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1. Általános rendelkezések
A szervezeti és működési szabályzat célja, feladata, jogszabályi alapja
A köznevelési intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket
a szervezeti és működési szabályzat határozza meg. Megalkotása a Nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény 25. §-ában foglalt felhatalmazás alapján történik.
A szervezeti és működési szabályzat határozza meg a köznevelési intézmény szervezeti
felépítését, továbbá a működésre vonatkozó mindazon rendelkezéseket, amelyeket jogszabály
nem utal más hatáskörbe. A szervezeti és működési szabályzat a kialakított cél- és
feladatrendszerek, tevékenység-csoportok és folyamatok összehangolt működését, racionális
és hatékony kapcsolati rendszerét tartalmazza.
Célja, hogy meghatározza a Galgamácsai Hétszínvirág Óvoda és tagintézménye – mint
köznevelési intézmény – szervezeti felépítését, az intézményi működés belső rendjét, a belső
és külső kapcsolatokra vonatkozó megállapításokat és mindazon rendelkezéseket, amelyeket
jogszabály nem utal más hatáskörbe, továbbá az intézmény jogszerű működésének
biztosítása, a zavartalan működés garantálása, a gyermeki jogok érvényesülése, a szülők,
gyermekek és az intézmény dolgozói közötti kapcsolat erősítése, az intézményi működés
demokratikus rendjének garantálása.

A szervezeti és működési szabályzat kodifikációs eljárása
A szervezeti és működési szabályzatot az óvoda vezetője készíti el, a szülői szervezet,
intézményi tanács véleményezése, a nevelőtestület elfogadása, valamint a fenntartó
egyetértésének magadása (amennyiben a fenntartóra többletkötelezettség hárul) hagyja jóvá.

A szervezeti és működési szabályzat időbeli, személyi és területi
hatálya
Az SzMSz időbeli hatálya:
A szervezeti és működési szabályzat az intézményvezető jóváhagyásával lép hatályba a kihirdetés napján, és határozatlan időre szól.
Módosítására akkor kerül sor, ha a fenti jogszabályokban a szervezet és működés tekintetében
változás áll be, illetve, ha a szülők vagy a nevelőtestület minősített többséggel erre javaslatot
tesz. A módosítás alkalmával az eljárási rendet az Nkt. 25. § (4) bekezdése határozza meg.
Az SzMSz és mellékletét képező szabályzatok, vezetői utasítások személyi hatálya kiterjed:

az intézménnyel jogviszonyban álló minden alkalmazottra

az intézménnyel jogviszonyban nem álló, de az intézmény területén munkát végzőkre,
illetve azokra, akik részt vesznek az óvoda feladatainak megvalósításában

a szülőkre, gyermekekre, családtagjaikra (azokon a területeken, ahol érintettek).
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Az SzMSz területi hatálya kiterjed:

az óvoda területére

az óvoda által szervezett – nevelési program végrehajtásához kapcsolódó - óvodán
kívüli programokra

az intézmény képviselete szerinti alkalmaira, külső kapcsolat alkalmaira.
A nevelőtestület által jóváhagyott SZMSZ egy hitelesített példányát a gyermekek szülei, a
munkavállalók és más érdeklődők megtekinthetik az óvoda többi dokumentumával (Házirend,
Pedagógiai Program) együtt az irodában, továbbá a KIR adatbázisában és az intézmény
honlapján. Tartalmáról és előírásairól előre megbeszélt időben az óvodavezető vagy
helyettese ad szóbeli tájékoztatást munkaidőben.
A szervezeti és működési szabályzat létrehozásának jogszabályi alapjai az alábbi törvények,
kormányrendeletek és miniszteri rendeletek:
2011. évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről
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
363/2012. (XII. 17.) Kormányrendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról
98/2013. (III. 29.) Kormányrendelet egyes gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeleteknek a
pénzbeli és természetbeni ellátásokkal, valamint a gyermekjóléti alapszolgáltatásokkal
összefüggő módosításáról
326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben
történő végrehajtásáról
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 ellátásról
1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről

A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása,
megtekintése
Jelen szervezeti és működési szabályzatot a szülők, a munkavállalók és más érdeklődők
megtekinthetik a vezetői irodában, munkaidőben, továbbá az intézmény honlapján. Jelen
szervezeti szabályzatot az intézmény nevelőtestülete 2018. augusztus 29. határozatával
módosította és fogadta el.
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A szervezeti és működési szabályzat és mellékleteinek betartása az intézmény valamennyi
munkavállalójára nézve kötelező érvényű. A szervezeti és működési szabályzat az óvoda
működésének megkezdésekor lép hatályba, és határozatlan időre szól.

2. Az intézmény gazdálkodásának jellemzői
Az intézmény gazdálkodással kapcsolatos jogköre
A gazdálkodás rendje, pénzügyi finanszírozás.
Részben önálló gazdálkodó, az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából
részjogkörrel rendelkező költségvetési szerv. Gazdálkodását Galgamácsa Polgármesteri
Hivatalának Pénzügyi Osztálya látja el.
Kiegészítő, kisegítő, vállalkozási tevékenységet nem végez.
Az óvoda, mint részben önálló intézmény önálló adó- és bankszámlaszámmal rendelkezik.
OTP Bank
11784009-15824657 költségvetési elszámolási számla
Adószám: 15824657-1-13
Az intézmény tárgyi adómentes tevékenységet nem folytat.
Az óvoda szakmai tekintetben önálló. Szervezetével és működésével kapcsolatos minden
olyan ügyben dönt, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe.
A működésével kapcsolatos döntések előkészítésében, végrehajtásában, ellenőrzésében részt
vesznek a pedagógusok, a szülők, illetve képviselőik a jogszabályban meghatározottak
szerint.

A bélyegző használata, aláírási jogok
Az óvoda bélyegzőinek lenyomata:

ph
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Az intézményi bélyegzők használatára jogosultak:
Óvodavezető és vezető-helyettes, tagóvoda vezető:
Galgamácsa:
- körbélyegző,
- óvoda címét tartalmazó hosszú bélyegző
- kisbélyegző
Vácegres:
- körbélyegző, hosszú bélyegző, kisbélyegző,
A bélyegzőket elzárva kell tartani. A bélyegzőt eltűnése esetén érvényteleníttetni kell. Az
érvényteleníttetést meg kell jelentetni az Oktatási Közlönyben. Az új bélyegzőt a fenntartó
rendeli meg.

3. Az intézmény szervezeti felépítése
Az intézmény vezetője
A köznevelési intézmény vezetője – a Köznevelési törvény előírásai szerint – felelős az
intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a takarékos gazdálkodásért, gyakorolja a
munkáltatói jogokat, és dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe. Az munkavállalók foglalkoztatására, élet- és
munkakörülményeire vonatkozó kérdések tekintetében jogkörét jogszabályban előírt
egyeztetési kötelezettség megtartásával gyakorolja.
A nevelési-oktatási intézmény vezetője felel továbbá a pedagógiai munkáért, az intézmény
belső ellenőrzési rendszerének működtetéséért, a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok
megszervezéséért és ellátásáért, a nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos
feltételeinek megteremtéséért, a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzéséért, a tanulók
rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért.
Az intézményvezető munkaköri leírását a fenntartó készíti el.
Írásbeli beszámolási kötelezettsége nevelési évente kiterjed a fenntartó felé.
A pedagógiai munkáért való felelőssége körében szakmai ellenőrzést indíthat az
intézményben végzett nevelő és oktató munka, egyes alkalmazott munkája színvonalának
külső szakértővel történő értékelése céljából.
A köznevelési intézmény vezetője rendkívüli szünetet rendelhet el, ha rendkívüli időjárás,
járvány, természeti csapás vagy más elháríthatatlan ok miatt az intézmény működtetése nem
biztosítható, vagy az intézkedés elmaradása jelentős veszéllyel, illetve helyrehozhatatlan
kárral járna. Intézkedéséhez be kell szerezni a fenntartó egyetértését, illetve, ha ez nem
lehetséges, a fenntartót haladéktalanul értesítenie kell.
A vezető munkaideje felhasználását és beosztását, a mindenkori rendeletben meghatározott
foglalkozások megtartásának kötelezettségén kívül maga jogosult meghatározni.
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A pályáztatás
Az intézményvezetői állást nyilvános pályázat útján kell betölteni. A pályázati eljárás
előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos feladatokat a jegyző köteles elvégezni.

Az intézményvezetői megbízás
Az intézményvezetői megbízást az alapító helyi önkormányzat képviselő-testülete adja. (A
megbízással kapcsolatban döntés előtt ki kell kérni az intézmény nevelőtestületének
véleményét.) A vezető feletti egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. Az
óvodavezető magasabb vezető beosztású közalkalmazott. A vezető megbízatása határozott
időre szól.

A képviselet szabályai
A Köznevelési intézmény vezetője jogosult az intézmény hivatalos képviseletére.
Jogkörét esetenként, vagy az ügyek meghatározott körében helyettesére átruházhatja.
Az intézményvezető a képviseleti jogát – aláírásával és az intézmény bélyegzőjével ellátott
írásos nyilatkozatában – az általa kijelölt személyre ruházhatja át, kivéve a jogviszony
létesítésével, módosításával és megszüntetésével kapcsolatos nyilatkozatok megtételét.
A képviseleti jog átruházásáról szóló nyilatkozat hiányában – amennyiben az ügy elintézése
azonnali intézkedést igényel – a nyilatkozattételre az a személy jogosult, akit erre a szervezeti
és működési szabályzat helyettesítésről szóló rendelkezései az intézményvezető helyett
történő eljárásra feljogosítanak.
A képviseleti jog az alábbi területekre terjed ki:
Jognyilatkozatok megtétele az intézmény nevében

óvodai jogviszonnyal

az intézmény és más személyek közötti szerződések megkötésével, módosításával és
felbontásával,

munkáltatói jogkörrel összefüggésben;
Az intézmény képviselete személyesen vagy meghatalmazott útján

hivatalos ügyekben

települési önkormányzatokkal való ügyintézés során

állami szervek, hatóságok és bíróság előtt

az intézményfenntartó és az intézmény működtetője előtt
Intézményi közösségekkel, szervezetekkel való kapcsolattartás során

a nevelési-oktatási intézményben működő egyeztető fórumokkal, így a
nevelőtestülettel, a szakmai munkaközösségekkel, a szülői szervezettel, az intézményi
tanáccsal

más köznevelési intézményekkel, szakmai szervezetekkel, az intézmény
fenntartásában és működtetésében érdekelt gazdasági és civil szervezetekkel

az intézmény belső és külső partnereivel

az intézmény székhelye szerinti egyházakkal

munkavállalói érdekképviseleti szervekkel
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az intézményben tudományos kutatás vagy szépirodalmi művek elkészítésének
céljából történő információgyűjtés engedélyezéséről szóló nyilatkozat megtétele.

Az anyagi kötelezettségvállalással járó jogügyletekben való jognyilatkozat-tételről, annak
szabályairól fenntartói, működtetői döntés vagy külön szabályzat rendelkezik.
Sajtónyilatkozat megtételére a vezető jogosult az intézményről, a nyomtatott vagy
elektronikus média részére, kifejezett rendelkezéssel arról, hogy mit és hogyan hozhatnak a
nyilatkozatból nyilvánosságra.
Ha jogszabály úgy rendelkezik, hogy a jognyilatkozat érvényességéhez két képviseleti joggal
rendelkező személy nyilatkozata szükséges, azon az intézmény vezetője és magasabb vezetői
beosztásban lévő alkalmazottjának (helyettes) együttes aláírását kell érteni.

Az intézményvezető akadályoztatása esetén érvényes helyettesítési rend
Óvodavezető távollétében a vezető helyettes feladatai. A vezető helyettes hatásköre az
intézményvezető helyettesítésekor – saját munkaköri leírásában meghatározott feladatok
mellett – az azonnali intézkedést igénylő döntések meghozatalára, az ilyen jellegű feladatok
végrehajtására terjed ki. Az óvodavezető döntési és egyéb jogait részben vagy egészben
átruházhatja a vezető helyettesre, vagy a nevelőtestület más tagjaira.
Az intézményvezető által átadott feladat- és hatáskörök
Az intézményvezető a jogszabályok által számára biztosított feladat- és hatásköreiből átadja az
alábbiakat.
Az óvodavezető, hatásköréből átruházza az óvodavezető-helyettesre:












az egyeztetési kötelezettséget az alkalmazottak foglalkoztatására, élet- és
munkakörülményeire vonatkozó kérdések tekintetében
a nemzeti és óvodai ünnepek megszervezését
a munkarenddel és a szabadságolással kapcsolatos feladatokat
tűz- és munkavédelmi feladatok végzése
a nevelőmunka éves munkatervben meghatározott feladatainak ellenőrzése
az éves munkatervben meghatározott módon a pedagógiai munka színvonalának
megőrzése, emelése
az óvodai szakmai és módszertani tevékenységének irányítása, segítése, ellenőrzése
a pedagógusok továbbképzésének, önképzésének szervezése, segítése
a pályakezdő pedagógusok munkájának segítése
a tervező munkában segítségadás
összefoglaló elemzést, értékelés, beszámoló készítése a nevelőtestület számára az éves
feladatterv szerinti teljesítéséről, a fejlesztési folyamatról stb. a helyi rendszernek
megfelelően.
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Az intézmény vezetősége
Az intézmény vezetőségének tagjai
Magasabb vezető beosztású közalkalmazott:

Az óvodavezető, aki az intézmény egyszemélyi felelős vezetője.

Az óvodavezető-helyettes.

Tagóvoda vezető helyettes
Az intézményvezető helyettesi munkakör betöltésére, illetőleg ilyen megbízás ellátására a Kjt.
előírása alapján pályázatot kell kiírni.
Az intézmény vezetősége, mint testület konzultatív, véleményező és javaslattevő joggal
rendelkezik. Együttműködik az intézmény más közösségeinek képviselőivel, így a szülői
munkaközösség választmányával. Az óvodavezetőség szükség szerint ülésezik. A vezetői
értekezlet összehívását a vezetőség bármely tagja kezdeményezheti. A vezetőség tagjai
szóbeli és beszámolási kötelezettséggel bírnak az éves munkatervben meghatározottak
alapján.
Az intézményvezető feladatait közvetlen munkatársa közreműködésével látja el.
Az intézményvezető közvetlen munkatársa az óvodavezető helyettes és a tagóvoda vezető.
Munkájukat munkaköri leírás, valamint az intézményvezető közvetlen irányítása mellett
végzik. Az intézményvezetőnek tartoznak közvetlen felelősséggel és beszámolási
kötelezettséggel.

Óvodavezető-helyettes munkája
A nevelőtestület véleményezési jogkörének megtartásával az óvodavezető bízza meg.
Vezető helyettesi megbízást az intézmény határozatlan időre alkalmazott pedagógusa kaphat, a
megbízás határozott időre szól.

A tagóvoda-vezető munkája
Az óvodavezető irányítása mellett szervezi a tagóvoda munkáját. Ellátja mindazon
tevékenységeket a tagóvoda tekintetében, mint amelyek a székhelyóvodában az általános
helyettes feladatai. Szoros kapcsolatot tart a székhelyóvodával, biztosítja az információk
továbbítását a tagóvodában.

A vezetők közötti feladatmegosztás
Az óvodavezető-helyettes jogköre és felelőssége:
Az óvodavezető-helyettes munkáját a munkaköri leírása alapján, valamint az intézményvezető
közvetlen irányításával végzi.
A vezető-helyettes feladat- és hatásköre kiterjed az egész munkakörére. Munkaköri leírása az
SZMSZ mellékletében található.
A vezető-helyettes felelőssége és beszámolási kötelezettsége kiterjed a munkaköri leírásában
található feladatkörére.
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A pedagógiai munka belső ellenőrzésének a rendje
Az intézményben folyó pedagógiai munka belső ellenőrzésének megszervezése, a szakmai
feladatok végrehajtásának ellenőrzése az óvodavezető feladata.
A munkavállalók munkaköri leírását az érintettel alá kell íratni, az aláírt példányokat vagy azok
másolatát az irattárban kell őrizni. A vezető helyettes elsősorban munkaköri leírásuk, továbbá
az óvodavezető utasítása és a munkatervben megfogalmazottak szerint részt vesznek az
ellenőrzési feladatokban. A rájuk bízott ellenőrzési feladatok kizárólag szakmai jellegűek
lehetnek.

A belső ellenőrzés elvei és általános szabályai
Az óvodai nevelés belső ellenőrzésének rendjét a munkatervben megfogalmazott szempontok
és szabályok figyelembe vételével az óvodavezető tervezi és szervezi meg. A belső ellenőrzés
évente elkészítendő nyilvános ellenőrzési terv szerint történik, amely az éves munkaterv
része.
Az ellenőrzés tapasztalatait a pedagógusokkal egyénileg, szükség szerint kell megbeszélni. Az
általánosítható tapasztalatokat ismertetni kell, és meg kell vitatni a nevelőtestületi
értekezleten.
Az óvodavezető, illetőleg helyettese szükség szerint eseti ellenőrzéseket is elrendelhet.

A nevelőmunka belső ellenőrzésére jogosultak köre

az óvoda vezetője,

az óvodavezető-helyettes,

tagóvoda vezető
Az óvodavezető közvetlenül ellenőrzi az óvodavezető-helyettesek nevelő munkáját.

A belső ellenőrzés módszerei




csoport látogatás előre meghatározott szempontok alapján,
dokumentáció - elemzés
szóbeli, vagy írásbeli beszámoltatás

Minden tanévben ellenőrzési kötelezettséggel bírnak a következő területek:





foglalkozások ellenőrzése, látogatása (vezető, - helyettes, tagóvoda vezető helyettes),
kötelezően vezetendő dokumentumok folyamatos ellenőrzése,
az igazolt és igazolatlan hiányzások ellenőrzése,
az SZMSZ-ben előírtak betartásának ellenőrzése
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Óvoda nevelőtestülete
A nevelőtestület az óvoda legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve, a nevelőtestület az
óvoda pedagógusainak közössége.
A nevelőtestület jogait és kötelességeit, a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény
70. § alapján gyakorolja.

A nevelőtestület döntési jogkörébe tartozik:









az óvoda Nevelési Programjának elkészítése és módosításának elfogadása;
a szervezeti és működési szabályzat elkészítése és módosításának elfogadása;
az óvoda éves munkatervének elfogadása;
a nevelési intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadása:
a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógusok kiválasztása;
a házirend elfogadása;
az intézményvezetői pályázathoz készített vezetési programmal összefüggő szakmai
vélemény kialakítása

A nevelőtestület véleményt nyilváníthat vagy javaslatot tehet a nevelési intézmény
működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben. Ki kell kérni a nevelőtestület véleményét az
egyes pedagógusok külön megbízatásai során, valamint az intézményvezető helyettes
megbízása, illetve a megbízás visszavonása előtt.

A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházására, továbbá a feladatok
ellátásával megbízott beszámolására vonatkozó rendelkezések
A nevelőtestület csoportokat hozhat létre feladatkörébe tartozó ügyek: - előkészítésére,
eldöntésére - meghatározott időre, vagy alkalmilag Az óvoda nevelőtestülete – feladatkörének
részleges átadásával – állandó bizottságot is hozhat létre feladat és hatáskörrel, valamint
jogosultságokkal. A nevelőtestület a feladatai ellátása során, a döntései előkészítésére, a
véleményének kialakításához szükséges előzetes kutatások, vizsgálatok, ellenőrzések,
értékelések, összefoglalók, egyéb írásos anyagok
elkészítésére, részfeladatok elvégzésére tagjait, a szakmai munkaközösséget, a
minőségfejlesztési teamet is megbízhatja.
Az egyes feladatok elvégzésére történő megbízást a nevelőtestület által megbízott team
vezetője is megteheti. A megbízott, a rábízott feladatot legjobb tudása szerint köteles ellátni. A
beszámoltatása (témától függően) az éves munkatervben meghatározott időben történik, ahol az
elvégzett feladatról tartozik írásban számot adni. A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek
előkészítésére vagy eldöntésére tagjaiból meghatározott időre vagy alkalmilag bizottságot
hoznak létre, ill. egyes jogköreinek gyakorlását átruházhatja. Az átruházott jogkör gyakorlója a
nevelőtestületet tájékoztatni köteles – a nevelőtestület által meghatározott időközönként és
módon - azokról az ügyekről, amelyekben a nevelőtestület megbízásából eljár.
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A nevelőtestület nem ruházhatja át a következő jogköreit, amelyben döntési kompetenciát
gyakorol:







a Nevelési Program elfogadását,
a Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadását,
a Házirend elfogadását,
az Éves Munkaterv elfogadását,
az óvodára vonatkozó átfogó elemzés elfogadását,
a beszámoló elfogadását.

A nevelőtestület értekezletei
A nevelési év során a nevelőtestület az alábbi állandó értekezleteket tartja:





évnyitó, évzáró értekezlet,
tájékoztató és munkaértekezletek (általában havi gyakorisággal),
nevelési értekezlet (évente legalább egy alkalommal),
rendkívüli értekezletek (szükség szerint).

Rendkívüli nevelőtestületi értekezlet hívható össze az intézmény lényeges problémáinak
(fontos oktatási kérdések, különleges nevelési helyzetek megítélése, az óvodai életet átalakító,
megváltoztató rendeletek és utasítások értelmezése céljából, ha azt a nevelőtestület tagjainak
legalább 50%-a, vagy az intézmény vezetője szükségesnek látja. A nevelőtestület döntést
igénylő értekezletein jegyzőkönyv készül az elhangzottakról, amelyet az értekezletet vezető
személy, a jegyzőkönyv-vezető, valamint egy az értekezleten végig jelen lévő személy
(hitelesítő) ír alá.
A nevelőtestület döntéseit és határozatait – a jogszabályban meghatározottak kivételével – nyílt
szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza, kivéve a jogszabályban meghatározott személyi
ügyeket, amelyek kapcsán titkos szavazással dönt. A szavazatok egyenlősége esetén az
intézményvezető szavazata dönt.
Augusztus végén évnyitó értekezletre, júniusban évzáró értekezletre kerül sor. Az
értekezletet az intézményvezető vagy helyettese vezeti.
Ha a nevelőtestület döntési, véleményezési, illetve javaslattevő jogát az óvoda valamennyi
dolgozóját érintő kérdésekben gyakorolja, akkor munkavállalói értekezletet kell összehívni.
A nevelőtestületi értekezletre – tanácskozási joggal – meg kell hívni a tárgy szerinti egyetértési
joggal rendelkező közösség képviselőit is. A nevelőtestületi értekezleten a testület minden
tagjának részt kell vennie. Ez alól – indokolt esetben – az intézményvezető adhat felmentést.
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Az óvodapedagógus feladatai
Óvodáskorú gyerekek nevelése.






Felelős a rábízott gyermekek értelmi, érzelmi és testi fejlődéséért.
A munkája hatékonysága érdekében partneri kapcsolatot alakít ki a szülőkkel.
Felelősséggel tartozik a rugalmas, fejlettség szerinti beiskolázásért.
Napra készen vezeti a csoportdokumentációkat (csoportnapló, mulasztási napló,
személyiségnapló)
Irányítja a csoportjába beosztott dajkák munkáját.

Az óvodapedagógus munkaideje: 40 óra
Kötött munkaideje: 32 óra- melyben a feladatai a gyermekek nevelésén kívül:











foglalkozási, fejlesztési, nevelési tervek készítése, csoportnapló vezetése,
gyerekekről készített fejlődési napló vezetése
a Nevelési Programmal és a csoport életével kapcsolatos adminisztráció szemléltető
eszközök készítése, beszerzésben való közreműködés
napi tájékozódás a szakirodalomban, a szakmai felkészültség karbantartása
az óvodapedagógusi munkához tartozó, nem pedagógiai jellegű adminisztráció, a
tanügyi dokumentumok naprakész vezetése
nevelőtestületi, alkalmazotti értekezleten, szakmai munkaközösségi foglalkozásokon
való aktív részvétel
az óvoda által szervezett rendezvényeken, ünnepélyeken való részvétel
szülőkkel való kapcsolattartásra fordított idő (szülői értekezlet, családlátogatás,
fogadóóra stb..)
iskolalátogatások és más szakmai jellegű tapasztalatcsere (hospitálás)
eseti helyettesítést

Gyermekvédelmi feladatok
A gyermekvédelmi munka minden dolgozó feladata. Amennyiben bármelyik dolgozó a
gyermeknél veszélyeztetésre utaló jelet tapasztal, az óvodavezető által köteles jelezni a
Gyermekjóléti Szolgálatnak.
A nevelési év legelső szülői értekezletén minden csoportvezető óvodapedagógus informálja a
szülőket az óvodában folyó gyermekvédelmi munkáról, és a gyermekvédelmi szervek
utolérhetőségéről.




Segíti a felmérést, illetve a nyilvántartás vezetését a veszélyeztetett és halmozottan
hátrányos helyzetű gyermekekről.
Cél: a veszélyeztetettség megelőzése illetve megszüntetése.
Rendszeres kapcsolatot tart a csoportvezető óvodapedagógusokkal, a veszélyeztetett és
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek szüleivel, a gyermekvédelem illetékes
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szerveivel a gyermekjóléti szolgálattal, illetve a gyermekvédelmi feladatot ellátó
intézményekkel.
Segíti az óvodapedagógusok gyermekvédelmi munkáját. Tájékoztatja a szülőket a
segítségadás módjáról, a gyermekvédelmi intézmények feladatairól.
Tájékoztatja feladatainak elvégzéséről az intézményvezetőt, intézkedéseket csak a
vezetője közreműködésével tehet.
A halmozottan hátrányos vagy veszélyeztetett gyerekeknél – a veszélyforrások
feltárása érdekében – családlátogatást, illetve környezettanulmányt végez.
A veszélyeztető tények megléte esetén értesíti a gyermekjóléti szolgálatot.
A gyermekjóléti szolgálat felkérésére részt vesz az esetmegbeszéléseken.

A gyermekvédelmi támogatáshoz kapcsolódó részletszabályok
Ha a gyermek szülője gyermekvédelmi támogatásra jogosult:

a gyermeknek egy óvodai nyitvatartási napon legalább hat órát az óvodában kell
tartózkodnia,

az óvoda vezetője az első igazolatlan nap után írásban tájékoztatja a szülőt a mulasztás
következményeiről, a kifizetés esedékességét megelőzően – a jegyző által
meghatározott időpontban – tájékoztatja a jegyzőt azoknak a napoknak a számáról,
amelyről a gyermek igazoltan és igazolatlanul az óvodából mulasztott. Feltéve, hogy a
január–június, illetve a július–december időszakokban a mulasztott napok száma
együttesen meghaladja az óvodai nevelési napok huszonöt százalékát, illetve arról,
hogy a mulasztott napok száma nem érte el a fenti mértéket.
A 20. § (2) bekezdés a) pontja alapján történő igazolt mulasztásból tíz napot a július–
augusztus hónapokra eső mulasztásból a huszonöt százalék megállapításánál figyelmen kívül
kell hagyni. Az óvodavezető értesíti a jegyzőt, ha a gyermek óvodai elhelyezése megszűnik.

Belsőellenőrzési Csoport
A csoport feladata, hogy közreműködik:

az intézményi elvárás-rendszer meghatározásában;

az adatgyűjtéshez szükséges kérdések, interjúk összeállításában;

az éves terv és az ötéves program elkészítésében;

az aktuálisan érintett kollégák tájékoztatásában;

az értékelésbe bevont kollégák felkészítésében, feladatmegosztásában;

az OH informatikai támogató felületének kezelésébe

A pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők
Óvodai dajkák
Pedagógiai asszisztens
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A pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők feladatai
Óvodai dajkák feladatai:
Az óvodai dajkák elsődleges feladata a gyermekek gondozásában való részvétel.









Fogadja az érkező gyerekeket. Aktívan részt vesz a gondozási feladatok ellátásában, a
szokások kialakításában.
Közreműködik a napirendnek megfelelő tevékenységek lebonyolításában.
Előkészíti a csoportszobát a különböző tevékenységekhez: játék, foglalkozások,
tevékenységek, étkezések, a délutáni pihenés, segít az ebéd utáni gondozási feladatok
ellátásában.
Felelős a csoportjának, a gyermekek játékainak, környezetének rendjéért, tisztaságáért.
Az óvodai csoportszobákat délelőtt és délután a legnagyobb rendben köteles átadni
(játékpolc, babasarok, rendberakása, stb.)
Takarítja a csoporthoz tartozó közös helyiségeket, rendben tartja az udvari
játszóterületet is
Elhárítja vagy jelzi a balesetvédelmi felelősnek a balesetveszélyeket.
A gyerekek óvodai magatartásáról, fejlődéséről a szülőknek tájékoztatást nem adhat.

Pedagógiai asszisztens feladatai












A pedagógiai asszisztens általános pedagógiai asszisztensi feladatai keretében átveszi,
átadja a gyereket a szülőtől, a pedagógussal egyeztetve tájékoztatja a szülőt a gyermeket
érintő napi eseményekről
Részt vesz a szülői értekezleteken, esetenként családlátogatáson, a megbeszéléseken,
intézményi értekezleteken.
Közreműködik az óvoda rendezvényeinek szervezésében, lebonyolításában, felügyeli a
rábízott gyermekeket, vigyáz a testi épségükre.
Felismeri az alapvető elsősegélynyújtást igénylő, az orvosi segítséget igénylő
helyzeteket. Jelzi az intézkedés szükségességét. Intézményen kívüli foglalkozások,
programok helyszíneire, kirándulásokra, tanulmányi sétákra, erdei iskolában stb. kíséri
a gyermekeket
Tevékenyen részt vesz a gyermek öltözködési, étkezési szokásainak kialakításában
(terítés, evőeszközök használata stb.).
Ellenőrzi a gyermek higiénés és önkiszolgálási tevékenységét. Szükség szerint
korrigálja.
Szervezi, felügyeli a csoportos étkezéseket.
Ellenőrzi a gyermekek által használt helyiségek rendjét, tisztaságát.
Az óvodapedagógus irányításával közreműködik a gyermeket fejlesztő, korrekciós
tevékenységben, egyénileg segít a gyermeknek a foglalkozásokon. .
Vezeti a gyermekekre vonatkozó általános jellegű nyilvántartásokat (pl.hiányzás).
Közreműködik adminisztrációs teendők ellátásában, a dokumentumok elkészítésébe
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Egyéb szervezeti egységek
Az óvoda-közösség
Az óvoda-közösség az intézmény gyermekeinek, azok szüleinek, az alapítvány elnökének és
kuratóriumi tagjainak, valamint az óvodában foglalkoztatott munkavállalóknak az összessége.

A munkavállalói közösség
Az óvoda nevelőtestületéből és az intézménynél munkavállalói jogviszonyban álló
adminisztratív és technikai dolgozókból áll.
Az óvodavezető – a megbízott vezetők és a választott képviselők segítségével, az alábbi
közösségekkel tart kapcsolatot:

szakmai munkaközösség

szülői munkaközösség,

A szülői munkaközösség
Az óvodavezető és az óvodai szülői munkaközösség képviselője szükség szerint, de legalább
évenként tart értekezletet, ahol az óvodavezető tájékoztatást ad az intézmény munkájáról.
A szülői munkaközösség képviselőjét a nevelőtestületi értekezletnek azon napirendi
pontjainak a tárgyalására, amelyek a gyermekek nagyobb csoportját érinti, meg kell hívni. A
szülői munkaközösség képviselője tárgyalási jogkörrel vesz részt az értekezleten.
Az óvoda a szülői munkaközösség részére véleményezési jogosultságot biztosít:

a szervezeti és működési szabályzat, szülőket érintő rendelkezéseiben,

a szülőket anyagilag is érintő ügyekben,

az óvoda és a család közötti kapcsolattartás rendjében,

a gyermekvédelmi feladatoknak a meghatározásában és

a házirendet érintő kérdésekben
Döntési jogkörébe tartoznak az alábbiak:

saját szervezeti és működési rendjének, munkaprogramjának meghatározása,

a képviseletében eljáró személyek megválasztása (pl. a szülői munkaközösség elnöke,
tisztségviselői),

a szülői munkaközösség tevékenységének szervezése,

saját pénzeszközeikből segélyek, anyagi támogatások mértékének, felhasználási
módjának megállapítására.
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4. Az intézmény alapdokumentumai
A törvényes működés alapdokumentumai és egyéb dokumentumai
Az intézmény törvényes működését az alábbi – a hatályos jogszabályokkal összhangban álló –
alapdokumentumok határozzák meg:

az alapító okirat

a szervezeti és működési szabályzat

a pedagógiai program

a házirend
Az intézmény tervezhető és elszámoltatható működésének részeként funkcionálnak az alábbi
dokumentumok:

a nevelési év munkaterve

egyéb belső szabályzatok

óvodai csoportnapló

felvételi és mulasztási napló

Az alapító okirat
Az alapító okirat tartalmazza az intézmény legfontosabb jellemzőit, aláírása biztosítja az
intézmény nyilvántartásba vételét, jogszerű működését. Az intézmény alapító okiratát a
fenntartó készíti el, illetve – szükség esetén – módosítja.
ALAPÍTÓ OKIRAT száma: g-194-2018-A
Az intézmény alapító okirata, tartalma, feladatai
Az intézmény neve: Galgamácsai Hétszínvirág Óvoda
Az intézmény székhelye: 2183 Galgamácsa, Vasút utca 6.
Tagintézmény neve: Galgamácsai Hétszínvirág Óvoda Vácegresi Mesevár Tagóvodája
címe: 2184 Vácegres, Kossuth utca 1.
Az intézmény fenntartója: Galgamácsa és Vácegres Napközi Otthonos Óvodai Társulás
címe: 2183 Galgamácsa, Petőfi S. utca 105.
OM azonosító: 032841
PIR száma: 391502
Az alapító okirat kelte: 2018. június 1.
Szakágazat:

851020

Óvodai nevelés

Kormányzati funkció:

091110
091140

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
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091120
096015
104060

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai
nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét
javító programok

Az intézmény közfeladata és működési területe
Óvodai ellátás Galgamácsa és Vácegres községek területén.
Intézmény csoportjainak megnevezése: Kiscsoport
Középső csoport
Nagycsoport
Férőhelyek száma:
Galgamácsai Hétszínvirág Egységes Óvoda és Bölcsőde
Telephelye: 2183. Galgamácsa, Vasút u..6.
3 csoport, 70 férőhely
Tagintézmény neve: Vácegresi Mesevár Tagóvoda
Címe: 2182. Vácegres, Kossuth u.1.
Tagintézmény csoportjainak megnevezése: 1 csoport 44 férőhely vegyes csoport

A Pedagógiai Program
A köznevelési intézmény pedagógiai programja képezi az intézményben folyó nevelő-oktató
munka tartalmi, szakmai alapjait. Pedagógiai programjának megalkotásához az intézmény
számára a Köznevelési törvény 24. § (1) bekezdése biztosítja a szakmai önállóságot.
Az óvoda pedagógiai programja meghatározza:
 Az intézmény pedagógiai programját, ennek részeként az óvodában folyó nevelés és
oktatás célját, továbbá a köznevelési törvény 26.§ (1) bekezdésében meghatározottakat.
 A nevelésben alkalmazható segédletek és taneszközök kiválasztásának elveit.
 a közösségfejlesztéssel, az óvoda szereplőinek együttműködésével kapcsolatos
feladatokat,
 az óvodapedagógusok helyi intézményi feladatait, tartalmát,
 a kiemelt figyelmet igénylő gyermekekkel kapcsolatos pedagógiai tevékenység helyi
rendjét,
A felsorolt tevékenységek szabályozása a pedagógiai program hatáskörébe tartozik, így az
érdeklődők a fenti témákkal kapcsolatban ott találnak részletes információkat.
A pedagógiai programot a nevelőtestület fogadja el, és az a fenntartó jóváhagyásával –
egyetértésével válik érvényessé. Az óvoda pedagógiai programja megtekinthető az
óvodavezetői irodában, továbbá olvasható a község honlapján. Az óvoda vezetője munkaidőben
bármikor tájékoztatással szolgál a pedagógiai programmal kapcsolatban.

Az Éves Munkaterv
Az éves munkaterv az intézmény hivatalos dokumentuma, amely a hatályos jogszabályok
figyelembe vételével az intézmény pedagógiai programjának alapul vételével tartalmazza a
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nevelési célok, feladatok megvalósításához szükséges tevékenységek, munkafolyamatok időre
beosztott cselekvési tervét a felelősök és a határidők megjelölésével.
Az intézmény éves munkatervét a nevelőtestület készíti el, elfogadására az évnyitó értekezleten
kerül sor. A nevelési év helyi rendje a munkaterv részét képezi, ennek elfogadásakor be kell
szerezni a szülői szervezet és a fenntartó véleményét.
Az intézményvezető a munkaterv végrehajtását folyamatosan ellenőrzi és értékeli.

Az elektronikusan előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok
kezelési rendje
Óvodánk az oktatási ágazat irányítási rendszerével a Közoktatási Információs Rendszer (KIR)
révén tartott elektronikus kapcsolatban elektronikusan előállított, hitelesített és tárolt
dokumentumrendszert alkalmaz a 229/2012. (VIII. 28.) kormányrendelet előírásainak
megfelelően. A rendszerben alkalmazott fokozott biztonságú elektronikus aláírást kizárólag az
intézmény igazgatója alkalmazhatja a dokumentumok hitelesítésére. Az elektronikus rendszer
használata során ki kell nyomtatni és az irattárban kell elhelyezni az alábbi dokumentumok
papíralapú másolatát:

Intézménytörzsre vonatkozó adatok módosítása

Alkalmazottakra vonatkozó adatbejelentések

Óvodai jogviszonyra vonatkozó bejelentések

OSAP-jelentés

Közzétételi lista

Alkalmazottak és gyermekek listája (október 1-jei állapot)
Az elektronikusan előállított fenti dokumentumokat az intézmény pecsétjével és az
óvodavezető aláírásával hitelesített formában kell tárolni.
Az egyéb elektronikusan megküldött adatok írásbeli tárolása és hitelesítése nem szükséges. A
dokumentumokat a KIR alrendszerében tárolhatjuk, továbbá az óvoda informatikai
hálózatában egy külön e célra létrehozott mappában tároljuk. Az adatokhoz kizárólag az
óvodavezető által felhatalmazott vezető helyettes férhet hozzá.
Az elektronikusan előállított papíralapú dokumentumok kezelési rendje:
A tanuló- és gyermekbaleseteket az oktatásért felelős miniszter által vezetett, a minisztérium
üzemeltetésében lévő elektronikus jegyzőkönyvvezető rendszer segítségével tartjuk nyilván.
A jegyzőkönyv kitöltéséért az óvodavezető és helyettes felelős. A kinyomtatott példány
aláírása kizárólagosan óvodavezetői hatáskör.
Az elektronikus úton előállított, papíralapú nyomtatványok hitelesítési rendje:
A keletkezett hivatalos iratokat ki kell nyomtatni, a vezető aláírásával, az intézmény pecsétjével
el kell látni, és a szokásos módon iktatni.
A vonatkozó jogszabályi rendelkezés szerint meghatározott ideig az irattárazási szabályzat
alapján irattári dokumentumként kell lerakni.
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5. Az intézmény működésének rendje
Az intézmény munkarendje
Az intézmény vezetői munkarendjének szabályozása
A vezetők intézményben való tartózkodásának rendje
Az intézmény nyitva tartása alatt felelős vezetőnek kell tartózkodnia az intézményben. A
vezetők munkaidejüket egymáshoz igazítva kötelesek meghatározni.
Az óvodavezetőt távollétében és akadályoztatása esetén az óvodavezető-helyettes intézkedik
az azonnali döntést igénylő ügyekben. Az óvodavezető két hetet meghaladó távolléte esetén
az óvodavezető-helyettes jogköre teljessé válik.
Együttes akadályoztatásukkor a helyettesítés a következőképpen történik: az azonnali döntést
igénylő kérdésekben, a leghosszabb szolgálati idővel rendelkező, határozatlan időre kinevezett
óvodapedagógus jogosult intézkedni.

A pedagógusok munkaidejének hossza, beosztása
Az óvodapedagógusok munkaideje heti 40 óra, amely a kötelező órákból és a nevelőmunkával
vagy a gyermekekkel a szakfeladatának megfelelő foglalkozással összefüggő feladatok
ellátásához szükséges időből áll. A kötött munkaidőt jogszabály határozza meg.
A pedagógusok munkaidejének kitöltése
A pedagógusok teljes munkaideje a kötött munkaidőből, valamint a nevelő, illetve oktató
munkával vagy a gyermekekkel, történő foglalkozással összefüggő feladatok ellátásához
szükséges időből áll. A pedagógus-munkakörben dolgozók munkaideje tehát két részre oszlik:
a) a kötött óraszámban ellátott feladatokra,
b) a munkaidő többi részében ellátott feladatokra.
A kötött óraszámban ellátott feladatok az alábbiak
A gyermekekkel való közvetlen, a teljes óvodai életet magába foglaló foglalkozások
megtartása.
A pedagógusok kötött órában ellátandó munkaidejébe beleszámít a munkavégzéshez
kapcsolódó előkészítő és befejező tevékenység időtartama is. Előkészítő és befejező
tevékenységnek számít a foglalkozások előkészítése, adminisztrációs feladatok.
A munkaidő többi részében ellátott feladatok különösen a következők
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A munkaidő fennmaradó részében, legfeljebb heti négy órában a nevelést előkészítő, azzal
összefüggő egyéb pedagógiai feladatok, a nevelőtestület munkájában való részvétel, eseti
helyettesítés rendelhető el.












a foglalkozásokra való felkészülés,
a dokumentálás,
a pótlékkal elismert feladatok (helyettesi feladatok) ellátása,
szülői értekezletek, fogadóórák megtartása,
részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken,
részvétel a továbbképzéseken,kirándulások, ünnepségek és rendezvények
megszervezése,
ünnepségeken és rendezvényeken való részvétel,
részvétel az intézmény belső szakmai ellenőrzésében, hospitáláson,
a dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés,
csoportszobák rendben tartása és dekorációjának kialakítása.
az óvodabál szervezési, lebonyolítási feladatai

Az intézményben illetve azon kívül végezhető pedagógiai feladatok meghatározása
A pedagógusok a munkaidő foglalkozásokkal le nem kötött részében az alábbi feladatokat az
óvodában kötelesek ellátni:

a foglalkozásokra való felkészülés,

a dokumentálás,

szülői értekezletek, fogadóórák megtartása,

részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken,

részvétel a munkaközösségi értekezleteken,

részvétel az intézmény belső szakmai ellenőrzésében, hospitáláson,

csoportszobák rendben tartása és dekorációjának kialakítása.

Pedagógusok munkarendjével kapcsolatos előírások
A pedagógusok napi munkarendjét és a helyettesítési rendet az óvodavezető vagy a helyettes
állapítja meg. A konkrét napi munkabeosztások összeállításánál az intézmény
feladatellátásának, zavartalan működésének biztosítását kell elsődlegesen figyelembe venni.
A pedagógus köteles 10 perccel beosztása előtt a munkahelyén (illetve a nevelés nélküli
munkanapok programjának kezdete előtt annak helyén) megjelenni.
A pedagógus a munkából való rendkívüli távolmaradását, annak okát lehetőleg előző nap, de
legkésőbb az adott munkanapon 7.30 óráig köteles jelenteni az intézmény vezetőjének vagy
helyettesének, hogy közvetlen munkahelyi vezetője helyettesítéséről intézkedhessen.
Rendkívüli esetben a pedagógus az óvodavezetőtől vagy helyettesétől kérhet engedélyt
legalább két nappal előbb, a délelőttös, délutános beosztás elcserélésére.
Hiányzások esetén a helyettesítő pedagógust, ha legalább egy nappal bízták meg a
helyettesítésre, úgy köteles a nevelési terv szerinti tevékenységeket, foglalkozásokat
megtartani.
A pedagógusok számára – a kötött óraszámon felüli – a nevelő–oktató munkával összefüggő
rendszeres vagy esetenkénti feladatokra a megbízást vagy kijelölést az intézményvezető adja.
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Az óvodapedagógus kötelessége, hogy a gyermekek fejlődését nyomon kövesse,
visszajelzéseket adjon előrehaladásuk mértékéről, az eredményesebb fejlesztés érdekében
elvégzendő feladatokról.
A kötelezően az intézményben töltött időről munkaidő-nyilvántartást kell vezetni, a munkáltató által rendszeresített nyomtatványon.
A munkaidő-nyilvántartás szabályai a következők:





A pedagógusok munkaidejének nyilvántartására szolgáló adatlapot – a mindenkor
hatályos jogszabályi előírások követésével – az óvodavezető helyettes készíti el.
Minden pedagógus köteles napi gyakorisággal pontosan vezetni
munkaidőnyilvántartó lapját.
A hatályos belső rendelkezések szerint munkaidőkeretben dolgozunk, tehát a napi
munkaidőnek nem feltétlenül kell minden napon 8 órának lennie, de a heti munkaidő
összegzésénél 40 órának kell kijönnie.
A Mt. szerint biztosítanunk kell 20 perc munkaszünetet minden kollégának, aki
munkakezdésétől legalább 6 órát munkában tölt.

Az intézmény nem pedagógus munkavállalóinak munkarendje
Az intézményben a nem pedagógus munkavállalók munkarendjét a jogszabályok betartásával
az intézmény zavartalan működése érdekében az intézményvezető állapítja meg. Munkaköri
leírásukat az intézményvezető készíti el.
A törvényes munkaidő és pihenőidő figyelembevételével az intézményvezető tesz javaslatot a
napi munkarend összehangolt kialakítására, megváltoztatására, és a munkavállalók
szabadságának kiadására.
A nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak munkarendjét az intézményvezető határozza
meg (akár osztott munkarendben is) . A napi munkaidő megváltoztatása adminisztratív és
technikai dolgozók esetében az intézményvezető szóbeli vagy írásos utasításával történik.

Az intézmény nyitva tartása, bent tartózkodás rendje
Általános szabályok
A nyitva tartás rendje
A nevelési év szeptember 01-től a következő év augusztus 31-ig tart.
Nyitvatartási idő a helyi Képviselőtestületi határozat alapján: 6 – 17.30 óráig (Gm.) és 7.3016 óráig (Vegr.) tart.
Az óvodát reggel a munkarend szerint 6 órára érkező dajka nyitja.
A zárás a délutáni munkarend szerint 17.30 óráig dolgozó dajkák feladata.
Ügyelet: reggel 6 - 8, ill. délután 16 – 17.30 óra között.
Nyári és téli zárás
Az óvoda nyáron a fenntartó rendelkezése szerint tart zárva, ilyenkor történik az óvoda
szükség szerinti felújítása, karbantartása, valamint a nagytakarítás melyről a szülők legkésőbb
február 15-ig értesítést kapnak.
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Nevelésnélküli nap
Az óvoda a 20/2012.(VIII.31.) EMMI r.3§ (5) bek. értelmében egy nevelési évben 5 nevelés
nélküli munkanapot vehet igénybe. A nevelésnélküli munkanapok számát, az igénybevétel
időpontját és tartalmát az óvodai éves munkatervben a nevelési év rendjénél határozzuk meg.
Ezen időpontokról a szülőt hét nappal korábban tájékoztatjuk, igény szerint gondoskodunk a
gyermekek elhelyezéséről.
Az óvoda a nevelési évben hétfőtől péntekig folyamatos munkarendben 6.00 órától 17.30
(Gm.) és 7.30-16 (Ve.)óráig tart nyitva. Heti pihenőnapon és munkaszüneti napon az óvodát
zárva kell tartani. A szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre engedélyt Galgamácsa
Jegyzője ad, és az óvoda vezetője rendeli el a változtatást.
Galgamácsa
Reggel 6.00-tól 8.00-ig az éves munkatervben megjelölt csoportban, összevontan
gyülekeznek a gyermekek, délután 16-17.30 óráig összevontan játszanak hazamenésig. Az
óvodába érkezés reggel 6.00 és 8.30 óra között történik.
Délután a hazavitel ideje: 16.00-17.30 óráig.
Óvodába érkezés: 6.00-8.30-ig.
Vácegres
Reggel 7. 30-tól 8-ig gyülekeznek a gyermekek, délután játszanak hazamenésig. Az óvodába
érkezés reggel 7.30 és 9 óra között történik.
Délután a hazavitel ideje: 16.00 óráig.
Rendkívüli esetben, ha a csoportok létszáma erősen lecsökken, a teljes nyitvatartási időben
össze lehet vonni. Az összevonás feltétele, hogy az összevont csoport létszáma a 25 főt nem
haladhatja meg.
Az óvodába belépés és tartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban
az óvodával:
Az óvoda bejárati ajtóját reggel 9-tól 12.30-ig, és 13.00-tól 15.00 óráig zárva kell tartani.
Az óvodába belépőt a dajka az óvodavezetői iroda elé kíséri és gondoskodik arról, hogy a
megfelelő célszemély minél előbb rendelkezésére álljon. Távozásakor a kapuig kíséri.
Az óvodába belépő idegent egyedül hagyni nem szabad!
Idegenek az óvoda területén akkor tartózkodhatnak, ha a felelős vezető arra engedélyt ad, és
csak az elfoglaltságuk idejére tartózkodhatnak az épületben.

Az intézmény létesítményeinek és helyiségeinek használati rendje
Az óvoda-épületet címtáblával, és a Magyar Köztársaság címerével kell ellátni.
Az épületen ki kell tűzni a nemzeti lobogót.
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Az óvoda helyiségeinek használatára vonatkozó szabályok
A gyermekek az óvoda helyiségeit és létesítményeit, berendezéseit csak felnőtt felügyelete
mellett használhatják.
Az egyes csoportszobák működési idejét az éves munkaterv határozza meg. A
csoportszobákban a gyermekek között mobiltelefont nem lehet használni.
A szakmai eszközök és könyvek rendjéért minden óvónő felelős.
A tagóvoda konyhájában a HACCP rendszer szabályai szerint folyik a munkavégzés.
A szülők gyermekeikkel az öltözőben tartózkodhatnak. Gyermeküket óvodapedagógusnak
kell átadják, illetve óvodapedagógus tudtával vihetik el. A szülőkre vonatkozó intézményi
szabályokat a házirend tartalmazza.

Az udvar használati rendje
Az óvoda udvarán a gyermekek csak óvónői felügyelettel tartózkodhatnak, az ott lévő
játékokat, létesítményeket csak az óvodába járó gyermekek használhatják óvónői
felügyelettel.
Az egyes helyiségek, létesítmények berendezéseit, felszereléseit, eszközeit elvinni csak a
vezető engedélyével, átvételi elismervény ellenében lehet. Az átvételi elismervénynek
tartalmaznia kell részletezve a kivitelre kerülő tárgyakat, az elvitel határidejét és anyagi
felelősségvállalást.
Vagyonvédelmi okok miatt az üresen hagyott termeket zárni kell. A termek, bezárása a
technikai dolgozók feladata.
Az intézmény teljes területén, az épületben és az udvaron tartózkodók kötelesek:







A közösségi tulajdont védeni
A berendezéseket rendeltetésszerűen használni
Az óvoda rendjét és tisztaságát megőrizni
Az energiával és a szükséges anyagokkal takarékoskodni
A tűz- és balesetvédelmi előírások szerint eljárni
A munka- és egészségvédelmi szabályokat betartani.

Aki zárja az épületet, köteles ellenőrizni az alábbiakat:

A közlekedési utak szabadon hagyását,

Az elektromos berendezések (kávéfőző, vasaló stb.) kikapcsolt állapotát,

Az ablakok zárt állapotát,

A tűzoltó-készülékek és vízszerzési helyek szabadon tartását, megközelíthetőségét
Aki betörést észlel, haladéktalanul értesítenie kell a rendőrséget és az óvoda vezetőjét.
A rendőrség megérkezéséig az épületbe senki sem mehet be.
A dolgozók kötelesek a munkahelyükön az elvárható rendet és fegyelmet megtartani!
A gyermekek kísérése
A gyermekek az óvoda területéről az óvodai nevelés idejében csak szülői beleegyezéssel
mehetnek ki. A gyermekek intézményen kívüli kísérése esetén csoportonként két óvodai
alkalmazottat, óvodapedagógust és/vagy egy dajkát (vagy pedagógiai asszisztenst) kell
biztosítani.
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Az óvodai felvétel rendje
Az óvodai, bölcsődei felvétel jelentkezés útján történik. A felvételnél meghatározó a fenntartó
által megállapított férőhelyszám.
A gyermeket abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek környezetében (körzetében)
lakik, illetve szülője dolgozik, rugalmasan biztosítva (a törvényi szabályoknak megfelelően) a
szülő számára a szabad óvodaválasztást.
Az óvodai jelentkezés módját, a határidő előtt legalább 30 nappal, nyilvánosságra kell hozni.
A felvételt az óvodavezetővel egyeztetve, annak döntése alapján bonyolítják. Amennyiben
több a jelentkezők száma, mint a férőhelyszám, az óvodában bizottságot kell létrehozni,
amelyben biztosítani kell a szülők képviseletét is.
A felvételről határozatot kap a szülő 30 napon belül. Minden jelentkező gyermeket
nyilvántartásba kell venni. A szülő gyermeke felvételét bármikor kérheti a törvényi előírások
határain belül.
A beíratáshoz szükséges:

a gyermek születési anyakönyvi kivonata,

a gyermek TAJ kártyája

a gyermek lakcímkártyája

a gyermek oltási könyve

az egyik szülő személyi igazolványa
A felvételnél, illetve a napközis helyek odaítélésénél az alábbi szempontokat kell figyelembe
venni:

tanköteles korba lépett, ötödik életévét betöltő gyermek,

2015.09.01-től a 3. évet betöltött gyermek,

egyedülálló szülők gyermeke,

mindkét szülő dolgozó,

tartós nevelésben lévő gyermek,

az etnikai kisebbséghez tartozó gyermek,

egyéb szociális okok miatt HH vagy HHH gyermek, amennyiben betöltötte harmadik
életévét,

akinek felvételéről a gyámhatóság döntött.

amennyiben betöltötte a 2. életévét, maximum fölött jelentkező két éves bölcsődés
esetében az anya munkába állását, szociális helyzetét kell mérlegelni
A felvételt nyert gyermekeket köteles a szülő rendszeresen óvodába járatni.
A gyermek 5. életév betöltéséig felmentést kaphat az óvodába járás alól, ha családi
körülményei képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete ezt indokolja.
Engedélyt adhat a szülő kérésére: a jegyző.
A felmentés kérvényezésére az óvodában való jelentkezés után kerülhet sor.
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Csoportok szervezési elvei





Létszámhatárok (minimum 13 fő, maximum 25 fő - az évközben jelentkező
gyermekek felvétele esetén a maximális létszám 20%-kal növelhető, fenntartói
engedéllyel.)
Bölcsődei ellátás egy gyermek csoportban, melynek a gyermeklétszám nem
haladhatja meg a 20 főt, és a 3 év alatti 2. életévüket betöltött gyermekek száma nem
több ötnél.
Csoportszoba férőhelye (2m2/ gyermek figyelembevételével)
Tartalmi szempontok alapján: életkor, fejlettség

Óvodán belül, ha a feltételek adottak, többféle csoport-kialakítási elv is érvényesülhet,
amennyiben az nem sérti a helyi nevelési gyakorlat alapelveit.
A csoportok létszámkülönbsége óvodán belül maximum 2-3 fő eltérést mutathat.
A csoportok kialakítását a gyermekek kora, fejlettségi szintje, illetve az adott körülmények
határozzák meg. Az óvodavezető dönt a csoportok kialakításáról, létszámának
megállapításáról a szülői igények és az óvodapedagógusok, kéréseinek figyelembevételével.
Napi nyolcórás, vagy több ellátás szervezése
A fenntartó által biztosított keretek között, - a szülők igénye alapján- a gyermekek egész
napos ellátásban részesülhetnek.
Az óvodában: reggel 6 órától délután 17.30 óráig,
A reggeli gyülekezés egy csoportban történik: 6-8 óráig,
Az egész napos ellátást nem igénylő gyermekek haza menetelével lecsökkent létszámú
csoportokat össze kell vonni.
Az összevonás elvei:
- normál csoportlétszámok kialakítása (minimum 15 fő),
- a nevelés folyamatosságának megtartása,
- ciklusonként azonos nevelő alkalmazása,
A délutáni összevonásokról mindenkor tájékoztatni kell a szülőket, és írásban jelzést kell adni
arról, hogy a szülő melyik csoportban találja délután gyermekét.

A nevelési időn kívüli egyéb foglalkozások
Az óvoda a gyermekek érdeklődése, igényei, szükségletei, valamint az intézmény
lehetőségeinek figyelembe vételével nevelési időn kívüli egyéb foglalkozásokat szervez. A
foglalkozások helyét és időtartamát a vezető és helyettese rögzítik.
A versenyeken való részvétel a tehetséges gyermekek képességeinek kialakítását és fejlesztését
célozza. A gyermekek intézményi, városi és országos meghirdetésű versenyeken vehetnek
részt. A meghirdetett versenyekre a felkészítésért, a szervezésért, a nevezésért a foglalkozást
tartó pedagógusok a felelősek.
A felzárkóztatások célja az alapképességek fejlesztése. A foglalkozást szakértői vélemény
alapján az óvodavezető által megbízott pedagógus tartja.
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Ünnepek, megemlékezések rendje
Az ünnepek és megemlékezések a helyi pedagógiai programban leírtak és az éves munkaterv
alapján történnek. Alapelv, hogy az óvodai ünnepélyek és rendezvények mindenkor a
gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodjanak.
Minden óvodai dolgozónak kötelessége az ünnepi készülődésben és az ünneplésen részt
venni.
Szervezéséért felelős a nevelőtestület minden tagja, valamint a gyermekcsoportok szülői
szervezete.
Az óvodai hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok
Az ünnepélyek, megemlékezések a gyermekek nemzeti identitástudatnak fejlesztése, a haza
szeretetük mélyítése, az egymás iránti tisztelet, a türelem alakítására, a közös cselekvés
örömére, az új közösségek formálására szolgálnak.
A hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatokat, időpontokat, felelősöket az óvodai
nevelőtestület a munkatervében határozza meg.
Az óvodai szintű ünnepélyeken, rendezvényeken a pedagógusok és a gyermekek ünnepi
öltözékben jelennek meg.
Az óvoda hagyományos kulturális és nemzeti ünnepi rendezvényei.
A gyermekközösséggel kapcsolatos hagyományok:

közös megemlékezések a csoporton belül a gyermek név- ill. születésnapjáról

ünnepek megtartása: mikulás, karácsony, húsvét, farsang, gyermeknap, anyák napja,
nagycsoportosok búcsúja, évzárók

népi hagyományok ápolása: jeles napokhoz kapcsolódó szokások, Luca nap, Tök jó nap,
Pünkösdölő…

kirándulások: szüret, termény betakarítás, kertlátogatás, kirándulás stb

köszöntések: igény szerint tanévnyitó, tanévzáró ünnepségen kollégák búcsúztatása.
Nemzeti és állami ünnepek alkalmából az óvodák épületét fel kell lobogózni, melyről
az intézményvezető gondoskodik.

Március 15.: a csoportok kokárdát, zászlót tűznek, az óvodásokkal ünnepi
megemlékezést tartunk a hősök emlékművénél.

Május 1.: májusfa díszítése az óvodák udvarán

Június 4.: Trianoni megemlékezés beszélgetés különböző népcsoportok, életéről,
kultúrájáról, az összetartozásról

Augusztus 20. és október 23.: ablakok díszítése zászlóval
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A nevelőkkel, dolgozókkal kapcsolatos rendezvényei:






belső továbbképzések, előadások szervezése óvodapedagógusok és a nevelőmunkát
közvetlenül segítők számára
szakmai napok szervezése,
a továbbképzéseken résztvevők beszámolója,
a nyugdíjba menők búcsúztatása, közös névnapok megünneplése,
kirándulások szervezése,

Az intézményben folytatható tevékenységre vonatkozó előírások
Reklámtevékenység
Az intézményben tilos a reklámtevékenység, kivéve, ha a reklám a gyermekeknek szól és az
egészséges életmóddal, a környezetvédelemmel, a társadalmi, közéleti tevékenységgel, illetve
a kulturális tevékenységgel függ össze.
A reklámtevékenység folytatásának minden formája, módja csak az intézményvezető
engedélyével lehetséges. Az intézményvezető az engedély visszavonására bármikor jogosult.
Az intézményvezető köteles a pedagógusoktól, a szülőktől, a gyermekektől érkező, az
intézményben folyó reklámtevékenységgel kapcsolatos észrevételeket megvizsgálni.
Az intézményben folytatható reklámtevékenység lehetséges formái: újságok terjesztése,
szórólapok, plakátok, illetve szóbeli tájékoztatás.
Az adott reklámtevékenység során alkalmazható formát, módot az intézményvezető által
kiadott engedély határozza meg.

Hirdetőtábla használata
A hirdetőtáblára csak az intézmény vezetője, illetve az általa megbízott személy tehet ki
hirdetményeket.
Minden hirdetményen szerepelnie kell az óvoda körbélyegzőjének. Szülő, illetve más idegen
személy nem tehet ki hirdetést a faliújságra. Társadalmi és egyéb szervezetek hirdetése tilos.
A vezető, illetve a megbízott kötelessége a hirdetőtábla rendszeres ellenőrzése

Telefon használata
Az intézmény területén lévő telefont magáncélra csak rendkívüli esetben lehet használni,
abban, az időszakban, amikor, mindkét óvónő az óvodában tartózkodik és a gyermekek
felügyelete ellátott.
Mobil telefon használata a foglalkoztatóban, a gyermekek között tilos.
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Fénymásolás
Az intézményben a szakmai munkával kapcsolatos anyagok fénymásolása ingyenes.
Minden egyéb esetben az intézményvezető engedélye szükséges, de a fénymásoláshoz
szükséges papírról a fénymásolót igénybe vevőnek kell gondoskodni.

Számítógép használata
Galgamácsa:
A vezetői irodában lévő 1. számítógépet – miután a dolgozókra vonatkozó adatokat is
tartalmazza-, csak az óvoda vezetője, helyettese használhatja.
A vezető irodában, /csoportszobában/ lévő 2. számítógép Internet-kapcsolattal az óvónők
rendelkezésére áll, a szakmai munka segítésére.
Vácegres:
A vezetői irodában lévő számítógép, ami Internet-kapcsolattal az óvónők rendelkezésére áll, a
szakmai munka segítésére.

Hivatali titok megőrzése
Az intézmény minden alkalmazottja köteles a hivatali titkot megtartani, nem közölhet
illetéktelen személlyel olyan adatokat, amely a munkaköre betöltésével összefüggésben jutott
tudomására, és amelynek közlése a munkáltatóra vagy más személyre hátrányos
következménnyel járhat.
Amennyiben adott esetben jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettség nem áll fenn,
nem adható felvilágosítás azokban a kérdésekben, melyek hivatali titoknak minősülnek, és
amely nyilvánosságra kerülése az óvoda érdekeit sértené.
A hivatali titok megsértése fegyelmi vétségnek minősül. Az óvoda valamennyi dolgozója
köteles a tudomására jutott hivatali titkot megőrizni.
Óvodánkban hivatali titoknak minősülnek a következők

amit a jogszabály annak minősít,

a dolgozó személyes adatvédelmével, bérezésével kapcsolatos adatok,

a gyermekek és a szülők személyiségi jogaihoz fűződő adatok [Nkt. 42. § (1) bek.]

továbbá, amit az óvoda vezetője az adott ügy vagy a zavartalan működés biztosítása,
illetve az óvoda jó hírnevének megőrzése érdekében vezetői utasításban annak
minősít.
A hivatali titoknak minősülő tények nem évülnek el, azok a munkavállaló számára folyamatos
kötelezettséget ró.

A dohányzással kapcsolatos előírások
Az intézményben – ide értve az óvoda udvarát, a főbejárat előtti területrészt és az óvoda
parkolóját is – a szülők, a munkavállalók és az intézménybe látogatók nem dohányozhatnak.
Az intézményben és az azon kívül tartott óvodai rendezvényeken a dohányzás és az egészségre
káros élvezeti cikkek fogyasztása tilos!
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Az óvodában és az azon kívül tartott óvodai rendezvényekre olyan személyt, aki – a
rendezvényen szolgálatot teljesítő személy megítélése szerint – egészségre ártalmas szerek
(alkohol, drog, stb.) hatása alatt áll, nem engedünk be.
A nemdohányzók védelméről szóló törvény 4.§ (8) szakaszában meghatározott, az intézményi
dohányzás szabályainak végrehajtásáért felelős személy az intézmény munkavédelmi felelőse.

6. Az intézményi közösségek kapcsolattartásának
formái és rendje
A szülők, tanulók, érdeklődők tájékoztatásának formái
Szülői értekezletek
A csoportok szülői értekezletét az óvónők tartják. Az óvoda évenként legalább két szülői
értekezletet tart. Ezen túl a felmerülő problémák megoldása céljából az intézményvezető, az
óvónő, vagy a szülői munkaközösség elnöke rendkívüli szülői értekezletet hívhat össze.
Összevont szülői értekezletet az intézményvezető hívhat össze.

Fogadóórák
Az óvoda valamennyi pedagógusa az óvodavezető által kijelölt időpontban tart fogadóórát.
Amennyiben a szülő, gondviselő a fogadóórán kívüli időpontokban kíván konzultálni gyermeke
óvónőjével, akkor erre – a rendkívüli eseteket leszámítva – telefonon vagy elektronikus levél
útján történő időpont-egyeztetés után kerülhet sor.

A szülők írásbeli tájékoztatása
A szülővel való kapcsolatfelvétel telefonon vagy elektronikus levéllel is történhet.
Az óvónő tájékoztatja a szülőket a fogadóórák, a szülői értekezletek időpontjáról és más fontos
eseményekről lehetőleg egy héttel, de legalább öt munkanappal az esemény előtt.
A szülők tájékoztatása, értesítése a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 51. § előírásai szerint
történik.

Az óvodai dokumentumok nyilvánossága
Az intézmény alapvető dokumentumai az alábbiak:

alapító okirat,

pedagógiai program,

szervezeti és működési szabályzat,

házirend.
A fenti dokumentumok nyilvánosak, azok a vezetői irodában szabadon megtekinthetők, illetve
(az alapító okirat kivételével) megtalálható a KÖZZÉTÉTELI LISTA az önkormányzat
honlapján. A fenti dokumentumok tartalmáról – munkaidőben – az óvodavezető vagy
helyettese adnak tájékoztatást. A házirendet minden szülő számára a beiratkozáskor, illetve a
házirend lényeges változásakor átadjuk.
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A külső kapcsolatok rendszere és formája
Fenntartóval
Kapcsolattartás tartalma:

az intézmény működésével, működtetésével összefüggő feladatok ellátására,

az intézmény alapdokumentumainak előterjesztésére, jóváhagyására

(amennyiben a fenntartóra nézve azok többletfinanszírozással járnak,

az intézmény pénzügyi-gazdálkodási tevékenységére,

az intézmény gazdálkodási ellenőrzésére,

az intézmény értékelésének nyilvánosságra hozására.
A kapcsolattartás formái:

szóbeli tájékoztatás,

beszámolók jelentések,

egyeztető tárgyaláson, értekezleten való részvétel,

a fenntartó rendelkezéseinek átvétele, végrehajtása,

speciális információ szolgáltatás az intézmény működéséhez, gazdálkodásához,
szakmai munkájához kapcsolódóan,

statisztikai adatszolgáltatás,

az intézmény működésének és tartalmi munkájának értékelése,

színtere: a fenntartással kapcsolatos ügyek folyamatos intézése,
Kapcsolattartó: vezető.
Gyakoriság: éves munkaterv és szükség szerint.

Egészségügyi ellátását biztosító személyekkel.
Az előzőekben említett szervezeteken kívül az óvoda rendszeres munkakapcsolatot tart fenn a
óvodások egészségügyi ellátását biztosító személyekkel. Az egészségügyi ellátást a fenntartó
biztosítja. A kapcsolattartást az óvoda vezetője biztosítja az alábbi személyekkel:
házi orvos, óvoda orvosa
védőnő
fogorvos

A tagóvodával
A tagóvoda-vezető részt vesz a hetenként rendszeresen tartott vezetői értekezleteken, ez alkalommal

beszámol a tagintézményben folyó munkáról, illetve átveszi a szükséges információkat.
Az értekezletek közötti időszakban felmerülő, a tagintézményben folyó munka közvetlen
irányításához szükséges szakmai és egyéb információkat az óvodavezető soron kívül,
közvetlenül is megadhatja.
A tagóvoda-vezető a rendkívüli eseményeket azonnal jelenti telefonon.
Az óvodavezetőt meg kell hívni a tagóvodában tartott értekezletekre, ezenkívül ellenőrzési
terve alapján vagy szükség szerint esetenként látogatja a tagóvodát.
Az óvodavezető és a tagóvoda-vezető együttesen felelnek azért, hogy a tagóvoda
pedagógusait, illetve gyermekeit és a szülőket érintő információk időben eljussanak a
tagóvodához, és azokat az érintettek megismerjék.
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Az óvodavezető és a tagóvoda-vezető a rendszeresített megbeszéléseken kívül közvetlen
telefon- és e-mail-kapcsolatban állnak egymással.

Gyermekjóléti Szolgálattal
Az intézmény figyelemmel kíséri a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzésével és
megszüntetésével kapcsolatos feladatokat. A gyermekvédelem az intézmény összes
dolgozójának alapvető feladata. Ennek végzése során az intézmény vezetője a 20/2012.
(VIII.31.) EMMI rendelet 69.§ (2)/f bekezdésében meghatározott feladatok ellátására gyermekvédelmi felelőst bíz meg a feladatok koordinálásával. A gyermekvédelmi felelős kapcsolatot
tart fenn a fenntartó által működtetett Gyermekjóléti Szolgálat szakembereivel, illetve a
gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatokat ellátó más személyekkel, intézményekkel
és hatóságokkal. A gyermek anyagi veszélyeztetettsége esetén kezdeményezi, hogy az
óvodavezető indítson eljárást rendszeres vagy rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
megállapítása érdekében.

Pedagógiai szakszolgálatok és a pedagógiai szakmai szolgáltató intézmények
A nevelési-oktatási intézmény partnerintézményei.
A kapcsolattartás módjai:

együttműködési megállapodás alapján

informális megbeszélés, megegyezés szerint

az intézmény munkatervében rögzítettek alapján.
Az intézménnyel jogviszonyban álló sajátos nevelési igényű, valamint tanulási, beilleszkedési
és magatartási zavarokkal küzdő gyermekek magas színvonalú és eredményes ellátása
érdekében az intézmény – az említett gyermekek nevelését, továbbá speciális ellátását végző
pedagógusai révén – folyamatosan, az éves munkaterv és a szakmai munkaközösségek
munkaprogramjában foglalt ütemezés szerint kapcsolatot tart az illetékes pedagógiai
szakszolgálatokkal.
A pedagógiai szakmai szolgáltatókkal való kapcsolattartás a szakmai munka színvonalának
minél magasabb szintű ellátása érdekében az óvodavezetés által kialakított informális
csatornákon és a különböző – a pedagógiai szakmai szolgáltató intézmények által
meghirdetett – programokon, továbbképzéseken, konferenciákon, tréningeken és más
rendezvényeken történő részvétel útján valósul meg.
A pedagógiai szakszolgálatokkal és szakmai szolgáltató intézményekkel való
kapcsolattartásért az intézményvezető a felelős, aki a nevesített partnerintézmények
vonatkozásában az együttműködés feladatainak végzésével a nevelőtestület egyes tagjait bízza
meg.
A kapcsolattartás főbb formái:

az óvodavezetés döntése alapján rendszeresen részt vesznek az óvodapedagógusok a
pedagógiai szakmai szolgáltatók által rendezett különböző konferenciákon,
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tanácskozásokon, műhelymunkákon, továbbképzéseken, tréningeken, szakértői
konzultációkon és más szakmai rendezvényeken;
a pedagógiai szakmai szolgáltató intézmények szaktanácsadói, szakértői
megsegítésének igénybevétele a szakmai munkaközösségek kezdeményezésére;
vizsgálatok, kontrollvizsgálatok révén a gyermekek részképesség-fejlődésének
diagnosztizálása és a szükséges fejlesztésük előírása a mindennapi kapcsolattartás
szintjét képezi a pedagógiai szakszolgálatokkal;
évente több alkalommal megbeszélés folytatása a pedagógiai szakszolgálatok
munkatársaival az általuk foglalkoztatott gyermekekről.
esetmegbeszéléseken való részvétel az intézmény pedagógusai, a gyermekvédelmi
felelős, és fejlesztőpedagógusok bevonásával.

A helyi oktatási intézmény vezetőségével, nevelőtestületével való kapcsolattartás
Fekete István Körzeti Általános Iskola, Galgamácsa, Iskola u. 1.
A kapcsolattartás célja a gyermekek beilleszkedését megkönnyítő együttműködés
kialakítása
A kapcsolattartás tartalma:
Tapasztalatcsere, együttműködési programok.
A kapcsolattartás formája:

szakmai programok,

óvodások iskolával való ismerkedés,

ünnepélyeken, szakmai programokon való kölcsönös részvétel,

értekezletek,

volt óvodásokkal kapcsolatos után-követéses vizsgálat.
Kapcsolattartó: vezető helyettes és a nagycsoportos óvónők.
Gyakoriság: nevelési évenként az iskolai beiratkozás előtt (Iskola-kóstolgató), illetve
nevelési évenként az első félévben óvónénik látogatása az iskolában.

Az Óvodát támogató alapítványok



Galgamácsa Óvodásaiért Alapítvány
Galgamácsa Ifjúságáért Alapítvány
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7. Az intézmény biztonságos működését garantáló
szabályok
A gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok
A gyermekekkel az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, a
veszélyforrásokat, a tilos és elvárható magatartásformákat az óvodai nevelési év kezdetén,
továbbá szükség szerint életkoruknak és fejlettségüknek megfelelően ismertetni kell. A
tájékoztató során szólni kell az óvoda közvetlen környékének közlekedési rendjéről, annak
veszélyeiről is. Az ismertetés tényét az óvónők a csoportnaplóban kötelesek dokumentálni.
A balesetveszélyes körülményt a munkavédelmi szabályzatban rögzítetteknek megfelelően
kell elintézni.
Minden óvodapedagógus felelős a csoportjába járó gyermekek egészségének és testi
épségének megóvásáért.
Baleset előfordulásakor a balesetet szenvedett gyermeket a saját óvónője ápolja, a szükséges
intézkedéseket a felelős vezetője teszi meg.
Külön balesetvédelmi, munkavédelmi tájékoztatót kell tartani minden olyan esetben, amikor a
megszokottól eltérő körülmények között végeznek valamely tevékenységet (pl. kirándulás,
munkavégzés, stb.). A tájékoztatást a foglalkozást vezető pedagógus köteles elvégezni és
adminisztrálni.
A balesetek bejelentése kötelező. A balesetek jegyzőkönyvezését, nyilvántartását és a
kormányhivatalnak történő megküldését az óvodavezető végzi.
A pedagógusok és egyéb munkavállalók számára minden tanév elején tűz-, baleset-,
munkavédelmi tájékoztatót tart az intézmény munkavédelmi felelőse. A munkavédelmi felelős
megbízása az intézmény vezetőjének feladata. A tájékoztató tényét és tartalmát dokumentálni
kell. Az oktatáson való részvételt az munkavállalók aláírásukkal igazolják.
A pedagógusok a foglalkozásokra az általuk készített, használt technikai jellegű
eszközöket csak külön engedéllyel vihetik be, az eszköz veszélytelenségének megállapítása
az intézményvezető hatásköre, aki szükség esetén szakember által kiadott véleményhez
kötheti az eszköz használatát. A pedagógusok által készítet nem technikai jellegű pedagógiai
eszközök az óvodában korlátozás nélkül használhatók.

A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje
A gyermekorvos feladatait a Köznevelési törvény, és az annak végrehajtását tartalmazó
20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet szerint végzi.
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A fenntartó és a házi orvosi /óvoda orvosi/ szolgálat közötti szerződésben szabályozottak
szerint az óvodában a házi orvos/az óvoda orvosa/ évente legalább egyszer szemészeti,
fogászati és belgyógyászati vizsgálatot végez minden csoportban, a védőnő esetenkénti
tisztasági szemlét tart a gyermekek körében. Az óvoda dolgozói kötelesek a védőnővel és az
óvoda orvossal együttműködni, a gyermekek vizsgálatának idejét a gyermekek életrendjének
megzavarása nélkül megszervezni, a gyermekorvos és a védőnő nyugodt munkavégzését
biztosítani.
A kapcsolat tartalma:
gyermekek esetében:

törzslapok bekérése, folyamatos vezetése,

kötelező védőoltások meglétének ellenőrzése,

fokozott gondozásra szoruló gyermekek felmérése, új veszélyeztetettek
nyilvántartásba vétele,

problémás családok megbeszélése a gyermekvédelmi megbízottal,

igény szerint előadás/tájékoztatás tartása (egészséges táplálkozás, személy higiéné,
allergiás megbetegedések, baleset-megelőzés/elsősegélynyújtás stb.,

járvány esetén kötelező orvosi vizsgálat.
alkalmazottak esetében:

munkába állás előtti orvosi vizsgálat megszervezése,

az alkalmazottak alkalmassági vizsgálatát végző szolgáltatásra,
Kapcsolattartó: vezető, vezető- helyettes.

Az intézmény egészségvédelmi szabályai










Az óvoda működése során az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat által
meghatározott szabályokat szigorúan be kell tartani! Idevonatkozóan az egységes
óvoda, bölcsőde csoportra a speciális elvárások teljesülését.
Az óvodában megbetegedett, lázas gyermeket a szülőnek az értesítéstől számított
legrövidebb időn belül haza kell vinnie
Az óvónőnek, gondozónőnek addig is gondoskodnia kell a gyermek elkülönítéséről,
lázának csillapításáról, ha szükséges orvosi ellátásáról.
Lábadozó, gyógyszeres kezelés alatt álló gyermek az óvodát, teljes gyógyulásig nem
látogathatja.
Betegség után csak orvosi igazolással fogadható a gyermek az óvodába. Az
igazolásnak tartalmaznia kell a betegség miatt bekövetkezett távollét pontos időszakát,
és a” gyermek egészséges, közösségbe mehet”!
Fertőző gyermekbetegség esetén az óvodát azonnal értesíteni kell. A további
megbetegedések elkerülése érdekében fokozott figyelmet kell fordítani a
fertőtlenítésre.
Az óvodában csak egészségügyi könyvvel rendelkező személyek dolgozhatnak.
Az óvoda előkészítő konyháján csak egészségügyi könyvvel rendelkező személyek
tartózkodhatnak.
A csoportszobába a szülők csak az engedélyezett alkalmakkor tartózkodhatnak (nyílt
napok, ünnepélyek, szülői értekezlet,...)Váltócipő kötelező!
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Az óvoda egész területén dohányozni tilos!
Az intézményen belül szeszesital fogyasztása tilos!
Az óvoda helyiségeit, más nem nevelési célra átengedni csak a gyermekek
távollétében, (nevelési időn túl) lehet.
Az óvoda dolgozói továbbá ügynökök, üzletkötők, vagy más személyek az óvoda
területén kereskedelmi tevékenységet nem folytathatnak. (Kivétel az óvoda által
szervezett vásárok alkalmával.)
Az óvoda helyiségeiben párt, vagy párthoz kötődő társadalmi szervezetek nem
működhetnek.

R.128.§ (7) A nevelési-oktatási intézmény saját óvodapedagógus-munkakörben foglalkoztatott
alkalmazottján kívül csak olyan, a nevelési-oktatási intézménnyel jogviszonyban nem álló
szakember vagy szervezet programjait, alkalmazásában álló munkatársát vonhatja be a
gyermek részére szervezett egyéb foglalkozás vagy egyéb egészségfejlesztési és prevenciós
tevékenység megszervezésébe, aki vagy amely rendelkezik minőségbiztosított
egészségfejlesztési, prevenciós programmal és az egészségpolitikáért felelős miniszter által
kijelölt intézmény szakmai ajánlásával.

Intézményi óvó, védő előírások R.4.§ m)



Az intézmény minden dolgozójának alapvető feladata, hogy az egészségük és testi
épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, baleset, vagy annak megelőzése
érdekében a szükséges intézkedéseket megtegye.
Minden dolgozónak ismerni kell a Munkavédelmi Szabályzatot és Tűzvédelmi
Szabályzatot, valamint tűz esetén előírt utasításokat, a menekülés útját.

A dolgozók munkaköri alkalmassági vizsgálata

Az intézmény dolgozóinak munkaköri alkalmassági vizsgálata a 33/1998. (VI.24.)
NM rendelete alapján történik. Munkába lépés előtt valamennyi dolgozó köteles
foglalkozás –egészségügyi vizsgálaton részt venni, az intézmény foglalkozás egészségügyi orvosánál.

A munkavállalók időszakos, rendszeres vizsgálaton vesznek részt, a
jogszabályban előírtak szerint.
A gyermekekkel kapcsolatos óvó, védő előírások

A gyermekek egészsége és testi épségének védelme érdekében minden óvodai dolgozó
kötelessége a foglalkozásokkal együtt járó veszélyforrásokra, a tilos és az elvárható
magatartásformákra a figyelmet felhívni. Az óvodai nevelési év megkezdésekor,
óvodai tevékenységek alkalmával: kirándulások, uszodai, és egyéb külön szervezett
tevékenységek előtt – fel kell hívni a figyelmet az eszközök helyes használatára, a
biztonságos közlekedésre, a helyes viselkedésre-. Az ismertetés a gyermekek
életkorának megfelelő szintű kell, hogy legyen. Az ismertetés tényét, tartalmát,
időpontját az adott csoport csoportnaplójában kell dokumentálni.

Az intézmény összes dolgozójának kötelessége, amennyiben balesetet előidéző
veszélyt észlelt azt megszüntesse, vagy a megszüntetés érdekében intézkedjen.
Gondoskodni kell az épületben, illetve a helységek berendezésében rejlő
balesetveszély elhárításáról
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Tetőcserép, csatorna, külső vakolat megfelelő állapotának folyamatos figyelemmel
való követése, a szükséges javítás azonnali megszervezése.
Bútorzat, játékok szálkamentessége, (lehetőleg lekerekített sarkok) stabil polcrendszer
és ülőhelyek biztosítása.
Lépcsők csúszás mentességének biztosítása, tapadó szegéllyel.
Köves-, meleg padlós helységek felmosása csak akkor, amikor a gyermekek nem
tartózkodnak ott.
Sporteszközök stabilitásának biztosítása.
Konnektorok ellátása védődugóval.
A vegyszerek, tisztítószerek - gyermekek elől elzárva történő- tárolása.
Az audiovizuális eszközök használata felnőttek felügyelete mellett.
Az épület ajtóinak biztonságos zárása.
R.169.§ (9) A nevelési-oktatási intézménynek lehetővé kell tenni az szülői szervezet
(közösség) gyermekbalesetek kivizsgálásában.
R.169.§ (10) Minden gyermekbalesetet követően meg kell tenni a szükséges
intézkedést a hasonló esetek megelőzésére.
Gondoskodni kell az udvari játékok stabilitásáról és a felnőtt felügyeletről
Kiálló, hegyes, szöges tárgyak eltávolítása.
Figyelem felhívás az udvaron található tüskés cserjék ágaira (bogyók, egyéb termések
fogyasztásának veszélyeire,...).

Kirándulások előtt fel kell hívni a gyermekek figyelmét

A hegyoldalon történő közlekedésre.

Alapvető közlekedési szabályokra.

Vízparton a víz veszélyére.

A növények és az esetlegesen közelükbe merészkedő állatok veszélyeire.
Az esetlegesen mégis bekövetkező baleset esetén az óvónő teendőinek sorrendisége

Elsősegélynyújtás, sérült ellátása.

Orvoshoz értesítése, illetve mentő értesítése (szükség szerint) az óvodapedagógus
által.

Szülő értesítése.

Baleseti jegyzőkönyv készítése. (www. om.hu/baleset) weboldalon.

Gyermekbalesetek megelőzése, illetve jelentési kötelezettségei
A gyermekbalesetek esetén ellátandó feladatok
Az óvodában alkalmazottak általános feladatai közé tartozik a gyermekek testi épségének
megóvása.
Az intézményvezető feladatai:



Kijelöli azt a személyt, aki a gyermekbaleseteket nyilvántartja
Nem súlyos balesetekkel kapcsolatos feladatok:
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intézkedik a három napon túl gyógyuló sérülést okozó gyermekbalesetek haladéktalan
kivizsgálásáról, e balesetekről jegyzőkönyvet vetet fel, majd a kivizsgálást követően,
de legkésőbb a tárgyhót követő hónap 8. napjáig megküldi a fenntartónak, valamint
átadja a gyermek szülőjének, egy példány megőrzéséről gondoskodik;
ha a kivizsgálás elhúzódása miatt az adatszolgáltatás határideje nem tartható, akkor e
tényről az okok ismertetésével jegyzőkönyvet készíttet.
súlyos baleset esetén azonnal jelenti a balesetet az intézmény fenntartójának,
gondoskodik a baleset legalább középfokú munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező
személy bevonásával történő kivizsgálásáról.
lehetővé teszi az óvodai szülői szervezet részvételét a gyermekbalesetek
kivizsgálásában. Intézkedik minden gyermekbalesetet követően a megelőzésről, azaz
arról, hogy a megtörtént balesethez hasonló eset ne történhessen meg.
Az óvodapedagógus feladata:
Az intézményvezető utasítására a balesetekkel kapcsolatos nyilvántartás vezetése.
Nem súlyos balesetekkel kapcsolatos feladatok az intézményvezető utasítására:
közreműködik a három napon túl gyógyuló sérülést okozó gyermekbalesetek
haladéktalan kivizsgálásában,
a balesetekről jegyzőkönyvet vesz fel,
jegyzőkönyvet készít, ha a kivizsgálás elhúzódása miatt az adatszolgáltatás határideje
nem tartható,
Súlyos balesetekkel kapcsolatban:
a balesetet azonnal jelenti az intézményvezetőnek, illetve az intézményvezető távolléte
esetében a helyettesítési rendnek megfelelően gondoskodik a balesetet jelentéséről,
közreműködik a baleset kivizsgálásában.
Közreműködik az óvodai szülői szervezet tájékoztatásában, és a gyermekbalesetek
kivizsgálásában való részvétele biztosításában. Intézkedést javasol minden
gyermekbalesetet követően a megelőzésre, az óvodavezető megelőzéssel kapcsolatos
utasításait végrehajtja.

Nem pedagógus alkalmazottak feladatai:








az intézményvezető utasításának megfelelően működik közre a gyermekbaleseteket
követő feladatokban.
vigyáz a balesetet szenvedett gyerekre, amíg a szülő meg nem érkezik
közreműködik a baleset kivizsgálásában
elsősegély dobozok rendben tartása, feltöltése, fertőtlenítés, a balesetveszély
felszámolása,
balesetveszély jelentése
a munkaterületükön fokozott óvatossággal járjanak el, ügyelve a gyermekek
biztonságára, testi épségére,
a veszélyforrást jelentő munkahelyüket, a munkavégzéshez szükséges eszközeiket
mindig zárják a gyermekek elől, illetve a veszélyforrást jelentő anyagokat (pl.
tisztítószer, festék, hígító) körültekintően használják, és a munka végeztével gondosan
zárják el.
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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 robbantással történő fenyegetés,

a természeti katasztrófa (pl.: villámcsapás, földrengés, árvíz, belvíz, stb.),

a tűz,

egyéb veszélyt jelentő események.
A legfontosabb teendő a gyermekek mielőbbi biztonságba helyezése a veszélyeztetett
területtől a lehető legmesszebb.
A veszélyhelyzet okozta pánikot tudatos, egyértelmű és határozott intézkedésekkel kell
minimálisra csökkenteni.
A vezetőnek, 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,

ezzel párhuzamosan a rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szervek értesítésekor

hangos szóval, érthetően kell mondani:

az esemény pontos helyét

az óvoda nevét

bejelentés vételének pontos idejét,

kiket és miket veszélyeztet,

jelentő saját nevét,

jelentésre igénybevett telefon számát,

megkérdezni ki vette a hívást.

Gondoskodni kell a rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szervek (rendőrség,
tűzoltóság, tűzszerészek stb.) fogadásáról.

Teendők bombariadó és egyéb rendkívüli események esetére
A rendkívüli események (továbbiakban: „bombariadó”) esetére a 20/2012. (VIII.31.)
EMMI rendelet 4. § (1)/n szakasza végrehajtására a következő intézkedéseket léptetjük
életbe.
A rendkívüli események megelőzése érdekében az óvoda vezetője és helyettese esetenként, az
óvoda technikai személyzete a mindennapi feladatok végzésekor köteles ellenőrizni, hogy az
épületben rendkívüli tárgy, szokatlan jelenség nem tapasztalható-e. Amennyiben ellenőrzésük
során rendellenességet tapasztalnak, haladéktalanul kötelesek személyesen vagy telefonon az
illetékeseknek jelenteni.
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Bombariadó esetén a legfontosabb teendők az alábbiak:
Ha az intézmény munkavállalója az épületben bomba elhelyezésére utaló jelet tapasztal, vagy
bomba elhelyezését bejelentő telefon üzenetet vesz, a rendkívüli eseményt azonnal bejelenti az
óvoda legkönnyebben elérhető vezetőjének. Az értesített vezető a bejelentés
valóságtartalmának vizsgálata nélkül köteles elrendelni a bombariadót.
A bombariadó elrendelése a tűzriadóhoz hasonlóan történik:
Az óvoda épületében tartózkodó gyermekek és munkavállalók az épületet a tűzriadó tervnek
megfelelő rendben azonnal kötelesek elhagyni. A gyülekezésre kijelölt terület – ezzel ellentétes
utasítás hiányában – az óvodaudvar épülettől legtávolabbi része. Az óvónők kötelesek a jelen
lévő és hiányzó gyermekeket haladéktalanul megszámolni, kíséretét és felügyeletét ellátni, a
csoportokkal a gyülekező helyen tartózkodni.
A bombariadót elrendelő személy a riadó elrendelését követően haladéktalanul köteles
bejelenteni a bombariadó tényét a rendőrségnek. A rendőrség megérkezéséig az épületben
tartózkodni tilos!
Az óvoda vezetője haladéktanul köteles az eseményt a fenntartónak bejelenteni.
Ha a bombariadó bejelentése telefonon történt, akkor az üzenetet átvevő munkavállaló
törekedjék arra, hogy a fenyegetőt hosszabb beszélgetésre késztesse, igyekezzék minél több
tényt megtudni a fenyegetéssel kapcsolatban.
A bombariadó lefújása szóbeli közléssel történik.
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8. Záró rendelkezések
A szervezeti és működési szabályzatot az óvoda nevelőtestülete fogadja el és a fenntartó
egyetértésével válik évvényessé.
A hatálybalépés napja a szervezeti és működési szabályzat jóváhagyása után az óvoda
indulásának napja. A hatályba lépéssel egyidejűleg érvényét veszti az intézmény előző
módosított szervezeti és működési szabályzata.
Az óvoda nevelőtestülete a Szervezeti és Működési Szabályzatot 2014. év január hó 31.
napján tartott határozatképes rendkívüli nevelőtestületi ülésén át nem ruházható jogkörében
100 %- os igenlő szavazattal elfogadta.
.
Jelen szervezeti és működési szabályzatot (SzMSz) csak a nevelőtestület módosíthatja a
szülői munkaközösség véleményének kikérésével.
Módosításának ideje: 2016
Módosításának ideje: 2018
Záradék:
A Szervezeti és Működési Szabályzatot a nevelőtestület döntése alapján és a SZMK elnöke az
óvoda
128-3 /2018. számú határozatában elfogadta 2018.08.30-án tartott nevelőtestületi
értekezlet keretében.
Hatályba lépésének ideje: 2018.09.01.

Galgamácsa, 2018.08.30.
Budai Tünde
óvodavezető
Hitelesítők:

Wilhelmné Bartók Ágnes
óvodavezető-helyettes

Legéndiné Sztraka Éva
tagintézményvezető

Nyilatkozat
A Galgamácsai Hétszínvirág Óvoda Szülői Munkaközösségének képviseletében és
felhatalmazása alapján aláírásommal tanúsítom, hogy a szervezeti és működési szabályzat
elkészítéséhez és elfogadásához előírt véleményezési jogunkat gyakoroltuk.
Dátum: 2018. 08. 30.
………………………………………….
Kardos Szilvia
Szülői Munkaközösség nevében
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MELLÉKLETEK
1.sz. Melléklet :
2.sz. Melléklet:
3.sz. Melléklet:
4.sz. Melléklet:
5.sz.Melléklet:
6.sz.Melléklet:
7.sz Melléklet:

Iratkezelés szabályai
Munkaköri leírások
Kockázatkezelési szabályzat
Szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje
Ellenőrzési nyomvonal
Adatkezelési szabályzat
Panaszkezelési Szabályzat
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1. sz. Melléklet

Iratkezelés szabályai

8.1 A beérkező iratok és küldemények kezelése
Az intézménybe hivatalos iratot az óvodavezető irodájában kell leadni az óvoda vezetőjének.
Az irat átvételéről kérésre igazolást kell kiállítani.
Az intézménybe beérkező posta átvételére az intézmény vezetője, vagy az általa megjelölt
alkalmazott jogosult. A beérkező postát mindenkor az óvoda vezetője, vagy a megbízott
bontja és szortírozza. Minden névre szóló postai küldemény az illetékesnek kerül átadásra
felbontás nélkül.
A feladó nélkül érkezett küldeményeket felbontás nélkül vissza kell
juttatni a postahivatalnak.
Az intézmény hivatalos ügyiratait az intézmény felelős vezetője elolvassa és rendelkezik az
ügyintézés személyéről és határidejéről, melyet az ügyiraton minden esetben fel kell tüntetni.
A folyóiratokat az intézmény vezetője nézi át elsőként, majd azokat az arra kijelölt polcon
kell tárolni.

8.2 A kiadmányozás szabályai
Az intézményben bármilyen területen kiadmányozásra, a kiadványok továbbküldhetőségének
és irattárazásának engedélyezésére az intézményvezető jogosult.
Minden kimenő iratot, mely az intézményt érinti, az intézmény felelős vezetője írja alá és látja
el körbélyegzővel.
Az intézményvezető akadályoztatása esetén a kiadmányozási jog gyakorlója az
intézményvezető által – aláírásával és az intézmény bélyegzőjével ellátott írásos
nyilatkozatban – megjelölt magasabb vezető beosztású alkalmazottja az intézménynek.
Az intézmény ügyintézésével kapcsolatban keletkező ügyiratoknak az alábbiakat kell
tartalmazniuk:

az intézmény adatai (név, cím, irányítószám, telefon-, faxszám, e-mail cím)

az irat iktatószáma

az ügyintéző neve

az ügyintézés helye és ideje
A kiadvány jobb felső részében a következőket kell feltüntetni:

az irat tárgya

az esetleges hivatkozási szám

a mellékletek száma.
A kiadványokat eredeti aláírással vagy hitelesített kiadványként lehet elküldeni. Ha a
kiadványozó eredeti aláírására van szükség, a kiadvány szövegének végén, a keltezés alatt, a
kiadványozó nevét, alatta pedig a hivatali beosztását kell feltüntetni.
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A hitelesítést a kiadvány jobb oldalán kell elvégezni. A keltezés alatt a kiadványozó nevét
„s.k." toldattal valamint alatta a hivatali beosztását kell szerepeltetni. Bal oldalon „A kiadvány
hiteles" záradékkal kell ellátni. A hitelesítést végző a záradékot aláírásával és az intézmény
körbélyegzőjével hitelesíti.

8.3 Iktatás, az iratok nyilvántartásba vétele
Az óvodavezető által átnézett iratokat a jogszabályoknak megfelelően az arra rendszeresített
iktatókönyvben iktatószámmal kell ellátni. Az iktatószám sorszámból és évszámból áll. Az
iktatókönyvet a tárgyév végén a felhasznált utolsó iktatószám után le kell zárni és a lezárás
tényét az alábbi szöveggel hitelesíteni: "Lezárva a .... iktatószámmal." Dátum, pecsét, aláírás.
Az iktatókönyvek nem selejtezhetők.
A hivatalos iratok irattározását és selejtezését a hatályos jogszabályoknak, a Selejtezési és a
Leltározási Szabályzatokban foglaltaknak megfelelően kell elvégezni. Az irattárból hivatalos
használatra iratkölcsönzésre jogosult személy az óvodavezető.
A papír alapú irattározás tekintetében a személyiségi, adatvédelmi és biztonságvédelmi
követelmények megtartásáért az intézményvezető felel, valamint a hitelesítésről az
intézményvezetőnek kell gondoskodnia.
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2. sz. Mellékelt

Dajka munkaköri leírás
Munkáltató:
Munkáltató neve:
Székhelye:
Munkavégzés helye:
Munkáltatói jogkört
gyakorolja:

Galgamácsai Egységes Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde
2183 Galgamácsa, Vasút u. 6.
2183 Galgamácsa, Vasút u. 6. Hétszínvirág Óvoda
óvodavezető

Munkavállaló:
Neve:
Születési neve:
Anyja neve:
Születési helye, ideje:

Munkakör:
Megnevezése:
Kinevezője
Kinevezés időtartama:
FEOR-száma:
Munkaideje:
Munkavégzés helye:
Munkakör célja:

Munkavégzéshez
szükséges (végzettség,
ismeret, egyéb):
Feladatai, főbb
tevékenységeinek
felsorolása:
Gyermekekkel
kapcsolatos feladatok:

dajka
Óvodavezető
Határozatlan időre
5221
40 óra/hét - a pihenő idő jelenléti íven jelölve
óvodán belül: csoportszobák, gyermeköltözők, mosdók
Az óvodáskorú gyerekek gondozása óvónői irányítással. A gyermekek szűkebb és
tágabb környezetének tisztántartása, takarítása az ÁNTSZ és a HACCP előírásainak
megfelelően. Az óvodások étkeztetéssel kapcsolatos feladatok ellátása.
Minimum 8 általános, dajkaképző tanfolyam (nem kötelező)
Szorosan együttműködik az óvónőkkel, segíti megvalósítani az intézmény
pedagógiai célkitűzéseit. Gondoskodik az óvoda tisztaságáról.
Részt vesz az étkezéssel kapcsolatos teendőkben.
Tudásának maximumát adva foglalkozzon a gyerekekkel, annak
tudatában, hogy modell, minta esetleg példakép számukra.
Felelős a rábízott gyermekek testi épségének megőrzéséért.
Nyugodt hangvétellel, érthető, tiszta, nyelvtanilag korrekt beszéddel
segítkezik az óvoda egész napos nevelőmunkájában.
Hozzájárul a gyerekek kulturált viselkedésének és a csoport
szokásrendjének kialakulásához, személyes példáján keresztül is
(köszönés, kérem köszönöm, türelmes és udvarias kommunikáció).
Részt vesz a gyerekek gondozásában a csoportvezető óvodapedagógus
által meghatározott napirend szerint. Tevékenyen segít az étkeztetésnél,
az öltöztetésnél, kézmosásnál, WC-használatánál stb. Ameddig szükséges
maga is magyarázza, tanítja a szokásokat. Pl.: öltözködés sorrendje, ruhák
összehajtása, cipők párosítása, kulturált étkezés, kanálfogás, kézmosás
technikája, WC papír használata stb.
A munkája során észlelt balesetveszélyt köteles elhárítani, megelőzni,
jelezni.
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A gyermekkel
kapcsolatos egyéb
előírások:

-

-

-

-

-

A tisztaság
megőrzésével, az ÁNTSZ
előírásaival kapcsolatos
teendők.

-

-

-

A tisztítószereket elkülönítve, biztonságos a gyerekektől elzárt helyen
tárolja. Fogyásukat figyeli, szükség esetén jelez.
Délelőtt, az óvónő mellett, vele egyeztetett időben az étkezés és a
foglalkozás segítése érdekében a gyerekcsoportban tartózkodik (torna,
festés, vágás, varrás, sütés stb.)
Megjegyzés: Játékidőben, altatás alatt az óvónő feladatát egyedül illetve
óvónőtársával látja el. Ilyenkor dajka semmilyen indokkal nem
tartózkodhat a csoportszobában.
Kísérőként részt vesz a gyerekek felügyeletében az utcai séták, külső
helyszíni foglalkozások, kirándulások ideje alatt.
Az óvodai ünnepélyeken, hagyományokban aktívan közreműködik a
szervezési feladatokban a vezető és az óvodapedagógus útmutatásai
szerint részt vesz.
Amikor a gyerekek nem tartózkodnak a csoportszobában, biztosítja az
alapos szellőztetést.
A megbetegedett, lázas elkülönített gyerekekre felügyel, nyugtatja amíg
az orvos vagy a szülő meg nem érkezik.
A hányás, hasmenés nyomait eltakarítja a gyermek ruháját kimosva teszi
egy zacskóba.
A gyermek személyiségi jogainak megsértése szigorúan tilos: a testi
fenyítés, lelki terror (megfélemlítés, megalázás, csoport előtti
megszégyenítés) alkalmazása, étel elfogyasztására való kényszerítés,
levegőztetés, étel elvonása.
Szükség szerint felügyeli a gyerek tevékenységét. A gyermekek felnőtt
felügyelet nélkül hagyása tilos. Ez vonatkozik az öltözőkre és a mosdókra
is (különös tekintettel a folyamatos reggeliztetés előtti
mosdóhasználatnál).
Gyermekekre való önálló vigyázásra (altatási időben, illetve az óvónő 4-5
perces távolléte esetén) csak a vezető adhat engedélyt. Az óvónő ilyen
irányú kérését figyelmen kívül kell hagyni. Amennyiben az óvónő
rendszeresen a megengedett néhány percnél hosszabb ideig hagyja rá a
gyermekeket, ezt a vezető felé, a gyermekek érdekében, kötelező jelleggel
jeleznie kell!
A tudomására jutott hivatali titkokat köteles megőrizni. Ebbe a körbe
tartoznak az intézmény működésével összefüggő belső problémák az
óvoda szempontjából belügynek számító témák, szakmai vagy munkaügyi
viták.
A gyerekekkel kapcsolatos témában a szülőket nem tájékoztathatja, nem
informálhatja. Amennyiben a szülő érdeklődik a munkaköréhez tartozó
egyszerűbb eseményekről adhat tájékoztatást, vagy udvariasan irányítsa a
gyermek óvónőjéhez vagy az intézmény vezetője, távollétében a
helyetteshez.
A gyerekek környezetének esztétikai rendje érdekében naponta ellátja a
csoportszoba és a hozzá tartozó öltöző, mosdók, gyermek wc-k
takarítását, portalanítását, porszívózását az egészségügyi előírásoknak
megfelelően.
Az intézmény egyéb területeit (bejárat, folyosó, lépcső, iroda, felnőtt WC,
járda, udvar stb.) a többi dajkával közösen a vezető által készített
munkamegosztás alapján tisztán tartja. Gondozza az óvoda udvarát, a
homokozót felgereblyézi, nyáron locsolja a poros udvarrészeket, reggeli és
délutáni időszakban.
A csoportszoba növényeit ápolja, szükség szerint lemossa, átülteti
Az időszakos nagytakarítás során (évente minimum 2-szer: augusztusban,
áprilisban) különös gonddal végzi el a fertőtlenítést, a bútorok, játékok,
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Étkezéssel kapcsolatos
teendők:

Általános szabályok

A szabadság
felhasználásával és a
hiányzással kapcsolatos
szabályok:

csempék, csövek, ablakok, ajtók lemosását. Amennyiben indokolt, a
különböző részfeladatokat (pl.:ajtómosás vagy járvány idején
fertőtlenítés) gyakrabban is elvégzi.
Feladata a textíliák mosása, vasalása, javítása, megvarrása (függönyök,
törölközők, terítők, babaruhák stb…)
Kéthetente gondoskodik a gyerekek párnáinak lehúzásáról és
kikészítéséről, valamint hosszabb ünnepek alkalmával az egész ágynemű
le és felhúzásáról. Járványos időszakban, tetűvel való fertőzöttség idején
az óvónő kérésére gyakrabban is.
Elvégzi a fektetőágyak lerakását, felszedését. Ágyazáskor ügyel arra, hogy
minden gyermek kizárólag saját ágyában feküdjön.
Az ágyak bepiszkolódásuk esetén kisúrolja, fertőtleníti.
Ellátja az eseti nem rendszeres feladatokat: az óvoda udvarának
takarítása, kertjének gondozása, locsolása – hó eltakarítása – megvásárolt
áru szállítása – kézbesítés – hétvégi óvodai rendezvényeken való
részvétel. Valamint azokat az időszakos feladatokat, amivel még az
intézményvezető megbízza.
Az étkezéshez használt eszközöket előkészíti, az ételeket zsúrkocsin
beszállítja a konyhából a csoportszobába.
Az étkezés lebonyolítása után az edényeket, evőeszközöket, poharakat
összegyűjti, majd a konyhába szállítja.
Munkaidő alatt, magánügyben csak a nevelőmunka zavarása nélkül, a
legszükségesebb esetben használjon telefont.
Hiányzás esetén, külön ellenében, a vezető rendelkezése alapján, köteles
a helyettesítéssel kapcsolatos feladatokat ellátni.
Munkahelyén olyan időpontban jelenjen meg munkára kész állapotban,
hogy a munkaidejének kezdetekor már átöltözve, a munkavégzésre
készen álljon.
Ha idegen érkezik az épületbe, udvariasan feltartóztatja, megkérdezi,
hogy kit keres, majd felszólítja, hogy várakozzon az előtérben. Ezután szól
a keresett személynek.
Az intézmény területét elhagyni kizárólag csak vezetői engedélyével lehet.
Az óvoda területén (épület, udvar) a törvényi előírásnak megfelelően nem
lehet dohányozni.
Láncdohányzás óvodában nem tolerálható.
A csoportszobák eszközeinek leltározásban segít
A gyerekek és az óvoda biztonsága érdekében a bejárati ajtók (főbejárat ,
kapuk) zárva tartásáról felelőssége tudatában gondoskodik a gyermekek
kiszökésének, idegen besurranásának elkerülése végett.
Az óvoda zárásakor áramtalanít, és meggyőződik arról, hogy az ablakok
ajtók jól be vannak zárva. Ezután beüzemeli a riasztót.
Az óvoda kulcsaiért teljes felelősséggel tartozik.
Munkavégzés alatt betartja a munkavédelmi, tűzvédelmi és
balesetvédelmi, egészségügyi szabályokat.
A gyermekek felnőtt felügyelet nélkül hagyása tilos! Tevékenységét
kizárólag óvónő jelenlétében közelében végezheti, amennyiben magára
hagyják, nem vonható felelősségre!
Éves szabadságolási tervet készít tájékoztató jelleggel. Felettesével a szabadság
kikérése előtt 15 nappal egyeztet (kivéve a rendkívüli esetet). Szabadságát az adott
évben kell felhasználni. Szabadságát lehetőleg ne a szolgalmi idő alatt vegye ki,
ilyenkor csak néhány nap kiadására van lehetőség, a vezető mérlegelése alapján.
A munkáltató a már megkezdett szabadságot fontos érdekből megszakíthatja, a
munkával töltött idő a szabadságba nem számít bele.
Váratlan távolmaradást, hiányzást (betegség, egyéb komoly indok) a munkaidő
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Elvárható magatartási
követelmények:

Önképzéssel kapcsolatos
elvárások:
Hatásköre:
Felelőssége:

megkezdése előtt minimum két órával jelezni kell a vezetőnek.
Rendelkezik gyermekszerető viselkedéssel, a szülők iránt megnyilvánuló
együttérző, odafigyelő, együttműködő magatartással. Tisztában van a gyerekek
személyiségi jogaival, azokat semmilyen körülmények között sem sérti meg.
Tiszteletben tartja, tolerálja a másságot. Óvodai munkája során betartja a
világnézeti és politikai semlegességet. Példát mutat kultúrált viselkedésével,
öltözködésével, önmaga tisztaságával, gondozottságával, ápoltságával.
Viselkedésével és beszédkultúrájával értékeket közvetít, képviseli a helyi
pedagógiai program szellemiségét.
A munkatársi értekezleteken részt vesz.
Érdeklődjön az óvónők szakmai tevékenysége iránt, sajátítsa el a megfelelő
módszereket a gyermekekkel való helyes kommunikációjához.
A felügyelete alá tartozó gyerekek gondozása, az óvoda házirendjének betartatása.
Óvja az óvoda berendezési és felszerelési tárgyait. A csoportszobában elhelyezett
leltári tárgyakért és az általa használt eszközökért leltári felelősséggel tartozik.
A munkaviszonyából eredő kötelezettségének vétkes megszegésével okozott kárért
kártérítési felelősséggel tartozik.
Az óvoda működésével a nevelőtestület munkájával, a gyermekek egészségügyi és
családi körülményeivel kapcsolatos hivatali titkot köteles megőrizni.

Kapcsolatok
Közvetlen felettese
Együttműködésre
köteles:
Kapcsolattartási
kötelezettsége:
Információ szolgálati
kötelezettsége:

Az intézményvezető
A gyermekek érdekében működjön együtt munkatársaival. Különösen a
csoportjához tartozó óvónőkkel és a fejlesztőpedagógussal, továbbá a szülőkkel.
Az intézmény vezetőjével, közvetlen felettesével és a nevelőtestület tagjaival.

Távollétében őt
helyettesítheti:
Helyettesítheti:
Zárórendelkezés:

A vezető által kijelölt másik dajka.

A gyerekekkel kapcsolatban bármilyen információhoz jut, azt továbbítania kell az
óvónő, illetve a felettese felé.
Gyermekről tájékoztatást nem adhat. Titoktartási kötelezettsége van!
Adatszolgáltatása során ügyelnie kell arra, hogy személyiségi jogokat ne sértsen
meg.

A pedagógiai munkák közvetlenül segítő munkatársakat.
A felsoroltakon kívül köteles ellátni mindazokat a feladatokat melyekkel a felettese
alkalmanként megbízza.
A munkaköri leírás módosításának jogát, a körülményekhez igazodva a munkáltató
fenntartja.

Nyilatkozat
A munkaköri leírásban foglaltakat magamra nézve kötelezőnek tekintem, annak egy példányát átvettem.
Egyben 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.Hatályos: 2016.09.01-től visszavonásig

……………………………………………………………

…………………………………………………………

munkavállaló

munkáltatói jogkör gyakorlója
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Tagóvoda vezető és
Óvodavezető-helyettes munkaköri leírás
Munkáltató:
Munkáltató neve:
Székhelye:
Munkavégzés helye:
Munkáltatói jogkört
gyakorolja:

Galgamácsai Egységes Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde
2183 Galgamácsa, Vasút u. 6.
21 Vácegres, Kossuth L. u. 6.
óvodavezető

Munkavállaló:
Neve:
Születési neve:
Anyja neve:
Születési helye, ideje:

Munkakör:
Megnevezése:
Kinevezője
Kinevezés időtartama:
FEOR-száma:
Munkaideje:
Munkavégzés helye
épületen belül:
Munkakör célja:

Munkavégzéshez
szükséges (végzettség,
ismeret, egyéb):
Feladatai, főbb
tevékenységeinek
felsorolása:

1. Pedagógiai szakmai

tagóvodavezető
Az óvodavezető nevezi ki a nevelőtestület véleményét figyelembe véve.
Kijelöléssel 5 évre.
2432
40 óra/hét
kötött munkaideje: 24+4 óra/hét
iroda és az óvoda teljes területe
Az intézményvezető távollétében képviseli az óvodát. Segíti az intézmény
működtetését és az intézményvezető munkáját. A munkamegosztás szerint ellátja
a rábízott pedagógiai szakmai, tanügyi-igazgatási, munkáltatói, gazdaságiadminisztratív feladatokat. Részt vesz a belső ellenőrzés feladataiban.
főiskolai óvónői diploma, szakmai gyakorlat minimum 5 év IKT eszközök hozzáértő
használata.
Az óvodavezető munkájának segítése, helyettesítése az írásban lefektetett
munkamegosztás alapján.
a) A kötelező óraszámon belül (heti 26 óra) szükség esetén óvónők helyettesítése
gyerekcsoportokban, egyéni fejlesztés, kirándulások kísérése stb.
b) teljes munkaidő kitöltése alatt: alapvető feladatai az alábbiak: 1., 2., 3., 4.
pontban megfogalmazottak szerint.
- Aktívan részt vesz az óvoda nevelési programjának kialakításában, s elősegíti
annak megvalósulását. Javaslatot tesz a módosításra, amennyiben szükségesnek
érzi. Segíti a pályakezdő gyakornok, illetve az új kolléga szakmai tájékoztatását,
beilleszkedését.
- Az óvoda rendezvényeinek előkészítésében tevékenyen részt vesz.
- Ellenőrzi az egyenlő bánásmód elvének érvényesülését, segítve a vezető munkáját
- Ösztönzi a pedagógusok tervszerű és folyamatos önképzését
- Elősegíti az újító szándékú, korszerű pedagógiai törekvések kibontakoztatását.
- Figyelemmel kíséri az intézményben folyó pedagógiai munkát, részt vesz annak
értékelésében, javaslatot tesz a szakmai színvonal, az eredményesség és a
hatékonyság fejlesztése érdekében.
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2. Tanügyi- igazgatási
feladatok:

3. Munkáltatói –
humánpedagógiai
feladatok:

4. Gazdaságiadminisztratív
feladatok:

A szabadság
felhasználásával és a
hiányzással kapcsolatos
szabályok:

Elvárható magatartási
követelmények:

Önképzéssel
kapcsolatos elvárások:

- Az óvodai dokumentumokat jól ismeri, és ő is gondoskodik arról, hogy az
érintettek ismerjék ezek tartalmát.
- Adatok kigyűjtésével segíti az éves statisztika elkészítését
- A vezető távollétében informálja a fenntartót a gyereklétszám alakulásáról.
- Biztosítja az intézményen belüli információáramlást.
- Segíti az élelmezésvezető munkáját..
- A statisztika számára összesíti a mulasztási naplók adatai, havi szinten
nyilvántartást vezet az ingyenes gyermekek hiányzásáról (az állami támogatás
elszámolásához).
- Vezetői kérésre ellenőrzi a csoportnaplók, a felvételi és mulasztási naplók
vezetését és azok tartalmát.
- Javaslatot tesz az óvoda nevelés nélküli munkanapjainak pedagógiai tartalmára.
- Figyelemmel kíséri az intézményben folyó gyermekvédelmi munka ellátását
- A balesetvédelmi szabályok betartását folyamatosan ellenőrzi és a
hiányosságokat azonnal jelzi az intézményvezetőnek.
- Naprakészen vezeti a szabadság-nyilvántartást és elkészíti a szabadságolási
ütemtervet.
- Elkészíti a dolgozók munkabeosztását, ügyeleti rendjét, és nyomon követi ezek
betartását.
- Megszervezi és ellenőrzi a pedagógiai munkát segítő munkatársak napi munkáját.
- Megszervezi a hiányzó dolgozók helyettesítését, s erről tájékoztatja a vezetőt
- Ellenőrzi a jelenléti ívet, a helyettesítés megfelelőségét.
- A dolgozók munkavégzése során tapasztalt közérdekű pozitív ill. negatív
észrevételeiről tájékoztatja az óvoda vezetőjét.
- Javaslatot tesz a jutalmazás elbírálására, a kereset kiegészítés elosztására.
- Segíti a pályakezdő, illetve az új kolléga beilleszkedését.
- A kollektíván belül elősegíti a munkafegyelem és a törvényesség megtartását a
munkaviszonyát vétkesen megszegő dolgozó törvényes felelősségre vonását.
- Személyes példájával támogatja a jó munkahelyi légkör kialakulását, annak
megtartását.
- A vezető hosszabb távolléte esetén biztosítja a pontos adatszolgáltatást. Az
intézménybe érkező ügyiratokat naprakészen átnézi, érdemben intézkedik.
- Részt vesz az óvoda számára szükséges különböző eszközök vásárlásában.
- Javaslatot tesz a szükséges javításokra, felújításokra, beszerzésre.
- Betartja a kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés érvényesítés rendjét.
- Feladata az intézmény költségvetésének ismeretében a takarékos gazdálkodás, az
intézményi vagyon őrzése, védelme.
Éves szabadságolási tervet készít. Felettesével a szabadság kikérése előtt 15 nappal
egyeztet (kivéve a rendkívüli esetet). Szabadságát az adott évben kell felhasználni,
esetleg átvitel esetén azt március 31-ig veheti ki. Szabadságát lehetőleg ne a
szolgalmi idő alatt vegye ki, ilyenkor csak néhány nap kiadására van lehetőség, a
vezető mérlegelése alapján.
Munkahelyi érdekekre hivatkozva a felettes 15 napot visszavonhat.
Váratlan távolmaradást, hiányzást (betegség, egyéb komoly indok) a munkaidő
megkezdése előtt minimum két órával jelezni kell a vezetőnek.
Vezető helyettesként felelősséget érez az intézmény szakszerű és törvényes
működtetéséért. Segíti és támogatja a vezető munkáját, a gyerekek a szülők a
munkatársak és a fenntartó elvárásait figyelembe véve. A munkamegosztás szerinti
feladatait maradéktalanul ellátja. Tiszteletben tartja a kizárólagosan az
intézményvezető kompetenciájába tartozó feladatokat (pl. munkaerő-gazdálkodás,
bérmaradvány felosztás, jutalmazás, beruházás, eszközvásárlás stb.)
A szakmai fejlődést segítő folyamatos önképzés, továbbképzéseken való részvétel,
hétévenként 120 órában.
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Ellenőrzési joga van a munkafegyelmi kérdések betartásában. A vezető hosszan
tartó távollétében teljes körű intézkedésre jogosult.
Az óvoda zavartalan és a jogszabályoknak megfelelő működtetése.
Az intézményvezető
A vezetőt kivéve az óvoda valamennyi dolgozója.
Közvetlen, napi munkakapcsolatot tart fenn az óvodavezetővel (szakmai, gazdasági
témákban. Továbbá valamennyi pedagógussal és a pedagógiai munkát segítő
dajkákkal. Indokolt esetben, a vezető távollétében telefonon tartja vele a
kapcsolatot.
Az óvodai szülői közösséggel ( SZMK)
Feladata az információáramlás biztosítása a szülők, a nevelőtestület, az Oktatási
Hivatal (OH), a Pedagógiai Oktatási Központok (POK), a Köznevelési Információs
Rendszer (KIR) és a Fenntartó felé.
Feladata pályázati lehetőségek felkutatása.
A Közzétételi Listát elkészíti, frissíti. (Ha van hozzá háttérrendszer.)
Titoktartási kötelezettsége van.
Adatszolgáltatása nyomán ügyelnie kell, hogy személyiségi jogokat ne sértsen meg.
Az óvodavezető, kor-rangidős kolléga.
óvodavezetőt
A felsoroltakon kívül köteles ellátnia mindazokat a feladatokat, melyekkel felettese
alkalmanként megbízza.
A munkaköri leírás módosításának jogát, a körülményekhez igazodva, a munkáltató
fenntartja.

Nyilatkozat
A munkaköri leírásban foglaltakat magamra nézve kötelezőnek tekintem, annak egy példányát átvettem.
Egyben 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.
Hatályos: 2016.09.01-től visszavonásig

……………………………………………………………

…………………………………………………………

munkavállaló

munkáltatói jogkör gyakorlója

Példányok:
1.
2.
3.

munkavállaló
munkáltató (munkavállaló személyi anyaga)
irattár
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Óvodapedagógus munkaköri leírás
Munkáltató neve:
Székhelye:
Munkavégzés helye:
Munkáltatói jogkört
gyakorolja:
Munkavállaló:
Neve:
Születési neve:
Anyja neve:
Születési helye, ideje:
Munkakör:
Megnevezése:
Kinevezője
Kinevezés időtartama:
FEOR-száma:
Munkaideje:
Munkavégzés helye
épületen belül:
Munkakör célja:
Munkavégzéshez
szükséges(végzettség,
ismeret, egyéb):
Feladatai, főbb
tevékenységeinek
felsorolása:
1. Pedagógiai

Galgamácsai Egységes Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde
2183 Galgamácsa, Vasút u. 6.
2183 Galgamácsa, Vasút u. 6
óvodavezető

Óvodapedagógus
Óvodavezető
Határozatlan időre
2432
40 óra/hét kötött munkaideje: 32+4 óra/hét (nevelési évenként a munkatervben
rögzítettek szerint)
Csoportszoba, nevelői szoba
A családi nevelés kiegészítése. Az óvodás korú gyerekek testi-lelki-szellemi
gondozása, nevelése, fejlesztése, oktatása
főiskolai óvónői diploma, IKT-eszközök hozzáértő használata. Nevelői alkalmasság,
különösen jó kapcsolatteremtő képesség, empátia, kedves nyílt személyiség, jó
szervezőképesség.
1. pedagógiai a kötelező óraszámon belül heti 32 órában
2. tanügy-igazgatási, adminisztráció a heti 4 órán belül,
3. általános elvárások
A rábízott gyerekek nevelése, oktatása, melyet az Óvodai nevelés országos
alapprogramja (ONAP) szerint önállóan és felelősséggel köteles elvégezni.
Alapfeladata a Nkt. 62.§-a alapján:
Nevelő és oktató munkája során gondoskodjon a gyermek
személyiségének fejlődéséről, tehetségének kibontakoztatásáról, ennek
érdekében tegyen meg minden tőle elvárhatót, figyelembe véve a gyerek
egyéni képességeit, adottságait, fejlődésének ütemét, szociokultúrális
helyzetét.
Tudásának és szakmai felkészültségének maximumát adva foglalkozzon a
gyermekekkel, annak tudatában, hogy modell minta, esetleg példakép
számukra.
Felelős a rábízott gyermekek testi épségének megőrzéséért.
Biztosítsa a nyugalmat, a szeretetteljes légkört a gyermekcsoportban.
A csoportszobában és a közös helyiségekben az óvoda további
helyiségeivel harmonizáló esztétikus környezetet teremtsen. A külső világ
tevékeny megismeréséhez gondoskodjon biztonságos külső helyszínekről,
kíséretről.
Szervezze meg és teremtse meg a nyugodt, tartalmas játékhoz szükséges
feltételeket (hely, idő, eszköz). A játékidő rovására ne szervezzen más
tevékenységet.
A részképességekben elmaradt, ill. a különleges bánásmódon igénylő
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2. Tanügyi- igazgatási
adminisztratív
teendői:

-

-

-

-

gyermekekkel egyénileg foglalkozzon, szükség szerint együttműködjön
gyógypedagógussal, fejlesztőpedagógussal vagy a nevelést, oktatást
segítő más szakemberekkel.
A bármilyen oknál fogva hátrányos helyzetű gyermek felzárkózását
elősegítse.
Segítse a tehetségek felismerését, támogassa önmegvalósulásukat
Előmozdítsa a gyermek erkölcsi fejlődését a közösségi együttműködés
magatartási szabályainak elsajátítását és törekedjen azok betartására.
Nevelje a gyermekeket egymás szeretetére és tiszteletére a családi élet
értékeinek megismerésére és megbecsülésére, együttműködésére,
környezettudatosságra, egészséges életmódra és hazaszeretetre.
A gyermek testi-lelki egészségének fejlesztése és megóvása érdekében
tegyen meg mindent, a balesetvédelmi előírások betartásával, a
vészhelyzetek feltárásával és elhárításával a szülő- és szükség esetén más
szakemberek bevonásával
A gyermekek és a szülők, valamint a munkatársak emberi méltóságát és
jogait maradéktalanul tiszteletben tartsa, javaslataikra, kérdéseikre
érdemi választ adjon.
Az ismereteket tárgyilagosan, sokoldalúan és változatos módszerekkel
közvetítse, ismerje és használja az információs és kommunikációs
technológiák (IKT) adta lehetőségeket.
Nevelő-oktatói munkáját az óvoda saját pedagógiai programban
meghatározottak szerint a gyerekcsoportokhoz és azok életkorához
igazítva, szakszerűen tervezze meg, és irányítsa a gyermekek
tevékenységét.
Folyamatosan ellenőrizze, mérje értékelje a gyermekek teljesítményét,
fejlődését, és erről a személyiséglapon írásos feljegyzést készítsen,
észrevételeiről váltótársát, felettesét informálja, az érintett gyermek
szüleit szükség esetén tapintatosan tájékoztassa.
Megfelelő felkészültséggel, felkérésre mentori feladatokat vállaljon
A nevelőtestület tagjaként gyakorolja azokat a jogokat és
kötelezettségeket, melyeket az idevonatkozó jogszabályok határoznak
meg.
A törvényben meghatározott módon és időben tegyen eleget a
minősítést, valamint a tanfelügyeleti eljárás rá vonatkozó előírásainak.
Gyakorolja a reális önértékelést, önreflexiót. Legyen tisztában az óvodai 8
kompetencia jelentősségével.
A helyi nevelési program és az éves pedagógiai munkaterv elkészítésében,
esetleges módosításában aktívan részt vesz, mint a nevelőtestület tagja.
Ezek tartalmát jól ismeri, azonosul vele és megvalósítását magára nézve
kötelezőnek tekinti.
A Szervezeti és Működési Szabályzatban (SZMSZ), valamint az óvoda
házirendjében megfogalmazottakat betartja és betartatja a vele
kapcsolatban álló gyerekekkel és azok szüleivel.
Ellátja a szakmai munkával kapcsolatos ügyviteli teendőket.
Naprakészen vezeti a kötelező tartalmi elemeket tartalmazó
csoportnaplót: hetirend, napirend, csoportos szokásrend, nevelési terv
félévente(három hónapos bontásban a tematikus tervek reflexiója),
kétszer féléves értékelés, szervezési feladatok rögzítése, heti ütemterv –
foglalkozások tagolásban.
Nyomon követi a gyerekek hiányzását, naprakészen vezeti a mulasztási
naplót.
Évente legalább kétszer kitölti a „Fejlettségmérő lapokat” mely a gyerek
aktuális fejlettségi állapotát tükrözi. Ennek alapján készíti el a gyerek
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fejlesztési tervét és ad tájékoztatást írásban a szülők részére.
Szülői értekezletet, lehetőség szerint játszódélutánt szervez.
Szükség szerint, hivatalos felkérésre pedagógiai szakvéleményt ír.
Közreműködik a gyerekek egészségügyi vizsgálatának megszervezésében.
Az érintettekkel történt egyeztetés alapján (nevelőtárs, szülő,
óvodavezető, fejlesztőpedagógus, pszichológus, logopédus, gyerekorvos
stb.) szakvéleményt ad a tanköteles gyerekekről.
Családlátogatást végez, melyről feljegyzést készít. Közreműködik a
gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában a gyermek fejlődését
veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában,
megszüntetésében.
Az óvodapedagógusnak a kötött munkaidejét (32 óra) a gyermekekkel
való közvetlen, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozásra kell
fordítania.
Beszámolási kötelezettsége van, évente kétszer írásban is. A munkaidő
fennmaradó részében , legfeljebb heti négy órában (326/2013. (VIII.30)
Korm. rendelet szerint) a nevelést előkészítő (felkészülés a foglalkozásra:
adminisztrálás, anyaggyűjtés, eszközkészítés), azzal összefüggő egyéb
pedagógiai feladatok (szülői értekezlet, fogadóóra, bemutató foglalkozás
megtartása, pályázatírásban való részvétel, gyermekek kísérése külsős
foglalkozásokra, kirándulásokra, óvodai ünnepségek szervezése,
lebonyolítása stb.) elvégzése tartozik. A nevelőtestület munkájában való
részvétel, gyakornok szakmai segítése, munkaközösségben
közreműködés, továbbképzéseken való megjelenés, szertárfejlesztés.
A felettese által eseti helyettesítés rendelhető el. Az arányos és
egyenletes feladatelosztás a nevelőtestület tagjai között az óvodavezető
vagy helyettes és a tagóvoda-vezető feladata.
- Az óvodában olyan időpontban kell megjelennie, hogy munkaidejének kezdetekor
munkavégzésre kész állapotban rendelkezésre álljon. Munkaidő alatt csak a vezető,
távollétében a tagóvoda vezető vagy a helyettes engedélyével hagyhatja el az
óvodát.
- Reggel és délután ügyelet ellátására az óvodapedagógus beosztható. A további
időszakban, 8 órától délután 15.30-ig mindenki a saját csoportjában tartózkodik a
rábízott gyerekcsoporttal.
- Munkavégzés alatt betartja a munkavédelmi, tűzvédelmi és balesetvédelmi,
egészségügyi szabályokat.
- A gyermekek felnőtt felügyelet nélkül hagyása tilos! Dajkára ill. más 18 évnél
idősebb személyre bízni őket csak rövid időre, indokolt esetben a vezető
engedélyével lehet. Amennyiben a munkaideje alatt bármilyen baleset történik az
óvónő távollétében a felelősség változatlanul őt terheli. - Gyermekek között nem
használhat telefont (SMS-ezésre sem) magánügyben a váltótárs beérkezését
követően, röviden a nevelőmunka zavarása nélkül beszélhet.
- Az óvoda területén a törvényi előírásnak megfelelően tilos a dohányzás.
- Az óvodai ünnepélyeken, hagyományokban aktívan közreműködik a szervezési
feladatokban a vezető és helyettes illetve a tagintézmény-vezető az útmutatásai
szerint részt vesz.
-

3. Általános szabályok

A szabadság
felhasználásával és a
hiányzással kapcsolatos
szabályok:

Éves szabadságolási tervet készít, tájékoztató jelleggel. Felettesével a szabadság
kikérése előtt 15 nappal egyeztet (kivéve a rendkívüli esetet). Szabadságát az adott
évben kell felhasználni, esetleg átvitel esetén azt március 31-ig veheti ki.
Szabadságát lehetőleg ne a szolgalmi idő alatt vegye ki, ilyenkor csak néhány nap
kiadására van lehetőség, a vezető mérlegelése alapján.
Munkahelyi érdekekre hivatkozva a felettese a 46 napból 15 napot visszavonhat.
Váratlan távolmaradást, hiányzást (betegség, egyéb komoly indok) a munkaidő
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Elvárható magatartási
követelmények:

Önképzéssel
kapcsolatos elvárások:

Hatásköre:

Felelőssége:

Kapcsolatok
Közvetlen felettese
Együttműködésre
köteles:
Kapcsolattartási
kötelezettsége:
Információ szolgáltatási
kötelezettsége:
Távollétében őt
helyettesítheti:
Ő helyettesítheti:
Záró rendelkezés

megkezdése előtt minimum két órával jelezni kell a vezetőnek.
Köteles megtartani a pedagógusetika követelményeit, valamint a munkafegyelem
és közösségi együttműködés normáit. A humanista pedagógia elveivel ellentétes
büntetést nem alkalmazhat (testi fenyítés, megfélemlítés, csoporttól való
eltávolítás, alvásra vagy étel elfogyasztására való kényszerítés).
Óvja a gyermekek jogait, tiszteli emberi méltóságukat.
Pedagógusi elhivatottság, kiegyensúlyozottság, következetesség, pontosság,
megbízhatóság, türelem. Kulturált megjelenésével, magatartásával viselkedésével
és beszédkultúrájával értékeket közvetít, pozitív mintát ad, képviseli a helyi
pedagógiai program szellemiségét.
Hivatásából eredő kötelessége, hogy fejlessze szakmai és általános műveltségét,
tökéletesítse pedagógiai munkáját. „A pedagógusnak hétévenként legalább egy
alkalommal – jogszabályban meghatározottak szerint – 120 órás továbbképzésben
kell részt vennie. Megszüntethető annak a pedagógusnak a munkaviszonya,
közalkalmazotti jogviszonya ,aki a továbbképzésben önhibájából nem vett részt,
vagy tanulmányait nem fejezte be sikeresen”.
Az első továbbképzés az első minősítés előtt kötelező. Mentesül a továbbképzési
kötelezettség alól az aki betöltötte az 55 . életévét és aki pedagógus szakvizsgát
tett a vizsgák letétele utáni hét évben.
Csak olyan továbbképzés vehető figyelembe, amely programját az oktatásért
felelős miniszter jóváhagyta, és a program alkalmazására engedélyt adott.
A Pedagógus II. és a Mesterpedagógus fokozatból eggyel alacsonyabb fokozatba
kerül visszasorolásra az, aki a fokozatba lépést követő kilencedik tanév végéig
önhibájából nem teljesíti a pedagógus továbbképzésben történő részvételi
kötelezettségét.
Gyakorolja a nevelőtestület tagjának és a pedagógusnak törvény és jogszabályok
által, valamint az óvoda SZMSZ-ben biztosított jogokat, hatásköre és képviseleti
joga az általa vezetett gyermekcsoportra terjed ki. A pedagógiai szabadság helyes
értelmezése mellett az intézmény a pedagógiai programjának szellemiségét
figyelembe véve megválasztja a nevelő-oktató munkájához a megfelelő
módszereket, eszközöket.
Óvja az óvoda berendezési és felszerelési tárgyait. A csoportszobában elhelyezett
leltári tárgyakért és az általa használt eszközökért leltári felelősséggel tartozik. A
munkaviszonyából eredő kötelezettségének vétkes megszegésével okozott kárért
kártérítési felelősséggel tartozik.
Az óvoda működésével, a nevelőtestület tagjaival és munkájával a gyermekek
egészségügyi és családi körülményeivel kapcsolatos hivatali titkot köteles
megőrizni.
Az intézményvezető
A gyerekek érdekében működjön együtt munkatársaival. Különösen a
váltótársával, a csoportjához beosztott pedagógiai asszisztenssel, dajkával és a
fejlesztőpedagógussal. Továbbá a szülőkkel és más társintézményekkel.
Az intézmény vezetőjével, közvetlen felettesével és a nevelőtestület tagjaival. Az
óvodai szülői közösséggel (SZMK).
Titoktartási kötelezettsége van.
Adatszolgáltatása nyomán ügyelnie kell, hogy személyiségi jogokat ne sértsen meg.
Elsősorban a váltótársa, ill. a vezető által kijelölt óvodapedagógus. a helyettesítést
az óvodavezető, a helyettes és a tagóvoda vezető osztja be.
Óvónőtársait
A felsoroltakon kívül köteles ellátni mindazokat a feladatokat, melyekkel felettese
alkalmanként megbízza.A munkaköri leírás módosításának jogát, a
körülményekhez igazodva, a munkáltató fenntartja!
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Nyilatkozat
A munkaköri leírásban foglaltakat magamra nézve kötelezőnek tekintem, annak egy példányát átvettem.
Egyben 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.
Hatályos: 2016.09.01-től visszavonásig
……………………………………………………………
munkavállaló
1. munkavállaló
2. munkáltató (munkavállaló személyi anyaga)
3. irattár

…………………………………………………………
munkáltatói jogkör gyakorlója Példányok:
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Dajka (melegítő konyha esetén) munkaköri leírás.
Munkáltató:
Munkáltató neve:
Székhelye:
Munkavégzés helye:
Munkáltatói jogkört
gyakorolja:

Munkavállaló:
Neve:
Születési neve:
Anyja neve:
Születési helye, ideje:

Munkakör:
Megnevezése:
Kinevezője
Kinevezés időtartama:
FEOR-száma:
Munkaideje:
Munkavégzés helye:
Munkakör célja:

Munkavégzéshez
szükséges (végzettség,
ismeret, egyéb):
Feladatai, főbb
tevékenységeinek
felsorolása:
Gyermekekkel
kapcsolatos feladatok:

Galgamácsai Egységes Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde
2183 Galgamácsa, Vasút u.6.
2184. Vácegres, Kossuth L. u.1.
óvodavezető

Koszti Katalin
Kálmán Katalin
Cserni Mária
Gödöllő, 1969.10.05.

dajka
Óvodavezető
Határozatlan időre
5221
40 óra/hét - a pihenő idő jelenléti íven jelölve
óvodán belül: csoportszobák, gyermeköltözők, mosdók
Az óvodáskorú gyerekek gondozása óvónői irányítással. A gyermekek szűkebb és
tágabb környezetének tisztántartása, takarítása az ÁNTSZ és a HACCP előírásainak
megfelelően. Az óvodások étkeztetéssel kapcsolatos feladatok ellátása.
Minimum 8 általános, dajkaképző tanfolyam (nem kötelező)
Szorosan együttműködik az óvónőkkel, segíti megvalósítani az intézmény
pedagógiai célkitűzéseit. Gondoskodik az óvoda tisztaságáról.
Részt vesz az étkezéssel kapcsolatos teendőkben.
Tudásának maximumát adva foglalkozzon a gyerekekkel, annak tudatában,
hogy modell, minta esetleg példakép számukra.
Felelős a rábízott gyermekek testi épségének megőrzéséért.
Nyugodt hangvétellel, érthető, tiszta, nyelvtanilag korrekt beszéddel
segítkezik az óvoda egész napos nevelőmunkájában.
Hozzájárul a gyerekek kulturált viselkedésének és a csoport
szokásrendjének kialakulásához, személyes példáján keresztül is
(köszönés, kérem köszönöm, türelmes és udvarias kommunikáció).
Részt vesz a gyerekek gondozásában a csoportvezető óvodapedagógus
által meghatározott napirend szerint. Tevékenyen segít az étkeztetésnél, az
öltöztetésnél, kézmosásnál, WC-használatnálatnál stb. Ameddig szükséges
maga is magyarázza, tanítja a szokásokat. Pl.: öltözködés sorrendje, ruhák
összehajtása, cipők párosítása, kulturált étkezés, kanálfogás, kézmosás
technikája, WC papír használata stb.
A munkája során észlelt balesetveszélyt köteles elhárítani, megelőzni,
jelezni.
A tisztítószereket elkülönítve, biztonságos a gyerekektől elzárt helyen
tárolja. Fogyásukat figyeli, szükség esetén jelez.
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A gyermekkel
kapcsolatos egyéb
előírások:

-

-

-

-

A tisztaság
megőrzésével, az ÁNTSZ
előírásaival kapcsolatos
teendők.

-

-

-

Délelőtt, az óvónő mellett, vele egyeztetett időben az étkezés és a
foglalkozás segítése érdekében a gyerekcsoportban tartózkodik (torna,
festés, vágás, varrás, sütés stb.)
Megjegyzés: Játékidőben, altatás alatt az óvónő feladatát egyedül illetve
óvónőtársával látja el. Ilyenkor dajka semmilyen indokkal nem
tartózkodhat a csoportszobában.
Kísérőként részt vesz a gyerekek felügyeletében az utcai séták, külső
helyszíni foglalkozások, kirándulások ideje alatt.
Az óvodai ünnepélyeken, hagyományokban aktívan közreműködik a
szervezési feladatokban a vezető és az óvodapedagógus útmutatásai szerint
részt vesz.
Amikor a gyerekek nem tartózkodnak a csoportszobában, biztosítja az
alapos szellőztetést.
A megbetegedett, lázas elkülönített gyerekekre felügyel, nyugtatja amíg az
orvos vagy a szülő meg nem érkezik.
A hányás, hasmenés nyomait eltakarítja a gyermek ruháját kimosva teszi
egy zacskóba.
A gyermek személyiségi jogainak megsértése szigorúan tilos: a testi
fenyítés, lelki terror (megfélemlítés, megalázás, csoport előtti
megszégyenítés) alkalmazása, étel elfogyasztására való kényszer-ítés,
levegőztetés, étel elvonása.
Szükség szerint felügyeli a gyerek tevékenységét. A gyermekek felnőtt
felügyelet nélkül hagyása tilos. Ez vonatkozik az öltözőkre és a mosdókra
is (különös tekintettel a folyamatos reggeliztetés előtti mosdóhasználatnál).
Gyermekekre való önálló vigyázásra (altatási időben, illetve az óvónő 4-5
perces távolléte esetén) csak a vezető adhat engedélyt. Az óvónő ilyen
irányú kérését figyelmen kívül kell hagyni. Amennyiben az óvónő
rendszeresen a megengedett néhány percnél hosszabb ideig hagyja rá a
gyermekeket, ezt a vezető felé, a gyermekek érdekében, kötelező jelleggel
jeleznie kell!
A tudomására jutott hivatali titkokat köteles megőrizni. Ebbe a körbe
tartoznak az intézmény működésével összefüggő belső problémák az
óvoda szempontjából belügynek számító témák, szakmai vagy munkaügyi
viták.
A gyerekekkel kapcsolatos témában a szülőket nem tájékoztathatja, nem
informálhatja. Amennyiben a szülő érdeklődik a munkaköréhez tartozó
egyszerűbb eseményekről adhat tájékoztatást, vagy udvariasan irányítsa a
gyermek óvónőjéhez vagy az intézmény vezetője, távollétében a
helyetteshez.
A gyerekek környezetének esztétikai rendje érdekében naponta ellátja a
csoportszoba és a hozzá tartozó öltöző, mosdók, gyermek wc-k takarítását,
portalanítását, porszívózását az egészségügyi előírásoknak megfelelően.
Az intézmény egyéb területeit (bejárat, folyosó, lépcső, iroda, felnőtt WC,
járda, udvar stb.) a többi dajkával közösen a vezető által készített
munkamegosztás alapján tisztán tartja. Gondozza az óvoda udvarát, a
homokozót felgereblyézi, nyáron locsolja a poros udvarrészeket, reggeli és
délutáni időszakban.
A csoportszoba növényeit ápolja, szükség szerint lemossa, átülteti
Az időszakos nagytakarítás során (évente minimum 2-szer: augusztusban,
áprilisban) különös gonddal végzi el a fertőtlenítést, a bútorok, játékok,
csempék, csövek, ablakok, ajtók lemosását. Amennyiben indokolt, a
különböző részfeladatokat (pl.:ajtómosás vagy járvány idején fertőtlenítés)
gyakrabban is elvégzi.
Feladata a textíliák mosása, vasalása, javítása, megvarrása (függönyök,
törölközők, terítők, babaruhák stb…)
Kéthetente gondoskodik a gyerekek párnáinak lehúzásáról és
kikészítéséről, valamint hosszabb ünnepek alkalmával az egész ágynemű

58

Galgamácsai Hétszínvirág Óvoda
2183 Galgamácsa, Vasút u. 6.
Tel./fax: 28/610-625
E-mail: gmovi2183@gmail.com

-

Étkezéssel kapcsolatos
teendők:

-

-

-

Általános szabályok

-

le és felhúzásáról. Járványos időszakban, tetűvel való fertőzöttség idején az
óvónő kérésére gyakrabban is.
Elvégzi a fektetőágyak lerakását, felszedését. Ágyazáskor ügyel arra, hogy
minden gyermek kizárólag saját ágyában feküdjön.
Az ágyak bepiszkolódásuk esetén kisúrolja, fertőtleníti.
Ellátja az eseti nem rendszeres feladatokat: az óvoda udvarának takarítása,
kertjének gondozása, locsolása – hó eltakarítása – megvásárolt áru
szállítása – kézbesítés – hétvégi óvodai rendezvényeken való részvétel.
Valamint azokat az időszakos feladatokat, amivel még az intézményvezető
megbízza.
Az ételszállítótól átveszi az ételeket, ezután ellenőrzi a mennyiséget és a
minőséget és a HACCP-előírásoknak betartását a szállítással kapcsolatban.
Indokolt esetben, amennyiben komoly rendellenesség észlel, szól az erre a
célra kijelölt személynek, s az elkészült jegyzőkönyvet, mint tanú, aláírja.
Az átvett ételeket az eü. szabályoknak megfelelő módon tárolja és
közvetlenül az elfogyasztás előtt, ha szükséges, hűti vagy felmelegíti a
megfelelő hőmérsékletre, majd kiadagolja.
Tálalás után ételmintát vesz. Ez vonatkozik a szülők által szabályosan
behozott élelmiszerekre is (szülinapi torta, sütemény stb.) Az üvegeket
feldátumozva 48 órán át az erre a célra rendszeresített hűtőszekrényben
tárolja. az idő letelte után gondoskodik a fertőtlenítő hatású kifőzésről.
Az étkezéshez használt eszközöket előkészíti, az ételeket zsúrkocsin
beszállítja a konyhából a csoportszobába.
Az étkezés lebonyolítása után az edényeket, evőeszközöket, poharakat
összegyűjti, majd a konyhába szállítja és a higiéniai előírásoknak
megfelelően elmosogatja:fehér edények mosogatása három fázisban:
előtiszítás után, első fázis: zsíroldás, második fázis: fertőtlenítés, harmadik
fázis: öblítés, majd szárítás
fekete edények mosogatása a kijelölt mosogatóban
zöldségek gyümölcsök mosogatása a kijelölt mosogatóban
Mosogatás után valamennyi mosogatót áttörli, hetente egyszer kisúrolja. A
mosogatáshoz használt eszközöket naponta fertőtleníti áztatással vagy
kifőzéssel.
Havonta egyszer lemossa a konyhabútorokat, leolvasztja és fertőtleníti a
hűtőket, súrolással elvégzi az evőeszközök, műanyag bögrék intenzív
tisztítását.
A nagytakarítás alkalmával a konyhai ablak, ajtó, csővezeték, fűtőtest
lemosását is elvégzi.
Munkaidő alatt, magánügyben csak a nevelőmunka zavarása nélkül, a
legszükségesebb esetben használjon telefont.
Hiányzás esetén, külön ellenében, a vezető rendelkezése alapján, köteles a
helyettesítéssel kapcsolatos feladatokat ellátni.
Munkahelyén olyan időpontban jelenjen meg munkára kész állapotban,
hogy a munkaidejének kezdetekor már átöltözve, a munkavégzésre készen
álljon.
Ha idegen érkezik az épületbe, udvariasan feltartóztatja, megkérdezi, hogy
kit keres, majd felszólítja, hogy várakozzon az előtérben. Ezután szól a
keresett személynek.
Az intézmény területét elhagyni kizárólag csak vezetői engedélyével lehet.
Az óvoda területén (épület, udvar) a törvényi előírásnak megfelelően nem
lehet dohányozni.
Láncdohányzás óvodában nem tolerálható.
A csoportszobák eszközeinek leltározásban segít
A gyerekek és az óvoda biztonsága érdekében a bejárati ajtók (főbejárat
hátsó bejárat) zárva tartásáról felelőssége tudatában gondoskodik a
gyermekek kiszökésének, idegen besurranásának elkerülése végett.
Az óvoda zárásakor áramtalanít, és meggyőződik arról, hogy az ablakok
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ajtók jól be vannak zárva. Ezután beüzemeli a riasztót.
Az óvoda kulcsaiért teljes felelősséggel tartozik.
Munkavégzés alatt betartja a munkavédelmi, tűzvédelmi és balesetvédelmi,
egészségügyi szabályokat.
A gyermekek felnőtt felügyelet nélkül hagyása tilos! Tevékenységét
kizárólag óvónő jelenlétében közelében végezheti, amennyiben magára
hagyják, nem vonható felelősségre!
Éves szabadságolási tervet készít tájékoztató jelleggel. Felettesével a szabadság
kikérése előtt 15 nappal egyeztet (kivéve a rendkívüli esetet). Szabadságát az adott
évben kell felhasználni. Szabadságát lehetőleg ne a szolgalmi idő alatt vegye ki,
ilyenkor csak néhány nap kiadására van lehetőség, a vezető mérlegelése alapján.
A munkáltató a már megkezdett szabadságot fontos érdekből megszakíthatja, a
munkával töltött idő a szabadságba nem számít bele.
Váratlan távolmaradást, hiányzást (betegség, egyéb komoly indok) a munkaidő
megkezdése előtt minimum két órával jelezni kell a vezetőnek.
Rendelkezik gyermekszerető viselkedéssel, a szülők iránt megnyilvánuló együttérző
, odafigyelő, együttműködő magatartással. Tisztában van a gyerekek személyiségi
jogaival, azokat semmilyen körülmények között sem sérti meg. Tiszteletben tartja,
tolerálja a másságot. Óvodai munkája során betartja a világnézeti és politikai
semlegességet. Példát mutat kultúrált viselkedésével, öltözködésével, önmaga
tisztaságával, gondozottságával, ápoltságával.
Viselkedésével és beszédkultúrájával értékeket közvetít, képviseli a helyi
pedagógiai program szellemiségét.
A munkatársi értekezleteken részt vesz.
Érdeklődjön az óvónők szakmai tevékenysége iránt, sajátítsa el a megfelelő
módszereket a gyermekekkel való helyes kommunikációjához.
A felügyelete alá tartozó gyerekek gondozása, az óvoda házirendjének betartatása.
Óvja az óvoda berendezési és felszerelési tárgyait. A csoportszobában elhelyezett
leltári tárgyakért és az általa használt eszközökért leltári felelősséggel tartozik. A
munkaviszonyából eredő kötelezettségének vétkes megszegésével okozott kárért
kártérítési felelősséggel tartozik.
Az óvoda működésével a nevelőtestület munkájával, a gyermekek egészségügyi és
családi körülményeivel kapcsolatos hivatali titkot köteles megőrizni.
-

A szabadság
felhasználásával és a
hiányzással kapcsolatos
szabályok:

Elvárható magatartási
követelmények:

Önképzéssel kapcsolatos
elvárások:
Hatásköre:
Felelőssége:

Kapcsolatok
Közvetlen felettese
Együttműködésre
köteles:
Kapcsolattartási
kötelezettsége:
Információ szolgálati
kötelezettsége:

Távollétében őt
helyettesítheti:
Helyettesítheti:
Zárórendelkezés

Az intézményvezető
A gyermekek érdekében működjön együtt munkatársaival. Különösen a
csoportjához tartozó óvónőkkel és a fejlesztőpedagógussal, továbbá a szülőkkel.
Az intézmény vezetőjével, közvetlen felettesével és a nevelőtestület tagjaival.
A gyerekekkel kapcsolatban bármilyen információhoz jut, azt továbbítania kell az
óvónő, illetve a felettese felé.
Gyermekről tájékoztatást nem adhat. Titoktartási kötelezettsége van!
Adatszolgáltatása során ügyelnie kell arra, hogy személyiségi jogokat ne sértsen
meg.
A vezető által kijelölt másik dajka.
A pedagógiai munkák közvetlenül segítő munkatársakat.
A felsoroltakon kívül köteles ellátni mindazokat a feladatokat melyekkel a felettese
alkalmanként megbízza.
A munkaköri leírás módosításának jogát, a körülményekhez igazodva a munkáltató
fenntartja.
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Nyilatkozat
A munkaköri leírásban foglaltakat magamra nézve kötelezőnek tekintem, annak egy példányát átvettem.
Egyben 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.
Hatályos: 2016.09.01-től visszavonásig

……………………………………………………………

…………………………………………………………

munkavállaló

munkáltatói jogkör gyakorlója
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3. sz. Melléklet

Kockázatkezelési szabályzat
Az intézményi kockázatok kezelésének folyamata

Az Óvoda működésének alapvető célja, hogy teljesítse rendeltetésszerű feladatát.
Az óvoda ezen cél érdekében végzett tevékenysége, működése során különféle kockázatokkal
szembesül. A kockázatok többsége nem közvetlen, illetve ellenőrzött, mivel az intézmény
részben önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkezik, felügyeleti tevékenységet a Polgármesteri
Hivatal látja el.
Az Óvoda vezetésének feladata az, hogy a kockázatokra, amelyek lényegi befolyással
lehetnek célkitűzéseire, tudjon válaszolni oly módon, hogy lehetőség szerint elősegítse az
eredeti céljainak elérhetőségének, teljesítésének valószínűségét, s ezzel egy időben
minimálisra csökkentse az ezt veszélyeztető tényezők bekövetkeztének esélyét, lehetséges
hatását. Ezt a szervezet kockázatkezeléssel érheti el.
A kockázatok elsődleges okai:
véletlenszerű események,
hiányos ismeret vagy információ,
ellenőrzés hiánya és/vagy az ellenőrzések gyengesége a szervezetben.

A kockázatkezelés rendszeres folyamat, amely az alábbi lépéseket tartalmazza:
A kockázat azonosítása és az azonosításra alkalmas keretek meghatározása.
A kockázatok értékelése.
Az elfogadható kockázati szint meghatározása (szervezet vagy vezetés számára).
A kockázatokhoz kapcsolódó lehetséges reakciók azonosítása.
A kockázatokra adható válaszok megvalósíthatóságának mérlegelése, meggyőződés
a tervezett válaszintézkedések hatékonyságáról.
A válaszintézkedés “beépítése” és a kialakított keret rendszeres felülvizsgálata.
Általános rész
A szabályzat célja
A szabályzat az Óvoda kockázatkezelési eljárásának meghatározására szolgál (kockázat
azonosítása, -mérése, és -kezelése)
A kockázatkezelés révén az intézmény vezetése feltárja a kockázatot, másrészt megelőzi a
kockázatos események, következmények előfordulását.
A kockázat fogalma
A kockázat lehet egy esemény vagy következmény, amely lényegi befolyással van, vagy
hátrányosan érinti az intézmény működését.
A kockázatot jelentő elemek és események lehetnek: véletlenszerű esemény, hiányos ismeret,
vagy információ, ellenőrzés hiánya.
A kockázat között megkülönböztetünk:
Eredendő kockázatot, amely szabálytalanságok vagy a megvalósítás során fellépő hibák
előfordulásának kockázata, és
Ellenőrzési kockázatot, mely a hibákat vagy szabálytalanságokat meg nem előző illetve fel
nem táró folyamatba be nem épített ellenőrzési eljárásokból fakadó kockázat.
A kockázat kezelője
A kockázatkezelés folyamatának résztvevői: az óvodavezető és az óvoda vezetése, akik az
egyes részterületeket irányítják, kezelik és ellenőrzik.
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Az egyes tevékenységek/területek szabályzataiban elő kell írni, hogy ki a felelős, ki végzi a
kockázatkezelés feladatát, érvényesítve az éves költségvetési tervezési, végrehajtási és
beszámolási tevékenységekben.
A felelősöknek döntéseket lehet és kell hozni a kockázatok megszüntetésének módjáról. A
döntéseket az óvodavezető hagyja jóvá és ellenőrzi a végrehajtási folyamatot.
A kockázatkezelési területek
Az Óvoda vezetőjének felelőssége és kötelessége az éves költségvetési terv kialakítása,
végrehajtása és folyamatba épített ellenőrzése, illetve a tevékenységről való beszámolás során
a kockázati tényezők, elemek azonosítása, a kockázatok bekövetkezésének valószínűsítése, a
kockázati hatás mérése és semlegesítése.
A kockázatelemzés felöleli a költségvetési szerv – az óvoda valamennyi tevékenységi
területét.
Az óvoda vezetése és az ellenőrzési nyomvonalban meghatározott felelősök az éves terv
elkészítése során felmérik a célkitűzéseknek végrehajtását akadályozó kockázatok elemzését
(azonosítás, értékelés) annak kezelési módját. A terv elkészítése során a vezetés felméri mi
jelenthet kockázatot az adott területen mekkora kockázati nagyságokkal lehet számolni, és a
meghatározott kockázati nagyság alapján milyen intézkedéseket kell foganatosítani.
A végrehajtás szabályai
A kockázat azonosítása
A kockázat azonosítás célja annak megállapítása, hogy melyek az Óvoda célkitűzéseit
veszélyeztető fő kockázatok. A kockázat azonosítása keretében gondoskodni kell arról, hogy
felszínre kerüljenek az intézmény célkitűzéseit veszélyeztető főbb kockázatok. A kockázat
azonosítási folyamatot az intézmény tevékenységének meghatározó jellege szerint kell
végezni, akik e feladatok ellátásába az erre a célra létrehozott munkacsoportot, testületet is
bevonhatnak.
A kockázatok azonosítása alapvetően két módszerrel történhet:
kockázatvizsgálat
kockázati önértékelés
Kockázatazonosítás kockázatvizsgálattal
A kockázatvizsgálat során vizsgálni kell a szervezet valamennyi tevékenységét, a
tevékenységek kapcsolódását az intézmény célkitűzéseihez. Az érintett területen dolgozó
valamennyi személy tevékenységét – főleg interjú segítségével – kell vizsgálni. A kapott
adatokat össze kell vetni, majd le kell vonni a következtetéseket.
A kockázati kategóriák
A kockázatok azonosításának megkönnyítése érdekében kockázati kategóriákat lehet
alkalmazni. A kockázatokat aszerint is csoportosítani kell, hogy azok mely kockázati
kategóriában tartoznak.
KÜLSŐ KOCKÁZATOK
Infrastrukturális. Az infrastruktúra elégtelensége vagy hibája megakadályozhatja a normális
működést. Az üzemzavar megbéníthatja a szervezet működését.
Gazdasági. A központi és fenntartói költségvetés helyzete az infláció valamint egyéb
támogatási rendszer alakulása negatív hatással lehet a tervekre.
Jogi és szabályozási
A jogszabályok és egyéb szabályok korlátozhatják a kívánt tevékenységek terjedelmét,
minőséget. A szabályozások előnytelen megkötéseket tartalmazhatnak.
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Elemi csapások. Tűz, árvíz vagy egyéb elemi csapások hatással lehetnek a kívánt tevékenység
elvégzésének képességére.
PÉNZÜGYI KOCKÁZATOK
Költségvetési. A kívánt tevékenység ellátására nem elég a rendelkezésre álló forrás.
Bevételek teljesíthetetlensége. Nem tervezhető kiadások megjelenése a működés
fenntartásában.
Csalás vagy lopás. Eszközvesztés. A források nem elegendőek a kívánt megelőző
intézkedésre.
Felelősségvállalási. A szervezetre mások cselekedete negatív hatást gyakorol, és a szervezet
jogosult/nem jogosult kártérítést követelni.
TEVÉKENYSÉGI KOCKÁZATOK
Működés-stratégiai. Az óvoda csak ellenőrzött és felügyelt gazdasági tevékenységet folytat.
A stratégia elégtelen vagy pontatlan információra épülhet, de ezt az önállóan gazdálkodó PM
Hivatal kiszűri.
Működési. Elérhetetlen vagy megoldhatatlan célkitűzések. A célkitűzéseket az Önkormányzat
ellenőrzi
Információs. A döntéshozatalhoz nem megfelelő információ a szükségesnél kevesebb
ismeretre alapozott döntést eredményez.
Hírnév. A nyilvánosságban kialakult rossz hírnév negatív hatást fejthet ki. Például a kialakult
rossz megítélés csökkentheti a kívánt tevékenység eredményességét.
Intézményi működtetés. A hatékonyság megtartása érdekében az intézmény-működtetés,
stabilitás megőrzésének (létesítményi, tárgyi eszköz ellátottság stb.) fejlesztésének igénye. E
területen létrejött zavar megbéníthatja a szervezet működését. Az átadható kockázatok
megtartása, illetve azok rossz áron történő átadása.
Újítási-innováció. Elmulasztott újítási lehetőségek. Új megközelítés alkalmazása a
kockázatok megfelelő elemzése nélkül.
EMBERI ERŐFORRÁS KOCKÁZATOK
Személyzeti. A hatékony működést korlátozza, vagy teljesen ellehetetleníti a szükséges
számú, megfelelő képesítésű személyi állomány hiánya.
Egészség és biztonsági. Ha az alkalmazottak jó közérzetének igénye elkerüli a figyelmet, a
munkatársak nem tudják teljesíteni feladataikat.
Kockázati térkép készítése
A kockázatazonosítás eredményeképpen el kell készíteni az intézmény kockázati térképét. A
kockázati térképnek kockázatonként tartalmaznia kell a kockázatok
szervezetre gyakorolt hatását (alacsony/magas)
bekövetkezésének valószínűségét (alacsony/magas)
Kockázatértékelés
Bizonyos típusú kockázatok számszerűsíthetők (számszakilag értékelhetők, ld. Pénzügyi
kockázatok). Más kockázatok értékelésére, mint pl. a hírnév, csak sokkal szubjektívebb
értékmérés áll rendelkezésre. A kockázat azonosításakor el kell végezni a kockázatok
számszerűsítését is.
Szükséges a kockázati kategóriák besorolási kereteit is kialakítani (pl.
magas/közepes/alacsony) a kockázatvizsgálat közben.
Az elfogadható kockázati szint meghatározása
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A feltárt kockázattal kapcsolatos reakciókat az adott szervezet által elviselhetőnek ítélt
kockázati szint meghatározásával együtt kell eldönteni. Ha a kockázat elviselhető szintű, nem
kell intézkedést megfogalmazni.
Az elfogadható kockázati szint meghatározására azért van szükség, hogy megállapításra
kerüljön egy olyan határ, ami alatt nem szükséges közvetlen intézkedés meghozatala, de az
adott határt elérő és meghaladó kockázat esetén szükséges intézkedések, válaszlépések
meghatározása.
Az elfogadható kockázati szintek megállapítása minden esetben a feltárt kockázatok
azonosítása és értékelése után, a kapott eredmények figyelembevételével történik.
Kockázati reakciók
A négy alapvető kockázatkezelési stratégia az alábbi lehet:
kockázat átadása (biztosítás révén);
kockázat elviselése (válaszintézkedés aránytalanul nagy költségei miatt);
kockázat kezelése (célja a kockázatok elfogadható szintre való csökkentése);
kockázatos tevékenység befejezése (közszférában nehezen megvalósítható).

Beépítés és felülvizsgálat
Az óvoda céljai hierarchikus rendszert alkotnak. Az egyes személyek céljai szorosan
kapcsolódnak a szervezet legfőbb célkitűzéseihez, abból levezethetők. A kockázatkezelés
alapvető célja, hogy ez az összefüggésrendszer, és az ezzel kapcsolatos felelősség világossá
váljék minden érintett számára. A célok szintjeivel párhuzamosan, annak megfelelően a
kockázatokért való felelősségeket is delegálni kell a megfelelő szintekre. Ezáltal a
kockázatkezelés beépül a mindennapi tevékenységek közé, és nem elkülönült – csak
időszakos – feladattá válik.
Minthogy a kockázati környezet állandóan változik, a kockázatkezelési folyamat fontos
tulajdonsága a folyamatos és rendszeres felülvizsgálat; ezért meg kell győződni arról, hogy a
szervezet kockázati környezete (“profilja”) változott-e vagy sem.
A kockázatkezelés
A kockázatkezelés során végrehajtott intézkedéseket a továbbiak során is figyelembe kell
venni annak érdekében, hogy az intézmény ellátandó feladatainak köre folyamatosan
bővüljön, illetve javuljon azok minősége. Az intézkedéseknek be kell kerülniük a mindennapi
tevékenységbe.
Az intézkedések meghozatalát követően ezért külön figyelmet kell szentelni arra is, hogy az
intézkedések végrehajtását, a végrehajtás eredményességét és folyamatosságát is ellenőrizzék.
A rendszeres felülvizsgálattal elkerülhető, hogy a kockázat az intézmény belső, folyamatba
épített belső ellenőrzési rendszerének hiányára visszavezethetően jelenjen meg újra magas,
illetve jelentős anyagi kockázatot képviselve.
A kockázatkezelés időtartama
A kockázatkezelés tevékenységét a döntés előkészítésnél, a költségvetési tervezés első
szakaszaiban kell megkezdeni az adott szervezeti egység vezetőjének.
A költségvetési év során folyamatosan nyomon kell követnie a folyamatokat, frissítenie a
megállapításait, illetve ellenőrizni a megtett intézkedések hatásait a kockázatok folyamatos
változásával.
A kockázatkezelési folyamat megindítása
Az intézmény vezetője a kockázatkezelési folyamat megindítása céljából kijelölheti a
különböző területek kockázatkezelési felelőseit, akik segítik a vezetői feladatait, illetve
aktívan, a szabályzatban foglaltak szerint részt vesznek a kockázatok azonosításában,
értékelésében, a kockázatok kezelésében, nyilvántartásában.
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4.sz. Melléklet

Ellenőrzési nyomvonal
Az Államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet 145/B. §. (2.)
bekezdése alapján az ellenőrzési nyomvonal a Szervezeti és Működési Szabályzat mellékletét képezi.
Az ellenőrzési nyomvonal fogalma
Az Ámr. Rendelkezései szerint az ellenőrzési nyomvonal jelentése az alábbi:
„a költségvetési szerv végrehajtási, pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési folyamatainak szöveges,
vagy táblázatba foglalt, vagy folyamatábrákkal szemléltetett leírása”
Az ellenőrzési nyomvonal készítése
A költségvetési szerv működési folyamatai a szervezet célkitűzéseinek elérése érdekében kerülnek
kialakításra és ennek (a működési folyamatnak) megfelelően kell a költségvetési szervet működtetni.
Az ellenőrzési nyomvonalat ezekhez a működési folyamatokhoz (gazdasági eseményekhez) kell
hozzárendelni.
Intézményi szinten:
Az Ámr. 10. § (5.) bekezdése alapján:
„A szervezeti és működési szabályzatban vagy annak mellékletében szabályozni kell a
feladatellátásnak a költségvetési szerv kiadásait, bevételeit befolyásoló, a gazdálkodás előirányzatok
keretei között tartását biztosító
a./ feltétel és követelményrendszerét,
b./ folyamatát, kapcsolatrendszerét, továbbá
c./ a kötelezettségvállalások célszerűségét megalapozó eljárást és dokumentumai tartalmát.”
Tevékenységcsoportok és a nyomvonal alapjául szolgáló dokumentumok
A jogszabályhelynek való megfelelés céljából az intézményvezető a következők szerint határozza meg
az intézmény ellenőrzési nyomvonalát:
Az ellenőrzési folyamatok behálózzák a szervezet valamennyi tevékenységét, így kapcsolódnak a:
- tervezéssel és
- a végrehajtással
kapcsolatban ellátott feladatokhoz és az ott ellátandó ellenőrzési tevékenységekhez.
A tervezéssel kapcsolatban az ellenőrzési folyamatok során kiemelt fontosságúak a következők:
- a tervezési feladatok ellátása során munkamegosztást kell alkalmazni,
- gondoskodni kell arról, hogy az egyes számítások mindig ellenőrzésre kerüljenek,
- a felhasználásra kerülő alapdokumentumok teljességéről, valódiságáról mindig meg kell
győződni, és azt aláírással igazolni kell.
A tervezéssel kapcsolatos ellenőrzési nyomvonal meghatározza az egyes tervezéshez kapcsolódó,
annak részeként definiálható főtevékenység megnevezését így az alábbi kiemelt területeket:
- a költségvetési tervjavaslat készítése,
- költségvetési tervezés.
A kiemelt, főtevékenységeken belül munkafolyamatok kerültek meghatározásra. Az egyes
tevékenységekhez meghatározásra kerültek a következők:
- előzetes vezetői ellenőrzés:
módja, eszköze,
feladatellátója,
határidők, illetve feladat-ellátási gyakoriság,
- munkafolyamatba épített ellenőrzés:
módja, eszköze,
66

Galgamácsai Hétszínvirág Óvoda
2183 Galgamácsa, Vasút u. 6.
Tel./fax: 28/610-625
E-mail: gmovi2183@gmail.com
feladatellátója,
határidők, illetve feladat-ellátási gyakoriság.
- utólagos vezetői ellenőrzés:
módja, eszköze,
feladatellátója,
határidők, illetve feladat-ellátási gyakoriság.
A végrehajtással kapcsolatos ellenőrzési nyomvonal
A végrehajtással kapcsolatos ellenőrzési nyomvonal meghatározza a végrehajtáshoz kapcsolódó
főfolyamatok, tevékenységek megnevezését, így az alábbi kiemelt területeket.
A végrehajtással kapcsolatban az ellenőrzési folyamatok során kiemelt fontosságúak a következők:
A szabályzatok tükrében:
- A szabályzatok folyamatos ellenőrzése a jogszabályoknak és a belső szervezeti felépítésnek,
folyamatoknak való megfelelősség szempontjából,
- A szabályzatok betarthatóságának folyamatos ellenőrzése, visszacsatolások, a túlszabályozások
csökkentése, a szabályozások rugalmassá tétele.
A személyi juttatások és létszámgazdálkodás tükrében:
- A rendelkezésre álló személyi nyilvántartások, valamint a kötelező béremelések figyelembe
vételének ellenőrzése a tervezés során (beleértve a pótlékokat, kiegészítéseket, stb. is.)
- A személyi juttatások bérszámfejtésénél ellenőrzési pont beiktatása,
- A megbízási szerződések kötésénél, a díjak meghatározásánál a szerződések ellenőrzése,
- A személyi juttatások bérszámfejtésére vonatkozó dokumentumok ellenőrzése,
- A jutalomra felhasználni kívánt összegek eredetének és a kifizetés jogosságának kifizetés előtti
ellenőrzése,
- A személyi juttatások előirányzata gazdálkodásának előirányzat-felhasználási ütemtervvel való
összehasonlítása, a kiemelt előirányzat felhasználásának nyomon követése,
- Független belső ellenőrzési tapasztalatok felhasználása a gazdaságos munkerő-felhasználás
érdekében.
A dologi kiadások körében:
- A beszerzések összehangolása, gazdaságos lebonyolítása, folyamatos ellenőrzése,
- Az egyes előirányzatok felhasználásának nyomon követése a pénzgazdálkodással kapcsolatos
feladatok ellátása során,
- A dologi kiadások – készletek, szolgáltatások – pontos felhasználási helye megjelölésének
ellenőrzése a gazdaságossági, hatékonysági, eredményességi számításokhoz.
A felhalmozási kiadások körében:
- A felhalmozási kiadások szükségességének ellenőrzése.
A bevételek beszedése körében:
- A lehetséges bevételi források számbavétele, a szükséges intézkedések, lehetőségek meghatározása,
- A fizetési fegyelem nyomon követése, szükség esetén intézkedések meghatározása,
- A legfontosabb bevételek kiemelt ellenőrzése, áttekintése,
- A bevételekre vonatkozó analitikus nyilvántartási rendszer nyomon követése,
- Az állami támogatásoknál a jogosulatlan igénybevétel előfordulásának megakadályozása érdekében
folyamatos ellenőrzés, adatbekérés és közvetlen tájékozódás útján,
- Pályázati lehetőségek kihasználásának ellenőrzése.
A bizonylati rend és fegyelem körében:
- A bizonylatok útjának, kitöltési rendjének betartását kell ellenőrizni az egyes végrehajtási
folyamatokhoz kapcsolódva,
- Gondoskodni kell, hogy a bizonylatok mindig hitelt érdemlően legyenek kitöltve,
- Biztosítani kell, hogy a bizonylatokon feltüntetett, ellenőrzést szolgáló aláírási helyek kitöltöttek
legyenek, és a feladatot ténylegesen lássák is el,
- A bizonylati rend és fegyelem körében kiemelt figyelmet kell szentelni az ellátmány
pénzkezelésének és bizonylatainak, azok idő-sorrendiségének betartására, a leltározási bizonylatoknak
teljes kitöltésére és aláírására, a selejtezési dokumentumok teljes körű és valós kitöltésére.
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A beszámolási tevékenység körében:
- A beszámolókban szerepeltetett adatok valódiságának és teljességének biztosítása az egyes adatokat
alátámasztó dokumentumok, nyilvántartások folyamatos ellenőrzésével.
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5. sz. Melléklet

Adatkezelési szabályzat
1. Az alkalmazottak adatai
1.1 Az intézményben az alkalmazottakról nyilvántartott adatok lehetnek:
név, születési hely és idő, állampolgárság;
lakóhely, tartózkodási hely, telefonszám, azonosítószám;
munkaviszonyra, közalkalmazotti viszonyra vonatkozó adatok.
A munkaviszonyra, közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó adatok az alábbiak:
iskolai végzettség, szakképesítés, erkölcsi bizonyítvány
munkában eltöltött idő, közalkalmazotti jogviszonyba beszámítható idő, besorolással
kapcsolatos adatok,
alkalmazott által kapott kitüntetések, díjak és más elismerések, címek,
munkakör, munkakörbe nem tartozó feladatra történő megbízás, munkavégzésre irányuló
további jogviszony, fegyelmi büntetés, kártérítésre kötelezés,
munkavégzés ideje, túlmunka ideje, munkabér, illetmény, továbbá az azokat terhelő
tartozás és annak jogosultja,
szabadság, kiadott szabadság,
az alkalmazott részére történő kifizetések és azok jogcímei,
az alkalmazott részére adott juttatások és azok jogcímei,
az alkalmazott munkáltatóval szemben fennálló tartozásai, azok jogcímei,
a többi adat (az érintett hozzájárulásával).
1.2. Az adatok kezelésére jogosultak:
az alkalmazottak tekintetében az óvodavezető,
1.3. Az alkalmazottak adatai továbbíthatók: a fenntartónak, a kifizetőhelynek, bíróságnak,
rendőrségnek, ügyészségnek, helyi önkormányzatnak, államigazgatási szervnek, a
munkavégzésre vonatkozó rendelkezések ellenőrzésére jogosultaknak és a nemzetbiztonsági
szolgálatnak.
2. A szakértői és Nevelési Tanácsadói vizsgálatban részesült gyermekek adatai
2.1. A nyilvántartott adatok lehetnek:
a gyermek neve, születési helye és ideje, állampolgársága, lakóhelyének (tartózkodási
helyének) címe;
a szülő neve, lakóhelye, tartózkodási helye, telefonszáma;
a gyermek óvodai fejődésével kapcsolatos adatok;
A többi adat (az érintett hozzájárulásával).
2.2. A gyermekek adatai továbbíthatók:
a) A fenntartó, bíróság, rendőrség, ügyészség, önkormányzat, államigazgatási szerv és
nemzetbiztonsági szolgálat részére valamennyi adat.
b) A sajátos nevelési igényre vonatkozó adatok a pedagógiai szakszolgálat intézményeitől a
nevelési-oktatási intézménynek és vissza.
c) Az óvodai fejlődéssel, iskolába lépéshez szükséges fejlettséggel kapcsolatos adatok a
szülőnek, a pedagógiai szakszolgálat intézményeinek, az iskolának.
Óvodaváltás esetén az új óvodának.
A szakmai ellenőrzés végzőjének.
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f) A gyermek óvodai felvételével, átvételével kapcsolatosan az érintett óvodához
h) A családvédelemmel foglalkozó intézménynek, szervezetnek.
3. Adatkezelés az intézményben
3.1. Titoktartási kötelezettség
A pedagógust, a pszichológust, az orvost hivatásánál fogva harmadik személyekkel szemben
titoktartási kötelezettség terheli a gyermekkel és családjával kapcsolatos minden olyan tényt,
adatot, információt illetően, amelyről a gyermekkel, szülővel való kapcsolattartás során
szerzett tudomást. E kötelezettség független a foglalkozási jogviszony fennállásától, és annak
megszűnése után, határidő nélkül fennmarad.
A titoktartási kötelezettség nem terjed ki az értekezleteken a pedagógus közösség tagjainak
egymás közti, a gyermek fejlődésével összefüggő megbeszélésekre.
3.2. A titoktartási kötelezettség nem vonatkozik
Azokra az esetekre:
a) Ha a gyermekek adatait a II./2. pontban meghatározott célokból továbbítja az intézmény.
b) Ha a gyermekek személyes adatait pedagógiai célú rehabilitációs feladatok ellátásához
továbbítja az intézmény
c) Ha az intézmény az alkalmazottak személyes adatait a foglalkoztatással, juttatásokkal,
kedvezményekkel, kötelezettségek megállapításával és teljesítésével, állampolgári jogok és
kötelezettségek teljesítésével, nemzetbiztonsági okokból, a kötelező nyilvántartások vezetése
céljából, a célnak megfelelő mértékben, célhoz kötötten kezeli.
3.3. Az adattovábbításra jogosult
Az adattovábbításra az intézmény vezetője és – a meghatalmazás keretei között – az általa
meghatalmazott vezető vagy más közalkalmazott jogosult.
3.4. Önkéntes adatszolgáltatás
Önkéntes adatszolgáltatás esetén a szülőt is tájékoztatni kell arról, hogy az
adatszolgáltatásban való részvétel nem kötelező.
3.5. Az adatok statisztikai célú felhasználása
Az alkalmazottak, a gyermekek jelen szabályzatban felsorolt adatai statisztikai célra
felhasználhatók, de statisztikai felhasználás céljára személyazonosításra alkalmatlan módon
kell azokat átadni.

4. A közoktatás információs rendszere
4.1. Központi nyilvántartás
A közoktatás információs rendszere a nemzetgazdasági szintű tervezéshez szükséges
fenntartói, intézményi, foglalkoztatási, gyermek- és tanulói adatokat tartalmazza.
A közoktatás információs rendszerébe az intézmény köteles adatot szolgáltatni.
4.2. Közalkalmazotti nyilvántartás
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A Közoktatási Információs Iroda annak, akit pedagógus munkakörben, illetve nevelő-oktató
munkát közvetlenül segítő alkalmazotti munkakörben foglalkoztat az intézmény, azonosító
számot ad ki.
A közoktatás információs rendszere tartalmazza azoknak a nyilvántartását (név, születési adat,
azonosító szám, végzettség, munkahely címe, típusa, OM azonosítója), akik azonosító
számmal rendelkeznek. A nyilvántartásból személyes adat – az érintetteken kívül – csak az
egyes, foglalkoztatáshoz kapcsolódó juttatások jogszerű igénybevételének megállapítása
céljából továbbítható, a szolgáltatást nyújtó vagy az igénybevétel jogosságának az
ellenőrzésére hivatott részére. Az információs rendszerben adatot az érintett
foglalkoztatásának megszűnésére vonatkozó bejelentéstől számított 5 évig lehet kezelni
(kivéve, ha ez alatt az idő alatt az érintettet ismét bejelentik a nyilvántartásba).
5. Minőségfejlesztési tevékenység dokumentálásának rendje
5.1. A minőségfejlesztési tevékenység során keletkezett iratokba való betekintésre
jogosultak:
Óvodavezető
A dolgozók
A dokumentumokat érkezési ill. keletkezési sorrendben, lefűzve, zárt szekrényben tároljuk.
A munka során keletkezett dokumentumokat az óvodavezető papír alapon, vagy elektronikus
adathordozón tárolja.
A minőségfejlesztési munka során védett adatnak nyilvánítjuk a következőket:
Kitöltött kérdőívek
Interjúk tartalma
Mérések anyagai
Ötletrohamok információit
Mindezek kezelése bizalmas.
Tárolás: Zárt szekrényben, óvodavezetői irodában, a dokumentum keletkezését követő egy
évig
Hozzáférhetőség: A minőségfejlesztési tevékenységben részt vevő dolgozók.
A fent említett bizalmas adatok, információk a minőségfejlesztési csoporton kívüli
személynek és más intézménynek az érintett felek beleegyezése nélkül nem adhatóak ki.
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6. sz. Melléklet

Szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje
Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) kormányrendelet 145/A. §. (5)
bekezdése alapján a költségvetési szerv vezetője köteles szabályozni a szabálytalanságok kezelésének
eljárásrendjét.
Intézményünk részben önálló gazdálkodási szerv.
A szabálytalanság fogalma
Tágabb értelemben a korrigálható mulasztások vagy hiányosságok, ill. a fegyelmi-, büntető-,
szabálysértési- és kártérítési eljárás megindítására okot adó cselekmények.
Szűkebb értelemben az intézményi gazdálkodás bármely gazdasági eseményében, az állami
feladatellátás bármely tevékenységében, az egyes műveletekben stb. előforduló valamely létező
szabálytól (törvény, rendelet, utasítás, szabályzat, munkaköri leírás…) való eltérést jelent.
Alapesetei lehetnek:
Szándékosan okozott szabálytalanságok. Ide tartoznak: a félrevezetés, a csalás, a sikkasztás, a
megvesztegetés, a lopás, a szándékosan okozott szabálytalan kifizetés.
Nem szándékosan okozott szabálytalanságok. Ezek lehetnek figyelmetlenségből, hanyag
magatartásból, helytelenül vezetett nyilvántartásból származó szabálytalanságok.
A szabálytalanságok megelőzésével kapcsolatosan az intézmény vezetőjének felelőssége, hogy:
A jogszabályoknak megfelelő szabályzatok alapján működjön az intézmény,
A szabálytalanságot, ill. a szabályok betartását folyamatosan kísérje figyelemmel,
Szabálytalanság esetén hatékony intézkedés szülessen,
A szabálytalanság korrigálásra kerüljön annak a mértéknek megfelelően, amilyen mértéket
képviselt a szabálytalanság.
A szabálytalanságokkal kapcsolatos intézkedések célja, hogy:
Hozzájáruljon a különböző jogszabályokban és szabályzatokban meghatározott előírások
sérülésének, megszegésének, szabálytalanság kialakulásának megakadályozásához, ill.
megelőzéséhez,
Keretet biztosítson ahhoz, hogy a különböző előírások sérülése, megsértése esetén
a megfelelő állapot helyreállításra kerüljön,
A hibák, a hiányosságok, tévedések korrigálásra kerüljenek,
A felelősségre fény derüljön,
Az intézkedések megtörténjenek.
A szabálytalanságok kezelése az intézmény vezetőjének a feladata. Ezt a feladatot az intézmény
vezetője az intézményben kialakított munkaköri, hatásköri, felelősségi és elszámoltathatósági rendnek
megfelelően az egyes szervezeti egységek vezetőire átruházhatja.
A szabálytalanságok megelőzése
A szabályozottság biztosítása, a szabálytalanságok megakadályozása elsődlegesen az intézmény
vezetőjének a felelőssége.
Szabálytalanságok észlelése a FEUVE rendszerben
A szabálytalanságok észlelése a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés
rendszerében történhet, a munkavállaló és a munkáltató részéről egyaránt.

Az intézmény valamely munkatársa észleli a szabálytalanságot:
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Amennyiben a szabálytalanságot az intézmény valamely munkatársa észleli, köteles értesíteni az
óvoda vezetőjét. Amennyiben a óvoda képviselője az adott ügyben érintett, a munkatársnak a
vezető felettesét, annak érintettsége esetén a felügyeleti szervet kell értesítenie.
.
A költségvetési szerv vezetőjének kötelessége gondoskodni a megfelelő intézkedések meghozataláról,
illetve indokolt esetben a szükséges eljárások megindításáról.
Ha az óvoda vezetője észleli a szabálytalanságot, a feladat, a hatáskör és felelősségi rendnek
megfelelően kell intézkedést hozni a szabálytalanság korrigálására, megszüntetésére.
Amennyiben az intézmény belső ellenőre ellenőrzési tevékenysége során észleli a
szabálytalanságot, a 193/2003. (IX.26.) kormányrendelet rendelkezéseinek megfelelően kell
eljárnia. Az intézménynek intézkedési tervet kell kidolgoznia a belső ellenőr megállapításai
alapján, az intézkedési tervet végre kell hajtani.
Ha külső ellenőrzési szerv tett szabálytalanságra vonatkozó megállapításokat az
ellenőrzési jelentésében, akkor a büntető-, szabálysértési-, kártérítési- ill. fegyelmi eljárás
megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja esetén az ellenőrző
szervezet működését szabályozó törvény, rendelet alapján jár el. A szabálytalanságra vonatkozó
megállapítások alapján az intézménynek intézkedési tervet kell kidolgozni.
A szabálytalanság észlelését követő eljárások és intézkedések
Az eljárások lehetnek:
Büntetőeljárás
Szabálysértési eljárás
Kártérítési eljárás
Fegyelmi eljárás, illetve felelősség
Büntető- vagy szabálysértési ügyekben a szükséges intézkedések meghozatala az arra illetékes szervek
értesítését is jelenti annak érdekében, hogy megalapozottság esetén az illetékes szerv a megfelelő
eljárásokat megindítsa.
Fegyelmi ügyekben a költségvetési szerv vezetője vizsgálatot rendelhet el a tényállás tisztázására. A
vizsgálatban való részvételekre munkatársakat vagy külső szakértőt lehet felkérni. Fegyelmi eljárás,
illetve felelősség tekintetében az MT., a Ktv., illetve a Kjt. Megfelelő rendelkezései az irányadók.
Intézkedések, eljárások nyomon követése
Az intézmény vezetőjének feladata a szabálytalansággal kapcsolatos intézkedések, eljárások nyomon
követése. Ennek során, nyomon követi:
Az elrendelt vizsgálatokat, a meghozott döntések és a megindított eljárások rendjét.
Az általa és a vizsgálatok során készített javaslatok végrehajtását.
A feltárt szabálytalanság típusa alapján a további, szabálytalanság-lehetőségeket
beazonosítja.
A szabálytalanság – intézkedés nyilvántartása
Az intézmény vezetőjének feladata a szabálytalanságokkal kapcsolatos intézkedés nyilvántartása.
Ennek során:
Gondoskodik a szabálytalanságokkal kapcsolatban keletkezett iratanyagok (jogszabály
szabályozza) nyilvántartásának naprakész és pontos vezetéséről
A szabálytalanságokkal kapcsolatos elkülönített dokumentumokat iktatni kell.
Nyilvántartja a megtett intézkedéseket, az azokhoz kapcsolódó határidőket.
A nyilvántartási feladatok ellátásával a szerv vezetője pénzügyi képzettségű munkatársat is
megbízhat. Ezt a feladatot a kijelölt dolgozó munkaköri leírásában rögzíteni kell.
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Jelentési kötelezettség
A belső és külső ellenőrzés által végzett ellenőrzések ellenőrzési jelentései alapján az ellenőrzöttnek
intézkedési tervet kell készítenie. (193/2003. (IX. 26.) kormányrendelet 29. §.)
A belső és külső ellenőrzési jelentés megállapításai, javaslatai alapján végrehajtott és végre nem
hajtott intézkedésekről és azok indokolásáról az ellenőrzött intézmény vezetője beszámolót készít.
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7. sz. Melléklet

Panaszkezelési szabályzat
1. ÁLTALÁNOS RÉSZ
1.1 Bevezetés:
Az óvoda a partnerek panaszainak egységes szabályok szerint történő, átlátható, hatékony kezelése és
kivizsgálása érdekében elkészítette a panaszkezelés módjáról szóló szabályzatát.
2.1 A szabályzat célja:
A panaszkezelési szabályzat célja, hogy referencia intézményi partnereink elégedettsége és igényeinek
magasabb szintű kielégítése érdekében a fontos visszajelzéseket tartalmazó panaszok kezelésének,
kivizsgálásának, nyilvántartásának és értékelésének rendje szerves részévé váljon a referencia
intézményi tevékenységeknek, az intézményi minőségirányítási folyamatoknak.
3.1 Alapelvek
Intézményi gyakorlatunk alapkövetelménye partnereink felvetéseinek gyors kivizsgálása és a feltárt
hibák orvoslása. A beérkezett észrevételeket elemezzük, és ennek eredményeit felhasználjuk
szolgáltatásaink továbbfejlesztéséhez. A panaszokat és a panaszosokat megkülönböztetés nélkül,
egyenlően, azonos eljárások keretében és szabályok szerint kezeljük. A panaszkezelésnek gyorsnak,
tisztességesnek és érdeminek kell lennie, amelynek során fel kell tárni a panasz okát, indokát és ezt
követően a panaszt minél előbb orvosolni kell.

2. A PANASZKEZELÉS MENETE
2.1 A panasz bejelentése
A bejelentés módjai:


Szóbeli panasz:
Személyesen hétfőtől péntekig, 8:00 – 15:00 óra között.
Az óvoda vezetőjénél telefonon hétfőtől péntekig, 8:00 – 15:00 óra között.
Telefon: 610-625
 Írásbeli panasz:
Személyesen, vagy más által átadott irat útján hétfőtől péntekig, 8:00 – 15:00 óra
között.
 Az óvoda vezetőjénél postai úton bármikor. Az óvoda címére: Galgamácsai Egységes
Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde, 2183. Galgamácsa, Vasút u. 6.
 –Elektronikus levélben: gmovi2183gmail.com
2.2 A panasz kivizsgálása és megválaszolása
A szóbeli panaszt az óvoda haladéktalanul megvizsgálja és a lehető legrövidebb időn belül
orvosolja. Ha a partner a panasz kezelésével nem ért egyet vagy a panasz azonnali
kivizsgálása nem lehetséges, az óvoda a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, és annak másolati
példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén a partnernek átadja, telefonon közölt
szóbeli panasz esetén megküldi. Egyéb szóbeli panasz esetén, az írásbeli panaszra vonatkozó
szabályok szerint járunk el. Írásbeli panasz esetén azt érdemben megvizsgáljuk és a panasszal
kapcsolatos álláspontunkat, az érdemi döntést/intézkedést pontos indoklással ellátva a panasz
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közlését követő 15 napon belül írásban megküldjük a partner részére. Igény esetén a
kivizsgálás eredményéről telefonon vagy emailben is értesítést küldünk.
3. PANASZNYILVÁNTARTÁS
A partnerek panaszairól és az azok megoldását szolgáló intézkedésekről nyilvántartást vezetünk,
amely az alábbi adatokat tartalmazza:  a panaszos (intézmény/személy) adatait  a panasz leírását,
tárgyát képező esemény vagy tény megjelölését  a panasz benyújtásának időpontját és módját  a
panasz orvoslására szolgáló intézkedés leírását, elutasítás esetén annak indoklását  a panaszügy
intézéséért, illetve az intézkedés végrehajtásáért felelős személy(ek) megnevezését, valamint az
intézkedés teljesítésének és a panasz lezárásának határidejét  a kivizsgálás során beszerzett
információkat és esetleges szakvéleményt  a panaszban megjelölt igényről való döntést  a panasz
megválaszolásának időpontját és módját  a panaszkezelés elemzéséhez és fejlesztéséhez kapcsolódó
egyéb információkat (pl. panasz oka, gyakorisága)
Az írásbeli panaszokat – beleértve a személyes megjelenés során előadott panaszról készült
jegyzőkönyvet is – továbbá az azokra adott válaszokat három évig archiváljuk, ezt követően az
adathordozókat (okiratokat) selejtezzük. A panaszügyi nyilvántartásban rögzített személyes adatok
kizárólag a panasz regisztrálásának és elbírálásának célját szolgálják. Felkészülünk a regisztrációjára
és megkezdődik a panasz kivizsgálása, a hiányzó információk, szakvélemények stb. beszerzése.
Amennyiben valamennyi fontos információ rendelkezésre áll, a vizsgálati szakasz lezárul és sor kerül
a döntéshozatalra.
A döntés lehet:  a panasz elfogadása  panasz részbeni elfogadása  panasz elutasítása. A
döntéshozatalt a válasz elkészítése és megküldése követi írásos formában (írásban, faxon, e-mailben)

4. A PANASZKEZELÉS FOLYAMATA
A panasz benyújtása: regisztráció, kivizsgálás, döntés, válasz, elemzés.
5. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK
A panasz elutasítása esetén az óvoda a partnert írásban tájékoztatja arról, hogy panaszával
milyen szervhez, hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat.
6. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
6.1 A szabályzat elérhetősége
Jelen panaszkezelési szabályzatát az óvoda honlapján (önkormányzat honlapja) is elérhetővé,
illetve közzéteszi.
6.2 Hatálybalépés
Jelen szabályzat 2017. szeptemberétől hatályba lép.
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