása.
A szervezeti és működési szabályzat létrehozásának jogszabályi alapjai az alábbi
törvények, kormányrendeletek és miniszteri rendeletek:
- 2011. évi CXC törvény a Nemzeti köznevelésről (Nkt.)
- Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.)
- 2011. évi CXCV tv. Az Államháztartásról
- 2011. évi CXII. Törvény az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról
- 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet az államháztartás működési rendjéről
- 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési – oktatási intézmények
működéséről
- 32/2012. (X.8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyerekek óvodai
nevelésének
- Irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve
kiadásáról
- 1357/2011. (X.28.) kormányhatározat az építésügyi szabályozás ésszerűsítéséről
és az ehhez kapcsolódó szabványok felülvizsgálatáról
- 2012. évi I. törvény a Munkatörvénykönyvéről (Mt.)
- 229/2012. (VIII.28.) kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC törvény végrehajtásáról
- 26/1997. (IX.3.) NM rendelet iskola – egészségügyi ellátásáról
- 1999. évi XLII. Törvény a nemdohányzók védelméről
- 2012.éviCXXIV. Törvény a nemzeti köznevelésről szóló 2011. törvény
módosításáról
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326/2013. (VIII.30.) kormány rendelete a pedagógusok előmeneteli
rendszeréről és közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. törvény
köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról62/2011. (XII.29.) BM
rendelet a katasztrófák elleni védekezés
egyes szabályiról
28/2011.(VIII.3.) NGM rendelete a költségvetési szervnél belső ellenőrzési
tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzésről
1993. évi XCIII. Törvény A munkavédelemről
335/2005. (XII.29.) Korm. Rendelet a közfeladatot ellátó szervek
iratkezelésének általános követelményeiről
1995. évi LXVI. Törvény A köziratokról, a közlevéltárakról és a
magánlevéltári anyag védelméről
Az 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és gyámügyi
igazgatásáról és módosítása
328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és
az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról17/2013. (III. 1.) EMMI
rendelet
17/2013. (III. 1.) EMMI rendelet a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és
a nemzetiség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról
Munka Törvénykönyve 1992. évi XXII. tv. (Mt.) és annak módosításai,
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXII. tv. (Kjt.) és annak
módosításai,
26/1997.(IX.3.) NM rendelet az iskola egészségügyi ellátásról,
48/2012. (XII.12.) EMMI rendeletben48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet a
pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat
ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való
közreműködés feltételeiről

A szervezeti és működési szabályzat megtekintése
Jelen szervezeti és működési szabályzatot a házirendet és a Pedagógiai Programot az óvodás
gyermekek szülei, az intézmény közalkalmazottjai és az óvodában munkát vállalók, valamint
más érdeklődők megtekinthetik az óvodavezető irodájában munkaidőben, az intézmény
folyosóin, továbbá az intézmény honlapján. (20/2012. (VIII.31.) EMMI r. 82.§ (1) (3)
rendeletnek megfelelően.
2. Az SZMSZ szervezeti és időbeli hatálya
Az óvodai intézmény szervezeti és működési szabályzatának a magasabb szintű
jogszabályok rendelkezésein túl, elveiben és tartalmában illeszkedni kell az óvodai
intézmény más belső szabályzataihoz, alapdokumentumaihoz.
Az óvoda tartalmi munkáját és működését meghatározó helyi szabályzók
Alapító Okirat
Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ)
Pedagógiai Program
Házirend
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Az óvodai intézmény alapításának leglényegesebb kelléke az Alapító Okirat kiadása, az
Alapító okirat alapján az intézmény nyilvántartásba vétele.
A nyilvántartásba vétellel válik a közoktatási intézmény önálló jogi személlyé, amely ettől
kezdődően, saját nevében eljárhat, jogok és kötelezettségek illetik meg.
Személyi hatálya
A szervezeti és működési szabályzat és a mellékletét képező szabályzat, vezetői utasítások
betartása az intézmény valamennyi közalkalmazottjára:
- az óvodavezetőre és helyettesére,
- a pedagógus munkakörben foglalkoztatott óvodapedagógusokra,
- a nevelőmunkát segítőkre,
- a nevelőtestületre,
- a szülőkre, törvényes képviselőkre,
- az óvodába járó gyermekek közösségére,
- és az óvodában munkát vállalókra nézve kötelező érvényű.
A szervezeti és működési szabályzatban foglalt rendelkezéseket azok is kötelesek megtartani,
akik az intézménnyel kapcsolatba kerülnek, valamint igénybe veszik szolgáltatásait.
3. Az SZMSZ hatálybalépése, felülvizsgálatának módja:
Az SZMSZ a fenntartó jóváhagyása napján lép hatályba és határozatlan időre szól.
Módosítására akkor kerül sor, ha a jogszabályokban a szervezeti és működési tekintetben
változás áll be, illetve ha a szülők, vagy a nevelőtestület minősített többséggel erre javaslatot
tesz. A módosítás alkalmával az eljárási rendet a Ktv. 40. § - a határozza meg.
A hatálybalépéssel egyidejűleg hatályokon kívül helyeződik az óvoda korábbi SZMSZ – e. Az
SZMSZ 1 példányát az óvodában ki kell függeszteni, s arról az első szülői értekezleten a
szülőknek tájékoztatást kell adni.

II.

AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI

1. Az intézmény jellemzői:
Tevékenységi besorolás: Alaptevékenységi szakágazat: 851020 Óvodai nevelés
Az intézmény alaptevékenységébe tartozó szakfeladatok
TEÁOR
Alaptevékenységbe tartozó szakfeladatok
562912
Óvodai intézményes étkeztetés
851011
Óvodai nevelés ellátás
851012
Sajátos nevelési igényű gyerekek óvodai nevelése, ellátása
Az intézmény önálló jogi személyiség, képviseletét teljes hatáskörben a fenntartó által
megbízott óvodavezető látja el.


Az óvoda neve:
Székhelye:

Balkányi Barackvirág Óvoda
Balkány, Szakolyi utca 9.
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Az intézmény alapítója:
Az alapítás éve:

Balkány Nagyközség Önkormányzata
1979.

Az intézmény irányítói/felügyeleti szervei:



Az alapítói jog gyakorlója:
Az intézmény fenntartója:



Az alapító okirat száma és kelte: 7/1999. (II. 19.) határozat, illetve módosításai
133/2004. (VIII. 31.) és 126/2005. (VIII. 08.)
89/2009. (V.14.) 87/2011. (V.31.) számú
határozatának végrehajtására.




Az intézmény típusa:
Az intézmény felügyeleti szerve:
címe:

köznevelési intézmény
Balkány Város Önkormányzata
4233 Balkány, Rákóczi u. 8.








Az intézmény OM azonosítója:
Törzskönyvi azonosító száma:
Adószám:
KSH statisztikai számjel:
Foglalkoztatási viszonyok:
Megbízásos jogviszony

033247
671729
16824423-1-15
16824423-8510-322-15
közalkalmazotti jogviszony



Az intézmény tevékenységei:
a) Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége:
Három éves kortól az iskolába lépéshez szükséges fejlettség eléréséig,
legfeljebb 8 éves korig nevelő intézményként ellátja a szülők igényei
szerint az óvodai neveléssel, a gyermekek napközbeni ellátásával
összefüggő feladatokat.
- A sajátos nevelési igényű gyermekek inkluzív nevelése;
- A nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek felzárkóztatása,
inkluzív nevelése
- A sajátos nevelési igényű gyermekek, nemzeti, etnikai kisebbséghez
tartozó gyermekek integrált nevelése.

Balkány Város Önkormányzata
Balkány Város Önkormányzata

b) Ellátható vállalkozási tevékenység köre, mértéke
Vállalkozói tevékenysége nincs.


Az óvoda jogállása, gazdálkodási rendje:
- Az óvoda önálló jogi személyként működő az előirányzat feletti
rendelkezés szempontjából teljes jogkörrel rendelkező, a gazdálkodás
szempontjából önállóan működő gazdálkodási intézmény.
- Az intézmény gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat a Balkányi
Pénzügyi Intézményfelügyeleti és Gazdasági Iroda és az óvodavezető
látja el.
- Szakmai tekintetben önálló. Szervezetével és működésével
kapcsolatban minden olyan ügyben dönt, amelyet jogszabály nem utal
más hatáskörbe.
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Az óvoda feladata az alapító okiratban meghatározott óvodai nevelés,
iskolai életmódra történő felkészítés.
Az alapító okiratban meghatározottak, valamint a Pedagógiai Program
az alapja a különböző tevékenységek szervezésének.
Önköltséges foglalkozások szervezhetők külön szabályozás szerint.

c) Az intézményi étkeztetés biztosítása
Az intézmény, tálaló konyhát működtet. Az étkezési díjat – az étkezési
nyersanyag – norma alapul vételével – a jogszabályok és a fenntartó határozata
rögzíti.


A feladatellátást szolgáló vagyon:
A feladatok ellátásához az óvodának rendelkezésre áll a telephelyein lévő
ingatlan, a rajta lévő felül építménnyel. A feladatok ellátásához
rendelkezésre állnak az intézmény vagyonleltárban szereplő berendezések
és felszerelések.



Vagyon feletti rendelkezési joga:
Balkány Város Önkormányzatának az Önkormányzat vagyonáról, a
vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásának szabályairól 7/2013.(IV.25.) rendeletében foglaltak. A
vagyonfeletti jogosultságot a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény alapján az intézményvezető gyakorolja.



Az óvoda épülete 4 csoporttal történő működést tesz lehetővé. A csoportlétszám
megállapítását a csoportszoba méretei határozzák meg.



Az óvoda jogszabályban meghatározott nyilvántartásokat vezet az alkalmazottak
és a gyermekek adatairól, melyek továbbíthatók a fenntartó, a bíróság, rendőrség,
ügyészség részére.



Az intézmény működési területe:
Az óvoda Balkány városban lakó állampolgárok esetében állampolgári
jogon biztosított óvodai nevelői feladatokat lát el, egyedi elbírálás alapján
más településről is fogadhat óvodáskorú gyermeket. Az elbírálás az
óvodavezető hatásköre.

2. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje
Intézményvezetői kinevezést (megbízást) az Önkormányzat Képviselőtestülete nyilvános
pályázat útján adhat. A pályázati felhívás közzétételére, tartalmára, pályázati eljárásra a
Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. tv. és a
végrehajtására
kiadott138/1992. (X.8.) Korm. rendelet, illetve a 11/1994. (VI.8.) MKM. rendeletben
foglaltak az irányadók. Az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.
3. Az intézmény képviseletére jogosultak:
 A mindenkor kinevezett óvodavezető,
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Illetve annak távolléte esetén az SZMSZ – ben meghatározott helyettesítési rend
az irányadó.

4. Az intézmény működési alapdokumentumai:
A törvényes működést az alábbi, - hatályos jogszabályokkal összhangban álló –
alapdokumentumok határozzák meg:







Az Alapító okirat;
Az óvoda Pedagógiai Programja;
Az óvoda éves munkaterve;
Továbbképzési program, - beiskolázási terv;
Jelen SZMSZ és mellékletei;
Közalkalmazotti szabályzat.

III.

MŰKÖDÉS RENDJE

1. A működés általános rendje
Az intézmény meghatározott közoktatási feladatok ellátására létesített jogi intézmény.
Szakmai tekintetben önálló, típusa: Önkormányzati fenntartású óvoda, 3 csoportos. Az
Alapító Okirat tartalmazza az intézmény adatait, mely adatok nyilvánosak.
Az intézményben nyilvántartott és kezelt személyes és különleges adatok bizalmasak, csak a
törvényben jelölt hivatalos szerveknek továbbíthatók, illetve statisztikai adatok szolgáltatására
használhatók.
Az óvodában a nevelőmunka a Pedagógiai Program alapján történik.
Az óvoda, nevelési intézmény, a nevelési év szeptember 01 – től a következő év augusztus 31
– ig tart.
Az óvodai munkaterv határozza meg az óvodai nevelési év rendjét. /ehhez ki kell a Szülői
Szervezet véleményét is kérni/.
A nevelési év rendjében kell meghatározni:
 A nevelés nélküli munkanapokat /maximum 5 nap/
 A tehetséggondozó tevékenységek idejét és helyét /szülők igényei alapján,
délutáni órákban/
 A gyermekek fogadásának rendjét.
A gyermekek fogadásának rendje
Az óvoda hétfőtől péntekig 5 napos munkarenddel üzemel.
Nyitva tartás: 630 – 17 óráig lépcsőzetes munkakezdéssel, illetve befejezéssel. Az óvoda teljes
nyitva tartási ideje alatt óvodapedagógus látja el a gyermekek felügyeletét Az új gyermekek
fogadása szeptember 01 – 30 – ig folyamatosan történik, illetve indokolt esetben egész év
folyamán lehetőség van a felvételre.
A hivatalos ügyek intézése az óvodavezető irodájában történik.
Nyári nyitva tartás megszervezése:
A nyári hónapokban a gyermeklétszám csökkenése miatt a gazdaságosabb működtetés
érdekében a gyermekeket csoportösszevonás keretében kell elhelyezni.
Az összevonás helyéről, idejéről május 15 – ig kell informálni a szülőket.
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Az óvodavezető javaslata alapján, a fenntartó rendelkezése szerint tart zárva az intézmény,
melyről a szülők legkésőbb február 15 – ig tájékoztatást kapnak.
A nyári zárás várható időpontja július első hétfőjétől kezdődően 2 – 4 hét, melyről minden év
február 15 – ig a szülőket értesíteni kell, de ez szükség esetén módosítható.
A szünet ideje alatt a szülő köteles gondoskodni gyermeke elhelyezéséről.
2. Az intézmény munkarendje
A vezetők intézményben való tartózkodása
Az intézmény hivatalos munkaidejében felelős vezetőnek kell tartózkodni az épületben. A
vezető akadályoztatása esetén a helyettesítést az általános helyettes látja el, illetve ha
valamilyen oknál fogva erre nincs mód, akkor a helyettesítést a rangidős pedagógus látja el.
A pedagógusok, illetve a nem pedagógus munkakörben dolgozók munkarendje
Az intézmény zavartalan működése érdekében a közalkalmazottak munkarendjét a hatályos
jogszabályok betartásával az intézményvezető állapítja meg.
A közalkalmazottak munkaköri leírásait a vezető - helyettes készíti el, és az intézményvezető
hagyja jóvá.
Minden közalkalmazottnak és gyermeknek be kell tartania az intézményben az általános
munka- és balesetvédelmi szabályokat. Az ezzel kapcsolatos képzést a fenntartó által
megbízott munkavédelmi felelős tartja.
A vezető – helyettes tesznek javaslatot a törvényes munkaidő és pihenőidő figyelembe
vételével a napi munkarend összehangolt kialakítására, változtatására.
A közalkalmazottak jelenléti ívet vezetnek, amelyen feltüntetik a dátumot, a munkakezdés,
befejezés időpontját, a távollét okát és aláírásukkal igazolják.
A pedagógusok jogait és kötelességeit a köznevelési törvény rögzíti. A nevelési – fejlesztési
intézményben dolgozó óvodapedagógus heti teljes munkaideje kötelező órákból, valamint a
nevelő – fejlesztő munkával, vagy a gyermekekkel, a szakfeladatának megfelelő
foglalkozással összefüggő feladatok ellátásához szükséges időből és a továbbképzéseken való
részvételből áll.
A munkabeosztások összeállításánál alapelv az intézmény zavartalan feladatellátása és a
pedagógusok egyenletes terhelése.
A pedagógusok napi munkarendjét, és a helyettesítési rendet a vezető – helyettes állapítják
meg, az intézményvezető jóváhagyásával.
A pedagógus köteles munkakezdés előtt 10. perccel munkahelyén megjelenni.
A pedagógusnak munkából való távolmaradását előzetesen jelentenie kell az
óvodavezetőnek, hogy feladatának ellátásáról helyettesítéssel gondoskodni lehessen! A
pedagógust hiányzása esetén lehetőség szerint szakszerűen kell helyettesíteni.
A rendkívüli távolmaradást legkésőbb az adott munkanapon 730 h – ig kell jelezni az
intézményvezető – helyettesének.
Munkaidő nyilvántartás eljárási szabályai
A pedagógus munkakörben alkalmazottak a 3. sz. melléklet szerinti munkaidő nyilvántartást
vezetik. A munkaidő nyilvántartást személyenként külön lapon kell vezetni.
A személyenként vezetett lapon az adatokat naponta kell rögzíteni.
A kötelező óra teljesítésében a helyettes által elkészített munkarend az irányadó, eltérés esetén
a munkaidő kerettel 6 heti ciklusban lehet gazdálkodni.
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A gyermekek napirendjét a csoportnaplóban kell rögzíteni.
A belépés, benntartózkodás rendje azok számára, akik nem állnak jogviszonyban az
intézményünkkel
1. Szülők, családtagok részére:
a szülők Nyilatkozatban rendelkeznek a gyermekeiket óvodából hazavivő
személyekről
a gyermekek óvodába hozatalát és elvitelét valamint a szülők által használható
helyiségek felsorolását a Házirendünk szabályozza
szülői értekezletek és fogadó órák, valamint ünnepségek idejére a kijelölt
helyiségekben tartózkodhatnak
2. Munkatársak hozzátartozói részére:
a dolgozók munkarend szerint tartózkodnak az intézményben, - ettől eltérő esetben az
óvodavezetővel egyeztetnek
indokolt benntartózkodásuk esetén hozzátartozóikat, családtagjaikat az óvoda,
előtereiben, udvarán fogadhatják
a kijelölt helyiségekben csak a keresett alkalmazott jelenlétével, a munkarend
megzavarása nélkül tartózkodhatnak - a vezetővel egyeztetve
az óvoda felnőtt öltözőjében, mosogató és tálaló konyha részében, és gyermekek
részére kijelölt helyiségekben nem tartózkodhatnak.
3. Az óvodával jogviszonyba nem álló személyek részére:
logopédus, fejlesztőpedagógus, gyógypedagógus, pszichológus, orvos, védőnő,
hitoktató, elsősorban a fejlesztőszobában tartózkodik, de a vezető engedélyével az óvoda
valamennyi helyiségét használhatja
az óvodai csoportok és foglalkozások látogatását más személyek részére az
óvodavezető engedélyezi
idegen érkezése esetén a keresett személyig, az intézményvezetőig történő kísérése az
intézmény alkalmazottainak feladata
közfoglalkoztatottak a munkaköri leírásukban szereplő feladatok ellátására
meghatározott helyiségekben,
önkéntes munkát végzők, főiskolai vagy középiskolai pedagógiai gyakorlatukat töltő
személyek, a vezető által engedélyezett helyiségeket használhatják.
3. Az intézményi közösségek, jogaik és kapcsolattartásuk
Az óvodában dolgozó alkalmazottak létszáma:
Pedagógusok: óvodai csoportonként 2 fő, illetve 1 fő óvodavezető
6 fő
Nevelő - fejlesztő munkát közvetlenül segítők: csoportonként 1 fő dajka 3 fő
Pedagógiai asszisztens három csoportonként 1 fő
1fő
Összesen:
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Az alkalmazotti közösség és kapcsolattartásának rendje
Közalkalmazottak
Az intézmény dolgozói közalkalmazottak, ezért munkavégzésükkel kapcsolatos
kötelességeiket és jogaikat a munka törvénykönyve mellett a közalkalmazotti törvény
szabályozza. Az alkalmazottak egy része nevelő – fejlesztő munkát végző óvodapedagógus, a
többi dolgozó a nevelő – fejlesztő munkát közvetlenül vagy közvetetten segítő más
közalkalmazott.
A pedagógusok alkotják az intézmény nevelőtestületét. A nevelőtestület határozza meg
alapvetően az intézmény tartalmi munkáját.
Az alkalmazotti közösségek jogai:
Az alkalmazotti közösséget és azok képviselőit jogszabályokban meghatározott részvételi,
javaslattételi, véleményezési, egyetértési és döntési jogok illetik meg.
Részvételi jog illeti meg az intézmény minden dolgozóját és közösségét az óvoda
rendezvényein, amelyekre meghívót kap. (A meghívás történhet szóban, írásban, telefonon,
elektronikus levélben, illetve lehet körözvény)
Javaslattételi és véleményezési jog illeti meg az intézménnyel közalkalmazotti
jogviszonyban álló minden személyt és közösséget. Az elhangzott javaslatokat és
véleményeket a döntés előkészítése során a döntési jogkör gyakorlója mérlegeli.
A döntési jogkör gyakorlójának az írásban kifejtett javaslattal, véleménnyel kapcsolatos
álláspontját a javaslattevővel, véleményezővel közölni kell.
Az egyetértési jog az intézkedés meghozatalának feltétele. A jogkör gyakorlója az adott
kérdésben csak úgy rendelkezhet, ha a hatályos jogszabályok szerint az egyetértésre jogosult
személy, vagy közösség az intézkedéssel egyetért.
A döntési jog a rendelkező személy, vagy testület számára kizárólagos intézkedési jog,
amelyet a jogszabályok biztosítanak. Személyes jogkör esetén a jogkör gyakorlója teljes
felelősséggel egy személyben, testületi jogkör esetén a testület abszolút többség (50% + 1 fő)
alapján dönt. A testület akkor határozatképes, ha kétharmad része jelen van.
Az alkalmazotti közösség kapcsolattartásának rendje
Az intézmény, különböző közösségeinek tevékenységét a helyettes és a választott közösségi
képviselők segítségével – az intézményvezető fogja össze. A kapcsolattartásnak különböző
formái vannak, melyek közül mindig azt kell alkalmazni, amelyik a legmegfelelőbben
szolgálja az együttműködést.
A kapcsolattartás formái:
 Vezetői értekezlet
Felelős szervezője: óvodavezető
Időpontja: munkatársi értekezletek
alkalomszerűen. (a helyettessel)


Alakuló értekezlet
Felelős szervezője: óvodavezető
Időpontja: minden év szeptember 01 – ig.



Tanévnyitó értekezlet
Felelős szervezője: általános helyettes
Időpontja: minden év október 15 – ig.
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Nevelési értekezlet
Felelős szervezője: helyettes
Időpontja: november, április
A nevelőtestület kérésére rendkívüli nevelőtestületi értekezletet kell összehívni.
Az óvodavezető bármikor összehívhat rendkívüli nevelőtestületi értekezletet.
Nevelőtestületi értekezletek alkalmával a gyermekek felügyeletét szakképzett
dajkák látják el.



Munkatársi értekezletek
Összehívására az év folyamán több alkalommal, minimum négyszer, a szülői
értekezleteket megelőzően.
Felelős szervezők: helyettes
A munkatársi értekezletet vezetői megbeszélés előzi meg.



Szakmai tanácskozás, tapasztalatcsere
Szakmai tanácskozás minimum évi két alkalommal a továbbképzéseken
szerzett információk átadására, megvitatására, aktuális problémák
megbeszélésére.
Pályázatok kidolgozására, dokumentumok módosításra.



Team értekezletei
A team értekezletei alkalomszerűek.



Szülői közösségek értekezletei
Nevelési évben két alkalommal.

Az intézményi kapcsolattartás rendszeres és konkrét időpontjait a munkaterv tartalmazza.
A teljes alkalmazotti közösség gyűlését az intézményvezető akkor hívja össze, amikor ezt
jogszabály előírja, vagy az intézmény egészét érintő kérdések tárgyalásra kerül sor. Az
alkalmazotti közösség értekezleteiről jegyzőkönyvet kell vezetni.
Az óvoda alkalmazottainak munkaköri leírása az SZMSZ mellékletét képezi.
4. A gyermekek felvétele, a csoportok szervezésének elvei
A gyermek felvétele: érvényes jogszabályok alapján
Az óvodai felvételt beíratás előzi meg. A beíratás április hónapban történik.
Időpontja: reggel 800 – 1600 h – ig.
Egészségkárosult gyermek felvétele esetén: próbaidő kb. 1 hónap annak elbírálására, hogy a
gyermek alkalmas – e az óvodába járásra. Ezután a csoportvezető óvodapedagógus
kezdeményezheti a gyermek szakvizsgálatát a szülő beleegyezésével, elzárkózása esetén
továbbítjuk a jegyző felé.
Szervezhető:
 Osztott,
 Osztatlan,
 Részben osztott kis, és nagycsoport,
 Integrált csoport.
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A csoportok szervezésénél a gyermekek életkora a meghatározó.
Integrált csoport szervezése esetén a sajátos nevelési igényű gyermekek száma nem haladhatja
meg a csoportlétszám 15 % - át.
5.

A gyermekek távolmaradásának igazolására, a térítési díjak be-, illetve
visszafizetésére vonatkozó szabályok

Ha a gyermek az óvodától távol marad mulasztását a szülőnek igazolnia kell. A mulasztást
igazoltnak kell tekinteni, ha a szülő előzetesen vagy utólag bejelentette az
óvodapedagógusnak, hogy gyermekét nem viszi óvodába, illetve a gyermek beteg volt, és
három napon túli gyógyulását orvos igazolja vagy az óvoda által használt igazolással igazolja
a távollétet.
A térítési díj megállapításakor a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet szerint ingyenes óvodai
étkeztetésre jogosult az a gyermek, aki:
a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
b) 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 gyámhatóság, vagy
f)családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb
munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal
csökkentett, azaz nettó összegének 130%Egyéb esetekben a megállapított térítési díj befizetése minden hónapban a Balkány Város
Önkormányzat 1sz. irodájában történik, 8 órától 16 óráig.
Nem fizetés esetén a szülő 2 alkalommal 8 naponként felszólítást kap. Az eredménytelen
felszólítás és a gyermek szociális helyzetének vizsgálata után az óvodai elhelyezést az
óvodavezető megszüntetheti.
Hiányzás esetén az étkezés lemondása a bejelentést követő naptól lép életbe, s a következő
hónapban írható jóvá.
A szülőnek azt is be kell jelenteni, ha a következő naptól hiányzás után a gyermek újra
óvodába jön.
A teljes hét lejelentésére előző hét péntekén van lehetőség.
A bejelentés minden nap 10 óráig fogadható el.
Be nem jelentett hiányzás esetén a szülő a térítési díj visszafizetésére nem tarthat igényt.
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IV.

Balkányi Barackvirág Óvoda szerkezeti struktúrája

1. Az óvodavezető helye, szerepe, feladatai
Az intézmény lineáris szervezet.
ÓVODAVEZETŐ

VEZETŐ HELYETTES

ÓVODAPEDAGÓGUSOK

DAJKÁK

PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS
A

Az óvoda élén az óvodavezető áll a feladatait a (Nkt.69. §) vonatkozó előírásainak
megfelelően látja el, ő az intézmény egyszemélyi felelőse. Balkány Város Önkormányzata
által meghirdetett pályázat útján, óvodavezetői megbízás alapján a Közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. tv. és a végrehajtására kiadott138/1992. (X.8.) Korm.
rendelet, illetve a 11/1994. (VI.8.) MKM. rendeletben foglaltak az irányadók. Az egyéb
munkáltató jogkörét, felelősségét, feladatait a köznevelési törvény, az óvoda belső
szabályzatai valamint a polgármester gyakorolja.
Hatáskörébe tartozik a rendelkezésre álló költségvetés alapján az intézmény személyi és
tárgyi feltételeinek biztosítása.
Feladata:








A nevelőtestület vezetése,
A pedagógiai munka irányítása, ellenőrzése;
Az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben való döntés,
amelyet jogszabály vagy közalkalmazotti szabályzat nem utal más
hatáskörbe;
A döntések végrehajtásának megszervezése és ellenőrzése;
A munkavállalói érdekképviselettel és a szülői közösséggel való
együttműködés;
Az óvodai ünnepek munkarendhez igazodó méltó megszervezése;
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A rendelkezésre álló költségvetés alapján az intézmény működéséhez
szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása;
Ésszerű, takarékos gazdálkodás megszervezése;
A kötelezettségvállalási, munkáltatói jogkör gyakorlása
A jogszabályban előírt egyeztetési kötelezettség betartása a közalkalmazottak
foglalkoztatására, élet- és munkakörülményeire vonatkozó kérdésekben;
A jogszabályok által a vezető hatáskörébe utalt — és át nem ruházott
feladatok ellátása
Az intézmény külső szervek előtti teljes képviselete azon lehetőség
figyelembevételével, hogy a képviseletre meghatározott ügyekben eseti, vagy
állandó megbízást adhat



Kapcsolattartás, koordináló tevékenység
- Balkányi Polgármesteri Hivatallal;
- Balkány Város Önkormányzatával
- Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Nagykállói
Tagintézményével
- Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Nagykállói
Tagintézményének Balkányi Telephelyével,
- Oktatási Hivatal Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ
- Társintézményekkel (Szabolcs Vezér Alapfokú és Művészeti Általános
Iskola)
- Közművelődési Intézményekkel: József Atilla Művelődési Ház és
Könyvtár
- Dél – Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ
Gyermekjóléti Szolgálat
- Balkány Város Roma Nemzetiségi Önkormányzattal
(Az óvodavezető megbízásából esetenként a nevelőtestület tagjai is részt
vesznek ebben az együttműködésben.)

A felettes szervek, valamint a közalkalmazotti megbízott informálása;

A Közalkalmazotti Szabályzat és a Szervezeti és Működési Szabályzatban
megfogalmazott vezetésre vonatkozó pontok ellátása.
Az óvodavezető felelős

Az intézmény szakszerű és törvényes működéséért;

Felelős a jogszabályok, rendeletek betartásáért; betartatásáért;
 A pedagógiai munkáért;

A takarékos gazdálkodásért;

A gyermekvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, a
nevelőmunka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért;

A gyermekbalesetek megelőzéséért;

A gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért;

A pedagógusi középtávú továbbképzési program, valamint az éves
beiskolázási terv elkészítéséért;

A pedagógusok továbbképzésének megszervezéséért;

Az intézmény ellenőrzési, mérési, értékelési és minőségbiztosítási
rendszerének működéséért.

A nevelőtestületi értekezlet és az alkalmazotti közösség értekezletének
előkészítése, vezetéséért;
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A döntések /állásfoglalások/ végrehajtásának megszervezése és
ellenőrzéséért;
A nevelőmunka irányítása és ellenőrzéséért;
A rendelkezésre álló költségvetés alapján az intézmény működéséhez
szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításáért;
A munkavállaló érdekképviseleti szervekkel, a szülői szervezet
együttműködéséért;
A kötelezettségvállalási, munkáltatói és kiadmányozási jogkör
gyakorlásáért;
Az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben való
döntésért, amelyet jogszabály /közalkalmazotti szabályzat/ nem utal
máshatáskörébe;
A jogszabályban előírt egyeztetési kötelezettség betartásáért a
közalkalmazottak foglalkoztatására, élet- és munkakörülményeire
vonatkozó kérdésekben;
Az intézmény külső szervek előtti teljes képviseletéért azon lehetőség
figyelembevételével, hogy a képviseletre meghatározott ügyekben eseti
vagy állandó megbízást adhat;
A jogszabályok által a vezető hatáskörébe utalt – és át nem ruházott –
feladatok ellátásáért;
gyakorolja a munkáltatói jogkört
dönt az óvoda működésével kapcsolatos minden olyan ügyben, amelyet
jogszabály nem utal más hatáskörbe
képviseli az intézményt
az alkalmazottak foglalkoztatására, élet- és munkakörülményeire vonatkozó
kérdések tekintetében a jogszabályban előírt egyeztetéseket lefolytatja

2. Az óvodavezető képviseleti joga
Az óvodát az óvodavezető képviseli.
Képviseleti jogát átruházhatja távollétében:

Gyermekvédelmi feladatokat és annak jogkörét a gyermekvédelmi felelősre;

Munkavédelmi feladatok ellátását a Munkavédelmi Szabályzatban foglaltak
szerint a munkavédelmi megbízottra;

A gazdálkodással kapcsolatos ügyintézés a helyettesre;

Az óvodavezető illetve helyettesének akadályoztatása esetén a vezetői
feladatokat a kijelölt alkalmazott, vagy kijelölés elmaradása esetén az
intézményben tartózkodó rangidős óvodapedagógus köteles ellátni.
1.1. Az óvodavezető-helyettes
Vezetői tevékenységét az óvodavezető közvetlen irányítása mellett végzi.
a) az óvodavezető akadályoztatása esetén korlátozott jogkörben - el nem halasztható
ügyek intézése - ellátja az óvodavezető helyettesítését. Az óvodavezető tartós
távollétében teljes jogkörrel helyettesíti az óvodavezetőt. Tartós távollétnek minősül a
két hetet meghaladó távollét.
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b) Közreműködik:
 a nevelési területen a vezető által megállapított tevékenységének irányításában,
 a nevelőtestületi és alkalmazotti értekezletek előkészítésében
 az óvodai hagyományok őrzésével, az ünnepélyek szervezésével kapcsolatos
feladatok ellátásában
 belső továbbképzések megszervezésében
 a szakmai munkaközösség, munkacsoportok, Önértékelési munkacsoport
működési feltételeinek biztosításában
b) Közvetlenül végzi:
- a pedagógiai munkát segítők munkájának irányítását.

V.

NEVELŐTESTÜLET

1.
A nevelőtestület működési rendje
A nevelőtestület
A nevelőtestület az intézmény pedagógusainak közössége, nevelési és oktatási kérdésekben a
közoktatási intézmény legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve.
A nevelőtestület feladatai és jogai
A nevelőtestület legfontosabb feladata a pedagógiai program, az intézményi önértékelési
program, az éves munkaterv megvalósítása, ezáltal a gyermekek magas színvonalú nevelése
és oktatása. Ennek a komplex feladatnak megfelelően a nevelőtestület véleményező és
javaslattevő jogkörrel rendelkezik minden, az intézményt érintő ügyben.
A nevelőtestület döntési jogkörébe tartozik: (Nkt.70§) (2.)
 A Pedagógiai Program és módosításának elfogadása,
 Az intézmény éves munkatervének elfogadása,
 Az SZMSZ és a házirend elfogadása;
 A tanév munkatervének jóváhagyása;
 Átfogó értékelések és beszámolók elfogadása;
 Az intézményvezetői programok szakmai véleményezése;
 A nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztása;
 Saját feladatainak és jogainak részleges átruházása.
 Az intézményvezetői pályázathoz készített vezetési programmal összefüggő
szakmai vélemény kialakítása.
A nevelőtestület értekezletei
A nevelőtestület feladatainak ellátása érdekében számos értekezletet tart a tanév során. Az
értekezletek egy részét az intézmény éves munkaterve rögzíti.
A nevelőtestületi értekezletre vonatkozó napirendi pontjához az egyetértési jogot
gyakorlók képviselőjét meg kell hívni.
A nevelőtestület döntései és határozatai
A nevelőtestület döntéseit és határozatait – a jogszabályokban meghatározottak kivételével –
nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza.
Titkos szavazás esetén szavazatszámláló bizottságot jelöl ki a nevelőtestület tagjai közül. A
szavazatok egyenlősége esetén az intézményvezető szavazata dönt.
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A nevelőtestületi értekezlet lényegkiemelő, emlékeztető jegyzőkönyvét kijelölt pedagógus
vezeti. A jegyzőkönyvet az intézményvezető, a jegyzőkönyvvezető és a nevelőtestület
jelenlévő tagjai közül két hitelesítő írja alá. A döntések az intézmény iktatott anyagába
kerülnek.
Rendes és rendkívüli nevelőtestületi értekezlet esetén egyaránt dokumentálási kötelezettsége
van a testületnek.
A jegyzőkönyvet a nevelőtestület véleménye alapján megválasztott nevelőtestületi tag vezeti
Az értekezletet követő három munkanapon belül kell elkészíteni.
Tartalma: Az értekezlet időpontja, helyszíne, napirendi pontok felsorolása, jegyzőkönyvvezető megnevezése, a részletes napirendi pontoknak megfelelő elhangzott hiteles szöveg
dokumentálása.
Az óvodavezető, a jegyzőkönyvvezető és két hitelesítő írja alá. Csatolni kell mellé a jelenléti
ívet.
Információáramlás
Vezetői információs rendszer kialakítása:
Az óvodavezetőnek folyamatosan, megfelelő információk birtokában célszerű, és
megalapozott döntéseket kell hoznia, működtetnie kell egy olyan vezetői információs
rendszert amely eleget tesz a követelményeknek, megbízhatóvá teszi a vezetői döntéshozatalt,
és a külső szervek részére adott jelentéstartalmak megbízhatóak maradnak.
A vezetői információs rendszer lehetővé teszi:
a szükséges információk kiválasztását és
feldolgozását,
külső és belső forrásokból képes adatokat információkká konvertálni,
képes kommunikálni,
a tervezési, irányítási és ellenőrzési célra szolgáló információkat közvetíteni.
Az intézményvezető minden szintre csak olyan mennyiségű releváns információt érkeztessen,
amely az átgondolt és indokolt intézkedéshez, a döntés meghozatalához elengedhetetlenül
szükséges.
A vezetői információs rendszer három fő összetevője biztosítja az alábbiak találkozását,
együttműködését:
•
a döntéshozó vezetőnek (aki információkat kap az óvodát érintő tényekről, amelyek
segítségével dönt a tervezés, a megvalósítás és az ellenőrzés módjáról és tartalmáról),
•
az információnak (azok a feldolgozott adatok, amelyek már felhasználhatóak a
döntéshozatalban),
•
a technikai apparátusnak (az összekötő kommunikációs rendszer, amelynek
segítségével állítják elő, rendszerezik és közvetítik a döntéshozatalhoz szükséges
információkat)

A Balkányi Barackvirág Óvoda belső információs rendszere
1. A tájékoztatás:
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Kinek szól
Szülők részére
bejárati ajtaja.

Módja Helye
Hirdetőtábla, Csoportszobák előtt kifüggesztett faliújság

Az óvoda

Gyermeköltözők
Havi eseménynaptár Hirdetőtábla
Dokumentumok megtekinthetősége Hirdetőtábla
Nevelőtestület részér:
Hirdetőtábla
E-mail-en
balkovod@gmail.com
Szóban
Körözvényben
Nevelőtestületi értekezletek alkalmával
Alkalmazotti kör
Hirdetőtábla
E-mail-en
balkovod@gmail.com
Szóban
Körözvényben
Alkalmazotti értekezlet alkalmával
Fontos, hogy az Óvodában belül kialakított kommunikációs és információs rendszer
biztosítsa, hogy az
•
vertikálisan:
zavarmentes,
szabályozott
kellő mennyiségű
megfelelő minőségű legyen
eljutását, a visszacsatolást biztosítsa.
•
-

Horizontálisan:
egymás tevékenységét kiegészítő legyen
tegyék lehetővé az érintettek közötti: együttműködést,
véleménycserét,
együttes fellépést,
Az óvoda vezetője nyomon követi az óvodapedagógusokra vonatkozó jogszabályi
változásokat és azokról a legközelebbi információs fórumon tájékoztatást ad.
Az információátadás különböző formáinak meghatározása
Az óvodán belüli információátadásnak számos formája ismert, és alkalmazott. Az információ
tartalmának, fontosságának, a gyors célba juttatás igényének figyelembe vételével határozzuk
meg, hogy azokat milyen kommunikációval juttatjuk el a munkatársakhoz.
Fontos, hogy hivatalos formában csak hiteles információk áramolhassanak a szervezeten
belül, és kerülhessenek indokolt esetben a szervezeten kívülre, továbbá, hogy a bizalmas
információkhoz illetéktelenek ne juthassanak hozzá.
Az Óvodához érkező információk szervezeten belüli útját szabályozni kell. Az
információáramlás módját meghatározza a beérkező információ, annak jellege (irányító
szervtől, üzleti partnertől, ügyféltől stb. kapott) és tartalma (felhívás, utasítás, megrendelés,
szállítás, kérelem, panasz stb.).
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Befolyásolja továbbá az, hogy:
•
melyek azok, amelyeket mindenki számára elérhetővé kell tenni (jogszabályok,
körlevelek) és
•
melyek azok, amelyek csak a szerv meghatározott egységei számára fontosak
(pénzügyi tranzakciók, szerződéskötések, pályázatok stb.) továbbá, hogy
•
kihez kerüljön az eredeti, és kikhez a másolati példányok,
•
az információk címzettjei az információkat milyen célra használhatják.
A szükséges információkhoz való hozzáférés rendje
Az alapvető cél az, hogy az óvoda vezetése által kitűzött célok teljesítéséhez a vezetés
iránymutatást adjon munkatársainak, és a végrehajtásról, a feladatok ellátásáról a vezetés
megbízható visszajelzéseket kapjon, amelyek alapján megteheti a szükséges korrekciós
intézkedéseket.
Ebből következik, hogy a célirányos, hatékony és eredményes működés csak akkor valósulhat
meg, ha minden dolgozónak időben rendelkezésére állnak a feladatellátáshoz számára
szükséges információk.
Fontos követelmény, hogy az érkező információk feldolgozását, értékelését követően az
óvodavezető kapjon tájékoztatást a szabálytalanul végzett tevékenységekről, a
megszüntetésükre, mérséklésükre hozott intézkedésekről és azok eredményeiről.
Törekedni kell arra, hogy az információ pontos, megbízható, teljes, releváns és közérthető
legyen.
A nem célirányos, pontatlan, megbízhatatlan, hiányos, nem egyértelműen fogalmazott
információk félreértésekre adnak lehetőséget, és az elvárttól eltérő, esetenként szabálytalan
munkavégzéshez vezethetnek. Ez csak úgy küszöbölhető ki, hogy az információkat pontosan
fogalmazzuk meg, gondoskodva tartalmuk megbízhatóságáról, a konkrét feladat elvégzéséhez
szükséges valamennyi releváns, a feladattal összefüggő információ időben történő átadásáról.
A pedagógust és a nevelőmunkát közvetlenül segítő és az egyéb munkakörben alkalmazottat
titoktartási kötelezettség terheli a munkahelyével, a munkatársaival, a gyermekkel és
családjával kapcsolatos minden olyan tényt, adatot, információt illetően, amelyről a
hivatásának ellátása során szerzett tudomást.
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VI.

A NEVELŐMUNKA BELSŐ ELLENŐRZÉSE

1.Az ellenőrzésre jogosultak és jogaik
Az óvodavezető és a helyettese az ellenőrzési ütemterv, illetve írásban rögzített
munkamegosztás alapján, a pedagógiai munka eredményessége és az intézmény zavartalan
működése érdekében ellenőrzi, értékeli a közalkalmazottak munkáját. Az ellenőrzési ütemterv
az éves munkaterv melléklete. Az ellenőrzést követően – az ellenőrző személyek-, s
tapasztalataikat ismertetik az érintett ellenőrzött személyekkel.
Az ellenőrzés során tapasztaltakról minden esetben feljegyzés készül, melyeket az ellenőrzött
munkatársak megismernek, és aláírásukkal igazolják a megismerés tényét. Az ellenőrzésről
készült dokumentumok az ellenőrzési dossziéba kerülnek.
A szakmai munkaközösség részt vesz az intézményben folyó szakmai munka belső
ellenőrzésében is.
2.

Felelősségi viszonyok

A belső ellenőrzési rendszer: - kialakításáért,
- szabályozottságáért,
- hatékony működéséért, és a belső ellenőrzési rendszer
- összhangjáért, és
- jogszerűségéért az óvodavezető felelős.
Belső ellenőrzést végezhetnek:
(munkamegosztás)

- intézményvezető
- intézményvezető helyettes
- munkaközösség vezető és munkaközösségi tagok

Az ellenőrzés területei: Az adott munkakörre vonatkozó, a munkaköri leírásban elvárt
tevékenységek.
Az ellenőrzöttek: Az óvoda minden foglalkoztatottja, alkalmazottja.
Az ellenőrzés gyakorisága/ideje: Havonta, vagy évi két alkalommal, - az éves ütemtervben
konkrét időben megadva.

3.

Az ellenőrzések fajtái


tervszerű: éves ütemtervben rögzítve:

-

az ellenőrző személyek megjelölésével
az ellenőrzött személyek megjelölésével
az ellenőrzés feladatának megjelölésével
az ellenőrzés idejének megjelölésével
az ellenőrzés gyakoriságának megjelölésével
illetve kontrollátogatás, ha szükséges
beszámoltatással a területfelelősöktől


-

spontán: eseti ellenőrzés
a problémák feltárása, megoldása érdekében
a felkészültség felmérésének érdekében
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Óvodavezető
Mint az intézmény egyszemélyi felelőse, ellenőrzése alá tartozik az intézményben folyó
nevelő – oktató munka belső ellenőrzése.
Együttműködik munkatársaival annak érdekében, hogy az intézmény elérje a kitűzött céljait.
Fokozott figyelmet fordít a környezetre, a humánerőforrás fejlesztésre, és az irányításra.
A Pedagógiai Programmal összhangban az éves munkatervben lebontva biztosítja a célok és
feladatok megvalósulását, az éves értékelésben értékeli a csoportok munkáját, ill. a további
fejlesztéseket határoz meg. A közös célok meghatározásakor figyelembe veszi a
kivitelezhetőséget. Szakmai megbeszéléseken reálisan értékeli a döntéseit.
Óvodavezető helyettes ellenőrzi, segíti és értékeli az óvoda dolgozóinak tevékenységét,
tapasztalatairól rendszeresen tájékoztatja az óvodavezetőt;
 Folyamatosan figyelemmel kíséri a nevelő – fejlesztő munkát, a munkatervi
feladatok megvalósítását,
 Esetenként részt vesz ellenőrzéseken is;
 A megfigyeléseiről feljegyzést készít, melynek egy példányát az óvodavezető
rendelkezésére bocsátja, megfigyeléseiről beszámol.
 Felelősen vezeti és koordinálja az Önértékelési csoport munkáját
Gyermekvédelmi felelős
Veszélyeztetett, hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek csoportban
elfoglalt helyét ellenőrzi.
Kapcsolatot tart a Dél – Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ
Gyermekjóléti Szolgálat munkatársával és erről havi rendszerességgel beszámolót tart az
óvodavezetőnek. A tanév munkájának értékelésekor a gyermekvédelmi felelős véleményt
mond területéről.
Az ellenőrzések tapasztalatait értékelni kell.
Az általános tapasztalatokat a nevelőtestülettel meg kell ismertetni, a cél elérése érdekében
módosítani kell. A munkaközösség vezetők, és tagok ellenőrzési feladatai
Munkaközösség vezető
Munkaközösségi tagok nevelő munkájának szakmai irányításáért és ellenőrzéséért.
A szakmai munkaközösség tagjai elvállalhatják a gyermekvédelemmel összefüggő, a kiemelt
figyelmet igénylő, és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek integrációját szolgáló
feladatokat is. A munkaközösség vezető a munkatervi feladatokat határidőre elvégzi. Elvégzi
a munkaközösség keretén belül történő előadások, korreferátumok megszervezését,
szakirodalmak ajánlását, a bemutatókra történő felkészülés, lebonyolítás ellenőrzését, a
munkaközösség által szervezett programok, versengések, kiállítások szervezését.
ÉRTÉKELÉS
Az értékelés célja: a teljes alkalmazotti körre vonatkozóan a munkateljesítmény folyamatos
ösztönzése. Az értékelés szempontrendszere a stratégiai dokumentumainkban megfogalmazott
alapértékekre, követelményekre épül.
Az értékelés rendje:
az egyén értékelése: az ellenőrzött tevékenység után
az ellenőrzött és az ellenőrzést végző jelenlétében vagy
pozitív eredmény esetén:
a nevelőtestület előtt vagy
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a teljes alkalmazotti kör előtt
a munkaközösség értékelése: a munkaközösség tagjainak jelenlétében vagy
pozitív eredmény esetén:
a nevelőtestület előtt vagy
a teljes alkalmazotti kör előtt
- az aktuális feladathoz rendelt csoport értékelése: a csoport tagjainak jelenlétében
pozitív eredmény esetén:
a nevelőtestület előtt vagy
a teljes alkalmazotti kör előtt
az intézmény működéséről átfogó értékelést évi egy alkalommal
készít: az intézményvezető
-

Az értékelések módja
- egyéni értékelés, az ellenőrzött tevékenység után
- kisebb közösség munkájának értékelése az ellenőrzött tevékenység után
- általános tapasztalatok értékelése a nevelőtestület előtt

VII. SZÜLŐK ÉS NEVELŐK KAPCSOLATTARTÁSÁNAK
RENDSZERE
1. A szülői szervezet létrehozása, a szülők és óvodapedagógusok munkájának
összehangolása

A szülők az óvodában a Ktv. – ben meghatározott jogaik és kötelességeik érdekében szülői
szervezetet (közösséget) hoznak létre. (a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény
73. §)
A szülői közösség működési rendjéről saját maga dönt.
A szülők képviselőivel az óvodavezető tart kapcsolatot.
Az óvodai csoportok szülői közösségeit az egy csoportba járó gyermekek szülei alkotják.
Minden korcsoportban külön szülői szervezet működik.
A szülői szervezetek meghatározott munkaterv szerint működnek, mely munkaterv része az
óvoda éves munkatervének. Az elnökkel az óvodavezető tartja a kapcsolatot. Az óvodavezető
akadályoztatása esetén az általános helyettes tarja a kapcsolatot.
Az óvoda szülői közösség választmánya (vezetősége), vagy az óvodai szülői értekezlet akkor
határozatképes, ha azon az érdekelteknek több mint ötven százaléka jelen van. Döntéseit nyílt
szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.
Az óvoda vezetőjének az óvodai szülői közösség vezetőségét nevelési évenként két
alkalommal, össze kell hívnia, és ezen tájékoztatást kell adnia az óvoda feladatairól,
tevékenységéről. Az óvodapedagógus a korcsoport szülői munkaközössége képviselőjének
alkalomszerűen ad tájékoztatást.
Integrált óvodai intézmény esetében az óvodavezetőnek a nevelési év megkezdésekor
kötelező összehívnia a szülői közösséget, ahol szintén tájékoztatást kell adnia az óvoda
munkájáról.
Az óvodai szülői közösség döntési jogot gyakorol:
 A saját működési rendjében,
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Munkatervének a Pedagógiai Programjának elfogadása előtt,
Tisztségviselőinek elfogadásában.

Az óvodai szülői közösség egyetértési, véleményezési jogot gyakorol az alábbi területeken:
 Az óvodai SZMSZ kialakításában,
 A házirend kialakításában,
 Az éves munkaterv és beszámoló elkészítésekor
 A vezetők és a szülői szervezetek közötti kapcsolattartás módjában,
 Az ünnepélyek megemlékezések rendjét szabályozó részeiben,
 A szülőket anyagilag is érintő ügyekben,
 A szülői értekezlet napirendjének meghatározásában,
 Az óvoda és a család kapcsolattartási rendjének kialakításában,
 A gyermekvédelmi feladatoknak meghatározásában,
 A munkatervnek a szülőket is érintő részében.

Képviseli a szülőket és a gyermekeket a köznevelési törvényben megfogalmazott jogaik
érvényesítéséhez.
Figyelemmel kíséri a nevelőmunka eredményességét. Megállapításairól tájékoztatja a
nevelőtestületet és a fenntartót.
A gyermekek nagyobb csoportját érintő bármely kérdésben tájékoztatást kérhet a nevelési
intézmény vezetőjétől, az e körbe tartozó ügyek tárgyalásakor. Képviselője tanácskozási
joggal részt vehet a nevelőtestületi értekezleten. Az óvodavezetői pályázatról véleményt
nyilváníthat, melyet írásba foglal és az előkészítő bizottság elnökének átad.
A szülők és az óvodapedagógusok között a nevelési feladatok összehangolására az alábbi
esetekben nyílik lehetőség:
 Fogadó órák;
 Nyilvános ünnepélyek
 Családlátogatások,
 Szülői értekezletek;
Célja és feladata: megfelelően informálni a szülőket arról, hogy gyermekük fejlődése milyen
szinten áll. Az óvoda működésével, szervezési kérdésekkel kapcsolatos tájékoztatás.
A szülői értekezletek összevont, illetve csoportos értekezletek lehetnek. Az értekezletek
időpontját legalább 3 nappal kell a szülők tudomására hozni.
A csoportszülői értekezletekről minden esetben jelenléti ívet kell készíteni, melyet az óvoda
irattárában kell elhelyezni.
A szülői értekezleteken a csoportokhoz tartozó valamennyi dolgozó köteles részt venni,
távolmaradás csak indokolt esetben az óvodavezető előzetes engedélyével történhet.
 Faliújságokra kifüggesztett információk,
 A szülők képviselőjének részvétele a nevelői értekezleteken;
 Gyermekvédelmi intézkedések;
Fokozatosabb együttműködés a gyermek veszélyeztetettsége esetén
Ha az óvoda a gyermeket veszélyeztető okokat pedagógiai eszközökkel nem tudja
megszüntetni, vagy a gyermekközösség védelme érdekében indokolt, segítséget kérhet:
- a gyermekjóléti szolgálattól, illetve
- az oktatásügyi közvetítői szolgálattól, vagy
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- más, az ifjúságvédelmi, családjogi területen működő szolgálattól.
Ha további intézkedésekre van szükség, a nevelési – fejlesztési intézmény megkeresésére a
gyermekjóléti szolgálat javaslatot tesz arra, hogy az óvoda a gyermekvédelmi rendszer keretei
között milyen intézkedést tegyen.
A gyermek folyamatos nyomon követés
Az óvoda az óvodás gyermekek fejlődését folyamatosan nyomon követi, indokolt esetben
kezdeményezi a szülőnél a Pedagógiai Szolgálat igénybevételét.
Az óvoda a gyermek értelmi -, beszéd -, hallás -, látás -, mozgásfejlődésének eredményét –
szükség szerint, de legalább félévenként – rögzíti.
Rögzíteni kell a gyermek fejlődését szolgáló
- intézkedéseket,
- megállapításokat,
- javaslatokat.
A szülő kérésére az óvoda, tájékoztatót készít a gyermek óvodai fejlődéséről, és javaslatot
tesz a gyermek további fejlődéséhez szükséges intézkedésekre (a továbbiakban: fejlesztési
javaslat). A fejlesztési javaslat elkészítését a szülő az iskolába lépést megelőző három, illetve
az iskola megkezdését követő hat hónapon belül kérheti. A fejlesztési javaslatot az óvoda
átadja a szülő részére. Ezt a szabályt először 2010/2011 – es nevelési évtől alkalmazzuk.

VIII. A KÜLSŐ KAPCSOLATOK RENDSZERE
1. A külső kapcsolatok célja, formája és módja
Intézményünk a feladatok elvégzése, a gyermekek egészségügyi, gyermekvédelmi és
szociális ellátása érdekében és egyéb ügyekben rendszeres kapcsolatot tart fenn más
intézményekkel és cégekkel.
A vezetők, valamint a nevelő – oktató munka szakterületeinek képviselői rendszeres
személyes kapcsolatot tartanak a társintézmények azonos beosztású alkalmazottaival,
meghívás vagy egyéb értesítés alapján.
A kapcsolattartás formái és módjai:
 Közös értekezletek tartása;
 Szakmai előadásokon és megbeszéléseken való részvétel,
 Módszertani bemutatások és gyakorlatok tartása;
 Közös ünnepélyek rendezése;
 Intézményi rendezvények látogatása,
 Hivatalos ügyintézés levélben, telefonon, e-mailben.
2. Rendszeres külső kapcsolatok
Intézményünk a feladatok eredményes ellátása érdekében rendszeresen munkakapcsolatot tart
számos szervezettel. Napi munkakapcsolat köti az intézményt a közös fenntartásban működő
intézményekhez és szervezetekhez.
Az intézmény kapcsolatban áll az alábbi szervezetekkel:
 A fenntartóval;
 A gyermekek egészségügyi ellátásáról gondoskodó társintézményekkel,
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A gyermek- és ifjúságvédelmi hatóságokkal,
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szakértői
Bizottságával, és Korai fejlesztő központtal;
Dél – Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ Gyermekjóléti
Szolgálat munkatársaival;
A történelmi egyházak szervezeteivel;
Patronáló cégekkel, vállalkozókkal,
Sportegyesületekkel;
Roma Nemzetiségi Önkormányzattal.
Oktatási Központ Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központtal.
Szabolcs-Szatmár-Bereg- Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Nagykállói
Tagintézményével
Szabolcs-Szatmár-Bereg- Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Nagykállói
Tagintézményének Balkányi Telephelyével
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AZ ÓVODAI HAGYOMÁNYOK ÁPOLÁSA MEGEMLÉKEZÉSEK,
ÜNNEPÉLYEK RENDJE
A gyermekközösséggel kapcsolatos hagyományok illetve azok szervezésére vonatkozó
tudnivalók

1.

Nevelőmunkánkban fontosnak tartjuk az ünnepélyeket és megemlékezéseket, az ünnepi
előkészületeket. Fontos szempont, hogy az ünnepség, a megemlékezés ne legyen megterhelő
és fárasztó gyermekeink számára, érezzék azt, hogy öröm, és szép élmények kapcsolódnak az
ünnepekhez. Az ünnepi készülődés és maga az ünnep is meghatározott külsőségek között
zajlik. A pedagógusok kötelessége, hogy pontosan és aktívan részt vegyenek az óvodai
ünnepségeken és az éves munkaterv szerinti rendezvényeken. Gyermekeink érezzék azt, hogy
mennyi öröm és szép élmény kapcsolódik az ünnepekhez! Az ünneplés során használt
eszközeink színesek, esztétikusak és ízlésformálóak. A személyiség kialakulásának, az egyéni
képességek kibontakoztatásának az ünnep keretén belül is teret adunk. Ünnepeinket családias,
közvetlen hangulat jellemzi, mely bátorságot ad gyermekeinknek az egyéni szerepléshez,
önmegvalósításhoz.
Az ünnepek, ünnepélyek, megemlékezések célja:
Közösségi érzés alakítása.
A gyermekek közötti együttműködés fejlesztése.
Kultúránk megismertetése.
Hagyományok tiszteletére nevelés.
Ízlésformálás.
Feladataink
-

A megemlékezés külsőségekben történő megjelenítése.
/ ünneplőruha, teremdíszítés, ünnepi asztal /.
A nap másságának megéreztetése.
Esztétikai élmények nyújtása.
Kreativitásra ösztönzés.
Hagyományok teremtése, ápolása.

Hagyományos ünnepeink:
Megemlékezések: a gyermekek név- és születésnapjáról;
Ajándékkészítés anyák napjára, kisebb óvodásoknak;
Tapasztalat-, élményszerző kirándulások.
Óvodai ünnepélyek, rendezvények időrendben:
-

őszi családi nap
mikulás
karácsonyváró hét,
farsang,
tavaszváró húsvét
gyermekek hete,
gyermeknap,
anyák napja,
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-

idősek számára műsor,
évzáró.

Az évzáró nyilvános ünnep, a többi rendezvényen elsősorban az óvoda dolgozói vesznek
részt, de esetenként a szülőket is meghívjuk.. Rövid, pergő, sok gyermeket egyszerre
megmozgató, a csoport kedvenc dalaiból, mondókáiból és verseiből összeállított műsorokkal
készülünk. Közös és egyéni szereplés tarkítja műsorainkat
Az ünnepélyek szervezéséért a nevelőtestület minden tagja felelős. Szükség szerint a dajkák is
részt vesznek a szervezésben. Társadalmi szervek felkérésére a gyermekek csak az óvoda
nyitvatartási ideje alatt szerepelhetnek olyan műsorszámmal, ami külön felkészülést nem
igényel
Az alapellátáson kívüli foglalkozások szervezeti formái
A Barackvirág Óvoda térítésmentes szolgáltatásai:
- Logopédiai ellátás igénybevétele biztosított. A logopédus javaslatára szülői
beleegyezés alapján heti két alkalommal a Pedagógiai Szakszolgálat
szakembere látja el.
- Fejlesztőpedagógus heti két alkalommal foglalkozik a részképességben
lemaradt gyerekekkel.
- Gyógypedagógus közvetlen kapcsolatot tart az óvodavezetővel és az
óvodapedagógusokkal.
- Történelmi egyházak szervezésében hitoktatás
- Tehetségműhely foglalkozás
A Barackvirág Óvoda térítésköteles szolgáltatásai az önköltséges foglalkozások, amelyek a
következők alapján működnek:
- Önköltséges foglalkozások szabályzata, foglalkozási áganként
–
költségszabályzat alapján
- Lehetséges önkéntes foglalkozások az eddigi gyakorlat alapján: úszás,
kézműves foglalkozás, idegen nyelv megszerettetése, tánc, balett.
- Az igények felmérése minden év elején, szeptemberben, írásban történik
- A foglalkozásokat a szülői igények alapján szervezzük, mellyel kapcsolatosan
a szülők írásban nyilatkoznak, és írásban fogadják el a költségtérítés mértékét.
- Az indítandó foglalkozások számát és típusát mindig az aktuális igények, és
körülmények határozzák meg, tehát ennek megfelelően változhat.
- Arra törekszünk, hogy a foglalkozásokat lehetőség szerint a délutáni órákban
szervezzük.
- A foglalkozások időtartama igazodjék a korosztályhoz.
- Csak olyan szakembereket veszünk igénybe, akik 3 – 6 – 7 éves korosztály
pedagógiai és pszichológiai ismereteinek alkalmazásával tartják a
foglalkozásokat.
- Olyan tevékenységeknek adunk lehetőséget, melyek az óvoda Pedagógiai
Programjához, az egészséges neveléshez szorosan kapcsolódik.
2.

A nevelőkkel kapcsolatos hagyományok
 Továbbképzéseken, tanfolyamokon szerzett ismeretek átadása, megvitatása,
 Dajkák továbbképzése, tájékoztatás az aktuális nevelési kérdésekről,
feladatokról,

28

Balkányi Barackvirág Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata







Pályakezdő, illetve az újonnan belépő dolgozó beilleszkedésének segítése,
A távozó dolgozók, nyugdíjba vonulók búcsúztatása,
Megemlékezés Nőnapról,
Pedagógusnap megünneplése,
Karácsonyi ünnepség,
Alkotóház: a szülők, pedagógusaink és a pedagógus munkát közvetlenül
segítők és más intézmények részvételével.

IX.

GYERMEKVÉDELMI MUNKA MEGSZERVEZÉSE,
ELLÁTÁSA

1. Az óvoda vezetője és az óvodában dolgozók közreműködnek a gyermek
veszélyeztetettségének megelőzésében és megszüntetésében.
Az óvodavezető felel a gyermekvédelmi munka megszervezéséért és ellátásáért. E
hatáskörét a gyermekvédelmi megbízottra ruházza át.
A nevelőtestület minden tagjának feladata a gyermekvédelemmel kapcsolatos munkák
elősegítése, a gyermekvédelmi megbízott munkájának segítése.
2. Az óvoda (óvodavezető, gyermekvédelmi megbízott) gyermekvédelemmel kapcsolatos
feladatai:
 Elősegíteni a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekek óvodába
kerülését;
 A problémákat, a hátrányos helyzetet okozó tüneteket, az okokat felismerni, és
ha szükséges szakember segítségét kérni;
 Rendszeres óvodalátogatást figyelemmel kísérni;
 Szükség esetén családlátogatások végzése a csoportvezető óvónővel;
 A családok szociális és anyagi helyzetének figyelembevételével a különböző
támogatásokhoz való hozzájutást javaslatával elősegíteni;
 Az óvodavezető és a gyermekvédelmi megbízott együttműködik a Dél –
Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ Gyermekjóléti
Szolgálat munkatársaival, illetve a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó,
feladatot ellátó más személyekkel, intézménnyel és hatóságokkal,
 A Gyermekjóléti Szolgálat esetmegbeszéléseken való részvétel (az
óvodavezető akadályoztatása esetén a helyettes és a gyermekvédelmi
megbízott)
 Kölcsönös informálás a két intézmény között;
 Az óvodavezető minden esetben köteles kikérni Balkány Város Önkormányzat
jegyzőjének a véleményét, ha a szülő az 3. életévét betöltött gyermek esetében
felmentést kér az óvodavezetőtől, gyermeke rendszeres óvodába járása alól;
 A gyermekvédelemmel kapcsolatos jogszabályok változását rendszeresen
figyeli és azt, a dolgozók tudomására hozza;
 Fontos feladata, hogy segítse és szorgalmazza a veszélyeztetettség, a hátrányos
helyzet kritériumainak intézményi szintű megállapítását;
 Ha a gyermek veszélyeztetettségének megakadályozása érdekében tett óvodai
intézkedési lehetőségek kimerültek, köteles felvenni a kapcsolatot az illetékes
szervekkel. Intézkedést kér azoktól a szakemberektől (Gyermekjóléti
Szolgálat, Védőnő, Orvos, Jegyző) akik illetékesek a gyermek problémáinak
megoldásában.
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Folyamatos kapcsolattartás a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal
(nyilatkozatok beszedése, óvodai rendezvényeken való szülői részvétel
hatékonyságának növelésében)

3. Az intézményi faliújságon ki kell függeszteni a gyermekvédelmi feladatokat ellátó
intézmények címét, telefonszámát. A nevelési évet nyitó szülői értekezleten az óvoda
vezetője tájékoztatja a szülőket az óvodai intézmény gyermekvédelmi feladatairól.

X.
1.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Az óvoda egészségvédelmi szabályai

Az intézményi védő, óvó előírások














Az óvoda vezetője felelős az óvodában a nevelőmunka egészséges és
biztonságos feltételeinek a megteremtéséért, és a gyermekbalesetek
megelőzéséért. A feltétel rendszer vizsgálata, a feltételek javítása állandó
óvodavezetői feladat.
Az óvodában alkalmazottak általános feladatai közé tartozik a gyermekek testi
épségének megóvása.
Minden óvodapedagógusnak a Nemzeti Köznevelési törvényben előírt
feladatát képezi, hogy a rábízott gyermekek részére az egészségük, testi
épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, és ezek elsajátításáról
meggyőződjék, továbbá ha észleli, hogy a gyermek balesetet szenved, vagy
ennek veszélye fennáll, a szükséges intézkedést megtegye.
Az óvoda minden dolgozójának ismernie kell a munkavédelmi szabályzat,
tűzvédelmi utasítás és a tűzriadó terv rendelkezéseit. (Aláírásukkal igazolják)
Az óvodai egész napos nevelőmunka folyamán a dolgozónak körültekintően
kell megszervezni, a gyermekek tevékenységé. (Védő-, óvóelőírások
figyelembe vételével)
A dolgozók kötelesek a rábízott gyermekek testi egészségét védeni, megóvni.
Az óvónőknek fel kell hívni a gyermekek figyelmét a baleseti
veszélyforrásokra, a kötelező viselkedési szabályokra, egy esetleges rendkívüli
esemény bekövetkezésekor követendő magatartásra.
Különösen fontos ez, ha
- az udvaron tartózkodnak,
- ha különböző közlekedési eszközzel közlekednek,
- ha az utcán közlekednek,
- ha valamilyen rendezvényen vesznek részt,
- ha a közeli építkezést stb. látogatják meg,
- és egyéb esetekben.
Az óvoda vezetője és a munkavédelmi megbízott az egészséges és biztonságos
munkavégzés tárgyi feltételeit munkavédelmi ellenőrzések, szemlék keretében
rendszeresen ellenőrzi, s ha kell, a szükséges intézkedéseket megteszi.
A munkavédelmi szabályzat tartalmazza a munkavédelmi ellenőrzések
(szemlék) idejét, az ellenőrzésbe bevont személyeket.
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Az óvoda konyhájába csak egészségügyi kiskönyvvel rendelkező személy
léphet be.
Az óvoda területén dohányozni tilos!



Az intézményen belül szeszes ital fogyasztása tilos!

A gyermek megbetegedésekor a szülő és a pedagógus feladatai
 Az óvodában megbetegedő, lázas gyermeket a szülőnek, az érkezéstől
számított legrövidebb időn belül haza kell vinnie.
Az óvónőnek addig is gondoskodnia kell a gyermek ellátásáról, lázának
csillapításáról. Ha szükséges orvosi ellátásáról, a szülő érkezéséig.
 Lábadozó, gyógyszeres kezelés alatt álló gyermek az óvodát teljes gyógyulásig
nem látogathatja.
 A gyermek a betegség után csak orvosi igazolással jöhet ismét óvodába.
 A szülő, gyermeke fertőző betegsége esetén az óvodát köteles azonnal
értesíteni.
 A további megbetegedés elkerülése érdekében fokozott figyelmet kell fordítani
a fertőtlenítésre, tisztaságra.
 Csoportszobában szülő csak kivételes, engedélyezett alkalmakkor
tartózkodhat.
A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje
Az alkalmazottak egészségügyi felügyeletét a mindenkori üzemorvos látja el.
A gyermekek egészségügyi felügyeletét a gyermekorvos látja el. A gyermekek általános
orvosi vizsgálatáról évi két alkalommal gondoskodik, véleményezi az iskolaérettség szintjét a
testi érettségre, egészségi állapotára vonatkozóan.
A szemészeti szűrővizsgálat megszervezéséről évi egy alkalommal, a fogászati szűrővizsgálat
megszervezéséről évi egy alkalommal az óvodavezető gondoskodik.
Az alapvető egészségügyi felszerelések (kötszerek) beszerzése az intézményi költségvetés
függvényében évente folyamatosan történik. Elhelyezése zárt, külön e célra kijelölt, kizárólag
felnőttek által elérhető szekrényben történik.
A védőnők rendszeres látogatása, egészségügyi ellenőrzés céljából.
2.

Az óvoda dolgozóinak feladatai a gyermekbalesetek esetén

Az óvodapedagógusok feladata a gyermekeket ért bármilyen baleset, sérülés, vagy rosszullét
esetén a szükséges intézkedéseket megtenni:
 A sérült gyermeket elsősegélyben kell részesíteni,
 Ha szükséges orvost kell hívni,
 Ha a gyermek szállítható, orvoshoz kell vinni,
 A balesetet, sérülést okozó veszélyforrást a tőle telhető módon meg kell
szüntetni,
 A gyermekbalesetet azonnal jelezni kell az óvoda vezetőjének.
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Az elsősegélynyújtáskor csak azt teheti az óvodapedagógus, amihez ért. Ha bizonytalan
abban, hogy az adott esetben mit kell tennie, akkor azonnal orvost kell hívni. Az orvos
megérkezéséig nem szabad a gyermeket elmozdítani.
Minden dolgozónak kötelessége a segítségben részt venni.
A gyermekbalesettel kapcsolatos nyilvántartási és jelentési kötelezettség teljesítését az
óvodavezető végzi.
Az óvodában történt baleset, sérülést az óvodavezetőjének ki kell vizsgálni. A vizsgálat során
tisztázni kell a balesetet kiváltó és a közreható személyi és szervezési okokat. A vizsgálat
eredményeképpen meg kell állapítani, mit kell tenni a baleset elkerülése érdekében és a
szükséges intézkedéseket az óvodavezetőjének meg kell tennie.
A három napon túl gyógyuló sérülést okozó gyermekbaleseteket haladéktalanul ki kell
vizsgálni, és e balesetekről az előírt nyomtatványon jegyzőkönyvet kell felvenni. A
jegyzőkönyv egy példányát meg kell küldeni a fenntartónak, egy példányt pedig át kell adni a
gyermek szülőjének. A jegyzőkönyv egy példányát az óvoda megőrzi.
A súlyos balesetet azonnal jelenteni kell az óvoda fenntartójának. A súlyos baleset
kivizsgálása legalább középfokú munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt kell
bevonni.
Az óvodai nevelőmunka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtésére, a
gyermekbalesetek megelőzésére vonatkozó részletes helyi szabályokat az óvoda
munkabiztonsági szabályzata tartalmazza.
3.

Létesítmények és helyiségek használati rendje

Az óvoda helyiségeit más, nem nevelési – fejlesztési célra átengedni csak a gyermekek
távollétében, a fenntartó engedélyezésével lehet.
Az épület rendje
Az épületek főbejárata mellett címtáblát, illetve lobogókat kell elhelyezni. Az intézmény
teljes területén, az épületekben és az udvarokon tartózkodó minden személy köteles:
 A közösségi vagyont védeni;
 A berendezéseket rendeltetésszerűen használni;
 Az óvoda rendjét és tisztaságát megőrizni;
 Az energiával és a szükséges anyagokkal takarékoskodni;
 A tűz- és balesetvédelmi előírások szerint eljárni;
 A munka- és egészségvédelmi szabályokat betartani.
A helyiségek és berendezésük használati rendje
Az alkalmazottak helyiséghasználata
A dolgozók az intézmény helyiségeit nyitvatartási időben olyan módon használhatják, hogy
az ne veszélyeztesse a nevelő – fejlesztő tevékenységet, és az intézmény egyéb feladatainak
ellátását. Ha intézményi alkalmazott a nyitvatartási időn túlmenően igénybe kívánja venni az
óvoda helyiségeit, ezt az intézményvezetőtől írásban kell kérvényeznie a használat céljának és
időpontjának megjelölésével.
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A gyermekek helyiséghasználata
A gyermekek az óvoda létesítményeit, helyiségeit és ezek berendezéseit a nevelési időben és
azután is csak felügyelettel használhatják.
A berendezések használata
Az intézményi helyiségek berendezési tárgyait, felszerelési eszközeit nem lehet elvinni abból
a helyiségből, amelynek helyiségleltárba tartoznak. Kivételes esetekben a bútorok másik
helyiségbe való átvitele a csoportszoba felelősének (csoportvezető óvónő) engedélyéhez
kötött. Az oktatástechnikai eszközök, elektronikus berendezések, stb. csak a használati
utasítás betartásával engedélyezett.
Ha közalkalmazott kölcsönbe szeretne venni egy intézményi berendezést, akkor ezt írásban
kell kérvényeznie. A kölcsönkérő alkalmazottnak a tárgy átvételéről és az anyagi felelősségről
elismervényt kell aláírni. Az engedély cégszerű aláírással érvényes. Az engedélyen fel kell
tüntetni a kölcsönzési határidőt. Az engedélyt két példányban kell elkészíteni, melynek egy
példányát iktatni kell, másik példánya az óvodatitkárnál marad. A berendezés
visszaszolgáltatáskor az óvodatitkár példányát meg kell semmisíteni.
Karbantartás és kártérítés
Balkány Város Önkormányzata felelős a csoportszobák és más helyiségek balesetmentes
használhatóságáért és az azokban elhelyezett eszközök karbantartásáért.
Az eszközök, berendezések hibáját a terem felelőse köteles a helyettes tudomására hozni, aki
tovább jelzi a problémát a Balkány Város Önkormányzatának.
A javíthatatlan eszközöket, berendezéseket külön szabály alapján selejtezni kell. Az
intézmény területén az épület felszereltségében és a berendezési tárgyaiban keletkezett kárt a
károkozónak meg kell téríteni. Balkány Város Önkormányzat feladata a kár felmérése, és a
kártérítés rendeztetése.
4.

Rendkívüli események, bombariadó esetén szükséges teendők

Rendkívüli események
Az óvoda működésében rendkívüli eseménynek kell minősíteni minden olyan előre nem
látható eseményt, amely a nevelőmunka szokásos menetét akadályozza, illetve az óvoda
gyermekeinek és dolgozóinak biztonságát és egészségét, valamint az intézmény épületét,
felszerelését veszélyezteti. Rendkívüli eseménynek minősül különösen:
 A természeti katasztrófa (pl.: villámcsapás, földrengés, árvíz, belvíz, stb.)
 A tűz,
 A robbantással történő fenyegetés.
Az óvoda minden alkalmazottja köteles az általa észlelt rendkívüli eseményt közvetlen
felettesének jelenteni.
Az óvodavezető dönt a szükséges intézkedésekről és a fenntartó értesítéséről. Akadályoztatása
esetén az SZMSZ – ben szabályozott helyettesítési rend szerint kell eljárni.
A rendkívüli eseményről azonnal értesíteni kell:
 Az intézmény fenntartóját,
 Tűz esetén a tűzoltóságot,
 Robbantással történő fenyegetés esetén a rendőrséget,
 Személyi sérülés esetén a mentőket,
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Egyéb esetekben az esemény jellegének megfelelő rendvédelmi, illetve
katasztrófaelhárító szerveket, ha ezt az óvodavezetője szükségesnek tartja.

A rendkívüli esemény észlelése után az óvodavezető vagy az intézkedésre jogosult felelős
dolgozó utasítására az épületben tartózkodó személyeket riasztani kell, valamint
haladéktalanul hozzá kell látni a veszélyeztetett épületből való kivezetéséért és a kijelölt
területen történő gyülekezésért, valamint a várakozás alatti felügyeletért a gyermekekkel
óvoda pedagógusa a felelős.
A veszélyeztetett épület kiürítése során fokozottan ügyelni kell a következőkre:
 Az épületből minden gyereknek távoznia kell, ezért az óvónőnek a
csoportszobán kívül (pl.: mosdóban) tartózkodó gyerekekre is gondolnia kell!
 A kiürítés során a mozgásban, cselekvésben korlátozott személyeket az épület
elhagyásában segíteni kell!
 A helyszínt és a veszélyeztetett épületet az óvónő hagyhatja el utoljára, hogy
meg tudjon győződni arról, nem maradt – e esetlegesen valamelyik gyermek az
épületben.
 A gyermekeket a terem elhagyása előtt és a kijelölt várakozási helyre történő
megérkezéskor az óvónőnek meg kell számolnia!
Az épület kiürítése a tűzriadó terv szerint történik.
A kiürítés folyamatosan csoportonként történik.
Az óvodavezetőnek, illetve az intézkedésre jogosult felelősnek a veszélyeztetett épület
kiürítésével egyidejűleg – felelős dolgozók kijelölésével – gondoskodnia kell az alábbi
feladatokról:
 A kiürítési tervben szereplő kijáratok kinyitásáról,
 A közművezetékek (gáz, elektromos áram) elzárásáról,
 A vízszerzési helyek szabaddá tételéről,
 Az elsősegélynyújtás megszervezéséről,
 A rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szervek (rendőrség, tűzoltóság,
tűzszerészek stb.) fogadásáról.
A rendvédelmi, illetve a katasztrófaelhárító szervek helyszínre érkezését követően a
rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szerv illetékes vezetőjének igénye szerint kell eljárni a
további biztonsági intézkedésekkel kapcsolatban. A rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító
szerv vezetőjének utasításait az intézmény minden dolgozója köteles betartani!
A tűz esetén szükséges teendők részletes intézményi szabályozását a „Tűzriadó
terv”tartalmazza. A tűzriadó tervben és a bombariadó tervben megfogalmazottak az
intézmény minden dolgozójára kötelező érvényűek.
Bombariadó esetén szükséges teendők
A jelzéstől számított legrövidebb időn belül a bombariadóról szóló értesítést vevő személy
értesíti az intézmény adott helyzetben jelen lévő ügyeletes vezetőjét, aki gondoskodik az
épület azonnali kiürítéséről, az épületben tartózkodók biztonságba helyezéséről.
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Rendőrség értesítése.
A fegyelem megőrzése minden csoportban a jelen lévő óvodapedagógus és a dajka
feladata.
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XI.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1. a Szervezeti és Működési Szabályzatot az óvoda nevelőtestülete fogadja el, és az a
fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé.
2. A szülői szervezet egyetértési jogot gyakorol
3. A hatálybalépéssel egyidejűleg érvényét veszti az óvoda 2015. 12.02.-án elfogadott
Szervezeti és Működési Szabályzata.
4. A hatályba lépett SZMSZ – t meg kell ismertetni az óvoda azon alkalmazottaival is,
akik nem tagjai a nevelőtestületnek, valamint azokkal, akik kapcsolatba kerülnek az
óvodával, és meghatározott körben használják a helyiségeit.
5. Amennyiben a szervezeti és működési szabályzat felterjesztésére nem érkezik válasz,
a hatálybalépés napja a felterjesztést követő 30. nap után első képviselő-testületi ülés
napja.
6. Az SZMSZ – ben foglalt rendelkezések megtartása az óvoda valamennyi
alkalmazottjára kötelező, megszegése esetén a z óvodavezető munkáltatói jogkörében
intézkedhet.
7. Az SZMSZ – ben foglaltakról a szülőket is tájékoztatni kell.
8. Jelen SZMSZ módosítása csak a nevelőtestület elfogadásával, és a közoktatási törvény
által meghatározott közösségek egyetértésével, valamint a fenntartó jóváhagyásával
lehetséges.
9. Az intézmény eredményes és hatékony működéséhez szükséges további
rendelkezéseket, így a belső ellenőrzés szabályozását, az ügyvitel és az iratkezelés
rendjét, stb. – óvodavezetői utasításként – önálló szabályzatok tartalmazzák, melyek
az SZMSZ mellékletei. A mellékletben található szabályzatok jelen SZMSZ
változtatása nélkül is módosíthatók, amennyiben megítélése ezt szükségessé teszik.
10. Az SZMSZ. módosítására akkor kerül ismét sor, ha a jogszabályokban, ill. az
intézményben szervezeti és működési tekintetben változás áll be, ill. ha a szülők vagy
a nevelő testület minősített többsége erre javaslatot tesz. A módosítás alkalmával az
eljárási rendet az Nkt. 25§- a határozza meg.
Az SZMSZ-hez kapcsolódó önálló belső szabályzatok:
1. Munkavédelmi és balesetvédelmi szabályzat
2. Tűzvédelmi szabályzat
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ZÁRADÉK
A fenti – módosításokkal egybeszerkesztett és mellékleteket is tartalmazó – szervezeti és
működési szabályzatot az Óvoda nevelőtestület 2015. 12.02-án megtartott határozatképes
nevelőtestületi értekezletén 100 %-os szavazataránnyal elfogadta. Ezt a tényt az óvodavezető
és a választott jegyzőkönyv-hitelesítők aláírásukkal tanúsítják.

_____________________________
Kerezsi Mihályné
óvodavezető

Tóth Ferencné
jegyzőkönyv hitelesítő

Rusin Andrásné
jegyzőkönyv hitelesítő

Szülői szervezet nyilatkozata
A Szervezeti és Működési
egyetértésünket adjuk.

Szabályzat

elfogadásához,

annak

megismerése

Blascsák Katalin
Szülői Szervezet vezetője

Balkány, 2017.11.02.
Tátorjánné Török Tünde
jegyzőkönyv vezető
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Mellékletek
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Mellékletek jegyzéke

1. számú melléklet: Az intézményvezető munkájának értékelése, munkájával szembeni
elvárások.
2.számú melléklet: Adatkezelési szabályzat, általános rendelkezések
3.számú melléklet: Közzétételi lista
4.számú melléklet: Az óvodai munka belső ellenőrzésének szabályzata
5.számú melléklet: A Balkányi Barackvirág Óvoda Etikai kódexe
6.számú melléklet: Munkaköri leírás minták
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1. számú melléklet
AZ INTÉZMÉNYVEZETŐ MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 69. § (4) bekezdése szerint a nevelési
– oktatási intézményvezető munkáját a nevelőtestület és a szülők közössége a vezetői
megbízásának második és negyedik évében személyazonosításra alkalmatlan kérdőíves
felmérés alapján értékeli.
Az országos pedagógiai – szakmai ellenőrzés az intézményvezető munkájának ellenőrzése és
értékelése során a kérdőíves felmérés eredményét figyelembe veszi. Az óvodavezető
értékelésével kapcsolatosan jogszabály nem került kiadásra, a kérdőív kiállítása az óvoda
szakmai önállóságának része.
A kérdőívet tartalmazó szempontsort a nevelőtestület dolgozza ki.
A szülői munkaközösség és a nevelőtestület tagjai anonim módon töltik ki a kérdőívet.
AZ INTÉZMÉNYVEZETŐ MUNKÁJÁVAL SZEMBENI ELVÁRÁSOK:












A vezetővel szembeni elvárás, hogy, hiteles és etikus magatartást
tanúsítson a közvetlen és közvetett partnerekkel, az alkalmazottakkal
szemben.
Ha olyan változás következik be az intézmény életében, ami okot ad a
vezetői pályázat tartalmának felülvizsgálatára, azt ismertesse a
nevelőtestülettel.
Vezetői hatékonyságát a külső (felettesei értékelése, minősítő bizottság)
értékelések alapján önreflexióval folyamatosan fejlessze.
Vezetői hatékonyságát úgy fejlessze, hogy egy-egy tevékenysége után
vizsgálja felül döntéseit, eredményességeit, hibáit és ezek szem előtt
tartásával esetenként változtasson azokon.
Vezetői munkájában építő jelleggel fogadja kollégái véleményét,
önreflexióval vizsgálja felül erősségeit és korlátait.
Ismerje a szakmai önértékelés modelljeit, eszközeit, és annak lehetőségével
éljen munkája pozitív fejlődéséhez.
A hatékony munkatársi kapcsolatok érdekében személyes kapcsolatot
tartson minden alkalmazottal, figyeljen problémáikra, kellő tapintattal
segítsen azok megoldásában.
Minden nevelési évben mérje fel a nevelőtestület igényét, hogy milyen
szakmai, módszertani tudásra van szüksége az intézménynek és a
nevelőtestület tagjainak.
Biztosítja intézményi céljainak elérése érdekében a pénzügyek hatékony
kezelését, delegálja a feladatokat annak érdekében, hogy a dolgozók
egyenletesen legyenek terhelve.
Az intézményi folyamatok, döntések átláthatóságát, ellenőrizhetőségét
dokumentálással biztosítja.
Az intézményt érintő változásokat a fenntartói megbeszéléseken és
Képviselői Bizottsági üléseken személyesen képviselje az intézmény
érdekeit.
40

Balkányi Barackvirág Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata
2. Számú melléklet
ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Az adatkezelési szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) célja
Az alkalmazottak, valamin a gyermekek adatainak nyilvántartása, kezelése, továbbítása,
nyilvánosságra hozatala, intézményi rendjének megállapítása, az ezekkel összefüggő
adatvédelmi követelmények szabályozása.
2. A szabályzat alapját képező jogszabályok





A személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992.évi
LXIII. tv.
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, különös tekintettel a 2. sz.
mellékletére
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény (továbbiakban:
Kjt.) 83/b-d §-ai és az 5. számú melléklete
A nevelési –oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI.8) MKM-rendelet
és 4. számú melléklete.

3. A szabályzat hatálya
3.1. A szabályzat hatálya kiterjed az óvoda vezetőjére, vezető beosztású alkalmazottaira,
minden közalkalmazottjára, továbbá az intézmény gyermekeire.
3.2 Ezen szabályzat szerint kell ellátni a
 A közalkalmazotti alapnyilvántartást, valamint a közalkalmazott személy
iratainak és adatainak kezelését (továbbiakban együtt: közalkalmazotti
adatkezelés), továbbá
 A gyermeke adatainak nyilvántartását, továbbítását, kezelését (továbbiakban:
gyermekek adatainak kezelése).
3.3. A szabályzatot megfelelően kell alkalmazni a közalkalmazotti jogviszony megszűnése
után, illetve e jogviszony létesítésére irányuló előzetes eljárásokra.
A gyermekekkel kapcsolatos titoktartási kötelezettség független a közalkalmazotti jogviszony
fennállásától, hiszen az annak megszűnése után határidő nélkül fennmarad.
4. A szabályzatban használt fogalmakhoz a Függelék szerinti Értelmező rendelkezések
kapcsolódnak.
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1. RÉSZ
A KÖZALKALMAZOTTAKRA VONATKOZÓ ADATKEZELÉS
1. Felelősség a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő adatok kezeléséért
1.1. Az intézményben a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő adatok kezeléséért
felelősséggel tartozik:
 Az óvoda vezetője
 Az óvodavezető helyettes
 A személyügyi adatkezelésben bármilyen formában közreműködő
közalkalmazott
 A közalkalmazott a saját adatainak közlése tekintetében
1.2. Az óvoda vezetője felelős a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő adatok
védelmére és kezelésére vonatkozó jogszabályok, valamint a Szabályzatban rögzített
előírások megtartásáért, illetve e követelmények ellenőrzéséért.
1.3. Az óvodavezető, a helyettes felelősök az illetményszámfejtés körébe tartozó adatok
intézményen belüli feldolgozása és továbbítása során az adatvédelmi rendelkezések
betartásáért.
2. Az alkalmazottak nyilvántartott adatai
2.1.

A közoktatásról szóló törvény alapján nyilvántartott adatok:
 név, születési hely és idő, állampolgárság
 lakóhely, tartózkodási hely, telefonszám, azonosító szám,
 munkaviszonyra, közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó
adatok
 iskolai végzettség, szakképesítés, alkalmazási feltételek
igazolása
 munkában töltött idő, 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






2.2

munkavégzés ideje, túlmunka ideje, munkabér, illetmény,
továbbá az azokat terhelő tartozás és annak jogosultja
szabadság, kiadott szabadság
alkalmazott részére történő kifizetések és azok jogcímei
az alkalmazott munkáltatóval szemben fennálló tartozásai,
azok jogcímei
a többi adat az érintett hozzájárulásával

A közoktatásról szóló törvény szerint nyilvántartott és kezelt adatok köre alapvetően
megegyezik a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény 5. számú mellékletében
meghatározott adatkörök adataival, ezért az alkalmazottak adatainak nyilvántartására a
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közalkalmazotti alapnyilvántartás vezetése szolgál a szabályzat melléklete szerinti
adatkörök formájában.

2.3

A közalkalmazotti alapnyilvántartás rendezetten tárolja és feldolgozza a
közalkalmazott közalkalmazotti jogviszonyával összefüggésben keletkezett és azzal
kapcsolatban álló adatait.

2.4

A közalkalmazotti alapnyilvántartás adatkörén kívül a törvény eltérő rendelkezése
hiányában, adatszerzés nem végezhető, ilyen adat nem tartható nyilván.

3.

A közalkalmazotti adatkezelésben közreműködők feladatai

3.1.

Az intézmény közalkalmazottainak adatkezelését az óvodavezető, akadályoztatása
esetén helyettese végzi
A magasabb vezető beosztású óvodavezető tekintetében a közalkalmazotti
adatkezelést a munkáltatói jogokat gyakorló fenntartó szerv látja el
Az adatkezelés során gondoskodni kell arról, hogy:
 A közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő adat és megállapítás az adatkezelés
teljes folyamatában megfeleljen a jogszabályi rendelkezések tartalmának
 A személyi iratra csak olyan adat, illetve megállapítás kerülhessen, amelynek
alapja közokirat vagy a közalkalmazott írásbeli nyilatkozata, írásbeli rendelkezése,
bíróság vagy más hatóság döntése, jogszabályi rendelkezés
 A közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő adat helyesbítésére és törlésre
kerüljön, ha a személyi iraton szereplő adat a valóságnak már nem felel meg.

3.2.
3.3.

4. A közalkalmazotti alapnyilvántartás vezetése, az adatok továbbítása
4.1.

Az adatokat védeni kell a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, megsemmisítés,
jogosulatlan továbbítás és nyilvánosságra hozatal ellen.

4.2.

A közalkalmazotti alapnyilvántartás adatai közül a munkáltató megnevezése, a
közalkalmazott neve, továbbá a besorolásra vonatkozó adat közérdekű, ezeket az
adatokat a közalkalmazott előzetes tudta és beleegyezése nélkül nyilvánosságra lehet
hozni.

4.3.

A közérdekű adatokon kívül a közalkalmazott nyilvántartott adatairól – a 4.5 pont
szerinti adattovábbítás kivételével - tájékoztatás nem adható. A közalkalmazott
személyi anyagát az áthelyezéshez kapcsolódó eset kivételével kiadni nem lehet!

4.4.

Az óvoda a nem nyilvános személyes adatokat csak törvényben meghatározott
esetekben és célokra, illetve az érintett közalkalmazott erre irányuló írásbeli
hozzájárulásával használhatja fel, vagy adhatja át harmadik személynek.

4.5.

A közalkalmazotti alapnyilvántartás adatkörébe tartozó és a közoktatásról szóló
törvény 2. számú melléklet 3. pontja alapján- továbbíthatók: a fenntartónak (helyi
önkormányzatnak), a kifizetőhelynek, bíróságnak, rendőrségnek, ügyészségnek,
államigazgatási szervnek, a munkavégzésre vonatkozó rendelkezések ellenőrzésére
jogosultnak, a nemzetbiztonsági szolgálatnak. Ezen kívül a Kjt. 83/D §a-a szerint a
közalkalmazott felettesének, a minősítést végző vezetőnek (óvodában: a
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teljesítményértékelésben közreműködő vezetőnek), a törvényességi ellenőrzést végző
szervnek, a fegyelmi eljárást lefolytató testületnek vagy személynek (óvodában: a
vizsgálóbiztosnak és a fegyelmi tanács tagjainak)
4.6.

Az adattovábbítás a 4.5. pontban felsoroltak írásos megkeresése postai úton ajánlott
küldeményként, kézbesítés esetén átadókönyvvel történhet. Intézményen belül papír
alapon, zárt borítékban

4.7.

az adattovábbításra az óvoda vezetője, akadályoztatása esetén helyettes jogosult.

5.

A közalkalmazott jogai és kötelezettségei

5.1

A közalkalmazott a saját személyi anyagába, az alapnyilvántartásba, illetve a
személyes adatait tartalmazó egyéb nyilvántartásokba, személyi iratokat korlátozás
nélkül betekinthet, azokról másolatokat vagy kivonatot kérhet, illetve kérheti adatai
helyesbítését, kijavítását. Tájékoztatást kérhet személyi irataiba történő betekintésről,
adatszolgáltatásról, személyi anyagának más szervhez történő megküldéséről

5.2

A közalkalmazott az általa szolgáltatott adatai helyesbítését és kijavítását az
óvodavezetőtől írásban kérheti. A közalkalmazott felelős azért, hogy az általa a
munkáltató részére átadott, bejelentett adatok hitelesek, pontosak, teljesek és
aktuálisak legyenek.

5.3

A közalkalmazott az adataiban bekövetkező változásokról 8 napon belül köteles
írásban tájékoztatni az óvodavezetőt, aki 3 napon belül köteles intézkedni az adatok
aktualizálásáról.

6.

A személyi irat

6.1

Közalkalmazotti szempontból személyi irat mindem adathordozó, amely a
közalkalmazotti jogviszony létesítésekor (ideértve a közalkalmazotti jogviszony
létrehozását kezdeményező iratokat is, fennállása alatt, megszűnésekor, illetve azt
követően keletkezik, és a közalkalmazott személyével összefüggésben adatot,
megállapítást tartalmaz.

6.2

A közalkalmazotti álláshelyekre kiírt pályázatokra (álláshirdetésekre) beérkezett,
valamint az elbírálás során keletkezett iratokat személyi iratként, de más ügyiratoktól
elkülönítve kell iktatni és kezelni.

6.3

A személyi irtok körébe az alábbiak sorolandók:





6.4

A személyi anyag iratai
A közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő egyéb iratok
A közalkalmazottnak az alkalmazotti jogviszonyával összefüggő más
jogviszonyaival kapcsolatos iratok (adóbevallás, fizetési letiltás),
A közalkalmazott saját kérelmére kiállított vagy önként átadott, adatokat
tartalmazó iratok.

Az iratokban szereplő személyes adatokra a személyes adatok védelméről és a
közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény rendelkezései vonatkoznak.
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7. A személyi irat kezelése
7.1

Az intézmény állományába tartozó közalkalmazottak személyi iratainak őrzése és
kezelése az óvodavezető, akadályoztatása esetén a vezető helyettes feladata.

7.2.

A személyi iratokba betekinteni jogosult szervek és személyek: a közalkalmazottak
jogállásáról szóló törvény 83/D §-ában meghatározott személyek, azaz








A közalkalmazott felettese
A feladatkörének keretei között a törvényességi ellenőrzést végző szerv
A fegyelmi eljárást lefolytató testület vagy személy
Munkaügyi, polgári jogi, közigazgatási per kapcsán a bíróság
A közalkalmazott ellen indult büntetőeljárásban nyomozó hatóság, az
ügyész és a bíróság
Az illetmény- számfejtési feladatokat ellátó szerv e feladattal megbízott
munkatársa feladatkörén belül
Az adóhatóság, a társadalombiztosítási igazgatási szerv, az üzemi
baleseteket kivizsgáló szerv és a munkavédelmi szerv.

7.3.

Az intézményben keletkezett személyi iratok kezelése jelen szabályzata, valamint a
11/1994. (VI.8) MKM- rendelet iratkezelési előírásai alapján történik.

7.4.

A közalkalmazotti jogviszony létrehozásának elmaradása esetén a közalkalmazotti
jogviszony létrehozását, iratokat vissza kell adni az érintettnek.

7.5.

A személyi anyag tartalma:
















A közalkalmazotti alapnyilvántartás
A pályázat vagy a szakmai önéletrajz
Az erkölcsi bizonyítvány
Az iskolai végzettséget és szakképzettséget tanúsító oklevél másolata
A továbbképzés elvégzéséről szóló tanúsítvány másolata
Iskolarendszeren kívüli képzésben szerzett bizonyítvány másolata
A kinevezés és annak módosítása
A vezetői megbízás és annak visszavonása
A címadományozás
A besorolás iratai, közalkalmazotti jogviszonnyal kapcsolatos iratok
Az áthelyezésről rendelkező iratok
A teljesítményértékelés
A közalkalmazotti jogviszonyt megszüntető irat
A hatályba lévő fegyelmi büntetést kiszabó határozat
A közalkalmazotti igazolás másolata

7.6.

A 7.5. pontban felsorolt iratokat (személyi anyagként) minden esetben együttesen kell
tárolni.

7.7.

A közalkalmazotti jogviszony létesítésekor a közalkalmazotti alapnyilvántartással
együtt össze kell állítani a közalkalmazott személyi anyagát. Törvény eltérő
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rendelkezésének hiányában, a személyi anyagban a személyi iratokon kívül más irat
nem tárolhatók.
7.8.

A személyi iratokat tartalmuknak megfelelően csoportosítva, keletkezésük
sorrendjében, az e célra személyenként kialakított iratgyűjtőben kell őrizni. Az
elhelyezett iratokról tartalomjegyzéket kell készíteni, amely tartalmazza az
iktatószámot és az ügyirat keletkezésének időpontját is.

7.9.

A személyi anyagnak egy betekintési lapot is kell tartalmaznia, amelyen jelölni kell a
személyi anyagban történő betekintés tényét, jogosultjának személyét, jogszabályi
alapját és időpontját, a megismerni kívánt adatok körét, a betekintő aláírását. A
betekintési lapot a személyi anyag részeként kell kezelni.

7.10. A közalkalmazott személyi anyagába, egyéb személyi irataiba, illetve az
alapnyilvántartásba a Kjt. 83/D §-ában felsorolt személyek a „Betekintési lap”
kitöltését követően jogosultak betekinteni, kivéve a nemzetbiztonsági szolgálatokról
szóló 1995. évi CXXV. Törvény 42.§-ában foglalt eseteket.
7.11. A közalkalmazotti jogviszony megszűnése esetén a tartalomjegyzéket és a betekintési
lapot le kell zárni, és a személyi anyagot irattárazni kell. A közalkalmazotti jogviszony
megszűnése után a közalkalmazott személyi iratait az irattárazási tervnek megfelelően
a központi irattárban kell elhelyezni. Az irattárba helyezés előtt az iratgyűjtő
7.12. tartalomjegyzékén fel kell tüntetni az irattárazás tényét, időpontját és az iratkezelő
aláírását.
7.13. A személyi anyagot – kivéve azt, amelyet áthelyezés esetén átadtak – a
közalkalmazotti jogviszony megszűnésétől számított ötven évig kell megőrizni.
2.RÉSZ
A gyermekek adatainak kezelése és továbbítása
1. Felelősség a gyerekek adatainak kezeléséért
1.1.

1.2.

Az óvoda vezetője felelős a gyermekek adatainak nyilvántartásával, kezelésével,
továbbításával kapcsolatos jogszabályi rendelkezések és a Szabályzat előírásáért,
valamint az adatkezelés ellenőrzéséért.
Az óvodavezető, vezető helyettese, asz óvodapedagógusok munkakörükkel összefüggő
adatkezeléséért tartoznak felelősséggel.

2. A gyermekek nyilvántartható és kezelhető adatai
2.1.A gyermekek személyes adatai a közoktatásról szóló törvényben meghatározott
alapnyilvántartások vezetése céljából, pedagógiai célból, gyermekvédelmi célból,
egészségügyi célból a célnak megfelelő mértékben, célhoz kötötten kezelhetők.
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2.2.

A közoktatásról szóló törvény 2. számú melléklete alapján nyilvántartott adatok:
 A gyermekek neve, születési helye és ideje, állampolgársága, lakóhelyének
tartózkodási helyének címe, nem magyar állampolgár esetén a Magyar
Köztársaság területén való tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat
megnevezése, száma
 A szülő neve, lakóhelye, tartózkodási helye, telefonszáma
 A gyermek óvodai fejlődésével kapcsolatos adatok
 A sajátos nevelési igényre vonatkozó adatok
 A beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzdő gyermek rendellenességére
vonatkozó adatok
 A gyermekbalesetre vonatkozó adatok
 A többi adat a szülő írásbeli hozzájárulásával, valamint
 Jogszabályban biztosított kedvezményekre való jogosultság elbírálásához és
igazolásához szükséges azon adatok, amelyekből megállapítható a jogosult
személye és a kedvezményre való jogosultsága.

3. Az adatok továbbítása
3.1.

Az adattovábbításra az óvodavezető jogosult
A gyermek adatai a közoktatásról szóló törvényben meghatározott célból
továbbíthatók az óvodából:
 Fenntartó, bíróság, rendőrség, ügyészség, önkormányzat államigazgatási szerv,
nemzetbiztonsági szolgálat részére valamennyi adat
 Sajátos nevelési igényre, a beilleszkedési zavarra, magatartási rendellenességre
vonatkozó adatok a pedagógia szakszolgálat intézményeinek, illetve onnét vissza
 Az óvodai fejlődéssel, iskolába lépéshez szükséges fejlettséggel kapcsolatos
adatok a szülőnek, a pedagógiai szakszolgálat intézményeinek, az iskolának
 A gyermek óvodai felvételével, átvételével kapcsolatosan az érintett óvodához az
iratok megküldése.
 Az egészségügyi feladatot ellátó intézménynek a gyermek egészségügyi
állapotának megállapítása céljából
 A családvédelemmel foglalkozó intézménynek, szervezetnek gyermekvédelemmel
foglalkozó szervezetnek, intézménynek a gyermek veszélyeztetettségének
feltárása, megszüntetése céljából

3.2.

Nem szükséges az adattal kapcsolatosan rendelkezésre jogosult beleegyezése az
adattovábbításhoz, ha az óvoda 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.

4. Az adatkezelés intézményi rendje
4.1.

Az óvodában adatkezelést végző vezető, óvodapedagógus az adatfelvételkor
tájékoztatja a szülőt arról, hogy az adatszolgáltatás kötelező-e vagy önkéntes. A
kötelező adatszolgáltatás esetében közölni kell az alapjául szolgáló jogszabályt.
Az önkéntes adatszolgáltatásnál fel kell hívni a szülő figyelmét arra, hogy az
adatszolgáltatásban való részvétel nem kötelező, amelyet az iraton a szülő aláírásával
együtt fel kell tüntetni. A szülőt külön tájékoztatni kell arról, ha különleges adatról van
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szó, amelynek kezeléséhez a személyes adatok védelméről szóló törvény az érintett
írásos hozzájárulását írja elő. Az önkéntes adatszolgáltatási körbe tartozó adatok
gyűjtéséről az óvodavezető határoz.
4.2.

A felvételi előjegyzési naplóba az adatokat a jelentkezéskor a szülőtől az óvodavezető,
óvodavezető-helyettes veszi fel. A közoktatási törvény 2. számú melléklete alapján a
nyilvántartható adatok körébe nem tartozó önkéntes adatszolgáltatáshoz a szülő
írásbeli nyilatkozatát kell kérni. A felvételi előjegyzési napló biztonságos őrzéséről az
óvodavezető gondoskodik.

4.3.

Az óvodába felvett gyermekek nyilvántartására szolgáló felvételi és mulasztási naplót
gyermekcsoportonként óvodapedagógusok vezetik.

4.4.

Az óvodai foglalkozásról az óvodapedagógus foglalkozási (csoport-) naplót vezet.

4.5.

A felvételi és mulasztási, valamint a foglalkozási napló, a gyermek óvodai fejlődésével
kapcsolatos adatok, a beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzdő gyermek
rendellenességére vonatkozó adatok biztonságos kezeléséről és őrzéséről a csoportot
vezető óvodapedagógus gondoskodik; az iratokat az e célra rendelkezésre álló
iratszekrényben zárja el. A gyermekvédelem körébe tartozó adatok biztonságos
kezelését a gyermekvédelmi felelős végzi.

4.6.

A gyermekbalesetre vonatkozó adatok kezelését az óvoda vezetője, illetve helyettese
végzi.

4.7.

Az adatkezelés időtartama nem haladhatja meg az irattári őrzési időt. Az irattári őrzési
idő naplók esetében, valamint a pedagógiai szakszolgálati iratok és a gyermek ellátása,
juttatásai, térítési díjak esetében 5 év, a gyermekvédelmi ügyekbe 3 év. Felvételi
dokumentáció őrzési ideje 20 év.

4.8.

A gyermekek személyes adatai kezelésének célhoz kötöttsége következtében
gondoskodni kell arról, hogy az adatkezelés céljának megszűnésekor a gyermekről
tárolt személyes adatok törlésre vagy megsemmisítésre kerüljenek.

4.9.

A gyermekre vonatkozó minden adat továbbítása az óvodavezető aláírásával történhet.
Akadályoztatása esetén a helyettesítési rend szerint kell eljárni.

5.

Titoktartási kötelezettség

5.1.

Az óvodavezetőt, az óvodavezető- helyettest, az óvodapedagógust, továbbá azt, aki
esetenként közreműködik a gyermek felügyeletének ellátásában, hivatásánál fogva
harmadik személyekkel szembeni 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 független a foglalkozási jogviszony fennállásától, annak megszűnése
után, határidő nélkül fennmarad.

5.2.

A gyermek szülőjével közölhető minden gyermekével összefüggő adat, kivéve, ha az
adat közlése súlyosan sértené vagy veszélyeztetné a gyermek érdekét.
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5.3.

Az adat közlése akkor sérti vagy veszélyezteti súlyosan a gyermek érdekét, ha olyan
körülményre (magatartásra, mulasztásra, állapotra) vonatkozik, amely a gyermek testi,
értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolja vagy akadályozza, és amelynek
bekövetkezése szülői magatartásra, közrehatásra vezethető vissza.

5.4.

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.

5.5.

A titoktartási kötelezettség alól a szülő írásban felmentést adhat. A felmentés
megadását az óvodavezető kezdeményezheti írásban. A kezdeményezésre az
óvodavezető részére javaslatot tehet az óvodapedagógus.

5.6.

A titoktartási kötelezettség nem vonatkozik a gyermek adatainak a közoktatásról szóló
törvény 2. számú mellékletében meghatározott nyilvántartásra és továbbítására. Az
adatok nyilvántartását és továbbítását végzők és abban közreműködők azonban
betartják az adatkezelésre vonatkozó előírásokat.

5.7.

A közoktatásról szóló törvényben meghatározottakon túlmenően a gyermekkel
kapcsolatban adatok nem közölhetőek.
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3. számú melléklet

Közzétételi lista
Az óvodák – tevékenységükhöz hasonlóan - a rendeletben meghatározott adatokat (különös
közzétételi lista) kötelesek a jövőben közzétenni.
Közzététel a meghatározott adatoknak az Oktatási Hivatal, erre kijelölt elektronikus felületén,
internetes honlapon, digitális formában, bárki számára, személyazonosításra alkalmatlan
formában, korlátozástól mentesen, kinyomtatható és részleteiben is kimásolható módon, a
betekintés, a letöltés, a nyomtatás, a kimásolás és a hálózati adatátvitel szempontjából is
díjmentesen történő hozzáférhetővé tétele. Ha a nevelési – oktatási intézmény nem
rendelkezik internetes honlappal, az adatokat a helyben szokásos módon is közzéteszi.
A közzétételi listát szükség szerint, de legalább nevelési évenként felül kell vizsgálni.
E szerint az óvodának nyilvánosságra kell hozniuk
-

az óvodapedagógusok számát, iskolai végzettségét, szakképzettséget,

-

a dajkák számát, szakképzettségét,

-

az óvodai nevelési év rendjét,

-

az óvodai csoportok számát, illetve

-

az egyes csoportokban a gyermekek létszámát.
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4. számú melléklet
A Balkányi Barackvirág Óvoda
Az óvodai munka belső ellenőrzésének szabályzata
Ezen Belső Ellenőrzési Szabályzat az intézmény:
- Szervezeti és Működési Szabályzatában
1. Érvényességi terület
Ez a szabályzat az intézmény – hivatkozás a mindenkor érvényben lévő Alapító Okirat –
teljes-körű nevelő-fejlesztő tevékenységére és működésére vonatkozik.
2. Felelősségi körök
Az óvoda vezetésének és munkatársainak felelősségi körét és hatáskörét az intézményi
Szervezeti és Működési Szabályzat és a dolgozók munkaköri leírásai rögzítik.
Minden dolgozó köteles a munkaköri leírásnak megfelelően végezni munkáját és felelős
az általa végzett munka minőségéért.
Az Intézmény „belső” szabályozási rendszere:
- Pedagógiai Program
- Szervezeti és Működési Szabályzat
- Házirend
- Egyéb: munka-, tűzvédelmi és vagyongazdálkodási szabályzatok.
Ezen szabályzók törvényi megfelelőségét az óvodavezetés folyamatosan, áttekinti,
Átvizsgálja.
Ha szükséges, a törvényes működés kialakításának szükséges lépéseit megtervezi.
A megvalósítás feltételeinek biztosítása az intézmény működési folyamatainak
kontrolálásával történik.
Az óvodavezetőség gondoskodik arról, hogy:
- az óvoda működését szabályozó jogi dokumentumok, törvények, rendeletek, továbbá
a fenntartó önkormányzat és az intézmény belső szabályzói hozzáférhetőek legyenek,
- azokat az óvoda dolgozói ismerjék és betartsák.
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3. Az ellenőrzés célja
A mindenkori hatályos jogszabályoknak való megfelelés.
Visszacsatolás a válóság, a gyakorlat és az elképzelt célok összevetése érdekében verbális,
közvetlen illetve közvetett tapasztalatszerzés formájában
Amennyiben a folyamatos ellenőrzés során azt tapasztaljuk, hogy a tervek vagy részfeladatok
megvalósítása nincs összhangban az intézményi szabályozók elvárás- rendszerével, az
eltérések okainak feltárása után a dolgozói körnek lehetősége van a szükséges korrekció
megtételére.
4. Az ellenőrzés formái
- tervszerű, előre megbeszélt szempontok alapján,
- spontán, alkalomszerű ellenőrzések
5. Az ellenőrzés feladata
A hatékony és törvényes intézményi működés biztosítása, folyamatos fenntartása. Egyrészt
biztosítja a minőségi munkavégzést, azzal hogy az ellenőrzés során felmerülő hibák feltárása
időben megtörténhet, másrészt fokozza a munka hatékonyságát.
6.Az intézményi ellenőrzés-értékelés átfogó rendszere
Az ellenőrzés és
értékelés formája

Az ellenőrzés és
értékelés
tárgya, tartalma
törvényességi

Az ellenőrzésre,
értékelésre
jogosult
fenntartó
szakértő

Belső

szakmai –
pedagógiai

Fenntartó,
Kormányhivatal

fenntartó
szakértő

Fenntartó,
Oktatási Hivatal
Kormányhivatal
Pedagógiai Oktatási
Központ

intézményvezető

Intézményvezető

Külső
szakmai

Az ellenőrzés
kezdeményezője

7. A belső ellenőrzés dokumentálása
Az ellenőrzése tapasztalatait:
- Az erre rendszeresített ellenőrzési napolókban, ellenőrző lapokon kell rögzíteni, melyet
- Az érintett dolgozóval ismertetni kell, aki arra írásban észrevételt tehet.
- Az általános tapasztalatokat a nevelőtestülettel ismertetni kell, megállapítva az
eredményeket és az esetleges hiányosságok megszüntetésére tett szükséges
intézkedések
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5. számú melléklet

Etikai kódex
Az etikai kódex elkészítésekor figyelembe vettük az érvényben lévő törvényeket,
rendeleteket, állásfoglalásokat: a Magyar Köztársaság Alkotmánya, az Emberi Jogokról szóló
Egyezmény, az 1993. évi többször módosított Közoktatási Törvény, Köznevelési Törvény
(2011), a Közalkalmazottak Jogállásáról szóló Törvény, a Gyermekek Jogairól szóló
Nemzetközi Egyezmény.
Az etikai kódex azokat az elveket, magatartási szabályokat tartalmazza, melyeket a
Balkányi Barackvirág Óvoda minden munkatársától elvár és törvény által nem szabályozott.
Olyan belső szabályok gyűjteménye, amely a munkahelyi egységes szemlélet kialakítására, a
harmonikus emberi viszonyok megteremtésére szolgál.
A szakmai etikai kódex érvényességi köre kiterjed a Balkányi Barackvirág Óvoda
közalkalmazotti jogviszonyban lévő dolgozóira és az intézménnyel kapcsolatban álló
közalkalmazottakra is (logopédus, fejlesztőpedagógus) és közhasznú dolgozókra nézve.
Célja:
A közösen megfogalmazott elvárások, szabályok, normák elfogadása, betartása a
nevelőközösség összetartozásának erősítése.
Közös értékrend alkalmazásával az intézményünkről kialakult pozitív kép megőrzése.
A Balkányi Barackvirág Óvodában dolgozók elengedhetetlen személyiségjegyei: feltétel
nélküli gyermekszeretet, empátia, türelem, lelkiismeretesség, önzetlenség, bizalom az egyéni
sajátosságok, különbözőségek elfogadása, áldozatkészség, önismeret, önkontroll,
felelősségvállalás, hitelesség és következetesség.
Egyéni munkavégzésünkkel összefüggő etikai normáink:





Munkánkat a legjobb minőségben végezzük, munkaköri leírásainknak
megfelelően.
Belső igényünk-munkánk minőségének javítása, folyamatos önképzéssel.
Szakmai fejlődésünk mellett folyamatosan törekszünk önismeretünk és
emberismeretünk fejlesztésére.
Ápoljuk testi, lelki egészségünket, betegség esetén csak abban az esetben
végezzük munkánkat, ha az a gyermekekre nézve semmilyen ártalommal nem
jár.
Kötelességeinket, a jogszabályok mellett, az intézményi belső szabályzatok
határozzák meg.
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Közösségi szabályaink:


Kellő figyelmet fordítunk egymás munkája iránt, jóindulattal fordulunk
egymás felé, megosztjuk saját tapasztalatainkat egymással.

Nevelőtársaink szakmai észrevételeit nyitottan fogadjuk, akár elismerők,
akár kritikusak.

Szakmai vitáinkat a tárgyszerűség és az indulatok nélküli tolerancia
jellemzi.

Kiállunk egymásért a szülők és a külvilág előtt mindaddig, amíg a másik
szakmai vagy etikai hibája be nem bizonyosodik.

Szeretettel fogadjuk a pályakezdőket, segítjük a pályakezdéssel
kapcsolatos nehézségeik megoldását.

A nyugállományba vonuló kollégáinkkal továbbra is ápoljuk a
kapcsolatot.

Az óvodai életünkben a szeretetteljes emberi kapcsolatok dominálnak,
mind a gyermek-pedagógus, gyermek-gyermek, szülő- pedagógus,
pedagógus - pedagógus, gyermek-dajka, pedagógus - dajka, vezetőbeosztottak között.

Esetleges konfliktusainkat soha nem a gyermekek jelenétében oldjuk
meg.

Az óvoda belső életével kapcsolatos információkat szolgálati titokként
kezeljük.

Szakmai kapcsolatainkban a valós értékek tisztelete, a fejlődés iránti
fogékonyság és a pedagógushivatás iránti elkötelezettség dominál.
Nevelő munkánk etikai normái:






A gyermekek egyéniségét és emberi méltóságát mindenkor tiszteletben
tarjuk, sem tettekben, sem szóban nem bántalmazzuk, nem alázzuk meg,
sem testi, sem lelki erőszakot nem alkalmazunk.
Nem kezdeményezünk olyan tevékenységet, amely káros hatással lehet a
gyermekek testi, lelki épségére.
Minden gyermekkel törődünk, fejlesztjük, hátrányos megkülönböztetést
nem alkalmazunk.
Magánéleti problémáinkat a gyermekek felé semmilyen formában nem
közvetítjük.
Mind a jutalmazás, mind a büntetés módszereit a gyermek
személyiségéhez igazodva a pozitív emberi értékeket figyelembe véve
alkalmazzuk (nem büntetünk testi fenyítéssel, étel, mese megvonásával,
pellengérre állítással).

Szülőkkel való kapcsolataink etikai normái:



A kapcsolataink alapja a kölcsönös tisztelet és megbecsülés.
Családlátogatáson, fogadóórákon és egyéb személyes alkalmakkor teljes
körű információt gyűjtünk tapintatosan a gyermekről, az elhangzott
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magáninformációkat szigorúan titokban tartjuk, csak a gyermek érdekében
használjuk fel.
A szülői értekezleten az egész csoportra vonatkozó kérdéseket,
problémákat, feladatokat érintjük, az egyes gyermekről fogadóórán
négyszemközti beszélgetés folyamán adunk tájékoztatást.
A szülők szociális helyzetének ismeretében, ahol szükséges,
segítségnyújtást kezdeményezünk.
A szülők között nem teszünk különbséget, törekszünk az együttműködés
kiépítésére, fenntartására.
A nevelőmunkát segítő munkatársaink kizárólag saját hatáskörüknek
megfelelő információkat adhatnak a gyermekekről.

Intézményünk hírneve, pozitív megítélése:







Minden pedagógusnak és a pedagógiai munkát segítőknek kötelessége
az intézmény pozitív megítélésének erősítése, annak jó hírnevét sem
tetteinkkel, sem nyilatkozatainkkal nem csorbíthatjuk.
A gyermekek, szülők jelenlétében, munkatársunkról, a gyerekekről,
szülőkről csak azok tiszteletben tartásával formálunk véleményt.
Emberi kapcsolatainkat a kölcsönös tisztelet és megbecsülés jellemezze.
A konfliktushelyzetek kezelésében minden esetben kulturált viselkedést
tanúsítva járunk el.
Tiszteletben tartjuk egymás magánéletét, vallási hovatartozását,
világnézetét és politikai meggyőződését.
A dolgozó kötelessége, hogy munkahelyén megfelelő és elvárható
öltözékben jelenjen meg.

Politikai és közéleti tevékenységünk etikai kódexe:





Társadalmi szerepvállalásainkat időben és térben határozottan elkülönítjük
nevelőmunkánktól.
Az intézmény területén nem politizálunk, maradjunk semlegesek.
Joga van minden dolgozónak a saját értékrendszeréhez.
Tiszteletben tartjuk egymás magánéletét, vallási hovatartozását, világnézetét és
politikai meggyőződését.

Eljárási szabályok:
Etikai eljárás indulhat az ellen, aki etikai vétséget követ el, vét az Etikai Kódexben
meghatározott szabályok ellen.
Normák megsértése, etikai vétség:



Az óvodapedagógus, mint minden ember tévedhet, hibázhat. A hibák
megelőzése, illetve kijavítására való törekvés etikai kötelessége.
Az Etikai Kódexben meghatározott normák, magatartási szabályok
megsértése etikai vétség.
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A kötelességek elmulasztásáért a közalkalmazott a törvényekben
meghatározott módon vonható felelősségre.

Az etikai vétséget kivizsgálja:




Az etikailag vitatható kérdésekben a mindenkori vezető által kijelölt
Etikai Bizottság illetékes véleményt mondani.
Az Etikai Bizottság jogköre, hogy a meghallgatások után és a vonatkozó
dokumentumok tanulmányozása után véleményt alkot etikai kérdésekben,
azt szakmai körökben nyilvánosságra hozzák.
Az etikai vétség kivizsgálásánál fontos elvárás a pártatlanság valamint
az érintett dolgozó megfelelő képviseletének biztosítása

Az etikai bizottság létrehozása és működtetése:
Az etikai bizottság tagjai nem állandó tagok.
Az etikai bizottság tagjai:

Közalkalmazotti megbízott

A nevelőtestület 2 tagja

Pedagógiai munkát segítő állomány 1 tagja
Az Etikai Bizottság, a vezetőjét minden alkalommal maga határozza meg, etikai vétség esetén
írásbeli feljegyzést készít, és állásfoglalását a vezető felé továbbítja.
Az Etikai Kódex a nevelőtestület 2/3-os többségének jóváhagyásával lép hatályba.

NYILATKOZAT
Az Etikai Kódexben megfogalmazottakat elfogadom és tudomásul veszem. Valamint
magamra nézve kötelező érvényűnek tartom.
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6.

számú melléklet
Munkaköri leírás minták
ÓVODAVEZETŐ - HELYETTES MUNKAKÖRI LEÍRÁSA

MUNKÁLTATÓ
Név

Balkányi Barackvirág Óvoda

Szervezeti egység
Joggyakorló

Kerezsi Mihályné Intézményvezető

Munkavégzés helye

Balkányi Barackvirág Óvoda 4233 Balkány, Szakolyi út 9.

MUNKAVÁLLALÓ
Név
Születetési hely, idő
Anyja neve
Lakcíme
Besorolása

326/2013. (VIII.30.) Korm. Rendelet; 2011. évi CXC törvény;
1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról

MUNKAKÖR
Beosztás
Cél
Közvetlen felettes

Helyettesítési előírás

ÓVODAVEZETŐ - HELYETTES
Megbízott felelős vezetőként segíti az intézményvezető
munkavégzését, tervezi, irányítja, ellenőrzi és értékeli az
alkalmazottak munkáját, a jogszerű működést.
Intézményvezető
Az intézményvezető távollétében teljes felelősséggel végzi a
vezetési feladatokat.
30 napon túli helyettesítést az intézményvezető rendeli el
írásban

MUNKAVÉGZÉS
Hely
Heti munkaidő
Kötelező órák száma
Munkaidő beosztás

4233 Balkány, Szakolyi út 9.
40 óra
kötött munkaidő: 24 óra (Nkt. 62.§ (8) )
Nevelési évenként a munkatervben rögzítettek szerint
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Szabadság

Alapszabadság:
Pótszabadság:
Gyereknap:
Éves összesen:
- Szabadságát főképpen az óvodai szünetekben veheti ki.

II.
KÖVETELMÉNYEK
Iskolai végzettség,
szakképesítés

Szakirányú felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség.

Elvárt ismeretek

Korszerű szakmai ismeretek, a közoktatás, a munkaügy, az
igazgatás szakmai és jogi szabályai, belső szabályzati rendszer.
A jogszabályok gyakorlati megvalósulásának, és a
szabálytalanságoknak a felismerése, megfelelő intézkedések
alkalmazása, döntések hozatala.

Szükséges képességek

Érzékenység a munkatársak egyenletes terhelésére.
Személyes tulajdonságok Elhivatottság, kiegyensúlyozottság, határozottság,
magabiztosság, jó kapcsolatteremtő és konfliktus feloldó
képesség, kulturáltság.
Egyéb követelmények
A munkavállaló
továbbképzési
kötelezettsége
A munkakörre
vonatkozó legfontosabb
jogszabályok

folyamatosan bővülő szakmai/gyakorlati és szakirodalmi
ismeretek
Hét évenként a 277/1997. Korm. rend. szerint

 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről
 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási
intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról
 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti
köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról
 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről
 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógustovábbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a
továbbképzésben
résztvevők
juttatásairól
és
kedvezményeiről
 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a sajátos nevelési igényű
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gyermekek óvodai nevelésének irányelve
 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés
országos alapprogramjáról
 Pedagógiai Program
 32/1997.(XI.5.) MKM a Nemzeti etnikai kisebbség
óvodai nevelésének irányelvei
 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról
 15/2013. (II.26.) EMMI rendelet a pedagógiai
szakszolgálati intézmények működéséről
 48/2012. (XII.12.) EMMI rendelet a pedagógiai-szakmai
szolgáltatásokról
Működési feltételek:
 Közreműködik a szakszerű és törvényes működés feltételeinek biztosításában, ennek
érdekében gondoskodik arról, hogy rendelkezésre álljanak a jogszabályokban előírt
szabályozások.
 A rendeletek változásainak megfelelően irányítja és döntésre előkészíti az óvodai
dokumentumok módosítását.
Az intézmény alapdokumentumaival kapcsolatos feladatok:
 Az óvoda alapdokumentumaiban foglaltakat figyelemmel kíséri, észrevételt tesz az
óvodavezetőnél
 Közreműködik az intézmény alapdokumentumainak elkészítésében, a nevelőtestület
általi elfogadtatásában, rendszeres felülvizsgálatában, kiegészítésében, nyilvánosságra
hozatalában és az érintettek részére történő átadásában, különös tekintettel az
intézményi elvárások megjelenítésére.
 Döntésre előkészíti a dokumentumok legitimálását, felelős az abban foglaltak
végrehajtásáért.
Mérés-értékeléssel kapcsolatos feladatok:
 Javaslatokat fogalmaz meg az óvoda minőségpolitikájának főbb irányaira, javaslatait
továbbítja az óvodavezető felé.
 Részt vesz az óvodavezetővel az éves ellenőrzésben és az intézmény belső
önértékelésében, az önértékelés kialakításában, intézkedési tervek készítésében.
 Átruházott hatáskörben helyettesíti a vezetőt a pedagógusok minősítésében, illetve
tanfelügyeleti eljárásában.
 Kapcsolatot tart a Pedagógiai Oktató Központtal és az Oktatási Hivatallal.
Adatnyilvántartás és kezelés:
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 Részt

vesz

az

óvoda

működéséhez

szükséges

adatvédelmi

(gyermekek,

közalkalmazottak, közérdekű adatok), iratkezelési szabályok kialakításában, a
szabályzatok elkészítésében, a különös közzétételi lista elkészítésében és legalább
nevelési évenkénti felülvizsgálatában.
 - Részt vesz a KIR-statisztika elkészítésében., a szabályzók és a közérdekű adatok
nyilvánosságra hozatalában.
Munkáltatói jogkörök gyakorlása:
 Közvetlenül és felelősen irányítja az intézményben működő szakmai
munkaközösség(ek) vezetőit és koordinálja a szakmai munkaközösségek munkáját.
 Közvetlenül és felelősen irányítja az intézményben működő belső önértékelési csoport
vezetőjét és koordinálja az intézményeken átívelő csoport szakmai munkáját.
 Ellenőrző értékelő tevékenységével támogatja a pedagógiai program minél
hatékonyabb megvalósítását.
 Az intézményvezető utasítására megszervezi az óvodai szintű nevelési évet nyitó és
nevelési évet záró értekezleteket.
 A pályázatok elkészítésében részt vesz.
 Az intézményvezető megbízása alapján képviseli az intézményt külső szervek előtt.
 Az intézményvezető utasítására elkészíti az Óvoda továbbképzési és beiskolázási
tervét.
 Szervezi a központi továbbképzéseket, ezek nyilvántartásáért felel.
 Átruházott hatáskörben aláírási jogkör gyakorlása.
 Segíti az intézményvezetőt az intézményi szintű óvodai beiratkozás
megszervezésében, lebonyolításában, az eljárásrendnek megfelelően
 Az intézményvezető utasítására, átruházott hatáskörben ellátja a gyakornoki
rendszer működtetésével kapcsolatos irányítási feladatokat.
Továbbképzés, képzés:
 Döntésre előkészíti a nevelőtestület bevonásával a továbbképzési program és az éves
beiskolázási tervet,
 a továbbképzési kötelezettségek és a kötelezettség teljesítésének nyomon követéséről
alkalmas nyilvántartást vezet
Veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer:
 Intézményi szinten koordinálja a gyermekvédelmi hatóságok által működtetett
veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetésében, indokolt esetben jelzi
az óvodavezetőnek, ha a gyermek veszélyeztetettségét tapasztalja.
Esélyegyenlőség:
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 a naprakész statisztikával segíti az óvodavezetőt, hogy a különleges bánásmódot
igénylők

hozzájussanak

a

minőségelvű

ellátáshoz

az

esélyegyenlőség

érvényesítésével.
Munkaidő nyilvántartás:
 Elkészíti, és évente felülvizsgálja a munkaidő nyilvántartási dokumentumokat.
Az óvoda közoktatási feladataihoz kapcsolódó vezetési feladatok
 A munkaterv előkészítése során a vezető részére a nevelőtestülettől, összegyűjti a
tervezett feladatokat
 Megszervezi az intézményi szülői szervezet véleményének kikérését.
Nevelőtestülettel, alkalmazotti közösséggel, szakmai munkaközösséggel kapcsolatos
feladatok:
 Határidőre előkészíti a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések feladatait,
intézményi szinten megszervezi azokat, valamint ellenőrzi azok végrehajtását. Aktívan részt vesz az óvodavezető nevelő munkát irányító és ellenőrző
tevékenységében az éves munkatervnek megfelelően.
 Felügyeli és az éves munkatervnek megfelelően ellenőrzi az intézményi szintű
szakmai munkaközösség(ek ) tevékenységét.
 Koordinálja az intézményi szintű munkaközösség vezetők tevékenységét a
tevékenységről folyamatosan tájékoztatja a vezetőt.
Tanügyigazgatás:
 A

vezető

számára

aláírásra

és

továbbításra

előkészíti,

összegyűjti

a

szakszolgálathoz irányított gyermekek listáját, óvodapedagógusi szakvéleményét.
Az óvodában működő egyéb szervezetekkel kapcsolatos feladatok:
 Előkészíti a szülői szervezet véleményezési jogához kapcsolódó intézményi
feladatokat a jogszabályi követelményeknek megfelelően.
 Intézményi szinten szervezi a pedagógusok szakmai tevékenységének ellenőrzését a
vezető által készített éves munkatervnek megfelelően..
Az óvodai foglalkozások megszervezése:
Egyéb feladatok:
Az óvoda költségvetési szervként való működéséből adódó vezetési feladatok
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 -A vonatkozó jogszabályok alapján közreműködik a költségvetési tervezési és
beszámolási

tevékenységben.

Segíti

a

szakmai

beszámolóval

kapcsolatos

tevékenységet.
 Segíti az óvodavezetőt az intézmény költségvetésével, beszámolásával kapcsolatos
adatszolgáltatási feladatainak ellátását. Szaktudásával hozzájárul a fenntartó,
működtető által, az óvodavezetőtől kért információk biztosításához a költségvetési
gazdálkodás területén.
 Közreműködik az éves ellenőrzési terv elkészítésében és végrehajtásában.
 Folyamatos, rendszeres kapcsolatot tart a fenntartóval az intézmény hatékony szakmai,
valamint pénzügyi működése érdekében.
KÖTELESSÉGEK
Óvodapedagógusi feladatkör részletesen:















Nevelő-fejlesztő munkáját az érvényben lévő pedagógiai alapdokumentumok
határozzák meg.
Munkáját az óvodavezető útmutatása alapján önállóan, felelősséggel végzi.
Felkészül a foglalkozások megtartására, elvégzi az előkészítésükkel kapcsolatos
pedagógiai feladatokat.
Tervezi, szervezi, irányítja a csoportjában folyó nevelőmunkát.
Megtartja a pedagógus etika követelményeit, a munkafegyelmet, a közösségi
együttműködés normáit, összehangolt munkát végez a csoport dajkájával és az óvoda
többi dolgozójával.
Betartja a jogszabályok és a belső szabályzatok előírásait, az egészségügyi előírásokat,
és szakszerűen végrehajtja a pedagógiai feladatokat.
Gondoskodik a gyermekek testi épségéről, erkölcsi védelmükről, személyiségük
fejlődéséről, képességeik fejlesztéséről, a balesetek megelőzéséről (nem hagyhat
gyermeket felügyelet nélkül).
A pedagógiai program alapján a gyermekek személyiségét, képességeiket változatos,
eredményes, a gyermekek életkori és egyéni sajátosságait figyelembe vevő
módszerekkel fejleszti.
Figyelembe veszi az egyéni fejlődési ütemet, a hátrányos családi helyzetet, a sajátos
nevelési igényt.
Közreműködik a gyermekvédelmi feladatok ellátásában a gyermekvédelmi felelős és
az óvodavezető irányításával.
Irányítja és értékeli csoportját, naprakészen vezeti a rábízott adminisztrációt
(mulasztási napló, csoportnapló, egyéni fejlesztési lapok).
Óvja a gyermekek jogait, tiszteli emberi méltóságukat. A rábízott gyermekek egyéni
differenciált nevelését, teljes személyiségének fejlesztését legjobb tudása szerint
végzi.
Biztonságos körülményeket, szeretetet sugárzó csoportlégkört teremt a gyermekek
testi-lelki-értelmi fejlődéséhez.
Csoportjában a gyermekek életkorának, fejlettségének megfelelő szokás és
szabályrendszert alakít ki.
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Biztosítja maximálisan a gyermekek szükségleteinek kielégítését.
Folyamatosan ellenőrizni, méri és értékeli a csoportjában a gyermekek fejlődését és
ezt a gyermekek személyiség-lapján rögzíti
A gyermekek fejlesztéséhez egyéni fejlesztési-tervet készít, figyelembe véve a
gyermekek egyéni képességeit, tehetségét, fejlődésének ütemét, szocio- kulturális
helyzetét és fejlettségét.
A hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, tanulási kudarcnak kitett
gyermekekkel kapcsolatos feladatait az okok megszüntetésére irányuló egyéni
felzárkóztatási, fejlesztési terv elkészítésével végzi.
Feltérképezi csoportja szociometriai jellemzőit, a csoportban uralkodó értékrendet,
társas kapcsolatokat.
A pedagógiai programnak, valamint az intézmény működési dokumentumainak
megfelelően tájékoztatja a szülőket gyermekükről, együttműködik a családokkal.
Az SZMSZ-ben rögzített ünnepekhez, óvodai hagyományokhoz igazodva
aktívan részt vesz a munkatervben meghatározottak szerint az óvodai rendezvények
szervezésében, lebonyolításában.
Az óvodán kívüli programokra elkíséri, felügyeli a gyermekeket.
A csoportban dolgozó dajkát bevonja az aktuális nevelési helyzetek, gyermekekkel
kapcsolatos problémák megoldásába.
Partneri kapcsolatot tart a szülőkkel, segítséget nyújt gyermekük neveléséhez.
A szülőket folyamatosan, érdemben tájékoztatja az óvodai nevelőmunkáról, gyermeke
fejlődéséről.
Tervezi, szervezi, lebonyolítja a szülőkkel való találkozásokat, programokat
(szülői értekezlet, ünnepek, hagyományok, kirándulások, szülői beszélgetések…)
A balesetveszélyt elhárítja, megelőzi, a szükséges intézkedéseket ennek érdekében
megteszi.
Aktívan részt vesz az óvoda minőségfejlesztő munkájában (mérések elvégzése,
igényfelmérés- elégedettségmérésben való részvétel).
Felkészülten és aktívan részt vesz az óvoda pedagógiai programjának értékelésében,
módosításában, a nevelési értekezleten, szakmai munkaközösségi és munkacsoport
foglalkozásokon, az ünnepélyeken, rendezvényeken.
Szakmai ismereteit, tudását szervezett továbbképzésben és önképzésben gyarapítja.
Évente elkészíti, felülvizsgálja a munkájához szükséges eszközök jegyzékét, a hiányt
és az amortizációt jelenti az intézményvezetőnek.
A napi nevelőmunkájához szükséges jogszabályokat folyamatosan figyeli, és azokat
megfelelően alkalmazza.
Az óvoda hagyományainak megfelelően a szülőkkel közös programokon, esetenként
városi rendezvényeken részt vesz, mindezek közösségnevelő hatását kihasználja.
A nevelőmunkával, az óvoda működésével kapcsolatos – kötelező óraszámon kívülirendszeres vagy esetenkénti teendőket a vezető útmutatása szerint végezze el.
A kötött munkaidejét a gyermekekkel való közvetlen, a teljes óvodai életet magában
foglaló foglalkozásra kell fordítania, a munkaidő fennmaradó részében, legfeljebb heti
négy órában a nevelést előkészítő, azzal összefüggő egyéb pedagógiai feladatok, a
nevelőtestület munkájában való részvétel, gyakornok szakmai segítése, továbbá eseti
helyettesítés rendelhető el az óvodapedagógus számára.
Továbbá elvégzi mindazt a munkakörébe tartozó szakmai feladatot, amellyel az óvoda
vezetője megbízza.
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Adminisztratív teendők ellátása:
 a csoportnapló vezetése
 a felvételi és hiányzási napló naprakész vezetése
 a gyermekek hiányzásainak igazolására szóló bizonylatok dokumentálása
 a gyermek fejlődését nyomon követő dokumentáció, a gyermek anamnézisét, valamint
a testi (látás, hallás, mozgás), szociális, érzelmi, erkölcsi és értelmi fejlődésével
kapcsolatos információk vezetése, képességekre, készségekre részleteiben lebontva az
óvodai nevelés teljes időszakára kiterjedően.
 a mérések adatainak vezetése, elemzése,
 az intézményvezető vagy a munkaközösség-vezető kérésére szociometriai, pedagógiai
felmérések elvégzése és összegezése,
 a tankötelezettség megállapításához szükséges anyagok előkészítése az
intézményvezető számára,
 statisztikák határidőre történő elkészítése,
 a gyermek, szülőjének írásbeli nyilatkozatának beszerzése minden olyan óvodai,
döntéshez, amelyből a szülőre fizetési kötelezettség hárul.
EGYÉB ELVÁRÁSOK:
 Nevelőmunkája és munkakapcsolatai során tartsa be az általános emberi és etikai
normákat, legyen példamutató.















A gyermekek és a szülők emberi méltóságát tiszteletben tartsa, a másságot fogadja el.
Rendelkezzen széleskörű általános műveltséggel, korszerű szakmai ismeretekkel.
Tudását folyamatosan gyarapítsa és újítsa meg.
Hatékonyan alkalmazza a gyakorlatban a pedagógiai, módszertani ismereteit.
Az ismereteket tárgyilagosan és többoldalúan közvetítse a gyermekek felé.
Tevékenységével járuljon hozzá az óvoda nevelőmunkájának fejlődéséhez.
Ismerje az óvoda Pedagógiai Programban, a Házirendben, az Szervezeti és Működési
Szabályzatban foglaltakat, az óvoda távlati és közeli céljait.
Széleskörű gyermek és családi háttér ismerettel rendelkezzen.
Képviselje az óvoda érdekeit különböző szakmai és közéleti fórumokon és
szervezetekben.
Legyen cselekvően elkötelezett az egyetemes emberi értékek, a nemzeti és egyetemes
kultúra iránt.
Vállaljon részt a csoportján kívüli feladatokból a gyermekek érdekében.
Az óvodában munkakezdés előtt legalább 10 perccel jelenjen meg, hogy
munkaidejének kezdetekor munkavégzésre rendelkezésre álljon.
Ha munkáját betegség vagy egyéb ok miatt nem kezdheti meg, távolmaradását jelezze
vezetőjének.
Munkaidő alatt csak a házban lévő vezető engedélyével hagyhatja el az óvodát.

JOGKÖR, HATÁSKÖR
A munkáltatói, a kötelezettségvállalási és az utalványozási dokumentumok kivételével aláírási
jogosultság.
Javaslat készítése a pedagógusok minősítésére, jutalmazására, kitüntetésére, szükség szerint
felelősségre vonására. A hirdetések ellenőrzése.
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Az óvodavezető hosszabb ideig tartó távolléte, akadályoztatása (betegség stb.) esetén a vezető
helyettesítése.
Jogkörét a vezető beosztású munkatársakkal együttműködve gyakorolja.
Jogosult (és köteles) az óvodavezető figyelmét felhívni, ha valami nem felel meg a
szabályoknak, belső utasításoknak.
Az óvodavezetővel a jogszabályban és belső szabályzatokban rögzítettek szerint.
Naponta egyeztesse elképzeléseit a csoportjában dolgozó közvetlen kollégájával, heti
rendszerességgel, dajkájával.

BESZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉGE
Írásbeli beszámolási kötelezettsége nevelési évente az óvodavezető felé kiterjed:
A munkaköri leírásában szabályozott feladatok végrehajtására és a belső ellenőrzések
tapasztalataira.
MUNKAKÖRI KAPCSOLATOK
Részt vesz a nevelőtestületi és az alkalmazotti értekezleteken.
Folyamatos kapcsolatot tart az óvoda alkalmazottaival, és - az óvodavezető megbízása alapján
- külső partnereivel.
FELELŐSSÉGI KÖR
Tevékenységét az intézményvezető közvetlen irányítása mellett végzi, aki felette az általános
munkáltatói jogokat is gyakorolja. Munkaköri leírását az óvoda vezetője készíti el. Felelős a
munkaközösségek működésének koordinálásáért, a pedagógusok középtávú továbbképzési
programjának, valamint éves beiskolázási tervének előkészítéséért, a pedagógusok
továbbképzésének megszervezéséért, a minősítő vizsgák, eljárások és a tanfelügyeleti
ellenőrzések jogszerű lebonyolításáért, a tanügy-igazgatási feladatokon belül jogszabályban
előírt belső szabályzatok elkészítéséért, felülvizsgálatáért, a nyilvántartások vezetéséért.
Felelőssége kiterjed teljes munkakörére és tevékenységére, felelősségre vonható:
 munkaköri feladatainak határidőre történő elmulasztásáért, vagy hiányos elvégzéséért;
 a vezetői utasítások igénytől eltérő végrehajtásáért;
 a jogszabályok, a munkahelyi fegyelem és bizalmi jelleg, a munkatársak és a
gyermekek jogainak megsértéséért;
 hivatali titok megsértéséért
 a munkaeszközök, berendezési tárgyak előírástól eltérő használatáért, elrontásáért;
 a vagyonbiztonság, a rábízott leltári tárgyak és a higiénia veszélyeztetéséért;
 tűz és munkavédelmi előírások, belső szabályzatok be nem tartásáért
 anyagi felelősséggel tartozik az általa kezelt készpénzt illetőleg.
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III.
EGYÉB FELADATOK, MEGBÍZÁSOK
Személyre szólóan az adott nevelési év intézményi munkatervében kerül meghatározásra az
egyéb feladat és megbízás
IV.
ELLENŐRZÉSI TEVÉKENYSÉG
Ellenőrzése





Az SZMSZ és az éves intézményi munkaterv tartalma és ütemezése szerint.
Joga van évente legalább egyszeri ellenőrzésére, munkájáról véleményezéshez.
Ellenőrzését maga is kérheti.
Rendkívüli ellenőrzésére a naprakészség, munkafegyelem ellenőrzése esetén,
illetve a munkájával szemben felmerült ok miatt kerülhet sor.
 Az ellenőrzésével kapcsolatban kialakított véleményhez írásbeli észrevételt tehet.





Az SZMSZ és az éves intézményi munkaterv tartalma és ütemezése szerint.
Joga van évente legalább egyszeri ellenőrzésére, munkájáról véleményezéshez.
Ellenőrzését maga is kérheti.
Rendkívüli ellenőrzésére a naprakészség, munkafegyelem ellenőrzése esetén,
illetve a munkájával szemben felmerült ok miatt kerülhet sor.
 Az ellenőrzésével kapcsolatban kialakított véleményhez írásbeli észrevételt tehet.
Ellenőrzésére jogosultak:
 intézményvezető
 külső szakértő előre egyeztetett időpontban
EGYEZTETÉSI KÖTELEZETTSÉGEI:



Az óvodavezetővel a jogszabályban és belső szabályzatokban rögzítettek szerint.
Naponta egyeztesse elképzeléseit a csoportjában dolgozó közvetlen kollégájával, heti
rendszerességgel, dajkájával.

TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉGE:





Naprakész tájékoztatása a csoportban dolgozó kollégának.
Heti rendszerességgel tájékoztatja a csoportban dolgozó dajkát az aktuális
feladatokról, programokról.
Folyamatosan tájékoztatja a csoportjában járó gyermekek szüleit a gyermekük
fejlődéséről
Az óvodavezetőt tájékoztatja a vezető által kért témáról, eseményről.
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Nevelési év végén írásban beszámolót készít a nevelőmunkájáról a megadott
szempontok szerint.
Rendkívüli eseményről, gyermekbalesetről, sérülésről, munkahelyi balesetről, szülői
konfliktusról a vezetőt vagy helyettesét tájékoztatni kell.

JOGKÖR, HATÁSKÖR
Gyakorolja a nevelőtestület tagjának és a pedagógusnak törvény és jogszabályok által
valamint az óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatában biztosított jogokat, hatásköre és
képviseleti joga az általa vezetett gyermek csoportra terjed ki.
BESZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉGE
Év végén – meghatározott szempontok szerint - az egész éves teljesítményét írásban értékeli
MUNKAKÖRI KAPCSOLATOK
Részt vesz a nevelőtestületi, alkalmazotti értekezleteken. Az intézmény gyermekei és
dolgozói érdekében kiegyensúlyozott kapcsolatra törekszik: a fenntartóval és annak
szervezeteivel, szakmai szervezetekkel és a társintézményekkel, az áthelyező bizottságokkal,
a kerületi iskolákkal és kulturális intézményekkel, a szülőkkel ápolja hagyományosan
kialakult kapcsolatainkat.
FELELŐSSÉGI KÖR
Felelős kijelölt csoportjában a pedagógiai program megvalósításáért, a gyermekek
biztonságáért, a gyermekek érdekeinek elsőbbségéért, az egyenlő bánásmódért.
MUNKAHELYI TELEFONHASZNÁLAT:
Telefonját csak indokolt esetben használja, amennyiben az a munkavégzésében nem
akadályozza.
Felelőssége kiterjed teljes munkakörére és tevékenységére, felelősségre vonható:
 munkaköri feladatainak határidőre történő elmulasztásáért, vagy hiányos elvégzéséért;
 a vezetői utasítások igénytől eltérő végrehajtásáért;
 a jogszabályok, a munkahelyi fegyelem és bizalmi jelleg, a munkatársak és a
gyermekek jogainak megsértéséért;
 a munkaeszközök, berendezési tárgyak előírástól eltérő használatáért, elrontásáért;
 a vagyonbiztonság, a rábízott leltári tárgyak és a higiénia veszélyeztetéséért.
TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉGE:
A gyermekek, a szülők, a dolgozók személyiségjogait érintő információkat megőrzi, egyéb
esetben, a közalkalmazotti törvényben és az óvoda SZMSZ-ében foglaltak szerint jár el.
III.
EGYÉB FELADATOK, MEGBÍZÁSOK
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Személyre szólóan az adott nevelési év intézményi munkatervében kerül meghatározásra az
egyéb feladat és megbízás.

Nyilatkozat:
A munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek tekintem. Az
általam kezelt értékekért anyagi felelősséggel tartozom. A munkaköri leírás egy példányát
átvettem.
Kelt: Balkány,
……………………………………
intézményvezető

………………………………..
munkavállaló

ÓVODAPEDAGÓGUS MUNKAKÖRI LEÍRÁSA
I.
MUNKÁLTATÓ
Név

Balkányi Barackvirág Óvoda

Szervezeti egység
Joggyakorló

Kerezsi Mihályné Intézményvezető

Munkavégzés helye

4233 Balkány, Szakolyi út 9

MUNKAVÁLLALÓ
Név
Születetési hely, idő
Anyja neve
Lakcíme
Besorolása

326/2013. (VIII.30.) Korm. Rendelet; 2011. évi CXC törvény;
1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról

MUNKAKÖR
Beosztás
Cél
Közvetlen felettes

ÓVODAPEDAGÓGUS
A rábízott gyermekek egyéni és közösségi nevelése, fejlődésük
sokoldalú elősegítése, tevékenységük életkoruknak megfelelő
irányítása.
Intézményvezető, intézményvezetőhelyettes
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Helyettesítési előírás

- 30 napon belüli helyettesítést az intézményvezető vagy az
intézményvezető-helyettes
- 30 napon túli helyettesítést az intézményvezető rendeli el
írásban

MUNKAVÉGZÉS
Hely
Heti munkaidő
Szabadság

Kötelező órák száma

Munkaidő beosztás

Balkányi Barackvirág Óvoda Balkány, Szakolyi út 9.
40 óra
Alapszabadság: nap
Pótszabadság:
nap
Gyereknap:
nap
Éves összesen:
nap
- Szabadságát főképpen az óvodai szünetekben veheti ki.
kötött munkaidő: 32 óra (Nkt. 62.§ (8))
neveléssel-oktatással lekötött munkaidő: 36 óra (Nkt. 62.§ (8))
legfeljebb heti négy órában a nevelést előkészítő, azzal
összefüggő egyéb pedagógiai feladatok, a nevelőtestület
munkájában való részvétel, gyakornok szakmai segítése, továbbá
eseti helyettesítés rendelhető el az óvodapedagógus számára.
Nevelési évenként a munkatervben rögzítettek szerint

II.
KÖVETELMÉNYEK
Iskolai végzettség,
szakképesítés

Szakirányú felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség.

Elvárt ismeretek

Az óvodapedagógiára vonatkozó szakmai ismeretek, a
nevelőtestület jogkörébe tartozó intézményi dokumentumok,
belső szabályzatok ismerete.

Szükséges képességek

Nevelői alkalmasság, különösen: jó kapcsolatteremtő képesség,
empátia, kedves nyílt személyiség, jó szervezőképesség.

Személyes tulajdonságok Pedagógusi elhivatottság, kiegyensúlyozottság, pontosság,
megbízhatóság, türelem, etikus magatartás, jó humorérzék.
Egyéb követelmények
A munkavállaló
továbbképzési
kötelezettsége
A munkakörre
vonatkozó legfontosabb
jogszabályok

Folyamatosan bővülő szakmai/gyakorlati és szakirodalmi
ismeretek
Hét évenként a 277/1997. Korm. rend. szerint

 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről
 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási
intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról
 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti
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köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról
 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről
 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógustovábbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a
továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről
 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a sajátos nevelési igényű
gyermekek óvodai nevelésének irányelve
 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés
országos alapprogramjáról
 Pedagógiai Program
 32/1997.(XI.5.) MKM a Nemzeti etnikai kisebbség óvodai
nevelésének irányelvei
 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról
 15/2013. (II.26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati
intézmények működéséről
 48/2012. (XII.12.) EMMI rendelet a pedagógiai-szakmai
szolgáltatásokról
KÖTELESSÉGEK
Feladatkör részletesen:













Nevelő-fejlesztő munkáját az érvényben lévő pedagógiai alapdokumentumok
határozzák meg.
Munkáját az óvodavezető útmutatása alapján önállóan, felelősséggel végzi.
Felkészül a foglalkozások megtartására, elvégzi az előkészítésükkel kapcsolatos
pedagógiai feladatokat.
Tervezi, szervezi, irányítja a csoportjában folyó nevelőmunkát.
Megtartja a pedagógus etika követelményeit, a munkafegyelmet, a közösségi
együttműködés normáit, összehangolt munkát végez a csoport dajkájával és az óvoda
többi dolgozójával.
Betartja a jogszabályok és a belső szabályzatok előírásait, az egészségügyi előírásokat,
és szakszerűen végrehajtja a pedagógiai feladatokat.
Gondoskodik a gyermekek testi épségéről, erkölcsi védelmükről, személyiségük
fejlődéséről, képességeik fejlesztéséről, a balesetek megelőzéséről (nem hagyhat
gyermeket felügyelet nélkül).
A pedagógiai program alapján a gyermekek személyiségét, képességeiket változatos,
eredményes, a gyermekek életkori és egyéni sajátosságait figyelembe vevő
módszerekkel fejleszti.
Figyelembe veszi az egyéni fejlődési ütemet, a hátrányos családi helyzetet, a sajátos
nevelési igényt.
Közreműködik a gyermekvédelmi feladatok ellátásában a gyermekvédelmi felelős és
az óvodavezető irányításával.
Irányítja és értékeli csoportját, naprakészen vezeti a rábízott adminisztrációt
(mulasztási napló, csoportnapló, egyéni fejlesztési lapok).
Óvja a gyermekek jogait, tiszteli emberi méltóságukat. A rábízott gyermekek egyéni
differenciált nevelését, teljes személyiségének fejlesztését legjobb tudása szerint
végzi.
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Biztonságos körülményeket, szeretetet sugárzó csoportlégkört teremt a gyermekek
testi-lelki-értelmi fejlődéséhez.
Csoportjában a gyermekek életkorának, fejlettségének megfelelő szokás és
szabályrendszert alakít ki.
Biztosítja maximálisan a gyermekek szükségleteinek kielégítését.
Folyamatosan ellenőrizni, méri és értékeli a csoportjában a gyermekek fejlődését és
ezt a gyermekek személyiség-lapján rögzíti
A gyermekek fejlesztéséhez egyéni fejlesztési-tervet készít, figyelembe véve a
gyermekek egyéni képességeit, tehetségét, fejlődésének ütemét, szocio- kulturális
helyzetét és fejlettségét.
A hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, tanulási kudarcnak kitett
gyermekekkel kapcsolatos feladatait az okok megszüntetésére irányuló egyéni
felzárkóztatási, fejlesztési terv elkészítésével végzi.
Feltérképezi csoportja szociometriai jellemzőit, a csoportban uralkodó értékrendet,
társas kapcsolatokat.
A pedagógiai programnak, valamint az intézmény működési dokumentumainak
megfelelően tájékoztatja a szülőket gyermekükről, együttműködik a családokkal.
Az SZMSZ-ben rögzített ünnepekhez, óvodai hagyományokhoz igazodva, aktívan
részt vesz a munkatervben meghatározottak szerint az óvodai rendezvények
szervezésében, lebonyolításában.
Az óvodán kívüli programokra elkíséri, felügyeli a gyermekeket.
A csoportban dolgozó dajkát bevonja az aktuális nevelési helyzetek, gyermekekkel
kapcsolatos problémák megoldásába.
Partneri kapcsolatot tart a szülőkkel, segítséget nyújt gyermekük neveléséhez.
A szülőket folyamatosan, érdemben tájékoztatja az óvodai nevelőmunkáról, gyermeke
fejlődéséről.
Tervezi, szervezi, lebonyolítja a szülőkkel való találkozásokat, programokat
(szülői értekezlet, ünnepek, hagyományok, kirándulások, szülői beszélgetések…)
A balesetveszélyt elhárítja, megelőzi, a szükséges intézkedéseket ennek érdekében
megteszi.
Aktívan részt vesz az óvoda minőségfejlesztő munkájában (mérések elvégzése,
igényfelmérés- elégedettségmérésben való részvétel).
Felkészülten és aktívan részt vesz az óvoda pedagógiai programjának értékelésében,
módosításában, a nevelési értekezleten, szakmai munkaközösségi és munkacsoport
foglalkozásokon, az ünnepélyeken, rendezvényeken.
Szakmai ismereteit, tudását szervezett továbbképzésben és önképzésben gyarapítja.
Évente elkészíti, felülvizsgálja a munkájához szükséges eszközök jegyzékét, a hiányt
és az amortizációt jelenti az intézményvezetőnek.
A napi nevelőmunkájához szükséges jogszabályokat folyamatosan figyeli, és azokat
megfelelően alkalmazza.
Az óvoda hagyományainak megfelelően a szülőkkel közös programokon, esetenként
városi rendezvényeken részt vesz, mindezek közösségnevelő hatását kihasználja.
A nevelőmunkával, az óvoda működésével kapcsolatos – kötelező óraszámon kívülirendszeres vagy esetenkénti teendőket a vezető útmutatása szerint végezze el.
A kötött munkaidejét a gyermekekkel való közvetlen, a teljes óvodai életet magában
foglaló foglalkozásra kell fordítania, a munkaidő fennmaradó részében, legfeljebb heti
négy órában a nevelést előkészítő, azzal összefüggő egyéb pedagógiai feladatok, a
nevelőtestület munkájában való részvétel, gyakornok szakmai segítése, továbbá eseti
helyettesítés rendelhető el az óvodapedagógus számára.
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Továbbá elvégzi mindazt a munkakörébe tartozó szakmai feladatot, amellyel az óvoda
vezetője megbízza.
Adminisztratív teendők ellátása:
a csoportnapló vezetése
a felvételi és hiányzási napló naprakész vezetése
a gyermekek hiányzásainak igazolására szóló bizonylatok dokumentálása
a gyermek fejlődését nyomon követő dokumentáció, a gyermek anamnézisét, valamint
a testi (látás, hallás, mozgás), szociális, érzelmi, erkölcsi és értelmi fejlődésével
kapcsolatos információk vezetése, képességekre, készségekre részleteiben lebontva az
óvodai nevelés teljes időszakára kiterjedően.
a mérések adatainak vezetése, elemzése,
az intézményvezetés vagy a munkaközösség-vezető kérésére szociometriai,
pedagógiai felmérések elvégzése és összegezése,
a tankötelezettség megállapításához szükséges anyagok előkészítése az
intézményvezető számára,
statisztikák határidőre történő elkészítése,
a gyermek, szülőjének írásbeli nyilatkozatának beszerzése minden olyan óvodai,
döntéshez, amelyből a szülőre fizetési kötelezettség hárul.

EGYÉB ELVÁRÁSOK:
 Nevelőmunkája és munkakapcsolatai során tartsa be az általános emberi és etikai
normákat, legyen példamutató.















A gyermekek és a szülők emberi méltóságát tiszteletben tartsa, a másságot fogadja el.
Rendelkezzen széleskörű általános műveltséggel, korszerű szakmai ismeretekkel.
Tudását folyamatosan gyarapítsa és újítsa meg.
Hatékonyan alkalmazza a gyakorlatban a pedagógiai, módszertani ismereteit.
Az ismereteket tárgyilagosan és többoldalúan közvetítse a gyermekek felé.
Tevékenységével járuljon hozzá az óvoda nevelőmunkájának fejlődéséhez.
Ismerje az óvoda Pedagógiai Programban, a Házirendben, az Szervezeti és Működési
Szabályzatban foglaltakat, az óvoda távlati és közeli céljait.
Széleskörű gyermek és családi háttér ismerettel rendelkezzen.
Képviselje az óvoda érdekeit különböző szakmai és közéleti fórumokon és
szervezetekben.
Legyen cselekvően elkötelezett az egyetemes emberi értékek, a nemzeti és egyetemes
kultúra iránt.
Vállaljon részt a csoportján kívüli feladatokból a gyermekek érdekében.
Az óvodában munkakezdés előtt legalább 10 perccel jelenjen meg, hogy
munkaidejének kezdetekor munkavégzésre rendelkezésre álljon.
Ha munkáját betegség vagy egyéb ok miatt nem kezdheti meg, távolmaradását jelezze
vezetőjének.
Munkaidő alatt csak a házban lévő vezető vagy helyettese engedélyével hagyhatja el
az óvodát.

EGYEZTETÉSI KÖTELEZETTSÉGEI:



Az óvodavezetővel a jogszabályban és belső szabályzatokban rögzítettek szerint.
Naponta egyeztesse elképzeléseit a csoportjában dolgozó közvetlen kollégájával, heti
rendszerességgel, dajkájával.
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TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉGE:







Naprakész tájékoztatása a csoportban dolgozó kollégának.
Heti rendszerességgel tájékoztatja a csoportban dolgozó dajkát az aktuális
feladatokról, programokról.
Folyamatosan tájékoztatja a csoportjában járó gyermekek szüleit a gyermekük
fejlődéséről
Az óvodavezetőt tájékoztatja a vezető által kért témáról, eseményről.
Nevelési év végén írásban beszámolót készít a nevelőmunkájáról a megadott
szempontok szerint.
Rendkívüli eseményről, gyermekbalesetről, sérülésről, munkahelyi balesetről, szülői
konfliktusról a vezetőt vagy helyettesét tájékoztatni kell.

JOGKÖR, HATÁSKÖR
Gyakorolja a nevelőtestület tagjának és a pedagógusnak törvény és jogszabályok által
valamint az óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatában biztosított jogokat, hatásköre és
képviseleti joga az általa vezetett gyermek csoportra terjed ki.
BESZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉGE
Év végén – meghatározott szempontok szerint - az egész éves teljesítményét írásban értékeli
MUNKAKÖRI KAPCSOLATOK
Részt vesz a nevelőtestületi, alkalmazotti értekezleteken. Az intézmény gyermekei és
dolgozói érdekében kiegyensúlyozott kapcsolatra törekszik: a fenntartóval és annak
szervezeteivel, szakmai szervezetekkel és a társintézményekkel, az áthelyező bizottságokkal,
a kerületi iskolákkal és kulturális intézményekkel, a szülőkkel ápolja hagyományosan
kialakult kapcsolatainkat.
FELELŐSSÉGI KÖR
Felelős kijelölt csoportjában a pedagógiai program megvalósításáért, a gyermekek
biztonságáért, a gyermekek érdekeinek elsőbbségéért, az egyenlő bánásmódért.
Felelőssége kiterjed teljes munkakörére és tevékenységére, felelősségre vonható:
 munkaköri feladatainak határidőre történő elmulasztásáért, vagy hiányos elvégzéséért;
 a vezetői utasítások igénytől eltérő végrehajtásáért;
 a jogszabályok, a munkahelyi fegyelem és bizalmi jelleg, a munkatársak és a
gyermekek jogainak megsértéséért;
 a munkaeszközök, berendezési tárgyak előírástól eltérő használatáért, elrontásáért;
 a vagyonbiztonság, a rábízott leltári tárgyak és a higiénia veszélyeztetéséért.
TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉGE:
A gyermekek, a szülők, a dolgozók személyiségjogait érintő információkat megőrzi, egyéb
esetben, a közalkalmazotti törvényben és az óvoda SZMSZ-ében foglaltak szerint jár el.
MUNKAHELYI TELEFONHASZNÁLAT:
Telefonját csak indokolt esetben használja, amennyiben az a munkavégzésében nem
akadályozza.
III.
EGYÉB FELADATOK, MEGBÍZÁSOK
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Személyre szólóan az adott nevelési év intézményi munkatervében kerül meghatározásra az
egyéb feladat és megbízás.

IV.
ELLENŐRZÉSI TEVÉKENYSÉG
Ellenőrzése






Az SZMSZ és az éves intézményi munkaterv tartalma és ütemezése szerint.
Joga van évente legalább egyszeri ellenőrzésére, munkájáról véleményezéshez.
Ellenőrzését maga is kérheti.
Rendkívüli ellenőrzésére a naprakészség, munkafegyelem ellenőrzése esetén, illetve a
munkájával szemben felmerült ok miatt kerülhet sor.
Az ellenőrzésével kapcsolatban kialakított véleményhez írásbeli észrevételt tehet.

Ellenőrzésére jogosultak:




Óvodavezető és helyettese
Szakmai munkaközösség vezető
Külső szakértő egyeztetett időpontban

A MUNKAÉRTÉKELÉS KRITÉRIUMAI:


az SZMSZ-ben foglaltak szerint.

V.
ZÁRADÉK
Ezen munkaköri leírás
-től lép életbe, visszavonásig érvényes.
A munkaköri leírás módosításának jogát a körülményekhez igazodva a munkáltató fenntartja.

Kelt: Balkány,
………………………………........
Kerezsi Mihályné
intézményvezető

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: Balkány,
……………………………………….
munkavállaló
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DAJKA
MUNKAKÖRI LEÍRÁS
I.
MUNKÁLTATÓ
Név
Szervezeti egység
Joggyakorló

Balkányi Barackvirág Óvoda

Munkavégzés helye

Balkányi Barackvirág Óvoda 4233 Balkány, Szakolyi út. 9.

Kerezsi Mihályné Intézményvezető

MUNKAVÁLLALÓ
Név
Születetési hely ,idő:
Anyja neve
Lakcíme
Besorolása
Egyéb juttatások

2011. évi CXC törvény; 1992. évi XXXIII. törvény a
közalkalmazottak jogállásáról
a törvényi szabályozás, a fenntartó által biztosított lehetőségek
szerint

MUNKAKÖR
Beosztás
Cél

Közvetlen felettes
Helyettesítési előírás

DAJKA
A Pedagógiai Program eredményes megvalósítása, a
gyermekek zavartalan és folyamatos ellátása érdekében
segítse az óvodapedagógusok munkáját.
Az óvodai környezet rendjének, tisztaságának fenntartása.
Intézményvezető helyettes
30 napon belüli helyettesítést az intézményvezető-helyettes
30 napon túli helyettesítést az intézményvezető rendeli el
írásban

MUNKAVÉGZÉS
Hely
Heti munkaidő

Balkányi Barackvirág Óvoda 4233 Balkány, Szakolyi út 9.
40 óra a munkarend szerint

Munkaidő beosztás
Szabadság

az SZMSZ-ben megfogalmazottak szerinti beosztás alapján
Alapszabadság:
nap
Pótszabadság:
nap
Gyereknap:
nap
Éves összesen:
nap
- Szabadságát főképpen az óvodai szünetekben veheti ki.

II.
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KÖVETELMÉNYEK
Alapkövetelmény

Egészségügyi alkalmasság, büntetlen előélet.

Iskolai végzettség,
szakképesítés
Elvárt ismeretek

Minimum 8 általános, új alkalmazás esetén dajkai képesítés

Szükséges képességek

Az óvoda nevelési és egészségügyi előírásainak, belső
szabályzatainak ismerete.
Szeretetteljes és példaadó viselkedés gyakorlata.

Személyes tulajdonságok Pontosság, megbízhatóság, türelem, higiéné, segítőkészség.
FÜGGELMI KAPCSOLATAI:
Közvetlen munkahelyi vezetője: Közvetlen munkahelyi vezetője: az intézmény vezetője,
intézményvezető-helyettese
Munkáját a munkaköri leírás alapján a csoport óvodapedagógusaival egyezteti.
KÖTELESSÉGEK






A munkafegyelem megtartása.
Megjelenéssel/külsővel és kulturáltsággal a munkakör megfelelő szintű képviselete.
A közösségi együttműködés formáinak betartása.
A gyermekek jogainak óvása, emberi méltóságuk tisztelete.
Az óvoda zavartalan működésének szükség esetén túlmunkával történő biztosítása.
Az óvoda jó hírnevének megőrzése.

BESZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG
Évente egy alkalommal - meghatározott szempontok szerint - egész éves teljesítményét
szóban értékeli.
FELADATKÖR RÉSZLETESEN – ÁLLANDÓ DAJKAI FELADATOK
A gyermekek gondozása, felügyelete










Betartja a munkafegyelmet: a belső szabályzatokat, a közösségi élet magatartási
szabályait és az egészségügyi előírásokat.
Fő feladata az óvónő segítése a gyermekek nevelésében, fejlesztésében, gondozásában
a csoport kialakított napirendje és nevelési terve szerint.
Türelmes, kedves hangnemmel segíti a nevelőmunkát, a gyermekek szokásszabályrendjének alakulását.
A nevelési év elején meghatározott csoportban az óvodapedagógussal egyeztetve
ellátja a gyermekek gondozását: segíti az öltözködést, vetkőzést, tisztálkodást, az
étkezést, a lefekvést, a felkelést, segíti a szokások kialakítását. A dajkai háttérszerep
követelményeit teljesíti.
Az óvónő útmutatásai szerint segít a különböző tevékenységek zavartalan
lebonyolításában, a szükséges eszközök előkészítésében.
A nyugodt pihenés feltételeinek megteremtéséhez lerakja az ágyakat, ágyneműket,
részt vesz az öltöztetésben szükség szerint. Segítséget nyújt a felkelésnél, ágyazásnál,
a csoportszoba rendjének visszaállításában.
Az óvodapedagógussal egyeztetett formában részt vesz a csoport szülői értekezletén.
Részt vesz a gyerekek felügyeletében, a nevelésben, a rendezvényeken, alkalmazotti
értekezleteken.
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Külső foglalkozások, séták, kirándulások alkalmával a gyermekcsoportot elkíséri, az
óvónő útmutatásai szerint felügyel a gyermekekre.
Gondoskodik a gyerekek testi épségéről, a balesetek megelőzéséről (nem hagyhat
gyermeket felügyelet nélkül).
A baleset veszélyforrások figyelemmel kíséri, szükség szerint kiküszöböli azt, jelenti a
vezetőnek.
Türelmes, halk, szeretetteljes hangnemben beszélget a gyermekekkel, felügyel a
napközben megbetegedőre.
A gyermekek magatartásáról, előmeneteléről a szülőknek tájékoztatást nem adhat.
Az óvodai ünnepélyeken, hagyományokban aktívan közreműködik a vezető és az
óvónők útmutatásai szerint.

Az óvodai környezet rendjének, tisztaságának fenntartása










Az óvoda helyiségeit tisztán és rendben tartja a vezető által megjelölt területen.
A terem szellőztetéséről szükség szerint gondoskodik.
Naponta végez fertőtlenítő takarítást, portalanítást saját csoportjában, öltözőben.
Előkészíti az óvodai napirend eszközeit, a pihenő időre megágyaz, étkezéskor tálal,
használat után helyre rakja a felszereléseket.
Gondozza az óvoda növényeit, és alkalomszerűen: az udvarát: szükség esetén
növényeket ültet, locsol, teraszt és bejáratot lesepri, udvaron a homokozót felássa, óvja
az óvoda tárgyait.
Elvégzi a nagytakarítást: ablakokat, ajtókat, bútorokat, mosható falakat, játékokat
tisztít, fertőtlenít.
A rábízott növényeket naponta gondozza.
Gondoskodik az óvodában használatos textíliák mosásáról, vasalásáról.
Munkája elvégzéséhez szükséges elektromos berendezéseket, a munkavédelmi
szabályok betartásával használja.

Étkezéssel kapcsolatos feladatok





A HACCP-előírásait - az előírt minimumkövetelményeket maradéktalanul betartja.
Az ételt a csoport létszámának megfelelően, bekészíti a csoportszobába.
Egész nap folyamatosan gondoskodik a gyermekek számára tiszta pohárról és
ivóvízről.
Étkezéskor (óvónő útmutatásai szerint) az étkezések kulturált lebonyolításában aktívan
részt vesz: tálal, ételt oszt, segíti az étkeztetést, leszedi az edényeket, a szennyes
edényeket kihordja a konyhába.

Eseti dajkai feladatok:






Szükség esetén a gyermekeket lemossa.
Nyári időszakban a gyermekek fürdőzésénél, tisztántartásukban segítséget nyújt.
Időszakonként köteles teljes nagytakarítást végezni évente legalább négy alkalommal
(szeptemberi évkezdés, Karácsony, Húsvét, Évzáró), ünnepekhez kötődően, nyári
zárás idején, fertőző megbetegedés esetén.
A nyári takarítása munkák elvégzése az óvoda zárása alatt.
Naponta: A gyermekfürdő déli fertőtlenítése, tükrök, mosdók letisztítása.
A gyermekasztalok, kilincsek fertőtlenítő lemosása.
Játékpolcok portalanítása.
Ivópoharak tisztántartása.
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Hetente: Az öltözőszekrények lemosása.
Ajtók lemosása.
Fertőtleníteni a gyermekek fésűjét, fogmosó-készletét
Havonta: fertőtleníti a csoportszoba játékait, bútorokat, fertőző betegség esetén
azonnal.
Meghatározott rend szerint ágyneműt cserél, szükség esetén gyakrabban.
Alkalmi feladatokat végez az óvónő kérésére pl. játékjavítás, babaruhák tisztántartása,
szalvétahajtogatás, ceruzahegyezés.
Az udvari játékok tisztántartása.
Évszaknak megfelelően minden reggel az udvari bútorokat letörli, időszakonként az
udvari játékokat lemossa.
Nyári időszakban gondoskodik a szabadban történő étkezés higiéniájáról.
Az óvodavezető és óvodatitkár távollétében az óvoda telefonjának felvétele, a
beérkező postaküldemények átvétele eljuttatása a helyetteshez.
Évente felülvizsgálja a munkájához szükséges eszközök jegyzékét, a hiányt és az
amortizációt jelenti az intézményvezetőnek.
Záráskor előírásszerűen áramtalanítani, rendeltetésnek megfelelően üzembe helyezni,
illetve kiiktatni a riasztó készüléket.
Szükség esetén a gyermekek zavartalan ellátása érdekében a feladatkört és beosztást
az óvodavezető illetve a helyettese átszervezheti (helyettesítés, túlóra elrendelés).
Továbbá elvégzi mindazt a munkakörébe tartozó szakmai feladatot, amellyel az óvoda
vezetője megbízza.

Az intézményvezető és az intézményvezető helyettes a munkakörben leírtak betartását
folyamatosan ellenőrzi.
EGYÉB ELVÁRÁSOK:











Gyermekszerető viselkedésével, személyi gondozottságával, kommunikációs és
beszédmintájával hasson pozitívan a gyermekek fejlődésére.
A szülőknek a gyermeke fejlődéséről, a felmerülő problémákról felvilágosítást nem
adhat, az érdeklődő szülőket tapintatosan az óvónőkhöz irányítja.
Munkavédelmi, balesetvédelmi, tűzvédelmi előírások betartása, oktatáson való
részvétel.
A tisztítószereket és a takarító eszközöket gyermektől elzárva, biztonságos helyen
tárolja.
Vegyen részt az ÁNTSZ előírásai szerinti kötelező munka alkalmassági vizsgálaton,
az egészségügyi könyvet naprakész állapotban kell tartania.
Az óvodában olyan időpontban jelenjen meg, hogy munkaidejének kezdetekor
munkavégzésre rendelkezésre álljon. Munkakezdés előtt 10 perccel érkezzen, és a
munkaidő végét követő 10 perccel távozhat.
Ha munkáját betegség vagy egyéb ok miatt nem kezdheti meg, távolmaradását előző
nap jelezze vezetőjének, de legkésőbb az nap 7 óráig.
Munkaidő alatt csak a házban lévő vezető vagy helyettese engedélyével hagyhatja el
az óvodát.
Életszemléletében törekedjen a pozitív beállítottságra, működjön együtt a jó
munkahelyi légkör megteremtésében.
Tudjon „a mi óvodánk” szemléletével „csapatban” dolgozni!
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Napi feladat meghatározás:
 Saját csoportszoba portalanítása.
 Tízórai elkészítése és betálalása.
 Saját csoportjában segíti a reggeliztetést, illetve a du. dajka csoportjába betolja a
reggeliző kocsit.
 Rendszerint, a saját csoportjában tartózkodik és ellátja a gyermekek gondozásával/
felügyeletével kapcsolatos teendőket.
 Elmosogatja a reggelizés edényeit.
 Udvari játéktevékenység/ levegőztetés előtt részvétel a mosdó használatában és az
öltözködésben.
 Napi rendszerességgel a csoportszoba és hozzá tartozó helyiségek (mosdó, öltöző),
takarítása - felmosása és rendben tartása, a csoportszoba portalanítása.
 Udvari levegőzés után a gyermekek fogadása az udvarról/levegőztetésből - igény
szerint, az öltözködéshez segítségnyújtás.
 Az ételszállítótól átveszi a reggelit (délelőtt), uzsonnát és az ebédet. A mennyiséget
egyezteti az óvodatitkárral, ezután ellenőrzi az ételek minőséget és a szállítással
kapcsolatban a HACCP-előírások betartását. Negatív tapasztalatát jelzi a vezetőnek
vagy az óvodatitkárnak, és az elkészült jegyzőkönyvet tanúként aláírja.
 Az átvett ételeket az egészségügyi szabályoknak megfelelő módon tárolja.
 Tálalás után ételmintát vesz. Ez vonatkozik a szülők által szabályosan behozott
élelmiszerekre is (születésnapi torta, sütemény).
 Az ételmintás üvegeket feldátumozva, 48 órán át, az erre a célra rendszeresített
hűtőszekrényben tárolja. Az idő letelte után gondoskodik a fertőtlenítő hatású
kifőzésről.
 Fokozott figyelmet fordít a tálalóasztal, a vágódeszkák, kések, szeletelő gép,
mikrohullámú sütő, hűtőgépek és a gáztűzhely tisztaságára (havonta 2-szer).
 A nagytakarítás alkalmával a konyhai üvegfal, ajtók, csővezetékek, fűtőtest lemosását
is elvégzi
 Ebédeltetéssel járó feladatok ellátása: ebéd betálalása, részvétel az ebédeltetés
folyamatában, edények konyhába szállítása, szükség esetén uzsonna elkészítése.
 a csoporthoz tartozó mosdóban a WC fertőtlenítése, mosdók, csapok, tükrök tisztítása.
 mosogatási feladatok ellátása.
 Délutáni csendes pihenő feltételeinek kialakítása: csoportszoba szellőztetése, fektető
ágyak elhelyezése, segítségnyújtás az öltözködésben igény szerint.
 Az óvodapedagógus által meghatározott, személyhez rendelt feladatok elvégzése.
 A csendes pihenőt követő feladatok ellátása:
- ébresztés, öltöztetés, fektető ágyak elpakolása
- a csoportszoba uzsonnáztatáshoz szükséges funkciójának kialakítása
- tisztálkodási teendők segítése
- uzsonnáztatás, edények konyhába történő szállítása
- uzsonnáztatás utáni mosogatási feladatok ellátása
- udvari játéktevékenység/ levegőztetés előtt segítségnyújtás s az öltözködésben
- Szükség szerint a szeméttároló kukák kihelyezése
- Folyosó felmosása, szomszéd csoportszoba porszívózása, felmosása.
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EGYEZTETÉSI KÖTELEZETTSÉGEI:


Naponta egyeztesse elképzeléseit a csoportjában dolgozó óvodapedagógusokkal, és
közvetlen kollégájával.

TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉGE:



A csoportban megtörtént dolgokról, a csoportba járó gyermekekkel, szülőkkel
kapcsolatban naprakész tájékoztatást kell adni a csoport óvónőjének.
Balesetveszély fennállása, munkahelyi sérülés, baleset esetén vagy rendkívüli
eseménykor a vezetőt vagy helyettesét haladéktalanul tájékoztatnia kell.

JOGKÖR, HATÁSKÖR
A törvényi előírás szerint.
FELELŐSSÉGI KÖR
 Leltári felelősséggel tartozik a csoportjának, az öltöző, gyermekfürdő berendezési
tárgyaiért és eszközeiért és az általa használt gépekért, eszközökért.
 Balesetveszély fennállása, munkahelyi sérülés, baleset esetén vagy rendkívüli
eseménykor a vezetőt vagy helyettesét haladéktalanul tájékoztatni kell.
M UNKAKÖRI KAPCSOLATOK
Közvetlen munkakapcsolatot tart fent a csoport óvodapedagógusaival, a többi csoport
dajkáival.
Részt vesz a nevelést-oktatást segítő, és technikai dolgozók csapatmunkájában.
TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉGE:
A gyermekek, a szülők, a dolgozók személyiségjogait érintő információkat megőrzi, egyéb
esetben, a közalkalmazotti törvényben és az óvoda SZMSZ-ében foglaltak szerint jár el.
MUNKAHELYI TELEFONHASZNÁLAT:
Telefonját csak indokolt esetben használja, amennyiben az a munkavégzésében nem
akadályozza.
III.
EGYÉB FELADATOK, MEGBÍZÁSOK
Személyre szólóan az adott nevelési év intézményi munkatervében kerül meghatározásra az
egyéb feladat és megbízás.
IV.
ELLENŐRZÉSI TEVÉKENYSÉG
Ellenőrzésére jogosultak:
Óvodavezető és helyettese
A MUNKAÉRTÉKELÉS KRITÉRIUMAI:
 az SZMSZ-ben foglaltak szerint.
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ZÁRADÉK
Ezen munkaköri leírás 201……………….. ……-től lép életbe.
A munkaköri leírás módosításának jogát a körülményekhez igazodva a munkáltató fenntartja.
A munkaköri leírás a visszavonásig vagy módosításig érvényes.
Kelt: Balkány,
…………………………………………......
Kerezsi Mihályné intézményvezető

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: Balkány,
………………………………………...........
munkavállaló

PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS
MUNKAKÖRI LEÍRÁSA
I.
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MUNKÁLTATÓ
Név
Szervezeti egység
Joggyakorló

Balkányi Barackvirág Óvoda

Munkavégzés helye

Balkányi Barackvirág Óvoda 4233 Balkány, Szakolyi út. 9.

Kerezsi Mihályné Intézményvezető

MUNKAVÁLLALÓ
Név
Született
Anyja neve
Lakcíme
Besorolása

326/2013. (VIII.30.) Korm. Rendelet; 2011. évi CXC törvény;
1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról

MUNKAKÖR
Beosztás

PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS

Cél

Az intézményben folyó pedagógiai munka segítése
A Pedagógiai Program eredményes megvalósítása, a
gyermekek zavartalan és folyamatos ellátása érdekében
segítse az óvodapedagógusok munkáját.
Intézményvezető helyettes
- 30 napon belüli helyettesítést az intézményvezető-helyettes
- 30 napon túli helyettesítést az intézményvezető rendeli el
írásban

Közvetlen felettes
Helyettesítési előírás

MUNKAVÉGZÉS
Hely
Heti munkaidő
Munkaidő beosztás

Szabadság

-

Balkányi Barackvirág Óvoda 4233 Balkány, Szakolyi út 9.
40 óra
- Napi 8 óra, az intézmény aktuális igénye és a dolgozóval
való egyeztetés szerint
Intézményi ügyeletre beosztható.
Alapszabadság: nap
Pótszabadság:
nap
Gyereknap:
nap
Éves összesen: nap
- Szabadságát főképpen az óvodai szünetekben veheti ki.
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II.
KÖVETELMÉNYEK
Alapkövetelmény
Egészségügyi alkalmasság, büntetlen előélet.
Iskolai
végzettség, Minimum középiskolai végzettség – érettségi vizsga
szakképesítés
pedagógiai asszisztensi végzettség
Elvárt ismeretek
Az óvoda nevelési és egészségügyi előírásainak, belső
szabályzatainak ismerete.
Szükséges képességek
Szeretetteljes és példaadó viselkedés gyakorlata.
Személyes tulajdonságok Pontosság, megbízhatóság, türelem, higiéné, segítőkészség.
KÖTELESSÉGEK - Főbb tevékenységek és felelősségek összefoglalása
Az intézményben folyó pedagógiai munka segítése:
 Feladatait az óvoda napi és heti rendjéhez igazodva, az intézményvezető és helyettese
határozza meg.
 A gondjára bízott gyermekek testi épségéért teljes körű felelősséggel tartozik.
 Felkészül feladatainak ellátására, elvégzi az előkészítésükkel kapcsolatos teendőket.
 Köteles gondoskodni a gyermekek testi szükségleteinek ellátásáról, a gyermekek
foglalkoztatásáról, fejlődésük optimális segítéséről a pedagógusok iránymutatása
szerint.
 Foglalkozásokon az óvónő irányításával segíti a csoportban folyó munkát, az
eszközöket előkészíti, elrakja, segít a csoportszoba átrendezésében, a gyermekek
eszközeinek előkészítésében, egyes gyermekeknek egyéni segítséget nyújt, hogy a
foglalkozáson megfelelően tudjanak dolgozni.
 Az óvodapedagógussal egyeztetett formában részt vesz a csoport szülői értekezletén.
 Ügyel a folyosói rendre, a WC rendeltetésszerű használatára, a kézmosásra, a
gyermekek étkezésére.
 Részt vesz a reggeli, az ebéd és uzsonnáztatás lebonyolításában.
 Az udvari levegőztetésnél, sétánál segít a gyermekek öltözködésében, az udvari rend
megtartásában, játékot kezdeményez. Játékfoglalkozásokat önállóan tart.
 Sétánál, óvodán kívüli foglalkozásoknál, kirándulásoknál segíti a gyermekek utcai
közlekedését, a programokon való kulturált részvételt. A délutáni foglalkozásokon a
pedagógus útmutatása szerint segít a szervezett foglalkozások előkészítésében,
levezetésében.
 Esetenként önállóan megtervezi és levezeti a játékot.
 Csendes pihenő alatt és szabadidejében szemléltető eszközöket készít, azokat karban
tartja, előkészíti a következő napokra.
 Segít a gyermekek hazabocsátásánál.
 Óvónői útmutatás alapján önállóan egyéni vagy kiscsoportos fejlesztést végez.
 Szükség szerint közreműködik a gyermekek orvosi vizsgálatánál, vizsgálatra vagy
haza kíséri a gyermeket, ha erre utasítást kap.
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Kisebb baleset esetén elsősegélyt nyújt, de erről mindenképpen értesíti a beosztott
pedagógust vagy vezetőt.
Az SZMSZ-ben rögzített ünnepeken, óvodai hagyományokhoz igazodva aktívan részt
vesz.
Ismeri az intézmény alapdokumentumait (SZMSZ, Házirend, Pedagógiai Program).
Munkáját minden esetben az említett dokumentumok alapján és a pedagógusok
útmutatása szerint végzi.
Továbbá elvégzi mindazon feladatokat, mellyel az intézményvezetés megbízza.

FELELŐSSÉG - Különleges 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
munkájáról a szülőknek tájékoztatást nem ad, őket a megfelelő pedagógushoz irányítja. A
hivatali titoktartás e munkakörben is kötelező.
Tervezés:
Figyelemmel kíséri a csoportra/gyermekekre vonatkozó terveket, azok megvalósítását aktívan
segíti. Saját feladatait a munkahelyi vezető utasítása szerint tervezi és adminisztrálja.
Technikai döntések:
Betartja a tűz- munka és balesetvédelmi előírásokat. Takarékosan gazdálkodik a rábízott
anyagokkal.
Munkakörülmények
Munkáját az óvodavezető által meghatározott munkabeosztás és szabályok betartásával, a
mindenkor hatályos jogszabályok szellemében, az SZMSZ alapján végzi.
TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉGE:
•
A csoportban megtörtént dolgokról, a csoportba járó gyermekekkel, szülőkkel
kapcsolatban naprakész tájékoztatást kell adni a csoport óvónőjének.
•
Balesetveszély fennállása, munkahelyi sérülés, baleset esetén vagy rendkívüli
eseménykor a vezetőt vagy helyettesét haladéktalanul tájékoztatnia kell.
JOGKÖR, HATÁSKÖR
A törvényi előírás szerint.
Gyakorolja az óvoda SZMSZ-ében biztosított jogokat, hatásköre és képviseleti joga az adott
gyermekcsoportra terjed ki.
Javaslattételre jogosult: az óvoda működési körébe tartozó kérdésekben.
Véleményezésre jogosult:
intézményvezető választás
éves munkaterv értékelés
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Döntésre jogosult:
pedagógiai eljárások, módszerek megválasztása témakörben
Részvételi jog illeti meg azokon a rendezvényeken, amelyekre meghívót kap.
FELELŐSSÉGI KÖR
•
Leltári felelősséggel tartozik a csoportjának, az öltöző, gyermekfürdő berendezési
tárgyaiért és eszközeiért és az általa használt gépekért, eszközökért.
•
Balesetveszély fennállása, munkahelyi sérülés, baleset esetén vagy rendkívüli
eseménykor a vezetőt vagy helyettesét haladéktalanul tájékoztatni kell.
M UNKAKÖRI KAPCSOLATOK
Közvetlen munkakapcsolatot tart fent a csoport óvodapedagógusaival, a többi csoport
dajkáival. Napi munkájában rendszeresen együttműködik a csoportban dolgozó
pedagógusokkal, és az óvodavezetéssel. Részt vesz a nevelőtestületi, alkalmazotti
értekezleteken. Az intézmény gyermekei és dolgozói érdekében kiegyensúlyozott kapcsolatra
törekszik: a társintézményekkel, a szülőkkel ápolja a hagyományosan kialakult
kapcsolatainkat. Munkáját háromévenként az illetékes vezető értékeli, kétévenként kérheti
minősítését
TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉGE:
A gyermekek, a szülők, a dolgozók személyiségjogait érintő információkat megőrzi, egyéb
esetben, a közalkalmazotti törvényben és az óvoda SZMSZ-ében foglaltak szerint jár el. A
személyiségi jogokat érintő, adatvédelem alá eső, vagy hivatali titoknak minősülő
információkkal a törvény 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.
MUNKAHELYI TELEFONHASZNÁLAT:
Telefonját csak indokolt esetben használja, amennyiben az a munkavégzésében nem
akadályozza.
III.
EGYÉB FELADATOK, MEGBÍZÁSOK
Személyre szólóan az adott nevelési év intézményi munkatervében kerül meghatározásra az
egyéb feladat és megbízás.
ELLENŐRZÉSÉRE JOGOSULTAK:
•
Intézményvezető és helyettese
•
Szakmai munkaközösség vezető
A pedagógiai munka fejlesztése, az eredményes munka érdekében megfigyeléseket
végezhetnek a nevelőtestület tagjai / minőségügyi csoport, szakmai pedagógiai csoport stb./ az
intézményi munkatervben jelöltek szerint.
A MUNKAÉRTÉKELÉS KRITÉRIUMAI:
•
az SZMSZ-ben foglaltak szerint.
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BESZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉGE
Meghatározott szempontok szerint - az egész éves teljesítményét írásban értékeli
MUNKAHELYI TELEFONHASZNÁLAT:
Telefonját csak indokolt esetben használja, amennyiben az a munkavégzésében nem
akadályozza.
ZÁRADÉK
Ezen munkaköri leírás …………………………………-től lép életbe.
A munkaköri leírás módosításának jogát a körülményekhez igazodva a munkáltató fenntartja.
A munkaköri leírás a visszavonásig vagy módosításig érvényes.
Kelt: Balkány,
…………………………………………........
intézményvezető

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: Balkány,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
munkavállaló
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