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Bevezető
Az óvoda – a jogszabályi előírásoknak megfelelendő – az alapító okiratában foglaltakat e
Szervezeti és Működési Szabályzatban részletezi.
A köznevelésről szóló 2011 évi CXC. törvény 25. § (1) bekezdése alapján e szabályzat
határozza meg a köznevelési intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó
rendelkezéseket.
A szabályzat elfogadására vonatkozó döntés meghozatalára a Nevelőtestület jogosult.
A jelen Szervezeti és Működési Szabályzattal kapcsolatban véleménynyilvánítási jog
gyakorlása biztosított volt:
- a Közalkalmazotti Tanácsnak,
- az óvodai Szülői Szervezetnek.
Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat személyi hatálya kiterjed:
 Az óvoda minden dolgozójára,
 az óvoda valamennyi gyermekére és azok szüleire,
 valamint az óvodával kapcsolatban álló személyekre.
Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat területi hatálya kiterjed:
 Az óvoda területére,
 az óvoda által szervezett- a Pedagógiai Program megvalósításához kapcsolódó- óvodán
kívüli programokra.
Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat hatályos 2015. április 27-től visszavonásig. Ezzel egy
időben hatályát veszti az előző Szervezeti és Működési Szabályzat.
A módosítás szabályait figyelembe véve, határozatlan ideig érvényes.
Felülvizsgálatára: 2019. augusztus 31.-ig kerül sor.
Módosítása az intézményvezető hatásköre, kezdeményezheti a Nevelőtestület és a
Közalkalmazotti Tanács.

Törvények:
 1992. évi XXXIII. Törvény - A közalkalmazottak jogállásáról szóló


1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról



1995. évi LXVI. törvény A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag
védelméről



335/2005. (XII.29.) Kormányrendelet A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének
általános követelményeiről
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2007. CLII. Törvény 4.§ Vagyon nyilatkozattételi kötelezettségről



2011. évi CXC. Törvény a köznevelésről



2011. évi CXCV. Törvény Az államháztartásról



368/2011 (XII.31.) Kormányrendelet Az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról
28/2011. (VIII.3.) NGM rendelet A költségvetési szervnél belső ellenőrzési
tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzésről
2011. évi CXII. törvény Az információs önrendelkezési jogról és az információs
rendszabályról
2012. évi CXXIV. törvény A nemzeti köznevelésről (módosítás)








229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet A nemzeti köznevelésről szóló törvény
végrehajtásáról
20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet A nevelési –oktatási intézmények működésétől és a
köznevelési intézmények névhasználatáról
2012. évi I törvény A munka Törvénykönyvéről



2012. évi II. törvény A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a
szabálysértési nyilvántartási rendszerről



145/2014 (V.22.) Kt. határozattal módosított, egységes szerkezetbe foglalt-Alapító
Okirat Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának módosító
határozata (A Rákosmenti Gesztenyés Óvoda telephelyként való beolvasztásáról a
Rákosmenti Robogó Óvodába).



191/2014. (VI.19.) Kt. határozat 2. számú melléklet Alapító Okirat módosításról
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata módosító határozata



211/2015. (V.28.) Kt. határozat Alapító Okirat módosításról Budapest Főváros XVII.
kerület Rákosmente Önkormányzatának módosító határozata
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I. rész
Az alapító okiratban foglaltak részletezése és egyéb
– az óvoda költségvetési szervként való működéséből fakadó –

szabályozások
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1. Az intézmény adatai
Létrehozásáról szóló jogszabály: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény és az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet
tartalmi követelményeinek megfelelően.
Létrehozásáról rendelkező határozat: Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente
Önkormányzata Képviselő-testületének 431/2009. (VIII. 27.) Kt. határozata
Az alapító okirat kelte: 2014. június 19.
Az alapító okirat száma: 191/2014. (VI.19.) Kt. határozat
Az alapítás időpontja: 2001. július 01.
Azon gazdálkodó szervezetek részletes felsorolása, amelyek tekintetében a költségvetési szerv
alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv:
Budapest Főváros XVII. Kerület Rákosmente Önkormányzata
1173 Budapest, Pesti út 165.

2. Az intézmény neve
Rákosmenti Robogó Óvoda

3. Az intézmény székhelye és telephelye
Az intézmény székhelye:
1172 Budapest, Robogó utca 3.
Az intézmény telephelye:
1172 Budapest, VI. utca 14.

4. Az intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata
/Az alapító okirat szerint/
Óvodai nevelés, ellátás

5. A működési köre
/Az alapító okirat szerint/
Budapest Főváros XVII. kerülete

8

6. Ellátandó alaptevékenységek
/Ávr. 13. § (1) bekezdés c) pont/
6.1. Az ellátandó alaptevékenységek leírása az alapító okirat szerint:
Meghatározó alaptevékenység szakágazata: 851020 Óvodai nevelés
Az óvodában a nevelés alapelveit az Óvodai nevelés országos alapprogramja határozza meg.
Az óvoda az Óvodai nevelés országos alapprogramja alapján készített helyi Pedagógiai
Programja, továbbá az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata szerint működik.
A helyi Pedagógiai Program megvalósítása során együttműködik más a köznevelés területén
feladatot ellátó intézményekkel.
6.2. Az intézmény alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása
Az alaptevékenység területei:

Szakágazat
Szakfeladat
Szakfeladat

Száma
851020
091110
091120

Szakfeladat
Szakfeladat

091140
096010

Tevékenység megnevezése
Óvodai nevelés
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése,
ellátásának szakmai feladatai
Óvodai nevelési tevékenység sajátossága:
- táplálék allergiás gyermekek integrált óvodai nevelése,
ellátása
- sajátos nevelési igényű mozgásszervi fogyatékos
gyermekek integrált óvodai nevelése, ellátása
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
Óvodai intézményi étkeztetés

6.3. Az alaptevékenységet meghatározó jogszabályok:
- a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény,
- a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,
- a közoktatási törvény végrehajtásáról szóló 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet,
- a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.)
Kormányrendelet.
- nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet.

7. Az intézmény gazdálkodási besorolása, egyéb gazdálkodási adatok
/az alapító okirat szerint/
Az intézmény gazdálkodási besorolása szerint:
Önállóan működő költségvetési szerv.
Az intézmény – külön megállapodásban rögzített – pénzügyi-gazdálkodási feladatainak
ellátására köteles önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv:
Budapest Főváros XVII. Kerület Rákosmente Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 1173 Budapest, Pesti út 165.

9

Az önállóan működő és gazdálkodó szerv, illetve az önállóan működő költségvetési szervként
működő intézmény között a munkamegosztás és a felelősségvállalás rendjéről megállapodás
rendelkezik: az 50/2012. (II.23.) Kt. Határozat 5. pontjának mellékleteként elfogadott
szabályzat szerint.

8. Az irányító szerv neve és székhelye
/alapító okirat szerint/
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
1173 Budapest, Pesti út 165.

9. A munkáltatói jogok gyakorlásának rendje
9.1.Az óvoda vezetőjének kinevezési rendje
Az óvoda vezetőjének kinevezési rendje az alábbiak szerint alakul:
a) A pályáztatás
Az intézményvezetői állást nyilvános pályázat útján kell betölteni.
A pályázati eljárás előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos feladatokat a jegyző
köteles elvégezni.
A pályázati felhívást legalább:
- egy alkalommal kötelező közzétenni a felelős Nemzeti Erőforrás Minisztérium
hivatalos lapjában, az Oktatási és Kulturális Közlönyben
- egy vagy annál több alkalommal a helyi lapban lehet közzétenni.
b) Az intézményvezetői kinevezés
Az intézményvezetői megbízást az alapító helyi önkormányzat képviselő-testülete adja.
(A megbízással kapcsolatban, döntés előtt ki kell kérni az intézmény alkalmazotti
közösségének a véleményét.)
A megbízás 5 évre, illetve tanévre szól.
(A részletes pályáztatási eljárás szabályait az intézmény pályázatási szabályzata tartalmazza.)

9.2. Foglalkozási jogviszonyok
Az intézményben foglalkoztatottak a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvénynek a közoktatási intézményekben történő végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8).
Korm. rendelet hatálya alá tartoznak.
9.3. A munkáltatói jogok
Az intézményvezető gyakorolja a munkáltatói jogokat, mely jogok egy részét jelen Szervezeti
és Működési Szabályzatban, valamint az érintett vezető munkaköri leírásában meghatározottak
szerint átruházhatja.
A munkáltatói jog gyakorlására vonatkozó szabályok:
- az intézményvezető gyakorolja valamennyi intézményi foglalkoztatott esetében a
következő jogokat: kinevezés, átsorolás, jogviszony módosítás, jogviszony
megszüntetése, fegyelmi jogkör gyakorlása,
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- a magasabb vezetői szinthez tartozó munkakört betöltő személyek véleményének
előzetes kikérését követően dönt: a tanulmányi szerződéskötésről, túlmunka
elrendeléséről, jutalmazásról, egyes rendszeres és nem rendszeres személyi
juttatásokról, fizetés nélküli szabadság engedélyezéséről,
- az intézményvezető a magasabb vezetői szinthez tartozó munkakört betöltő
személyekkel egyeztetve készíti el a magasabb vezetők munkaköri leírását,
- a magasabb vezetői szinthez tartozó munkakört betöltők az intézményvezető kérésére
összeállítják az irányításuk alá tartozó dolgozó munkaköri leírás tervezetét, melyet az
intézményvezető hagy jóvá,
- a munkaköri leírásokat évente legalább 1 alkalommal aktualizálni kell.

10. Az intézmény nevelési funkciójával kapcsolatos előírások
10.1. Az intézmény nevelési funkciót tölt be.
10.2. Az óvodai csoportok száma: 7 csoport (4+3)
10.3. Az intézménybe felvehető maximális gyermek létszám: 175 fő (100+75)

11. Az intézményi feladat ellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti
rendelkezési jogosultság
/alapító okirat szerint Köznevelési tv. 21. § (3)/
Alapításkor az intézmény feladatellátását szolgáló vagyon az alapító tulajdona.
A vagyon feletti rendelkezési jogosultság az alapító okiratban meghatározott, valamint az óvoda
működése során keletkező vagyontárgyak esetében elsősorban az alapítót illetik meg.
Az intézményvezetőnek az egyes vagyontárgyakkal kapcsolatos bérbeadási, értékesítési
jogosultságait az alapító okirat tartalmazza.

12. Az intézmény megszüntetése
Az intézményt a jogszabály által nevesített esetekben az alapító jogosult megszüntetni.
A megszüntetésről az alapító határozattal dönt.
Köznevelési tv. 21. § (8) - A köznevelési intézményt törölni kell a nyilvántartásból, ha
az intézmény fenntartója az intézmény megszüntetéséről határozott.

13. A kötelező szabályozások
Az intézményvezető felelős az intézmény költségvetési szervként való működtetéséből fakadó
a 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 13. § (2) bekezdésében meghatározott belső
szabályozások elkészítéséért és rendszeres felülvizsgálatáért.
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14. Az intézmény szervezeti felépítési és működési rendszere, ezen belül a
szervezeti egységek, telephelyek megnevezése
Szervezeti felépítés:
Központi intézmény (székhely)
neve és címe

Tagintézmények, intézményegységek
neve és címe

Engedélyeze
tt
létszámkeret

Rákosmenti Robogó Óvoda
1172 Budapest, Robogó u.3.

Telephely
1172 Budapest, VI. u.14.

175 fő

Az intézmény szervezeti ábráját az 1. számú melléklet tartalmazza.
A költségvetési szerv szervezeti felépítése, struktúrája a következő:
138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 5. § (1) szerint
Lehetséges szervezeti szintek
(1)
1. Legfelsőbb vezetői szint
2. Magasabb vezetői szint
3. középvezetői szint

A szervezeti szintnek
megfelelő lehetséges vezető
beosztások
(2)

A konkrét vezetői beosztások
megnevezése
(3)

intézményvezető
intézményvezető-helyettes

Kiss Csabáné
Szabóné Kökény Judit

munkaközösség vezetők
minőségirányítási vezető

Ipacs Mona, Szabóné Kökény
Judit
Gécziné Szécsi Margit

Az óvoda működési rendszere:
Az óvodát az intézményvezető irányítja, 1 fő helyettes közreműködésével. A szervezeti
egységek együttműködnek az intézményi feladatellátás megvalósítása érdekében.
Az egységek koordinált működését:
- az intézményvezető irányító tevékenysége, valamint
- a helyettes vezető és a középvezetők feladatellátása biztosítja.
A szakmai együttműködést a vezetést segítő munkaközösségek, valamint az egyéb nevelői
értekezletek is segítik.
A szerv szervezeti felépítéséből, struktúrájából adódó alá- és fölérendeltségi viszony jelzi az
egyes egységek közötti kölcsönös együttműködési kötelezettséget is.
A dolgozók, középvezető, és magasabb vezető közötti szakmai együttműködésre vonatkozó
előírásokat a munkaköri leírásnak kell tartalmaznia.
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14.1. Az egyes munkakörökhöz tartozó feladatok és hatáskörök
Az egyes munkakörökhöz tartozó feladatokat és hatásköröket 2. sz. melléklet, a részletes
munkaköri leírás mintákat a 3. sz. melléklet tartalmazza.
14.2. Az intézményi helyettesítés rendje
Az intézményvezető köteles a munkaköri leírások rendszerét úgy kialakítani, hogy abban
szerepeljen az, hogy mely munkakör milyen munkakört helyettesíthet.
A helyettesítés elrendeléséről, figyelemmel kíséréséről az adott dolgozó közvetlen felettesének,
vezetői szinten lévő dolgozó esetében az intézményvezetőnek, illetve helyettesének kell
gondoskodnia.
Az intézmény folyamatos, zavartalan működése érdekében a szabadságok, betegségek idején
gondoskodni kell a megfelelő helyettesítésről.
A helyettes felelősséggel tartozik a munkaköri leírásnak megfelelő helyettesítés keretében
végzett tevékenységéért. Felelőssége a helyettesített személy felelősségével megegyező.
A helyettesítés rendjét a jelen SZMSZ II. részre tartalmazza a vezető munkakörökre, míg más
munkakörök esetében a részletes helyettesítés rendjét a munkaköri leírások tartalmazzák.
A munkáltatói jogok gyakorlása:
- Az intézményvezető felett a munkáltatói jogokat az irányító szerv, míg az egyéb
munkáltatói jogokat az irányító szerv vezetője, képviselője gyakorolja.
- Az intézményben a munkáltatói jogokat elsődlegesen az intézményvezető gyakorolja.
Az intézményvezető belső szabályzatban, munkaköri leírásokban rendelkezhet egyes
munkáltatói jogainak más személy részére történő átruházásáról.

15. A szervezeti egységek vezetőjének azon jogosítványai, melyek körében a
költségvetési szerv képviselőjeként járhat el
A szervezeti egységek vezetőinek azon jogosítványait, melyek körében a költségvetési szerv
képviselőjeként járhat el jelen Szervezeti és Működési Szabályzat II. rész tartalmazza a vezetők
és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás részben.

16. Iratkezelés
/335/2005. (XII. 29.) Kormányrendelet 3. § (3) bekezdés/
Az iratkezelés rendjének helyi szabályai – a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének
általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése, 27. §
c) pontja, 52. § (1) bekezdése, valamint a 63. § (1) bekezdés alapján – az alábbiak szerint
kerülnek megállapításra:
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16.1. Az iratkezelés szervezeti rendje
A szervnél az iratkezelés –a szervezeti tagozódásnak, valamint az iratforgalomnak megfelelően
központilag történik.
Az iktatást:
- a szervezeti egység
- az óvodatitkár – munkaköri leírásban meghatározott feladatként – végzi.
A központi iratkezelés során az intézményre vonatkozóan egy helyen, folyamatosan és egy
iktatókönyvben történik. (Az iktatás történhet papír alapon és elektronikusan is.)
16.2. Az iratkezelés, és az iratkezeléssel összefüggő tevékenységekre vonatkozó feladat- és
hatáskörök – 4. sz. melléklet tartalmazza.
16.3. Az iratkezelés felügyeletét ellátó vezető
Az iratkezelési felügyeletét az intézményvezető látja el.
Az intézményvezető tartós – 30 napot meghaladó – távolléte esetén az iratkezelés
felügyeletének a 16.2. pontban meghatározott jogköreit az intézményvezető-helyettes
gyakorolja.
16.4. Az intézményhez érkezett küldemény felbontására jogosult személyek
Az intézményhez érkezett küldeményeket – a minősített iratok kivételével – a következő
személyek jogosultak felbontani:
- a központi iratkezelést felügyelő intézményvezető által, - az Iratkezelési Szabályzat
mellékleteként csatolt – iratfelbontásra felhatalmazott személy,
- a központi iktatást végző személy,
- névre érkező küldemény esetében a címzett akkor, ha a címzett elrendelte azt, hogy
ezen küldeményeket felbontás nélkül kell eljuttatni hozzá.
16.5. Kiadmányozás
Külső szervhez vagy személyhez küldendő iratot kiadmányként a kiadmányozási joggal
rendelkező személy írhat alá.
Az intézményben a következők szerint kerül szabályozásra a kiadmányozás rendje:
Kiadmányozási joga az intézményvezetőnek van, aki e jogát a következő területre és esetekre
vonatkozóan adja át az intézmény további dolgozóinak:
A kiadmányozás területe, esetei
Az intézményvezető teljes feladat-és
hatáskörében eljárhat az intézményvezető
tartós akadályoztatása, illetve egyéb

A kiadmányozással érintett személy
Intézményvezető-helyettes
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távolléte esetében, ha a feladat ellátása nem
tűr halasztást.
Munkáltató jogkörök gyakorlása az
Szervezeti és Működési Szabályzatban
meghatározott esetekben történhet más
személy által

Szervezeti és Működési Szabályzatban
meghatározott személyek (Intézményvezetőhelyettes)
intézményvezető, gyakorlatvezető
óvodapedagógus

Szakmai gyakorlaton lévő tanuló

16.6. Iratkölcsönzés az irattárból
Az intézmény dolgozói az irattárból hivatalos használatra kölcsönözhetnek iratokat.
A kölcsönzési jogosultság a következő:
- az intézmény dolgozói saját – munkaköri leírásukban meghatározott – feladat
ellátásához kapcsolódva kölcsönözhetnek ki iratokat,
- az intézmény dolgozói nem a saját – munkaköri leírásukban meghatározott – feladat
ellátásához, feladatban való közreműködéshez az intézményvezető jóváhagyásával
kölcsönözheti ki iratot,
- az intézményvezető bármely iratot kikölcsönözheti.
Az intézmény szakmai, illetve egyéb fenntartói ellenőrzésével kapcsolatban az ellenőrzők az
intézményvezetőn keresztül kölcsönözhetnek ki iratot.

17. A pedagógusok számára biztosított informatikai eszközök
A nemzeti köznevelésről szóló törvény 63. § (1) bekezdése alapján meg kell határozni a
pedagógusok részére biztosított informatikai eszközöket.
A pedagógusok részére a következő informatikai eszközök kerülnek biztosításra:
- számítógép
- számítógépes programok
- elektronikus adathordozók
- nyomtató, fénymásoló
Az eszközöket közösen használják, de igény szerint személyre szólóan is igényelhetik pl.
notebook.

18. Vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség
/2007. CLII. törvény 4. § /
Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 4. §-ának
figyelembe vételével az intézménynél közszolgálatban álló személyek vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettsége a következők.
A közszolgálatban álló személynek vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége lehet az alábbi az
okokból:
- a közszolgálatban álló személy (önállóan, vagy testület tagjaként) javaslattételre,
döntésre vagy ellenőrzésre jogosult közbeszerzési eljárás során /3. § (1) b)/,
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- a közszolgálatban álló személy (önállóan, vagy testület tagjaként) javaslattételre,
döntésre vagy ellenőrzésre jogosult feladatai ellátása során /3. § (1) c)/
- költségvetési vagy egyéb pénzeszközök felett, továbbá
- önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás során, illetve
- önkormányzati pénzügyi támogatások tekintetében,
- a közszolgálatban álló személy (önállóan, vagy testület tagjaként) javaslattételre,
döntésre vagy ellenőrzésre jogosult egyedi önkormányzati támogatásról való döntésre
irányuló eljárás lefolytatása során /3. § (1) d)/,
- a közszolgálatban álló személy (önállóan, vagy testület tagjaként) javaslattételre,
döntésre vagy ellenőrzésre jogosult állami vagy önkormányzati támogatások
felhasználásának vizsgálata, vagy a felhasználással való elszámolás során /3. § (1) e)
Az intézményben foglalkoztatottak vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége a következő
Munkakör
megnevezése
Magasabb vezető (Intézményvezető)
Vezető beosztások:
- Intézményvezető-helyettes

Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségség oka
3. §
3. §
3. §
3. §
(1) b)
(1) c)
(1) d)
(1) e)
x
x
x
x
x

x

A vagyonnyilatkozat-tétel esedékessége 2 évenként, június 30.
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x

x

II. rész
A nevelési-oktatási intézményre vonatkozó szabályok
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1. Működés rendje, ezen belül a gyermekek fogadásának (nyitva tartás)
rendje, az alkalmazottak és a vezetők nevelési-oktatási intézményben való
benntartózkodásának rendje
Az intézmény - a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 4. § (1) bekezdés a) pontja alapján
- a Szervezeti és Működési Szabályzatában szabályozni köteles a működés rendjét, ezen belül
a gyermekek az alkalmazottak és a vezetők intézményben való benntartózkodásának rendjét.
1.1. Általános szabályok
Az óvodai nevelési év helyi rendjét az óvodai munkaterv határozza meg.
Az óvodai nevelési év helyi rendjében meg kell határozni:
- az óvodai nevelés nélküli munkanapok időpontját, felhasználását,
- a szünetek időtartamát,
- az óvodai ünnepek megünneplésének időpontját,
- az előre tervezhető nevelőtestületi, szülői értekezletek, fogadóórák időpontját.
Az óvoda:
- nyári zárva tartásáról legkésőbb február 15-ig,
- a nevelés nélküli munkanapokról legalább 7 nappal a zárva tartást megelőzően a szülőket tájékoztatni kell.
A tájékoztatás kiírás formájában hirdetőtáblán és a www.robogoovoda.hu honlapon történik.
1.2. A gyermekek fogadásának, az intézményben való benntartózkodásának rendje
Az intézmény szorgalmi időben – nevelési napokon reggel 6.00 órától a foglalkozások, egyéb
szervezett programok befejezéséig, de legkésőbb 18.00 óráig van nyitva.
Az intézmény előbb szabályozott időponttól való eltérő nyitva tartására - előzetes kérelem
alapján - az intézmény vezetője adhat engedélyt.
A nyitva tartás rendjét bővebben a Házirend tartalmazza.
1.3. Az alkalmazottak intézményben való benntartózkodásának rendje
Az alkalmazottak az intézményben:
- a munkaszerződésükben meghatározott munkarend szerint, illetve
- az elrendelt túlmunka, valamint
- az alkalmazottak számára is nyitva álló intézményi rendezvények időtartamára
tartózkodhatnak benn az intézményben.
Az alkalmazottak benntartózkodásának rendjétől eltérni csak az intézmény vezetőjének
engedélyével lehet.
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1.4. A vezetők nevelési-oktatási intézményben való benntartózkodásának rendje
Az intézmény működésével kapcsolatban biztosítani kell, hogy az intézményben a vezetői
feladatok folyamatosan ellátottak legyenek. Ennek érdekében a vezetők nevelési-oktatási
intézményben való benntartózkodásának rendje a következő:
Az intézményben való
tartózkodásának rendje
Változó (általában 8.30-16.30 óráig)

Vezetői beosztás megnevezése
Intézményvezető
Intézményvezető- helyettes

Heti váltásban (7.00-13.30 óráig vagy 10.3017.00 óráig)

2. A pedagógiai munka belső ellenőrzési rendje
Az intézmény - a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 4. § (1) bekezdés b) pontja alapján
- a Szervezeti és Működési Szabályzatában szabályozni köteles a működés rendjét, ezen belül
a pedagógiai munka belső ellenőrzési rendjét.
2.1. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének fogalma, célja
A pedagógiai munka belső ellenőrzése az intézmény valamennyi pedagógiai tevékenységére
kiterjed.
A pedagógiai munka belső ellenőrzésének célja:
- az esetlegesen előforduló hibák mielőbbi feltárása, majd a feltárást követő helyes
gyakorlat megteremtése,
- a pedagógiai munka hatékonyságának fokozása.
2.2. A pedagógiai munka belső ellenőrzésével szemben támasztott követelmények
A pedagógiai munka belső ellenőrzésével szemben támasztott követelmények:
- fogja át a pedagógiai munka egészét,
- segítse elő valamennyi pedagógiai munka emelkedő színvonalú ellátását,
- a foglalkozásokkal szemben támasztott követelményekhez igazodva mérje és értékelje
a pedagógus által elért eredményeket, ösztönözzön a minél jobb eredmény elérésére,
- támogassa az egyes pedagógiai munka legcélszerűbb, leghatékonyabb ellátását,
- a szülői közösség észrevételei kapcsán elfogulatlan ellenőrzéssel segítse a megfelelő
pedagógiai módszer megtalálását,
- biztosítsa, illetve segítse elő a fegyelmezett munkát,
- támogassa a különféle szintű vezetői utasítások, rendelkezések következetes
végrehajtását, megtartását,
- hatékonyan működjön a megelőző szerepe.
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2.3. A pedagógiai munka belső ellenőrzésére jogosultak
A pedagógiai munka belső ellenőrzésére elsősorban, általános jogkörben jogosult:
- az intézményvezető,
- az intézményvezető helyettese,
- az intézményi minőségirányítási (dolgozói teljesítményértékelési, valamint teljes körű
intézményi önértékelési) rendszer működtetésével megbízott személy, illetve személyek a
vonatkozó programban meghatározottak szerint,
- külső szakértő az óvodavezető felkérésére.
A pedagógiai munka belső, valamely témájú területre vonatkozó ellenőrzésére az intézmény
valamennyi pedagógus dolgozója javaslatot tehet.
2.4. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének formái
A pedagógiai munka belső ellenőrzésének formái különösen a következők lehetnek:
- szóbeli beszámoltatás,
- írásbeli beszámoltatás,
- értekezlet,
- foglalkozás látogatás,
- speciális felmérések, tesztek, vizsgálatok,
- az óvodás gyermekek iskolaérettségi teszt eredményeinek elemzése,
- a gyermekeket átvevő iskoláktól érkező visszajelzések vizsgálata.
2.5. A pedagógiai munka belső ellenőrzési rendje a minőségirányítási rendszerben
Az óvoda, mint közoktatási intézmény rendelkezik minőségirányítási programmal.
A Minőségirányítási Program az intézmény minőségcéljai elérése érdekében meghatározza és
rendszerbe foglalja az intézményi ellenőrzési folyamatokat, azon belül pedig kitér a szakmai
(pedagógiai munka) ellenőrzésére, illetve részletezi az értékelési folyamatokat, melyek több
esetben közvetlenül kapcsolhatóak a pedagógiai munka színvonalához.
Mivel a Minőségirányítási Program keretében meghatározott minőségcélok gyakran közvetlen
összefüggésben vannak a szakmai munkával, nagy hangsúlyt fektet a rendszer a pedagógiai
munka értékelésére.
Az értékelés során a pedagógiai munka ellenőrzésre kerül:
- a dolgozói teljesítményértékelés, valamint
- a teljes körű intézményi önértékelés során is.
A dolgozói teljesítményértékelés rendszerében a pedagógiai munka belső ellenőrzése
megtörténik értelemszerűen a vezetők, valamint a nem vezető beosztású pedagógusok esetében
akkor, mikor az egyéni, illetve csoportos teljesítmény követelményeik, minősítési szempontjaik
szerinti értékelésük megtörténik (munkaterv szerint).
Az intézményi önértékelés rendszerében a pedagógiai eredmények kerülnek értékelésre,
melyek szintén felfoghatóak a pedagógiai munka ellenőrzésének. A részletes szakmai
szempontokat a vonatkozó program tartalmazza.
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2.6. A belső pedagógiai ellenőrzés részletes szabályozása
A belső pedagógiai ellenőrzés részletes szabályzása érdekében az intézmény jelen Szervezeti
és Működési Szabályzat mellékletében külön szabályzatot is elfogadhat.
2.7. Az intézményvezető értékelése
Az intézményvezető értékelését a 20/2012.(VIII. 31.) EMMI rendelet részletesen szabályozza,
annak betartása kötelező érvényű.

3. A belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak
jogviszonyban a nevelési intézménnyel
Az intézmény - a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 4. § (1) bekezdés c) pontja alapján
- a Szervezeti és Működési Szabályzatában szabályozni köteles a működés rendjét, ezen belül
a belépés és benntartózkodás rendjét azok részére, akik nem állnak jogviszonyban a nevelési
intézménnyel.
Az intézménnyel jogviszonyban nem állók intézménybe lépése és ott tartózkodása a következők
szerint történhet:
- külön engedély és felügyelet nélkül, illetve
- külön engedély és felügyelet mellett.
Külön engedély és felügyelet nélkül tartózkodhat az intézményben a gyermeket hozó és a
gyermek elvitelére jogosult személy arra az időtartamra, amely:
- a gyermek érkezéskor: a gyermek átöltöztetésére és óvónőnek felügyeletre átadására,
valamint a kísérő távozására,
- a gyermek távozásakor: a gyermek óvónőtől való átvételére, átöltöztetésére, valamint a
távozásra szükséges.
Ezekben az időpontokban az intézmény dolgozói a házirendben meghatározott rend szerint
tartanak ügyeletet.
Nem kell a tartózkodásra engedélyt kérni:
- a szülőnek, gondviselőnek a szülői értekezletre való érkezéskor, illetve
- a meghívottaknak az intézmény valamely rendezvényén való tartózkodáskor,
- az intézményben működő szervezetek (szülői szervezet, óvodaszék stb.) tagjainak a
tevékenységük gyakorlása érdekében történő intézményben tartózkodáskor.
Külön engedély és felügyelet mellett tartózkodhat az intézményben:
- a gyermeket hozó és a gyermek elvitelére jogosult személy akkor, ha nem az intézmény
nyitvatartási rendjében meghatározott időben érkezik az intézménybe, valamint,
- minden más személy.
A külön engedélyt az óvoda valamely dolgozójától kell kérni. Csak az általa adott szóbeli
engedély, és szükség szerint egy dolgozó felügyelete mellett lehet az intézményben tartózkodni.

4.Az intézményegységgel való kapcsolattartás rendje
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Az intézmény - a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 4. § (1) bekezdés d) pontja alapján,
valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 131.)
Kormányrendelet 13. § (5) bekezdés figyelembevételével a Szervezeti és Működési
Szabályzatában szabályozni köteles a tagintézménnyel (intézményegységgel) való
kapcsolattartás rendjét.
4.1. A kapcsolattartás rendje
A kapcsolattartás rendjével szemben támasztott követelmények:
- az intézménynek az intézményegységgel folyamatos, napi kapcsolatot kell fenntartania,
- az intézményvezető a kapcsolattartásnál köteles figyelembe venni, hogy az egyes vezetői
döntéseinél, illetve vezetői jogkörében eljárva az intézményegységet, illetve annak
dolgozóit hátrányos megkülönböztetés nem érheti,
- az intézmény munkáját, rendezvényeit úgy kell megszerveznie, irányítania, hogy az
intézményegység is megfelelő hangsúlyt kapjon,
- az intézményegységben a vezető-helyettes köteles minden intézményvezetői jogkörrel
kapcsolatos fontos eseményt, körülményt, tényt időben jelezni az intézményvezető felé.
Rendkívüli eseményt azonnal (telefonon) kell jelezni!
4.2. A kapcsolattartás speciális területei
Intézményegység szintű értekezletek, ülések
A kapcsolattartás során figyelembe kell venni, hogy az intézményegység döntésüktől függően
intézményegységi szülői közösségi értekezletet tarthat.
Az intézményvezető helyettes köteles az intézményvezetőt értesíteni a tagintézményi szinten
megtartandó értekezletekről, ülésekről.
Intézményi szintű értekezletek, ülések
Az intézményvezető minden döntést, tájékoztatást igénylő ügyben köteles előzőleg mérlegelni,
illetve az intézményvezető helyettes véleményét kikérni abban, hogy adott döntés, tájékoztatás
milyen szinten történjen meg először.
4.3. A kapcsolattartás általános formái
A kapcsolattartás formái:
- személyes megbeszélés, tájékoztatás,
- telefonos egyeztetés,
- írásos tájékoztatás,
- értekezlet,
- az intézményegység ellenőrzése stb.
Az intézményvezető keddi és csütörtöki napokon 8.30-16.30 óráig található a tagintézményben
(változtatás joga fenntartva pl értekezlet, egyéb teendők miatt).
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A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendjét, formáját, a vezetők közötti
feladatmegosztást és képviselet szabályait, a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendjét
az 5 sz. melléklet tartalmazza.

5. Az intézményvezető vagy intézményvezető-helyettes akadályoztatása
esetére a helyettesítés rendje
Az intézmény - a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 4. § (1) bekezdés f) pontja alapján
- a Szervezeti és Működési Szabályzatában szabályozni, valamint az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 131.) Kormányrendelet 13. § (5) bekezdés
figyelembevételével a szervezeti és működési szabályzatában szabályozni köteles az
intézményvezető vagy intézményvezető-helyettes akadályoztatása esetére a helyettesítés
rendjére, valamint az ehhez kapcsolódó felelőségi szabályokra vonatkozó rendelkezéseket.
Az óvodavezető az alábbiak szerint köteles gondoskodni arról, hogy ő, vagy helyettesének
akadályoztatása esetén a:
- vezetői,
- vezető-helyettesi feladatokat ellássák.
Ha egyértelművé válik, hogy
- az óvoda vezetője a szükséges vezetői intézkedéseket akadályoztatása (pl. betegsége,
egyéb távolléte stb.) miatt nem tudta, tudja megtenni, a vezetői feladatokat az
intézményvezető-helyettesnek kell ellátnia;
- az intézményvezető helyettese a szükséges, vezető-helyettes feladatkörébe tartozó
teendőket akadályoztatása (pl.: betegsége, egyéb távolléte stb.) miatt nem tudta, nem tudja
ellátni, az intézményvezető helyettesi feladatokat a kijelölt személynek kell ellátnia.
A vezető, illetve a vezető-helyettes helyettesítésére vonatkozó további előírások:
- a helyettesek csak a napi, a zökkenőmentes működés biztosítására vonatkozó
intézkedéseket, döntéseket hozhatják meg a vezető, vezető-helyettes helyett,
- a helyettes csak olyan ügyekben járhat el, melyek gyors intézkedést igényelnek,
halaszthatatlanok, s amelyeknek a helyettesítés során történő ellátására a munkaköri
leírásában felhatalmazást kapott,
- a helyettesítés során a helyettes a jogszabály, illetve az intézmény belső szabályzataiban,
rendelkezéseiben kizárólag a vezető jogkörébe utalt ügyekben nem dönthet.
Az intézményvezető, illetve a vezető helyettes akadályoztatása esetén a helyettesítés
rendje
A vezető megnevezése, akit
helyettesíteni kell
Kiss Csabáné intézményvezető

A helyettesítő megnevezése
(munkakör és név)
Szabóné Kökény Judit intézményvezető
helyettes

Szabóné Kökény Judit intézményvezető
helyettes

általa megbízott személy
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Az itt meghatározott helyettesítés nem terjed ki a vezető pénzgazdálkodási jogkörök
gyakorlására vonatkozó jogaira. Ezen jogok gyakorlási rendjéről külön belső szabályzat
rendelkezik.
A helyettesítéshez kapcsolódó felelősségi szabályok
A helyettesek a helyettesített személlyel megegyező felelősséggel tartoznak a helyettesítés
keretében végzett feladatukért, tevékenységükért. Továbbá beszámolási kötelezettséggel
tartoznak.

6. A vezetők, valamint az óvodai Szülői Szervezetet (közösség) közötti
kapcsolattartás formája
Az intézmény - a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 4. § (1) bekezdés g) pontja alapján
- a Szervezeti és Működési Szabályzatában szabályozni köteles a vezetők, a Közalkalmazotti
Tanács, valamint az óvodai Szülői Szervezet (közösség) közötti kapcsolattartás rendjét.
Az intézményben az alábbi szervezetek működnek:
- Közalkalmazotti Tanács,
- óvodai Szülői Szervezet (közösség),
- Robogó Óvodáért Alapítvány és a Gesztenyés Óvodásokat Támogató Alapítvány
6.1. A vezetők és a közalkalmazotti tanács közötti kapcsolattartás rendje
Az intézményben a nevelőtestület érdekeinek képviseletére Közalkalmazotti Tanács müködik,
tagjait az alkalmazotti közösség választja.
Az együttműködés és kapcsolattartás során kötelezettség terheli:
- az intézményvezetőt, valamint
- a Közalkalmazotti Tanács elnökét.
Az intézményvezető feladata
Az intézményvezető feladata, hogy félévenként egy alkalommal beszámoljon az intézmény
működéséről.
A Közalkalmazotti Tanács feladata, hogy:
- az intézményvezető beszámolója alapján megfogalmazza álláspontját az intézmény
működésével kapcsolatban,
- szükség esetén a fenntartónak eljuttassa az előbbi álláspontot.
A nevelőtestület által a Közalkalmazotti Tanácsra ruházott döntési jogosítványok:
- jelen SZMSZ alapján átruházott jogkörök pl. véleményezések, javaslatok
- eseti, a nevelőtestület egyedi döntése alapján átruházott jogkörök pl. szociális juttatások.
Az intézményvezető kiemelt feladata, hogy a Közalkalmazotti Tanács számára biztosítsa azokat
a dokumentumokat, információkat melyek szükségesek:
- a nevelőtestület által átruházott jogok gyakorlásához,
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- a véleménynyilvánítási jogok gyakorlásához.
A Közalkalmazotti Tanács elnökének feladata, hogy:
- a hatáskörébe utalt jogköreit - amennyiben van előírt határidő - a rendelkezésre álló időn
belül gyakorolja,
- megadja a döntéseivel, hatáskör gyakorlásával kapcsolatban kialakított álláspontjáról a
szükséges tájékoztatást az érintett szerveknek.
A kapcsolattartás formái:
- szóbeli személyes megbeszélés,
- értekezletek, ülések,
- írásbeli tájékoztatók,
- a véleményezési jog gyakorlásához a Pedagógiai Program, az SZMSZ, a Házirend, a
Munkaterv,
- a Közalkalmazotti Tanács nevére szóló levelek bontás nélküli átadása az érintett
személyeknek.
A Közalkalmazotti Tanács tisztségviselői
A Közalkalmazotti Tanács aktuális tisztségviselőit, illetve elérhetőségét a Közalkalmazotti
Tanács köteles nyilvánosságra hozni.
A Közalkalmazotti Tanácsot együttdöntési jog illeti meg:
- a jóléti célú pénzeszközök felhasználása pl. a jóléti és szociális célú pénzeszközök
körébe tartoznak a közalkalmazottak részére az illetményen, jutalmon felül adott juttatások,
- illetve az intézmények és ingatlanok hasznosítása tekintetében.
Véleményezési joga van a következő esetekben:
- a munkáltató gazdálkodásából származó bevétel felhasználásának tervezésénél,
- a munkáltató belső szabályzatának tervezésénél,
- a közalkalmazottak nagyobb csoportját érintő munkáltatói intézkedés tervezésénél,
- a korengedményes nyugdíjazásra és az egészségkárosodott, megváltozott munkaképességű közalkalmazottak rehabilitációjára vonatkozó elképzelésénél,
- a közalkalmazottak képzésével összefüggő tervezésénél,
- a munkáltató munkarendjének kialakításánál és az éves szabadságolási terv elkészítésénél.
A Közalkalmazotti Tanácsot a vonatkozó jogszabályokkal összhangban megilleti a javaslattétel
pl. a nevelési program, a neveléshez felhasznált anyagok, segédanyagok, a nevelés-oktatás
fejlesztése tekintetében.
6.2. A vezetők és a Szülői Szervezet közötti kapcsolattartás
Az intézményben a szülők jogaik érvényesítése, kötelességük teljesítése érdekében az
intézmény működését, munkáját érintő kérdésekben véleményezési, javaslattevő joggal
rendelkező Szülői Szervezetet hozhatnak létre.
Az együttműködés és kapcsolattartás során kötelezettség terheli
- az intézményvezetőt, valamint
- a Szülői Szervezet vezetőjét.
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Az intézményvezető felelőssége, feladata
Az intézményvezető felel a Szülői Szervezetekkel való megfelelő együttműködésért.
Az intézményvezető feladata, hogy:
- amennyiben a Szülői Szervezet kezdeményezi, összehívja a Nevelőtestületet,
- tájékoztassa a Szülői Szervezetet arról, hogy mikor lesz nevelő-testületi értekezlet, és a
Szülői Szervezet véleményezési, javaslattevő jogával érintett ügyek tárgyalása esetén
meghívja a Szülői Szervezet képviselőjét, hogy tanácskozási joggal vegyen részt az
értekezleten,
- a Szülői Szervezet számára jogszabályban, illetve más belső intézményi
dokumentumban meghatározott jogköreinek gyakorlásához szükséges, az
intézményvezető számára rendelkezésre álló, vagy általa elkészítendő dokumentum
rendelkezésre bocsátása, illetve tájékoztatás megadása,
- a Szülői Szervezet működésének segítése (jogi segítségnyújtás, szervezési feladatok),
- a Szülői Szervezet működéséhez szükséges tárgyi feltételek biztosítása (helyiség,
eszközök).
Az intézményvezető kiemelt feladata, hogy a Szülői Szervezet számára biztosítsa azokat a
dokumentumokat, információkat, így különösen, hogy a szülői közösség élhessen:
- a vélemény- nyilvánítási jogával,
- a javaslattételi jogával.
- az egyéb jogával.
A Szülői Szervezet vezetőjének feladata
A Szülői Szervezet vezetőjének feladata, hogy:
- a hatáskörébe utalt jogköreit – amennyiben van előírt határidő - a rendelkezésre álló
időn belül gyakorolja,
- megadja a hatáskör gyakorlásával kapcsolatban kialakított álláspontjáról a szükséges
tájékoztatást az érintett szerveknek.
A kapcsolattartás formái
A Szülői Szervezet és az intézményvezető közötti kapcsolattartási formái jellemzően a
következők:
- szóbeli személyes megbeszélés, jogi tanácsadás, szervezési tevékenység a szülői szervezet vezetőjével,
- közreműködés az előterjesztések, illetve jogkör gyakorláshoz szükséges tájékoztatók
elkészítésében az intézményvezető,
- munkatervek egymás részére történő megküldése,
- értekezletek, ülések, pl. a Szülői szervezet képviselőjének meghívása a Nevelőtestületi
értekezletre, illetve a Nevelőtestület képviselőjének meghívása a Szülői Szervezet
ülésére,
- írásbeli tájékoztatók a Nevelőtestület, illetve a Szülői Szervezet jogkörébe tartozó
ügyekről egymás írásbeli tájékoztatása a jogkörgyakorlásokhoz,
- azon dokumentumok, iratok átadása, melyek a Nevelőtestület, illetve a Szülői Szervezet
jogkör gyakorlása eredményeként keletkeztek (határozat kivonatok),
- a Szülői Szervezet nevére szóló levelek bontás nélküli átadása az érintett személyeknek,
- a Szülői Szervezet által elintézett iratok érdekeltek részére történő átadása.
A Szülői Szervezet tisztségviselői
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A Szülői Szervezet aktuális tisztségviselőit, illetve elérhetőségüket a Szülői Szervezet
Működési Szabályzata tartalmazza, melyet a Szülői Szervezet nyilvánosságra hoz.
A Szülői Szervezet véleményezési jogköre kiterjed:
- a munkaterv mellékletét képező nevelési év rendjére,
- az intézményben szervezett hit- és vallásoktatás idejének és helyének meghatározására,
- a fenntartó felé a közoktatási intézmény megszüntetésével, átszervezésével,
feladatváltozásával, nevének megállapításával kapcsolatos döntéseire,
- az intézmény költségvetésének meghatározására és módosítására,
- az intézmény vezetőjének megbízására és megbízatásának visszavonására.
A Szülői Szervezet egyetértési jogköre az alábbiakra terjed ki:
- a Pedagógiai Programra,
- az intézményi minőségirányítási programra,
- a Házirendre.
A Szülői Szervezet évente egy alkalommal értékeli az intézményben folyó nevelőmunkát.

7. A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházására, továbbá a
feladatok ellátásával megbízott beszámolására vonatkozó rendelkezések
Az intézmény - a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 4. § (1) bekezdés h) pontja alapján
- a Szervezeti és Működési Szabályzatában szabályozni köteles a Nevelőtestület feladatkörébe
tartozó ügyek átruházására, továbbá a feladatok ellátásával megbízott beszámolására vonatkozó
rendelkezéseket.
Az intézmény 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 117.§ (1) bekezdésének figyelembe
vételével a következők szerint szabályozza a Nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek
átruházására, továbbá a feladatok ellátásával megbízott beszámolására vonatkozó
rendelkezéseket.
7.1. A Nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházása
A Nevelőtestület egyes jogköreinek gyakorlását átruházhatja:
- a szakmai munkaközösségre,
- a szülők közösségére (Szülői Szervezet).
A nevelőtestület jogköreit a nevelőtestület hatékony feladat- és hatáskör gyakorlása céljából a
nevelőtestület működéséről szóló belső szabályzat készíthető.
A Nevelőtestület a számára meghatározott hatásköröket a 2. pontban meghatározottak
kivételével átruházhatja.
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7.2. Át nem ruházható hatáskörök
A Nevelőtestület nem ruházhatja át a következő jogköreit:
- Pedagógiai Program elfogadása,
- a Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása,
- Házirend elfogadása,
- az intézményi Minőségirányítási Program elfogadása.
7.3. Az átruházott hatáskörrel kapcsolatos jogok és kötelezettségek
Átruházó joga és kötelezettsége
Az átruházó joga, hogy
- az átruházható jogaiból döntése szerint, a közoktatási intézmény hatékonyabb,
partnereket jobban kiszolgáló, az igényekhez jobban igazodó működése céljából egyes
jogait az óvodában működő szervezetekre ruházza,
- megszabja az átruházott hatáskör gyakorlásával kapcsolatos elvárásait, és a döntési
határidőt,
- az átruházott jogkör gyakorlására vonatkozóan meghatározza a beszámoltatás módját és
határidejét,
- az átruházott jogkört magához visszavonja.
Az átruházó kötelezettsége, hogy
- a hatáskör átruházáshoz a szükséges tájékoztatást, információt megfelelő időben
rendelkezésre bocsássa.
Átruházott jogkörrel az átruházás alapján rendelkezni jogosult jogai és köztelezettségei:
Az érintett szervezet joga, hogy
- az átruházott jogkörrel éljen,
- a hatáskör gyakorlásához szükséges információt, tájékoztatást megkapja.
Az érintett szervezet kötelessége, hogy
- az átruházott hatáskört a legjobb tudása alapján, az általa képviseltek érdekét szem előtt
tartva gyakorolja,
- a hatáskör gyakorlásáról az előre meghatározott módon beszámoljon a hatáskör átadója
felé.
7.4. A beszámolásra vonatkozó szabályok
Az átruházott jogkör gyakorlója a Nevelőtestületet tájékoztatni köteles azokról az ügyekről,
amelyekben a Nevelőtestület megbízásából eljár.
A beszámolás módja jellemzően a következő lehet:
- szóbeli tájékoztatás,
- a döntésről szóló határozat kivonat megküldése,
- határozat kivonat megküldése és szóbeli tájékoztatás.
A beszámoltatás idejeként meg lehet határozni
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- időközöket (heti, havi stb.),
- pontos időpontokat (döntést követő X. nap),
- naptári határnapokat (minden hónap ....-ig).

8. A külső kapcsolatok rendszere, formája és módja, beleértve a pedagógiai
szakszolgálatokkal, a pedagógiai szakmai szolgálatokkal,
gyermekjóléti szolgálattal, valamint az óvoda-egészségügyi ellátást
biztosító egészségügyi szolgáltatóval való kapcsolattartást
Az intézmény – A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 4. § (1) bekezdés i) pontja alapján
- a Szervezeti és Működési Szabályzatában szabályozni köteles a külső kapcsolatok rendszerét,
formáját és módját, beleértve
- a pedagógiai szakszolgálatokkal,
- a pedagógiai szakmai szolgálatokkal,
- a gyermekjóléti szolgáltatóval, valamint
- a gyermekek egészségügyi ellátását biztosító egészségügyi szolgáltatóval való
kapcsolattartást.
Az intézmény rendszeres kapcsolatot tart:
a) egyes kiemelt intézményekkel, szervekkel:
- a fenntartóval, működtetővel,
- más oktatási intézményekkel,
- az intézményt támogató szervezetekkel;
- egyéb, a köznevelési igazgatással összefüggő szervekkel,
b) a pedagógiai szakszolgálatokkal,
c) a pedagógiai szakmai szolgálatokkal,
d) a Gyermekjóléti Szolgálattal;
e) az egészségügyi szolgáltatóval;
f) egyéb közösségekkel:
- az intézménnyel jogviszonyban állók hozzátartozóival,
- a település egyéb lakosaival.
Az intézményben a külső kapcsolatokkal kapcsolatos részletes szabályokat az intézmény
Minőségirányítási Programja, valamint a teljes körű intézményi önértékelési rendszere
határozza a meg a partnerekkel kapcsolatos előírások között.
8.1. A fenntartóval való kapcsolat
Az intézmény és a fenntartó, illetve működtető kapcsolata folyamatos, elsősorban a következő
területekre terjed ki:
- az intézmény szakmai működtetése,
- az intézmény működéséhez szükséges eszközök, feltételek megteremtése,
- az intézmény nevének megállapítására,
- a fenntartó által a köznevelési intézmény továbbképzési programjának jóváhagyására,
- az intézményben folyó gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységre, beleértve a
gyermekbalesetek megelőzése érdekében tett intézkedéseket, valamint
- az intézményben folyó szakmai munka értékelésére,
- a Pedagógiai Program, a Házirend és a Szervezeti és Működési Szabályzat ellenőrzésére.
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A fenntartóval, működtetővel való kapcsolattartás formái:
- szóbeli tájékoztatás adás,
- írásbeli beszámoló adása,
- dokumentum átadás jóváhagyás céljából,
- egyeztető tárgyaláson, értekezleten, gyűlésen való részvétel,
- a fenntartó által kiadott rendelkezés átvétele annak végrehajtása céljából,
- speciális információszolgáltatás az intézmény pénzügyi-gazdálkodási, valamint
szakmai tevékenységéhez kapcsolódóan.
8.2. Más oktatási intézményekkel való kapcsolattartás
Az intézmény más oktatási intézményekkel kapcsolatot alakítanak ki.
A kapcsolatok lehetnek:
- szakmai,
- kulturális,
- sport és egyéb jellegűek.
A kapcsolatok formái:
- egymás kölcsönös tájékoztatása az oktatás színvonaláról, valamint az elvárásokról,
- rendezvények,
- versenyek.
A kapcsolatok rendszeressége a kapcsolatok jellegétől függően alakulhat.
A kapcsolatok megjelenhetnek anyagi téren is, az intézmények egymásnak kedvezményeket
biztosíthatnak egyes eszközeik használatba adásakor.
8.3. Az intézményt támogató szervezetekkel való kapcsolattartás
Az intézményt támogató szervezetekkel való kapcsolattartás kiemelt szempontjai, hogy:
- a támogató megfelelő tájékoztatást kapjon az intézmény
- anyagi helyzetéről,
- támogatással megvalósítandó elképzeléséről, és annak előnyeiről,
- az intézmény a kapott támogatásról és annak felhasználásáról megfelelő módon
elszámoljon.
Az intézményvezető feladata, hogy az intézmény számára minél több támogatót szerezzen, s
azokat megtartsa.
8.4. Az egyéb, a köznevelési igazgatással összefüggő szervekkel való kapcsolattartás
Az intézmény kapcsolatot tart:
- a Kormányhivatallal,
- más a nevelés területén létrehozott hivatalos szervvel.
A kapcsolat tartás módja a szervek működését meghatározó jogszabályok szerinti.
A konkrét feladatokat az Intézményvezető, illetve az általa kijelölt személy látja el.
8.5. A pedagógiai szakszolgálattal való kapcsolattartás
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Az intézmény a nevelési feladatainak ellátása érdekében kapcsolatot tart a pedagógiai
szakszolgálattal.
A pedagógiai szakszolgálat és az intézmény a következő területen működik együtt:
- a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás,
- a fejlesztő nevelés,
- szakértői bizottsági tevékenység,
- a nevelési tanácsadás,
- a logopédiai ellátás,
- a konduktív pedagógiai ellátás,
- a gyógytestnevelés,
- a kiemelten tehetséges gyermekek gondozása.
A kapcsolattartás formáit, lehetséges módjait a szakszolgálat működését meghatározó
jogszabályok tartalmazzák.
8.6. A pedagógia szakmai szolgálatokkal való kapcsolattartás
Az intézmény kapcsolatot tart a pedagógiai szakmai szolgáltatásokat nyújtó, az oktatásért
felelős miniszter által kijelölt intézménnyel.
A pedagógiai szakmai szolgáltatás és az intézmény a következő területeken működik együtt:
- a pedagógiai értékelés,
- a szaktanácsadás,
- a pedagógiai tájékoztatás,
- a tanügy-igazgatási szolgáltatás,
- a pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezése,
- a sport- és tehetséggondozó versenyek szervezése, összehangolása,
- gyermektájékoztató, - tanácsadó szolgálat.
A kapcsolattartás formáit, lehetséges módjait a szakszolgálat működését meghatározó
jogszabályok tartalmazzák.
8.7 A gyermekjóléti szolgálattal és egyéb gyermekvédelmi, családjogi szervezettel való
kapcsolattartás
Az intézmény kapcsolatot tart a gyermekek súlyos veszélyeztetettségének megelőzése és
megszüntetése érdekében:
- a gyermekjóléti szolgálattal, illetve
- a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó más:
- személyekkel,
- intézményekkel és
- hatóságokkal,
- oktatásügyi közvetői szolgálattal,
- az ifjúságvédelmi, családjogi területen működő szolgálattal.
Az intézmény segítséget kér, ha a gyermeket veszélyeztető okokat pedagógiai eszközökkel nem
tudja megszüntetni.
A kapcsolattartás formái, lehetséges módjai:
- a szervek értesítése – ha az intézmény a szolgálat beavatkozását szükségesnek látja,
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- a gyermekjóléti szolgálat közreműködésének kérése a gyermek igazolatlan mulasztása
miatt,
- esetmegbeszélés – az intézmény részvételével a szolgálat felkérésére,
- a gyermekjóléti szolgálat címének és telefonszámának intézményben való kihelyezése,
lehetővé téve a közvetlen elérhetőséget,
- előadásokon, rendezvényeken való részvétel az intézmény kérésére.
- az oktatásügyi közvetítő esetében a közvetítő fenntartó egyetértésével történő felkérése,
és írásban történő megbízása, együttműködés az egyeztetési eljárásban.
8.8 Az egészségügyi szolgáltatóval való kapcsolattartás
Az intézmény a gyermekek mindennapos, rendszeres egészségügyi felügyeletét az óvodás
gyermekek egészségügyi feladatait ellátó egészségügyi szolgáltató bevonásával oldja meg.
A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendjét jelen Szervezeti és Működési
Szabályzat 10. pontja részletesen tárgyalja.
8.9. Az intézmény egyéb közösségekkel való kapcsolattartása
Az intézmény egyéb közösségekkel való kapcsolattartására a közösségi szervező, kulturális és
sport tevékenység jellemző. Összetartó szerepe jelentős.
A külső kapcsolattartás a hagyományos rendezvényekben, illetve más jellegű programokban
jelenik meg.pl. Makk-Marci sportvetélkedő.
Az intézmény külső kapcsolatait jelentő szervezetek
Az intézményi kapcsolat
típusa
1. Fenntartó:

Az érintett szervezet neve és
címe
1.1.
Budapest Főváros XVII. kerület
Rákosmente
Önkormányzata (1173 Budapest, Pesti út 165.) -

-

2. Más oktatási intézmény:

2.1.
Diadal Úti Általános Iskola
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-

szóbeli tájékoztatás adása,
írásbeli beszámoló adása,
dokumentum
átadás
jóváhagyás céljából,
egyeztető
értekezleten,
tárgyaláson való részvétel,
fenntartó
által
kiadott
rendelkezés átvétele annak
végrehajtása céljából,
információ szolgáltatás az
intézmény pénzügyi,
gazdálkodási,
valamint
szakmai tevékenységéhez
kapcsolódóan
szóbeli tájékoztatás,

3.
Intézményt
szervezetetek

1172 Budapest, Diadal u. 43-49.
2.2.
Gregor József Általános Iskola
1172 Budapest, Hősök tere 1920.
2.3.
Szabadság Sugárúti Általános
Iskola
1171 Budapest, Szabadság sgt.
32.
támogató 3.1.
Robogó Óvodáért Alapítvány
1172 Budapest, Robogó u. 3.
3.2.
Gesztenyés
Óvodásokat
Támogató Alapítvány

-

nevelőtestületi és szülői
értekezletek
meghívók, szórólapok
e-mail értesítések

-

szóbeli
és
tájékoztatás

írásbeli

-

szóbeli
és
tájékoztatás

írásbeli

4. Gyermekjóléti szolgálat

Gyermekjóléti Központ
1173 Budapest, Újlak u. 106.

-

szóbeli
és
tájékoztatás

írásbeli

5. Egészségügyi szolgáltató

Házi Gyermekorvosi Rendelő
1172 Budapest, Naplás út 58.

-

szóbeli
és
tájékoztatás

írásbeli

-

szóbeli
és
tájékoztatás
továbbképzés
konferencia

írásbeli

6. Gyurkovics Tibor Általános 1172 Budapest, Naplás út
Iskola és EGYMI

-

9. Az ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával
kapcsolatos feladatok
Az intézmény - a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 4. § (1) bekezdés j) pontja alapján
- a Szervezeti és Működési Szabályzatában szabályozni az ünnepélyek, megemlékezések
rendjét, a hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatokat.
9.1. Az ünnepélyek, megemlékezések rendje
Az intézményben az ünnepélyek, megemlékezések rendje évenként ismétlődő jelleggel, a
korábbi hagyományokat ápolva kerül meghatározásra.
Az ünnepélyek, megemlékezések rendjét - az ünnepély, megemlékezés nevének és az irányadó,
hozzávetőleges időpontjának megjelölésével - a 6. sz. melléklet tartalmazza.
Az ünnepélyek, megemlékezések pontos időpontját, a rendezvényekkel kapcsolatos feladatokat
és felelősöket a Nevelőtestület az éves Munkatervében határozza meg.
9.2. A hagyományápolással kapcsolatos feladatok
A hagyományápolás az intézmény valamennyi dolgozójának, illetve ellátottjának a feladata.
33

A hagyományápolással kapcsolatos feladatok célja az intézmény meglévő hírnevének
megőrzése, illetve növelése.
A hagyományápolás elsősorban a Nevelőtestület feladata, mely tagjai közreműködése révén
gondoskodik arról, hogy az intézmény hagyományai fennmaradjanak.
A hagyományápolás eszközei:
- ünnepségek, rendezvények,
- egyéb kulturális versenyek,
- egyéb sport versenyek,
- egyéb eszközök (pl.: kiadványok, újságok stb.).
Az intézmény hagyományai érintik:
- az intézmény ellátottjait (gyermekeket),
- a felnőtt dolgozókat,
- a szülőket,
- a korábban az intézményben ellátott személyeket, esetleg
- a szélesebb nyilvánosságot.
Az intézmény hagyományápolása körébe tartozó konkrét rendezvények nevét, a rendezvénnyel
érintettek körét, valamint a rendezvény várható időpontját a melléklet tartalmazza.
A hagyományápolás érvényesülhet továbbá az intézmény:
- jelkép használatával (zászló, jelvény stb.),
- gyermekek ünnepi viseletével,
- az intézmény belső dekorációjával.
Az intézmény konkrét jelkép, viselet, egyéb külső jegy, mint hagyomány ápolásának,
használatának leírását a 6. sz. melléklet tartalmazza.
A Nevelőtestület feladata, hogy a meglévő hagyományok ápolásán túl újabb hagyományokat
teremtsen, majd gondoskodjon az újonnan teremtett hagyományok ápolásáról, megőrzéséről is.

10. A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje
Az intézmény - a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 4. § (1) bekezdés l) pontja alapján
- a Szervezeti és Működési Szabályzatában szabályozni a rendszeres egészségügyi felügyelet
és ellátás rendjét.
A gyermekek rendszeres egészségügyi felügyeletét, mint ingyenesen igénybe vehető
szolgáltatást az intézmény biztosítani köteles, ennek keretében gondoskodnia kell arról, hogy
az óvodába járó gyermekek évenként legalább egyszer fogászati, szemészeti és belgyógyászati
vizsgálaton vegyenek részt.
Az egészségügyi ellátás:
- az óvoda orvosa, fogorvosa
- a védőnő együttes szolgáltatásából áll.
Az egészségügyi ellátás rendjét a 7. sz. mellékelt tartalmazza.
Intézményünk feladata a gyermek egészségfejlesztésével összefüggésben
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A teljes körű egészségfejlesztés célja, hogy a nevelési-oktatási intézményben eltöltött időben
minden gyermek részesüljön a teljes testi-lelki jóllétét, egészségét, egészségi állapotát
hatékonyan fejlesztő, a nevelési-oktatási intézmény mindennapjaiban rendszerszerűen működő
egészségfejlesztő tevékenységekben.

11. Az intézményi védő, óvó előírások
Az intézmény - a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet:
- 4. § (1) bekezdés m) pontja alapján a Szervezeti és Működési Szabályzatában
szabályozni az intézményi védő, óvó előírásokat.,
- a 168. § (1) bekezdés alapján az Szervezeti és Működési Szabályzatban kell rögzíteni a
tanuló- és gyermekbalesetek esetén ellátandó feladatokat.
11.1. Általános előírások
A gyermekekkel, illetve a szülőkkel
- az óvodai nevelési év, valamint
- szükség szerint, a foglalkozás, kirándulás stb. előtt
ismertetni kell a következő védő-óvó előírásokat.
Védő-óvó előírás:
- a gyermekek egészsége és testi épsége védelmére vonatkozó előírás,
- a foglalkozásokkal együtt járó veszélyforrások,
- a tilos és az elvárható magatartásforma
meghatározása, ismertetése.
A védő-óvó előírásokat a gyermekek életkorának és fejlettségi szintjének megfelelően kell
ismertetni.
Az ismertetés tényét és tartalmát dokumentálni kell.
Az óvoda védő, óvó előírásai, amelyeket a gyermekek az óvodában való tartózkodás során meg
kell tartaniuk.
- Az óvoda a nevelési év megkezdésekor, illetve évközbeni beiratkozáskor a kiskorú
gyermek szülőjét az óvodai Házirendben tájékoztatja az óvodában betartandó védő és
óvó előírásokról, ennek keretében ismertetik a tűzvédelmi szabályzatot, beleértve a
tűzriadó tervet, valamint a balesetvédelmi előírásokat. A gyermek szülője a tájékoztatás
tudomásulvételét a tájékoztatás megtörténtéről szóló dokumentumon aláírással köteles
elismerni.
- Az óvoda gondoskodik a pedagógusok és más óvodai dolgozók tűz- és munkavédelmi
szabályzatban meghatározott oktatásainak lebonyolításáról, adminisztrálásáról.
- Az óvoda egyes helyiségeire vonatkozó speciális védő, óvó előírások az adott
helyiségben kifüggesztésre kerülnek – különösen: sportlétesítmények esetében.
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- Testnevelés foglalkozásra nem vihető be semmilyen, a testneveléshez nem szükséges
dolog, eszköz, valamint a balesetvédelmi, ill. a védő-óvó intézkedések szempontjából
tiltott eszköz: pl.: nyaklánc, gyűrű, stb.
11.2. A gyermekbalesetek megelőzése érdekében ellátandó feladatok
Az intézményvezető kiemelt feladata, hogy:
- olyan környezetet teremtsen, amely alkalmas a balesetbiztonsággal kapcsolatos
szokások, magatartási formák kialakítására,
- az egyéb foglalkozások során a nevelési-oktatási intézmény sajátosságaira figyelemmel
kialakuljon a gyermekekben a biztonságos intézményi környezet megteremtésének
készsége,
- átadásra kerüljenek a baleset-megelőzési ismeretek legalább az alábbi témakörökben:
- közúti közlekedési balesetek, mérgezés, fulladás, égés, áramütés, esés.
Az intézmény vezetőjének feladata, hogy
- ellenőrizze azt, hogy az intézmény területén a gyermekekre veszélyes eszköz, szerszám
csak a legszükségesebb időtartamig, az adott felújítási, egyéb szerelési tevékenység
idejéig, s csak az azzal dolgozók állandó felügyelete mellett legyen;
- biztosítsa azt, hogy az óvodában keményforrasztás, ív és lánghegesztés, ipari gázpalack,
illetve tartály felszerelése (az épületen szakkivitelező által folytatott építési, felújítási,
javítási munka kivételével) ne legyen.
- gondoskodjon arról, hogy a gyermekek elektromos áramütés elleni védelme
folyamatosan biztosítva legyen – az ajzatok vakdugózásával, illetve a hálózat megfelelő
védelmével;
- biztosítsa azt, hogy a gyermekek az épület számukra veszélyforrást jelentő helyiségeibe
nem juthatnak-e be.
- gondoskodjon arról, hogy az intézményben a gyermekek az egészségükre, testi
épségükre veszélyes elektronikus és mechanikus eszközöket, szerszámokat ne
használhassanak.
A pedagógusok feladata, hogy:
- haladéktalanul jelezzék az intézményvezető felé azokat a helyzeteket, melynek
ellenőrzésében az intézményvezetők felelősek;
- a mindennapos tevékenységük során fokozottan ügyeljenek az elektromos berendezések
használatára, kezelésére. A különböző berendezéseket úgy tárolják, hogy azokhoz a
gyermekek ne férhessenek hozzá;
- javaslatot tegyenek az óvoda épületének és a csoportszobák még biztonságosabbá
tételére.
Az óvoda nem pedagógus alkalmazottjainak feladata, hogy
- a munkaterületükön fokozott óvatossággal járjanak el, ügyelve a gyermekek
biztonságára, testi épségére,
- a veszélyforrást jelentő munkahelyüket mindig zárják stb.
Az intézményvezető felelős azért, hogy az intézmény területe, - beleértve a belső termeket,
szobákat, valamint az udvart – felmérésre kerüljön a védő, óvó intézkedések szükségessége
szempontjából.
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Az intézményvezető felelős, hogy az óvoda csak megfelelőségi jellel ellátott játékot vásároljon.
A játékot használó óvoda pedagógus köteles a játékon feltüntetett, vagy ahhoz mellékelt
figyelmeztetést, feliratot és használati utasítást gondosan áttanulmányozni és a játékszert az
alapján alkalmazni.
A pedagógus az intézménybe e szabályzatban meghatározott védő, óvó előírások
figyelembevételével hozhat be a foglalkozásra, az ő általa készített, használt pedagógiai
eszközöket.
A védő, óvó intézkedések céljából az adott területre vonatkozó figyelmeztető jelzéseket,
figyelmeztető táblákat, hirdetményeket ki kell függeszteni, illetve azok tartalmát legalább
évente ismertetni kell a veszélyeztetettekkel.
11.3. A gyermekbalesetek esetén ellátandó feladatok
Az intézményvezető feladatai:
- megszervezi azt, hogy az intézmény nyitvatartási idejében biztosítva legyen a
gyermekek felügyelete, védelme,
- kijelöli azt a személyt, aki a gyermekbaleseteket nyilvántartja;
- lehetővé teszi a szülői közösség részvételét a gyermekbalesetek kivizsgálásában,
- intézkedik minden gyermekbalesetet követően a megelőzésről, azaz arról, hogy a
megtörtént balesethez hasonló eset ne történhessen meg újra.
Nem súlyos balesetekkel kapcsolatos feladatok:
- intézkedik a három napon túl gyógyuló sérülést okozó gyermekbalesetek
haladéktalan kivizsgálásáról,
- a kivizsgálás során fel kell tárni a kiváltó és a közreható személyi, tárgyi és
szervezési okokat,
- a balesetekről jegyzőkönyvet vetet fel (elektronikusan vezetett jegyzőkönyvvezető
rendszeren, illetve ha az nem lehetséges, papír alapon),
- a jegyzőkönyvet továbbítani kell,
- a jegyzőkönyv egy példányát át kell adni a szülőnek.
Súlyos balesetekkel kapcsolatos feladatok:
- intézkedik arról, hogy a baleset az intézmény fenntartója felé azonnal jelentésre
kerüljön,
- gondoskodik a baleset legalább középfokú munkavédelmi szakképesítéssel
rendelkező személy bevonásával történő kivizsgálásáról.
/Súlyos az a gyermekbaleset, amely a gyermek:
- a halálát (halálos baleset az is, amelynek bekövetkezésétől számított 90 napon
belül a sérült – orvosi szakvélemény szerint – a balesettel összefüggésben életét
vesztette),
- valamely érzékszerv (érzékelő képesség) elvesztését, illetve jelentős mértékű
károsodását,
- számára az orvosi vélemény szerint életveszélyes sérülést, egészségkárosodását,
- súlyos csonkulását (hüvelykujj vagy kéz, láb két vagy több ujja nagyobb részének
elvesztése, továbbá ennél súlyosabb esetek),
- tekintetében a beszélőképesség elvesztését vagy feltűnő eltorzulását, bénulását,
vagy agyi károsodását okozza/.
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A pedagógusok feladata:
- az intézményvezető utasítására a balesetekkel kapcsolatos nyilvántartás vezetése,
- nem súlyos balesetekkel kapcsolatos feladatok esetében az intézményvezető utasítására:
- közreműködik a három napon túl gyógyuló sérülést okozó gyermekbalesetek
haladéktalan kivizsgálásában,
- e balesetekről jegyzőkönyvet vesz fel,
- jegyzőkönyvet készít, ha a kivizsgálás elhúzódása miatt az adatszolgáltatás
határideje nem tartható,
- súlyos balesetekkel kapcsolatban:
- a balesetet jelenti az intézményvezetőnek, illetve az intézményvezető távolléte
esetében a helyettesítési rendnek megfelelően gondoskodik a balesetet jelentéséről,
- közreműködik a baleset kivizsgálásában,
- közreműködés az óvodai Szülői Szervezet tájékoztatásában, és a gyermekbalesetek
kivizsgálásában való részvétele biztosításában,
- intézkedési javaslat kidolgozása minden gyermekbalesetet követően a megelőzésre; az
intézményvezető megelőzéssel kapcsolatos utasításainak végrehajtása.
Nem pedagógus alkalmazott az intézményvezető utasításának megfelelően működik közre a
gyermekbaleseteket követő feladatokban.

12. Bármely rendkívüli esemény esetén szükséges teendők
Az intézmény - a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 4. § (1) bekezdés n) pontja alapján
a Szervezeti és Működési Szabályzatában köteles szabályozni a bármely rendkívüli esemény
esetén szükséges teendőket.
A rendkívüli esemény észlelésekor, tudomásra jutásakor haladéktalanul tájékoztatni kell az
intézményvezetőt.
Az intézményvezető a rendkívüli esemény jellegének megfelelően
a) haladéktalanul értesíti:
- az érintett hatóságokat,
- a fenntartót,
- a szülőket;
b) megtesz minden olyan szükséges intézkedést, amelyek a gyermekek, védelmét,
biztonságát szolgálják.

Rendkívüli eseménynek számít különösen:
- a tűz,
- az árvíz,
- a földrengés,
- bombariadó,
- egyéb veszélyes helyzet, illetve a nevelő munkát más módon akadályozó, nehezítő
körülmény:
- egész napos gázszünet,
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- az épület biztonságos használhatóságát veszélyeztető körülmény,
- az ellátottak és a dolgozók közlekedését nehezítő helyzet (hó).
- járvány, melynek során hirtelen nagyszámú ellátott nem tud megjelenni.
Amennyiben a rendkívüli esemény jellege indokolja, gondoskodni kell az intézmény
kiürítéséről, amely a Tűzvédelmi Szabályzat szerinti terv szerint kell, hogy történjen.
Az egyéb intézkedést követelő rendkívüli események bekövetkeztekor az intézményvezető a
pedagógusok bevonásával a legjobb belátása szerint dönt.
A rendkívüli esemény során az intézményvezetőnek gondoskodnia kell:
- amennyiben a gyermekek intézményben történő elhelyezését meg kell szüntetni, a
szülők mielőbbi értesítése, a gyermekek elvitelének megszervezése,
- a következő napot, esetleg napokat érintő nevelési szünet elrendeléséről, s a szülők
tájékoztatásáról,
- olyan intézkedések meghozataláról, melyek biztosítják a gyermekek maximális
védelmét.
Az intézményvezető az egyes rendkívüli eseményekkel kapcsolatos teendőkre vonatkozóan
előre intézkedési terveket készít, melyet a jelen szabályzat 8. sz. melléklete tartalmaz.

13. A szakmai munkaközösségek együttműködése, kapcsolattartásának
rendje, részvétele a pedagógusok munkájának segítésében
Az intézmény - a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 4. § (1) bekezdés k) pontja alapján
a Szervezeti és Működési Szabályzatában köteles szabályozni:
- a szakmai munkaközösségek együttműködését,
- a szakmai munkaközösségek kapcsolattartásának rendjét,
- a szakmai munkaközösségek részvételét pedagógusok munkájának segítésében.
A szakmai munkaközösségek együttműködési feladatai:
- a szakmai munkaközösségek – vezetőik közreműködésével – együttműködnek az
intézményvezetővel az intézményben folyó nevelő-oktató munka tervezésében,
szervezésében, értékelésében; ezen belül:
- részvétel az intézményi szintű szakmai ellenőrzési tervek összeállításában,
- döntés a továbbképzési programokról,
- a szakmai munkaközösségek egymással is együttműködnek, tevékenységüket
összehangolják az intézményi célok megvalósítása érdekében, különösen az adott évi
minőségcélok tekintetében;
- a szakmai munkaközösségek együttműködhetnek más intézmény hasonló
munkaközösségével.
A szakmai munkaközösségek kapcsolattartási rendje:
- a szakmai munkaközösségek intézményen belüli kapcsolattartását az intézményvezető
irányítja, gondoskodik a különböző véleményezési, és együttműködési feladatokhoz
szükséges kapcsolatok fenntartásáról;
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- a szakmai munkaközösségek a kapcsolattartási rendjükről a saját Szervezeti és
Működési Szabályzatukban rendelkeznek.
A szakmai munkaközösségek pedagógusok munkáját segítő tevékenysége kiterjed:
- a közvetlen szakmai segítségnyújtásra,
- a szakmai munkaközösség szakmai tevékenységébe való bekapcsolódás lehetőségére,
- a szakmai tapasztalatcserére,
- a jól bevált pedagógiai módszerek átadására,
- a rutinos, szakmai tevékenységüket kimagasló tanárok óráinak/foglalkozásainak
látogatására,
- a szakmai munkaközösséghez tartozó pedagógusok foglalkozásainak látogatására, a
fejlesztendő területekre történő rámutatására, a fejlődéshez közvetlen szakmai segítség
nyújtására.
- a szakmai segítségnyújtási tevékenység évenkénti értékelésére, valamint a tevékenység
hatékonyságának vizsgálatára.
A szakmai munkaközösség az adott tanévben ellátandó konkrét segítségnyújtási feladatait az
éves munkatervében határozza meg.

14. Az intézményi dokumentumok nyilvánossága, a szülők tájékoztatása
14.1. A Pedagógiai Programról való tájékoztatás szabályai
Az intézmény - a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 4. § (1) bekezdés o) pontja alapján
a Szervezeti és Működési Szabályzatában köteles szabályozni.
Az óvoda figyelembe véve a hivatkozott EMMI rendelet 82. § -át az alábbiak szerint
szabályozza a tájékoztatás szabályait:
A pedagógiai program nyilvánossága
A Pedagógiai Program nyilvános. Annak érdekében, hogy a szülők a pedagógiai programot
szabadon megtekinthessék, az intézmény vezetője gondoskodik a Pedagógiai Program helyben
szokásos módon történő nyilvánosságra hozatali módjáról:
- hirdetőtáblán történő elhelyezés,
- intézményi honlapon történő publikáció.
A pedagógiai programmal összefüggő tájékoztatás
Az óvodavezető a mellékletben kijelölt pedagógust kötelezi arra, hogy a szülők részére
tájékoztatást adjon a Pedagógiai Programról.
A tájékoztatás kérhető szóban és írásban.
A tájékoztatást írásba kell adni akkor, ha az érintett ragaszkodik az írásbeliséghez. A
tájékoztatásra jelen szabályzaton kívül alkalmazni kell a közérdekű adatok szabályzatát.
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14.2. A házirenddel összefüggő tájékoztatás szabályai
Az intézmény - a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 82 § (6) bekezdése alapján a
Szervezeti és Működési Szabályzatában szabályozza a Házirenddel kapcsolatos tájékoztatás
rendjét.
A Házirend nyilvánossága
A Házirend nyilvános.
A Házirend helyben szokásos módon történő nyilvánosságra hozatali módjai:
- hirdetőtáblán történő elhelyezés,
- intézményi honlapon történő publikáció.
A nyilvánosságra hozatalért a Pedagógiai Programmal összefüggő tájékoztatás megadására
kijelölt dolgozó felelős.
A Házirenddel összefüggő tájékoztatás
Az óvodapedagógusok a nevelési év elején ismertetik a Házirendet:
- a gyermekekkel,
- szülői értekezleten a szülőkkel.
A Házirend érdemi változásáról a változást követő 30 napon belül a szülőt tájékoztatni kell
azzal, hogy meghatározásra kerül az, hogy a Házirend hatályos változata milyen módon érhető
el (hol, hogyan került nyilvánosságra hozásra).
14.3. A jelen Szervezeti és Működési Szabályzat nyilvánossága
Az intézmény - a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 82 § (6) bekezdése alapján a
Szervezeti és Működési Szabályzatában szabályozza a jelen Szervezeti és Működési
Szabályzattal összefüggő nyilvánosságra hozatali szabályokat.
A jelen Szervezeti és Működési Szabályzat nyilvánossága
A Szervezeti és Működési Szabályzat nyilvános.
A Szervezeti és Működési Szabályzat helyben szokásos módon történő nyilvánosságra hozatali
módjai:
- irodában történő elhelyezés,
- intézményi honlapon történő publikáció.
Az SZMSZ megtekinthető az irodában és a www.robogoovoda.hu honlapon.
A SZMSZ érdemi változásáról a változást követő 30 napon belül a szülőt tájékoztatni kell arról,
hogy a házirend hatályos változata milyen módon érhető el (hol, hogyan került nyilvánosságra
hozásra).
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15. A fegyelmi eljárása
Az intézmény - a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 4. § (1) bekezdés q) pontja alapján
a Szervezeti és Működési Szabályzatában köteles szabályozni az iskolában a tanulóval szemben
lefolytatásra kerülő fegyelemi eljárás, ezen belül az egyeztető eljárás részletes szabályait.
Mivel az intézményben csak gyermekek tartózkodnak, jelen SZMSZ nem szabályozza a tanulók
fegyelmi eljárásának kérdéseit.
A munkavégzés során súlyos hibákat vétő közalkalmazottal szemben a Kjt. 25.§, a Kjt. 30. §
és a Mt. 78. § azonosan rendelkezik.

16. Az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok hitelesítési
rendje
Az intézmény - a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 4. § (1) bekezdés r) pontja alapján
a Szervezeti és Működési Szabályzatában köteles szabályozni az elektronikus úton előállított
papíralapú nyomtatványok hitelesítési rendjét.
A hitelesítés követelménye
Az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványokat:
- ha azok folyamatosan kerülnek kinyomtatásra, folyamatosan,
- ha időszakosan kerülnek kinyomtatásra, a kinyomtatást követően hitelesíteni kell.
A hitelesítés módja
Az elektronikus úton előállított papír alapú nyomtatvány jellegétől függően el kell végezni:
- az utolsó bejegyzést követő sorok áthúzással történő érvénytelenítését,
- el kell helyezni a papír alapú dokumentumon a hitelesítési záradékot, mely
tartalmazza:- a hitelesítés időpontját,
- a hitelesítő aláírását,
- az intézmény hivatalos körbélyegző lenyomatát.
A füzet jelleggel összetűzött, kapcsozott dokumentumok esetén a füzet külső lapján, vagy annak
belső oldalán kell elhelyezni a hitelesítési záradékot, ahol fel kell tüntetni azt is, hogy a
dokumentum hány lapból, illetve oldalból áll.
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Ez esetben a hitelesítés szövege:
Hitelesítési záradék
Ez a dokumentum ....... folyamatosan sorszámozott oldalból/lapból áll.
Kelt: ................................................
PH
..........................................
hitelesítő

A hitelesítésre jogosultak
A hitelesítésre feljogosított személyeket és a hitelesítési jogosítványuk tartalmát az
óvodavezető határozza meg.
Az intézmény által alkalmazott elektronikus úton előállított nyomtatványok:
- elektronikus gyermeknyilvántartás
- pedagógus munkaidő nyilvántartás
- pedagógus igazolványt helyettesítő igazolás.

17. Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok
kezelési rendje
Az intézmény - a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 4. § (1) bekezdés s) pontja alapján
a Szervezeti és Működési Szabályzatában köteles szabályozni az elektronikus úton előállított,
hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendje.
17.1. Az elektronikus dokumentum
Az intézmény használhat elektronikus iratokat, dokumentumokat. Elektronikus
dokumentumnak minősül: az elektronikus eszköz útján értelmezhető adategyüttes.
Az elektronikus dokumentumokon belül külön szabályok érvényesek:
- az elektronikus okiratnak minősülő dokumentumokra, valamint
- az egyéb elektronikus dokumentumokra.
Az elektronikus okirat kezelési rendje
Elektronikus okiratnak minősül az oktatásért felelős miniszter által jóváhagyott rendszer
alkalmazásával elektronikus úton előállított irat.
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Az ilyen iratot:
- elektronikus aláírással kell ellátni, és
- elektronikusan kell tárolni.
Az egyéb elektronikus dokumentumok kezelési rendje
Egyéb dokumentumnak minősül minden elektronikus úton létrehozott dokumentum, amely nem az oktatásért felelős miniszter által jóváhagyott rendszerben keletkezett.
Az ilyen iratokat:
- amennyiben az intézményvezető elrendeli, elektronikus aláírással kell ellátni,
- elektronikusan kell tárolni.
17.2. Az elektronikus aláírás
Az elektronikus aláírásra jogosult az aláíró.
Az aláíró az,
- aki intézmény nevében az aláírás létrehozó eszközt birtokolja, és
- az intézmény nevében, mint az intézményt képviselő természetes személy jár el,
- aki jogosult az elektronikus aláírás elhelyezésére.
Elektronikus aláírásra csak megfelelő elektronikus aláírási terméket (szoftver, hardver, más
elektronikus aláírás alkalmazáshoz kapcsolódó összetevőt) lehet használni.
Az elektronikus aláíró köteles az elektronikus aláírást létrehozó eszközzel kapcsolatban minden
adatvédelmi és biztonsági előírást megtartani.
Az intézményvezető az elektronikus dokumentumok jellegéhez kapcsolódóan dönt arról, hogy
milyen szintű elektronikus aláírási rendszert kell működtetni (fokozott biztonságú elektronikus
aláírás, minősített elektronikus aláírás).
17.3. Az elektronikus dokumentumok tárolása
Az elektronikusan tárolt adatok, iratok utólagos olvashatóságát, használhatóságát a selejtezési
idő lejártáig, vagy levéltárba adásáig biztosítani kell. Ennek megfelelően olyan tároló rendszert
kell alkalmazni, amely biztosítja a megőrzéshez szükséges feltételeket.
Az elektronikus dokumentumok számítógépen kívüli elektronikus tárolásához szükséges tárgyi,
technikai feltételeket az intézményvezető biztosítja. Ennek érdekében az elektronikus
dokumentum kezelője számára rendelkezésre bocsátja a szükséges:
- adathordozókat,
- az adathordozók biztonságos elhelyezéséhez szükséges páncélszekrényt, illetve
tűzbiztos lemezszekrényt.
Adathordozók külső felületén, vagy az adathordozó külső borítóján egyértelműen meg kell
jelölni az adathordozón tárolt adatokat.
Az adatok tárolásakor be kell tartani az általános adatvédelmi szabályokat.
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17.4. Az elektronikus dokumentumok selejtezése, megsemmisítése
Amennyiben az elektronikus adathordozón levő iratok iktatott iratok, selejtezésükre az
Iratkezelési Szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni.
Ha az elektronikus dokumentumok nem iktatott iratok, a dokumentumot előállító rendszerben
az érintett, megsemmisítendő iratot fizikailag nem szabad törölni, de a felhasználó számára a
törölt dokumentum vonatkozásában csak a törlés ténye lehessen hozzáférhető.
Az elektronikus adathordozón lévő adatok megsemmisítése az adathordozótól függően
történhet: - törléssel,
- az adathordozó fizikai megsemmisítésével.
17.5. Egyéb szabályok
Az elektronikus dokumentumok kezelésére vonatkozóan továbbá az Adatkezelési, és
Informatikai Szabályzatot kell alkalmazni.

18. Az intézményvezető feladat- és hatásköréből leadott feladat- és
hatáskörök, munkaköri leírás-minták
Az intézmény - a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 4. § (1) bekezdés t) pontja alapján
a Szervezeti és Működési Szabályzatában köteles szabályozni az intézményvezető feladat- és
hatásköréből leadott feladat- és hatásköröket, valamint a munkaköri leírás-mintákat.
Az intézményvezető feladat- és hatásköréből leadott feladat- és hatásköröket a 9. sz. melléklet
tartalmazza.

19. Az intézmény biztonságos működését garantáló szabályok melyek
megtartása kötelező az intézmény területén tartózkodó szülőknek, valamint
az intézménnyel kapcsolatban nem álló más személyeknek
Az intézmény - a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 4. § (4) bekezdése alapján a
Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározhatja az intézmény biztonságos működését
garantáló szabályokat, melyek megtartása kötelező az intézmény területén tartózkodó
szülőknek, valamint az intézménnyel kapcsolatban nem álló más személyeknek.
Az intézménnyel jogviszonyban nem állók kötelesek betartani és elfogadni az intézmény
következő szabályzatait:
- a nemdohányzók védelmének helyi szabályai,
- Tűzvédelmi Szabályzat,
- Munkavédelmi Szabályzat,
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melyek megtalálhatóak az intézmény irodájában.
Az intézménnyel jogviszonyban nem állók által tilos az intézmény területére, épületébe,
rendezvényére, az alábbi tárgyakat, eszközöket behozni, illetve maguknál tartani: szúró,- vágó
eszközök, fegyver, veszélyes tárgyak, eszközök.
Az intézménnyel jogviszonyban nem állók kötelesek az intézményben az intézményhez méltó
ruházatban, öltözetben, valamint állapotban tartozódni, illetve megjelenni.
Az intézménnyel jogviszonyban nem állók nem zavarhatják magatartásukkal, viselkedésükkel
az intézményben folyó pedagógiai munkát, szabadidős foglalkozást, tanórán kívüli
foglalkozást, valamint rendezvényét.

20. Egyéb jogszabály által szabályozandó – de más szabályozásban nem
szabályozható – kérdések
Az intézmény - a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 4. § (1) bekezdés u) pontja alapján
a Szervezeti és Működési Szabályzatában köteles szabályozni az egyéb jogszabály által
szabályozandó – de más szabályozásban nem szabályozható – kérdéseket.
20.1. Kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés feltételei
A kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés feltételeit mivel nincs kollektív szerződés,
ezért a közoktatásról szóló törvény 118. § (12) bekezdése alapján a Szervezeti és Működési
Szabályzatban kell szabályozni.
A kiemelt munkavégzésért járó kereset kiegészítés megállapítható bármely közalkalmazott
számára.
A kereset kiegészítés járhat:
- egy alkalomra, illetve
- meghatározott időtartamra, melyet havonta kell kifizetni.
(Naptári évenként a jutalom összege nem haladhatja meg a közalkalmazott a kifizetés
esedékessége időpontjában a közalkalmazott kinevezés szerinti havi illetménye
tizenkétszeresének harminc százalékát.)
A kereset-kiegészítés feltételei
A kereset-kiegészítésben való részesítés feltételei az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra:
Előnyben kell részesíteni azt, aki az intézményi teljesítményértékelés alapján az előző nevelési
évben kereset-kiegészítésben részesült, feltéve, hogy a Minőségirányítási Programban
meghatározott ciklusidő nem telt el, és a munkáltató megítélése szerint teljesítményével ismét
kiérdemelte azt.
A közoktatási intézmény vezetője A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 118. § (12)
bekezdése alapján - a jelen Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott feltételek
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mellett - kereset-kiegészítéssel ismerheti el meghatározott munkateljesítmény elérését, illetve a helyettesítést kivéve - az átmeneti többlet feladatok ellátását, így különösen:
- a pedagógiai fejlesztő tevékenységet,
- a nevelés célját szolgáló tanórán kívüli foglalkozás terén nyújtott minőségi
munkavégzést.
A kereset-kiegészítés megállapításánál figyelembe kell venni a vezetői feladatokat ellátók,
továbbá a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelésének eredményeit.
A teljesítménypótlék összege a törvényben előírtaknak megfelelő.

Videofelvétel és fényképkészítés szabályozása
Csak a szülő beleegyezésével, az intézményvezető engedélyével és az óvodapedagógus
jelenlétében készülhet video és fényképfelvétel, és az elkészült felvételek felhasználásához
(honlapon, sajtóban, médiában) szintén szülői beleegyezés szükséges.

A gyermek által előállított dolgok értékesítése, hasznosítása során a
gyermeket megillető díjazás
A nemzeti köznevelésről szóló törvény 46. § (9) bekezdése alapján a tanulót az általa előállított
és a nevelési-oktatási intézmény a tulajdonába kerülő dologért díjazás illeti meg akkor, ha az
intézmény a dolog értékesítésével, hasznosításával bevételre tesz szert.
Jelen szabályzathoz nem kerül csatolásra a vonatkozó melléklet, mivel ilyen jellegű
vagyonátruházás az intézmény vonatkozásában nem fordul elő.

Érettségi előtt állók kötelező közszolgálatának szabályozása
A 20/2012. EMMI rendelet 133.§-a tartalmazza a közösségi szolgálattal kapcsolatos
rendelkezéseket. A tanuló fogadása előtt együttműködési megállapodás készítése szükséges a
küldő iskola és a fogadó intézmény között. Háziorvosi javaslat beszerzése és nyilatkozattétel
aláírása után a tanuló szolgálatba állhat. A feladatok meghatározása és ellenőrzése az
intézményvezető és a kapcsolattartó feladata. Az ezzel kapcsolatos adminisztráció a
kapcsolattartó feladata.

Középületek fellobogózása
A 132/2000. Kormányrendelet alapján legalább háromévente, illetve három éves használati idő
előtt a szabad szemmel is észlelehető kopás, rojtosodás, kifakulás stb. esetén haladéktalanul le
kell cserélni a zászlót , lobogót A 308/2004.(XI.13.) Kormányrendelet az európai zászló és az
európai lobogó használatának részletes szabályairól ír, amit kötelesek vagyunk betartani.
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Záró rendelkezések
Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat csak a nevelőtestület elfogadásával, az óvodai szülői
közösség - Szülői Szervezet egyetértésével és a fenntartó jóváhagyásával érvényes.
A hatálybalépéssel egyidejűleg érvényét veszti az intézmény korábbi Szervezeti és Működési
Szabályzata.
A hatályba lépett Szervezeti és Működési Szabályzatot meg kell ismertetni az intézmény azon
dolgozóival is, akik nem tagjai a nevelőtestületnek, valamint azokkal, akik kapcsolatba
kerülnek az óvodával, és meghatározott körben használják helyiségeit.
A Szervezeti és Működési Szabályzatban foglalt rendelkezések megtartása az intézmény
valamennyi alkalmazottjára kötelező, megszegése esetén az intézményvezető munkáltatói
jogkörében intézkedhet.
A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását kezdeményezheti:
- a fenntartó
- a nevelőtestület,
- az óvodavezető
- a szülői közösség
- illetve jogszabályi kötelezettség esetén
A szervezeti és működési szabályzatban foglaltakról a szülőket is tájékoztatni kell.
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Legitimációs záradék
1. Közalkalmazotti Tanács a Rákosmenti Robogó Óvoda Szervezeti és Működési
Szabályzatának elfogadásához magasabb jogszabályban meghatározott kérdések
rendelkezéséhez általános véleményezési jogát korlátozás nélkül, a jogszabályban
meghatározott határidő biztosításával gyakorolta. A dokumentummal kapcsolatosan ellenvetést
nem fogalmazott meg.
Budapest, 2015. április 27.
………………………………..
Közalkalmazotti Tanács elnöke
Robogó u.

………………………………..
Közalkalmazotti Tanács elnöke
VI. u.

2. A Szülői Szervezet a Rákosmenti Robogó Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának
elfogadásához magasabb jogszabályban meghatározott kérdések rendelkezéséhez (a
dokumentumok nyilvánosságának biztosítása, az intézmény tájékoztatási kötelezettsége,
valamint a gyermekek adatainak kezelésével kapcsolatban) véleményezési jogát korlátozás
nélkül, a jogszabályban meghatározott idő biztosításával gyakorolta. A dokumentummal
kapcsolatosan ellenvetést nem fogalmaztunk meg.
Budapest, 2015. április 27.

………………………………..…
Szülői Szervezet képviselője
Robogó u.

……………………………..
Szülői Szervezet képviselője
VI. u.

3. Az óvoda Nevelőtestülete át nem ruházható jogkörében a Rákosmenti Robogó Óvoda
Szervezeti és Működési Szabályzat a 2015. április 22. napján megtartott határozatképes
értekezleten 100%-os igenlő szavazattal a 88 /2015.-1. h. számú határozatával elfogadta. Az
elfogadás tényét a Nevelőtestület tagjai alábbiakban hitelesítő aláírásukkal tanúsítják.
Geiger Gáborné
Közalkalm. T. elnöke - Robogó u.
Gécziné Szécsi Margit
Ipacs Mona
Knauszné Édl Adrienn
Pintér Mihályné
Kadenszky Karolina
Lőrinczné Kincses Szilvia
Kiss Mariann
Géhner Tiborné
Közalkalm. T. elnöke – VI. u.
Hranecz Katalin
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Hegedűs Zoltán Józsefné
Lautnerné Németh Orsolya
Katona Zoltánné
Szabóné Kökény Judit vezető helyettes
Andréné Varga Tünde jegyzőkönyvvezető
Kiss Csabáné
intézményvezető

Budapest, 2015. április 27.

………………………………….
Kiss Csabáné
intézményvezető

4. Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat gyakorlati megvalósításának pénzügyi vonzata
nincs, ezért a Budapest Főváros XVII. kerület Önkormányzata, mint az óvoda fenntartója a
dokumentum elfogadásához nem köteles gyakorolni egyetértési jogát.
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III. rész
Mellékletek
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1. számú melléklet

Közalkalmazotti Tanács

Intézményvezető

Intézményvezető-helyettes

Munkaközösség
vezető

Munkaközösség
vezető

Óvodapedagógus

Óvodapedagógus

Pedagógiai asszisztens
Pedagógiai asszisztens
Dajka, gondnok és takarító Dajka, gondnok és takarító
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Szülők Közössége

Óvodatitkár

Gondnok

2. számú melléklet
Az egyes munkaköri feladatok
1. Intézményvezető
Általános vezetési feladatok:
 Intézményegységek vezetésével kapcsolatos feladatok
 Az intézmény köznevelési feladataihoz kapcsolódó vezetési feladatok
 Az intézmény költségvetési szervként való működéséből fakadó vezetési feladatok
Általános szakmai feladatok:
 Együttműködés a szülőkkel
 Az egyes jogok biztosítása
 A fenntartóval való kapcsolattartás
Részletes szakmai feladatok:
 A gyermek nevelésével kapcsolatos feladatok
 A Pedagógiai Programmal kapcsolatos feladatok
 A gyermekek értékelése
 Munkához szükséges ismeret megszerzése
 A pluszdíjazás nélkül, a rendes munkaidőben ellátandó feladatok
2. Intézményvezető helyettes
Általános szakmai feladatok:
 Együttműködés a szülőkkel
 Az egyes jogok biztosítása
 A fenntartóval való kapcsolattartás
Részletes szakmai feladatok:
 A gyermek nevelésével kapcsolatos feladatok
 A Pedagógiai Programmal kapcsolatos feladatok
 A gyermekek értékelése
 Munkához szükséges ismeret megszerzése
 A pluszdíjazás nélkül, a rendes munkaidőben ellátandó feladatok
3. Óvodapedagógus
Általános szakmai feladatok:
 Együttműködés a szülőkkel
 Az egyes jogok biztosítása
 Minőségirányítással kapcsolatos feladatok
Részletes szakmai feladatok:
 A gyermek nevelésével kapcsolatos feladatok

Az óvodai élet tevékenységi formáival kapcsolatos feladatok

A Pedagógiai Programmal kapcsolatos feladatok
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A gyermekek értékelése
Ünnepek megszervezése
Adminisztrációs és tájékoztatási feladatok
Veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer
Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok
Egészséges és biztonságos intézményi működtetéssel kapcsolatos feladatok
Munkához szükséges ismeret megszerzése

4. Dajka
Általános szakmai feladatok:
 Együttműködés a szülőkkel
 Együttműködés az óvodapedagógusokkal,
 A gyermekek gondozásával kapcsolatos feladatok
Részletes szakmai feladatok:
 Segítségnyújtás az óvodai élet tevékenységi formáival kapcsolatban
 Részvétel a Pedagógiai Programmal kapcsolatos feladatokban
 Hatáskörének megfeleő tajákoztatás
 Ünnepélyekk lebonyolításában való együttműködés
5. Pedagógiai asszisztens
Általános szakmai feladatok:
 Együttműködés a szülőkkel.
 Együttműködés az óvodapedagógussal
 A gyermekek gondozásával kapcsolatos feladatok
 Adminisztrációs feladatok ellátása
Részletes szakmai feladatok:
 Segítségnyújtás az óvodai élet tevékenységi formáival kapcsolatban
 Az egyéni bánásmód segítése
 Részvétel a Pedagógiai Programmal kapcsolatos feladatokban
 Hatáskörének megfeleő tajákoztatás
 Ünnepélyekk lebonyolításában való együttműködés
6. Óvodatitkár
Általános szakmai feladatok:
 Együttműködés az óvoda dolgozóival és a szülőkkel
 Az egyes jogok biztosítása
 A fenntartóval kapcsolattartás
Részletes szakmai feladatok:
 Az óvodai adminisztráció vezetése
 Adatszolgáltatás a fenntartó felé
 Irattári anyagok szakszerű vezetése
 Pénzkezelés
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7. Gondnok
Általános szakmai feladatok
 Az óvoda helyiségeinek fűtésének biztosítása
 Az óvoda biztonságos működésének felügyelete
 Az óvoda udvarának gondozása
Részletes szakmai feladatok:
 Nyári felújítási munkákban és nagytakarításban való részvétel
 A kert védelme és gondozása
 Játékok, bútorok javítása, felújítása
 Kézbesítési teendők ellátása
 Selejtezés és a leltár előkészítése
 Tűz- és vagyonbiztonsági védelem betartása
 Szeméttároló edények ürítése
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3. számú melléklet
Részletes munkaköri leírás minták
A munkaköri leírás minták – a nemzeti köznevelési törvény 62. § (1) bekezdés m) pontja alapján
– tartalmazzák a dolgozók pedagógiai és adminisztratív feladatait is.

Rákosmenti Robogó Óvoda
1172 Budapest Robogó u. 3. Telephely: 1172 Budapest VI. u. 14.
MUNKAKÖRI LEÍRÁS
Óvodapedagógus
Munkáltató neve:
Székhelye:
Munkavégzés helye:
Munkáltatói jogkört gyakorolja:

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
Rákosmenti Robogó Óvoda
Budapest 1172 Robogó utca 3.
Óvodavezető

Munkavállaló:
Neve:
Születési neve:
Szül. helye:

Ideje:

Munkakör:
Megnevezése:
Kinevezője:
A kinevezés
időtartalma:
FEOR-száma:
Munkaideje,
munkaidő-beosztás:
Munkavégzés helye
épületen belül:
A munkakör célja:
Munkavégzéshez szükséges
(végzettség, ismeret, egyéb):
Feladatai, főbb
tevékenységeinek
felsorolása:

Óvodapedagógus
Az óvodavezető
Határozatlan időre vagy határozott időre,
helyettesítés esetén a helyettesített személy
visszatéréséig.
2432
40 óra/ hét. Kötött munkaideje: 32 + 4 óra/ hét,
Csoportszoba, óvónői szoba
A családi nevelés kiegészítése. Az óvodás korú gyerekek testi-lelkiszellemi gondozása, nevelése, fejlesztése, oktatása.
főiskolai óvodapedagógusi 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.

1. Pedagógiai:
A rábízott gyermekek nevelése, oktatása, melyet az Óvodai nevelés országos alapprogramja
(ONAP) szerint önállóan és felelősséggel köteles elvégezni.
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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 gyermek egyéni képességeit, adottságait, fejlődésének ütemét,
szociokulturális helyzetét.
 Tudásának és szakmai felkészültségének maximumát adva foglalkozzon a gyermekekkel,
annak tudatában, hogy modell, minta, esetleg példakép számukra.
 Felelős a rábízott gyermekek testi épségéért.
 Biztosítsa a nyugalmat, a szeretetteljes légkőrt a gyermekcsoportban.
 A csoportszobában és a közös helységekben 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, illetve a különleges bánásmódot igénylő 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 önmegvalósításukat.
 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, együttműködésre, környezettudatosságra, egészséges
életmódra és hazaszeretetre.
 A gyermek testi-lelki egészségének fejlesztése és megóvása érdekében tegyen meg
mindent, a balesetvédelmi előírások betartásával, a veszélyhelyzetek feltárásával, a szülőés szükség esetén más szakemberek- bevonásával.
 A gyermekek és a szülők, valamint a munkatársak emberi méltóságát és jogait
maradéktalanul tiszteletben tartása, 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 oktató munkáját az óvoda saját pedagógiai programban meghatározottak szerint, a
gyermekcsoporthoz és azok életkorához igazítva, szakszerűen tervezze meg, és irányítsa
a gyermekek tevékenységeit.
 Folyamatosan ellenőrizze, mérje, értékelje a gyermekek teljesítményét, fejlődését és erről
a „személyi lapon” írásos feljegyzést készítsen, észrevételeiről váltótársát, felettesét
informálja, az érintett gyermek szüleit szükség esetén tapintatosan tájékoztassa.
 Megfelelő felkészültséggel, felkérésére mentori feladatokat vállaljon.
 A nevelőtestület tagjaként gyakorolja azokat a jogokat és kötelezettségeket, melyeket az
idevonatkozó jogszabályok határoznak meg.
 A törvényben megfogalmazott módon és időben tegyen eleget a minősítési, valamint a
tanfelügyeleti eljárás rá vonatkozó előírásoknak.
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 Gyakorolja a reális önértékelés, önreflexiót. Legyen tisztában az óvodai 8 kompetencia
jelentőségével.
2. Tanügy-igazgatási, adminisztratív teendői:
 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 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: heti rend,
napirend, csoportos szokásrend, nevelési terv (négy hónapos bontásban), kétszer féléves
értékelés, heti ütemterv-játék, mozgás, foglalkozások tagolásban.
 Nyomon követi a gyermekek hiányzását, naprakészen vezeti a mulasztási naplót.
 Évente legalább kétszer kitölti a „Fejlettségmérő lapokat”, mely a gyerek aktuális
fejlettségi állapotát tükrözi. Ennek alapján vezeti a „Fejlődési naplót” és készíti el a
gyerek fejlesztési tervét, és ad tájékoztatást írásban a szülők részére („Fejlettségi
mutató”).
 Szülői értekezletet, fogadóórát, játszódélutánt, családi napot 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, gyermekorvos stb.) szakvéleményt ad a
tanköteles gyerekekről.
 Családlátogatást végez, melyről feljegyzést készít. Közreműködik a gyermek- és
ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a 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 (3262013. (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
kisérése külsős foglalkozásokra, kirándulásokra, óvodai ünnepségek szervezése,
lebonyolítása stb.) elvégzése tartozik. A nevelőtestület munkájában való részvétel,
gyakornok szakmai segítsége, munkaközösségben közreműködés, továbbképzésben való
megjelenés, szertárfejlesztés.
 a felettese által eseti helyettesítés rendelhető el. Az arányos és egyenletes feladatelosztás
a nevelőtestület tagjai között az óvodavezető és a vezető-helyettes feladata.
3. Általános szabályok
 Az óvodában olyan időpontban kell megjelennie, hogy munkaidejének kezdetekor
munkavégzésre kész állapotban rendelkezésre álljon. Munkaidő alatt csak a vezető
(távollétében a helyettes) engedélyével hagyhatja el az óvodát.
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 Reggel és délután ügyelet ellátására az óvodapedagógus beosztható. A további
időszakban 7.30 órától délután 16.30-ig mindenki a saját csoportjában tartózkodik a
rábízott gyermekcsoporttal.
 Munkavégzés alatt betartja a munkavédelmi, tűzvédelmi és balesetvédelmi, egészségügyi
szabályokat.
 A gyermekek felnőtt felügyelet nélkül hagyása tilos! Dajkára, illetve 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. Dajka, szakképzetlen növendék, stb., szülő ilyen
esetben nem vonható felelősségre!
 A gyermekek között nem használhat telefont (SMS-ezésre sem), magánügyben a váltótárs
beérkezését követően, röviden, a nevelőmunka zavarása nélkül beszélhet.
 Az óvoda területén (épület, udvar) és annak 10 méteres körzetén belül a törvényi
előírásainak megfelelően tilos a dohányzás.
A szabadság felhasználásával
és a hiányzással kapcsolatos
szabályok:

Elvárható magatartási
követelmények:

Önképzéssel kapcsolatos
elvárások:

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. Szorgalmi idő alatt pedagógusként csak néhány nap kiadására
van lehetőség, a vezető mérlegelése alapján.
Munkahelyi érdekre hivatkozva a felettes a 46 napból 15 napot visszavonhat.
Váratlan távolmaradást, hiányzást (betegség, egyéb komoly indok), a
munkaidő 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 alkalmaz (testi
fenyítés, megfélemlítést, 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.
Hivatásból 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, amelyiknek 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 fokozatba lépését követő kilencedik
tanév végéig önhibájából nem teljesíti a pedagógus - továbbképzésben történő
részvételi kötelezettségét.
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Hatásköre:

Felelőssége:

Gyakorolja a nevelőtestület tagjainak és a pedagógusoknak törvény és
jogszabályok által, valamint az óvoda SZMSZ- ében biztosított jogokat,
hatásköre és képviseleti joga az általa vezetett gyermek csoportra terjed ki.
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 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.

Kapcsolatok:
Közvetlen felettese:
Együttműködésre köteles:
Kapcsolattartási kötelezettsége:
Információ-szolgáltatási
kötelezettsége:
Távolléte esetén őt
helyettesíti:
Ő helyettesítheti:

Az intézményvezető
A gyermek érdekében működjön együtt munkatársaival. Különösen a
váltótársával, a csoportjához beosztott pedagógiai asszisztenssel, dajkájával és
a fejlesztőpedagógussal. Továbbá szülőkkel és más társintézményekkel.
Az intézmény vezetőjével, közvetlen felettesével és a nevelőtestület tagjaival.
Az óvodai szülői közösséggel (SzSz).
Titoktartási kötelezettsége van!
Adatszolgáltatása során ügyelnie kell arra, hogy személyiségi jogokat ne sértse
meg.
Elsősorban a váltótársa, illetve a vezető által kijelölt óvodapedagógus.
A helyettesítést az óvodavezető, és a helyettes osztja be.
Óvodapedagógus társait

Záró rendelkezés:
A felsoroltakon kívül köteles ellátni mindazokat a feladatokat, melyekkel a felettese
alkalmanként megbízza. A munkaköri leírás módosításának jogát, a körülményekhez igazodva,
a munkáltató fenntartja!
Hatályos: 2015. 09. 01-től.
Jelen munkaköri leírás visszavonásig érvényes.

P. H.
……………………………………..
óvodavezető
Nyilatkozat
A munkaköri leírásban megfogalmazottakat 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!
……………………………………
munkavállaló
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Rákosmenti Robogó Óvoda
1172 Budapest, Robogó u. 3. Telephely: 1172 Budapest, VI. u. 14.
MUNKAKÖRI LEÍRÁS
Óvodavezető-helyettes
Munkáltató neve:
Székhelye:
Munkavégzés helye:
Munkáltatói jogkört gyakorolja:

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
Rákosmenti Robogó Óvoda
Budapest 1172 Robogó utca 3.
Budapest 1172 VI. utca 14.
Óvodavezető

Munkavállaló:
Neve:
Születési neve:
szül. helye:

Ideje:

Munkakör:
Megnevezése:
Kinevezője:
A kinevezés módja,
időtartalma:
FEOR-szám:
Munkaideje:
Munkavégzés helye épületen
belül:
A munkakör célja:

Óvodavezető-helyettes
Vezető nevezi ki, a nevelőtestület véleményét figyelembe véve.
Kijelöléssel 5 évre, illetve visszavonásig.
2432
40 óra/ hét
kötött munkaideje: 24 + 4 óra / hét
Vezetői iroda és az óvoda, illetve a telephely teljes területe.
Az óvodavezető távollétében képviseli az óvodát. Segíti az intézmény
működtetését és az óvodavezető munkáját. A munkamegosztás szerint ellátja a
rábízott pedagógiai-szakmai, tanügy-igazgatási, munkáltatói, gazdaságiadminisztratív feladatokat. Részt vesz a belső ellenőrzés feladataiban.
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Munkavégzéshez szükséges
(végzettség, ismeret, egyéb):
Feladatai, főbb
tevékenységeinek felsorolása:

főiskolai óvónői diploma
szakmai gyakorlat minimum 5 év
IKT- eszközök hozzáértő használata
Az óvodavezető munkájának segítése, helyettesítése az írásban lefektetett
munkamegosztás alapján.
a) kötelező óraszámon belül (heti 24 óra) szükség esetén óvónők
helyettesítése gyerekcsoportban, egyéni fejlesztése, kirándulások
kisérése, stb.
b) teljes munkaidő (heti 16 órás) kitöltése alatt: alapvető feladatai az
alábbiak: 1.,2.,3.,4. pontban megfogalmazottak szerint.

1.Pedagógiai-szakmai:
 Aktívan részt vesz az óvoda nevelési programjának kialakításában, s elősegíti annak
megvalósulását. Javaslatot tesz a módosításra, amennyiben szükségesnek érzi.
 Segít a pályakezdő gyakornok, illetve az új kolléga szakmai tájékoztatását.
 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 kibontakozását.
 Figyelemmel kíséri az intézményben folyó pedagógiai munkát, részt vesz annak
értékelésében, javaslatokat tesz a szakmai színvonal, az eredményesség és a
hatékonyság fejlesztése érdekében.
 Az óvodai dokumentumokat jól ismeri, és ő is gondoskodik arról, hogy az érintettek
ismerjék ezek tartalmát.
2.Tanügy-igazgatási feladatok:
 Adatok kigyűjtésével segíti az éves statisztikai elkészítését.
 A vezető távollétében informálja a fenntartót a gyermeklétszám alakulásáról.
 Biztosítja az intézményen belüli információáramlást.
 Követi és adminisztrálja az ingyenes és a 100%-os térítési díjat fizető családok számát.
Nyomon követi az óvodatitkár befizetéssel kapcsolatos munkáját.
 A statisztika számára összesíti a mulasztási naplók adatait, 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.
 Kapcsolatot tart a szülői szervezettel, évente egy alkalommal összehívja őket.
Közreműködik az SzSz munkatervének elkészítésében.
3.Munkáltatói-humánpolitikai feladatok:
 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.
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Megszervezi a hiányzó dolgozók helyettesítését, s erről tájékoztatja a vezetőt.
Ellenőrzi a jelenléti ívet, a helyettesítés megfelelőségét.
A dolgozók munkavégzése során tapasztalt közérdekű pozitív, illetve negatív
észrevételekről tájékoztatja az óvoda vezetőjét.
 Javaslatot tesz a jutalmazás elbírálása, a kereset kiegészítés elosztására.
 Segíti a pályakezdő, illetve az új kolléga beilleszkedését.
 A kollektíván belül elősegíti a munkafegyelem s a törvényesség megtartását, a
munkaviszonyát vétkesen megszegő dolgozó törvényes felelősségre vonását.
 Személyes példájával támogatja a jó munkahelyi légkör kialakulását, annak
megtartását.
4. Gazdasági-adminisztratív feladatok:
 Alkalomszerűen ellenőrzi a szülői befizetéseket. Besegít a térítési díj beszedésébe.
 A vezető hosszabb távolléte esetén biztosítja a pontos adatszolgáltatást. Az
intézményben érkező ügyiratokat naprakészen átnézi, érdemben intézkedik.
 Részt vesz az óvoda számára szükséges különböző eszközök vásárlásában.
 Javaslatot tesz a szükséges javaslatokra, felújításokra, beszerzésekre.
 Betartja a kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés rendjét.
 Feladata, az intézmény költségvetésének ismeretében, a takarékos gazdálkodás, az
intézményi vagyon őrzése, védelme.
A szabadság
felhasználásával és a
hiányzással
kapcsolatos
szabályok:
Elvárható
magatartási
követelmények:

Önképzéssel
kapcsolatos
elvárások:
Hatásköre:
Felelőssége:

Éves szabadságolási tervet készít. Felettesével a szabadság kikérése előtt 15 nappal
egyeztet (kivéve a rendkívüli esetet). Szabadságát az adott évben igyekszik
felhasználni, átvitel esetén azt március 31-ig veheti ki. Munkahelyi érdekre
hivatkozva a felettes 15 napot visszarendelhet.
Váratlan távolmaradását, hiányzást (betegség, egyéb komoly indok) a munkaidő
megkezdése előtt minimum két órával jelezni kell a vezetőnek.
Vezető helyettes felelősséget érez az intézmény szakszerű és törvényes működéséért.
Segíti és támogatja a vezető munkáját, a gyerekek, a szülők, a munkatársak és a
fenntartó elvárásait figyelembe véve.
A munkamegosztás szerint feladatait maradéktalanul ellátja. Tiszteletben tartja a
kizárólagosan az óvodavezető kompetenciájába tartozó feladatokat (pl.: munkaerőgazdálkodás, bérmaradvány-eszközvásárlás stb.)
A szakmai fejlődést segítő folyamatos önképzés, továbbképzéseken való részvétel,
hétévenként 120 órában.
Ellenőrzési joga van a munkafegyelmi kérdések betartásában. A vezető hosszan tartó
távollétében teljes körű intézkedésre jogosult.
Az óvoda zavartalan és a jogszabályoknak megfelelő működtetése.

Kapcsolatok:
Közvetlen felettese:
Közvetlen
beosztottja(i):
Kapcsolattartási
kötelezettsége:

Az óvoda vezető
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
szervezettel.
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Információszolgáltatási
kötelezettsége:

Távolléte esetén őt
helyettesíti:
Ő helyettesítheti:

Feladata az információáramlás biztosítása a szülők, a nevelőtestület, az Oktatási
Hivatal (OH), a Pedagógiai Oktatási Központok (POK), a Köznevelési információs
rendszert (KIR) és a fenntartó felé.
Feladata a pályázati kiírások követése, felkutatása. Elkészíti és évente frissíti a
Közzétételi listát. Titoktartási kötelezettsége van!
Adatszolgáltatása során ügyelnie kell arra, hogy személyiségi jogokat ne sértsen meg.
Az óvodavezető, illetve az SZMSZ-ben kijelölt ügyvivő.
Az óvodavezetőt

Záró rendelkezés:
A felsoroltakon kívül köteles ellátni mindazokat a feladatokat, melyekkel a felettese
alkalmanként megbízza.
A munkaköri leírás módosításának jogát, a körülményekhez igazodva, a munkáltató fenntartja.
Hatályos: 2015. 09. 01-től.
Jelen munkaköri leírás visszavonásig érvényes.

P.H.
……………………………….
óvodavezető
Nyilatkozat:
A munkaköri leírásban megfogalmazottakat 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 rendelkezésüknek megfelelően használom.
……………………………..
munkavállaló

Rákosmenti Robogó Óvoda
1172 Budapest, Robogó u. 3. Telephely: 1172 Budapest, VI. u. 14.
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MUNKAKÖRI LEÍRÁS
Munkaközösség vezető
Munkáltató: Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
Rákosmenti Robogó Óvoda
Munkavállaló
Neve:
Oktatási azonosító:
Születési adatai:
Anyja neve:
Állandó lakcíme:
Végzettsége:
Szakképzettsége:
Közalkalmazotti besorolása:

Ped. I.

Munkakör megnevezése:

óvodapedagógus

Munkavégzés helye:

Rákosmenti Robogó Óvoda

Címe:
Szakfeladat megnevezése és száma:

Óvodai nevelés, 851011

FEOR szám:
Feladatköre: óvodavezető helyettes
Heti munkaidő: kötelező óraszám
Feladatainak megnevezése: Az intézményben folyó szakmai munka segítése. A pedagógiai
program eredményes megvalósítása.
Felette az általános munkáltatói jogokat az intézményvezető gyakorolja.
Munkáját az óvodavezető által meghatározott munkabeosztás és szabályok betartásával,
a mindenkor hatályos jogszabályok szellemében, az SZMSZ és a közalkalmazotti
szabályzat alapján végzi.
Tevékenységét az intézményvezető, intézményvezető-helyettes irányítása mellett
önállóan végzi.

Felelőssége és tevékenységei:
Irányítja a szakmai munkaközösség tevékenységét, felelős a szakmai munkáért, melynek célja
az intézmény pedagógiai programjának eredményes megvalósulása.
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Összeállítja az óvoda pedagógiai programja és az éves munkaterv alapján a
munkaközösség éves tervét,
 értekezleteket hív össze, bemutató foglalkozásokat, hospitálásokat szervez,
 a törvényi változások alapján a szakmai munka aktualizálása,
 mérési szempontok, módszerek, eljárások kimunkálása a munkaközösség tagjaival,
 kutatások, kísérletek segítése, szakirodalmi anyag feldolgozása, felhasználása által a
tervezés és a gyakorlati munka korszerű segítése a munkaközösségi tagok bevonásával,
 a pedagógiai szemlélet korszerűsítése, a gyakorlati pedagógia kiemelkedő eljárásainak
terjesztése,
 az óvodavezetőség felelős tagjaként javaslatot tesz a szakmai továbbképzésekre, az
óvodapedagógusok jutalmazására, kitüntetésére,
 állásfoglalásai, javaslatai előtt köteles meghallgatni a munkaközösség tagjait, őket
felelősen képviselni,
 az óvodavezetővel, illetve előzetesen egyeztetett módon részt vesz az adott pedagógiai
terület ellenőrzésében, elemzésében, és értékelésében,
 segíti a sajátos nevelési igényű és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek
integrációját szolgáló feladatok megvalósulását
Munkájához telefon, fénymásoló áll rendelkezésre.
Felelőssége kiterjed teljes munkakörére és tevékenységére.
Felelősségre vonható
 a munkaköri feladatainak határidőre történt elmulasztásáért vagy hiányos elvégzéséért,
 a vezetői utasítások igénytől eltérő végrehajtásáért,
 a munkahelyi fegyelem, a bizalmi jelleg a munkatársak jogainak megsértéséért
Ellenőrzési tevékenység
 Munkáját a törvényességi és az intézmény alapdokumentumai (pedagógiai program,
SZMSZ, házirend, stb.) által megfogalmazott célkitűzések, a működési rend, a vezetői
utasítások és a nevelőtestületi határozatok betartása alapján végzi.
 Ha bármely területen hiányosságot tapasztal, erről értesíti az illetékes vezetőt.
Ellenőrzésére jogosultak: az intézményvezető, a helyettese
Kapcsolatok
 Rendszeresen együttműködik a munkaközösség tagjaival, a nevelőtestületben dolgozó
pedagógusokkal és az óvodavezetéssel.
 Részt vesz az alkalmazotti és a nevelőtestületi értekezleteken
Beszámolási kötelezettsége:
 Írásban beszámol, elemzi, értékeli a munkaközösség munkaterve alapján a
részfeladatok megvalósulását, az elért eredményeket (félévente minimum egyszer).
 Tanév végén a nevelőtestületi értekezleten beszámol a munkaközösség egész éves
munkájáról, értékeli azt és javaslatot tesz a további feladatokra.

Jogkör, hatáskör
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Gyakorolja az alkalmazotti közösség tagjának és jogszabályok által, valamint az óvoda
SZMSZ-ében biztosított jogokat.
Helyettesítője: intézményvezető-helyettes
Záradék
Ezen munkaköri leírás ……………..lép életbe.
Jelen munkaköri leírás felülvizsgálatának ideje:

Budapest,
…………………………………..
Intézményvezető
Nyilatkozat
A munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek tekintem, annak egy
példányát átvettem, azokban foglalt adatok hitelességét elismerem. A feladatkörömre
vonatkozó előírásokat megismertem, a munkáltatóval végzett közös értelmezést követően
magamra nézve kötelező érvényűnek tartom.
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.

Budapest,
…..…………………………..
munkavállaló

Rákosmenti Robogó Óvoda
1172 Budapest, Robogó u. 3. Telephely: 1172 Budapest VI. utca 14.
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MUNKAKÖRI LEÍRÁS
Pedagógiai asszisztens
Munkáltató: Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
Rákosmenti Robogó Óvoda

Munkavállaló
Neve:
Oktatási azonosító:
Születési adatai:
Anyja neve:
Állandó lakcíme
Végzettsége:
Szakképzettsége:
Közalkalmazotti besorolás:

D osztály

Munkakör megnevezése :

Pedagógiai asszisztens

Munkavégzés helye:

Rákosmenti Robogó Óvoda

Címe:

1172. Budapest, Robogó u. 3.

Szakfeladat megnevezése és száma:

Óvodai nevelés 851011

FEOR szám:

3410

Heti munkaidő:

40 óra

A feladatainak megnevezése: Az intézményben folyó pedagógiai munka segítése. A
pedagógiai program eredményes megvalósítása, a gyermekek zavartalan és folyamatos ellátása
érdekében az óvodapedagógusok munkájának segítése.
Felette az általános munkáltatói jogokat az intézményvezető gyakorolja.
Munkáját az óvodavezető által meghatározott munkabeosztás és szabályok betartásával,
a mindenkor hatályos jogszabályok szellemében, az SZMSZ és a közalkalmazotti
szabályzat alapján végzi.
Tevékenységét az intézményvezető, intézményvezető-helyettes közvetlen irányítása
mellet végzi.
Felelőssége és tevékenységei:
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A gondjára bízott gyermekek testi épségéért teljes körű felelősséggel tartozik. Köteles
gondoskodni a gyermekek testi szükségleteinek ellátásáról, gyermekek foglalkoztatásáról,
fejlődésük optimális segítéséről az óvodapedagógus iránymutatása szerint:
 a gyermekek felügyeletének biztosításánál,
 a párhuzamosan végezhető tevékenységek megszervezésében és lebonyolításában,
 a lassabban haladó, egyéni segítséget igénylő gyermekek megsegítésében,
 a másság elfogadtatásában (személyes példamutatás),
 a gyermekek biztonságos körülményeinek megteremtésében, a balesetek elkerülésének
kivédésében,
 a tevékenységszervezés feltételeinek zökkenőmentes biztosításában,
 az óvodai ünnepségek, hagyományok megszervezésében, lebonyolításában,
 figyelemmel kíséri a csoportra, gyerekekre vonatkozó terveket, azok megvalósítását
felelősségteljesen segíti.
Feladatköre részletesen
Az óvodapedagógus irányítása alapján segíti a csoportban folyó nevelőmunkát:
















Köteles gondoskodni a gyermekek testi szükségleteinek ellátásáról, a gyermekek
foglalkoztatásáról, fejlődésük optimális megsegítéséről.
A tevékenységek megszervezésében az óvónő irányításával segíti a csoportban folyó
munkát, az eszközöket előkészíti, elrakja, segít a csoportszoba átrendezésében, a
gyermekek eszközeinek előkészítésében, szükség szerint a gyermekeknek egyéni
segítséget nyújt.
Segíti a gyerekek befogadásának zökkenőmentessé tételét.
Aktívan részt vesz a gyermekek gondozási teendőinek ellátásában, így:
-étkeztetésnél,
-öltözködésnél,
-tisztálkodásban,
-a levegőztetés előkészítésében és lebonyolításában.
Sétánál, óvodán kívüli foglalkozásoknál, kirándulásoknál segíti a gyermekek utcai
közlekedését, a programokon való kulturált részvételt.
A délután folyamán –a pedagógus útmutatása szerint – segít a szervezett tevékenységek
előkészítésében, levezetésében. Esetenként önállóan megtervezi és levezeti a játékot.
Csendes pihenő alatt és szabadidejében szemléltető eszközöket készít, azokat
karbantartja, előkészíti a következő napokra.
Segít a gyermekek hazabocsátásánál.
Óvónői útmutatás alapján önállóan egyéni vagy kiscsoportos fejlesztést végez.
A megtanult terápiák egyes elemeit a pedagógus útmutatása szerint a gyermekekkel
gyakorolja.
Kisebb baleset esetén elsősegélyt nyújt, de erről mindenképpen értesíti a beosztott
pedagógust vagy vetetőt.
Ismeri az intézmény alapdokumentumait.
Munkáját minden esetben az említett dokumentumok alapján és a pedagógusok
útmutatása szerint végzi.

Különleges felelőssége:


A gondjára bízott gyermekek testi épségéért teljes körű felelősséggel tartozik.
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Az intézmény alkalmazotti körének tagjaként alakítója és részese a jó munkahelyi
légkörnek.
Az óvoda nevelőtestületével és a pedagógiai munkát közvetlenül segítőkkel
összhangban szervezi munkáját, törekszik az egymást segítő emberi kapcsolatok
kialakítására.
A gyermekek óvodai munkájáról a szülőknek tájékoztatást nem ad, őket a megfelelő
pedagógushoz irányítja. Hivatali titoktartás kötelezi.

Felelőssége kiterjed teljes munkakörére és tevékenységére.
Munkakör betöltéséhez szükséges elvárások, képességek, tulajdonságok: Az óvoda
nevelési és egészségügyi előírásainak, belső szabályzatainak ismerete. Szeretetteljes és példa
adó viselkedés, pontosság, megbízhatóság, türelem, higiénia, segítőkészség.
Felelősségre vonható
 munkaköri feladatainak határidőre történt elmulasztásáért vagy hiányos elvégzéséért,
 a vezetői utasítások igénytől eltérő végrehajtásáért,
 a jogszabályok, a munkahelyi fegyelem és bizalmi jelleg, a munkatársak és a
gyermekek jogainak megsértéséért,
 a munkaeszközök, berendezési tárgyak előírástól eltérő használatáért,
megrongálásáért,
 a vagyonbiztonság, a rábízott leltári tárgyak és a higiénia veszélyeztetéséért.
Ellenőrzési tevékenység
 Munkáját a törvényesség és az intézmény alapdokumentumai (pedagógiai program,
SZMSZ, házirend stb.) által megfogalmazott célkitűzések, a működési rend, a vezetői
utasítások és a nevelőtestületi határozatok betartása alapján végzi.
 A fenti dokumentumokban előírtakat a gyermekekkel is betartatja.
 Ha bármely területen hiányosságot tapasztal, erről értesíti az illetékes vezetőt.
Ellenőrzésére jogosultak: az intézményvezető, a helyettese és az óvodapedagógusok.

Munkakapcsolatok
Kapcsolatot tart a szülőkkel, kollégával, társintézmények munkavállalóival.
Napi munkájában rendszeresen együttműködik a csoportban dolgozó pedagógusokkal és az
óvodavezetéssel.
Részt vesz az alkalmazotti és esetenként (meghívottként) a nevelőtestületi értekezleteken.
Technikai döntések
Betartja a tűz-, munka-és balesetvédelmi előírásokat. Takarékosan gazdálkodik a rábízott
anyagokkal.
Munkájához telefon, fénymásoló, számítógép berendezés áll rendelkezésre.

Jogkör, hatáskör
Gyakorolja az alkalmazotti közösség tagjának és jogszabályok által, valamint az óvoda
SZMSZ-ében biztosított jogokat.
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Beszámolási kötelezettsége: Tanév végén az egész éves teljesítményét írásban értékeli.
Munkavégzésének helye: csoport
Záradék
Ezen munkaköri leírás 2014. szeptember 1..lép életbe.
Jelen munkaköri leírás visszavonásig érvényes.

Budapest, ………. ………….

…………………………
Intézményvezető

Nyilatkozat
A munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek tekintem, annak egy
példányát átvettem, azokban foglalt adatok hitelességét elismerem. A feladatkörömre
vonatkozó előírásokat megismertem, a munkáltatóval végzett közös értelmezést követően
magamra kötelező érvényűnek tartom.
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.

Budapest,…………………………
…..…………………………..
munkavállaló

Rákosmenti Robogó Óvoda
1172 Budapest, Robogó u. 3. Telephely: 1172 Budapest VI. u. 14.
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MUNKAKÖRI LEÍRÁS
Dajka
Munkáltató: Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
Rákosmenti Robogó Óvoda

Munkavállaló
Neve:
Oktatási azonosító:
Születési adatai:
Anyja neve:
Állandó lakcíme:
Végzettsége:
Szakképzettsége:
Közalkalmazotti besorolása
Munkakör megnevezése:

dajka

Munkavégzés helye:

Rákosmenti Robogó Óvoda

Címe:

1172 Budapest Robogó utca 3.

Szakfeladat megnevezése és száma:

Óvodai nevelés 851011

FEOR szám:

5221

Heti munkaidő:

40 óra

……….......

csoport

Alapfeladatai:
A dajka a 3-8 éves gyermekek nevelését ellátó intézményben az óvodapedagógus
segítőtársaként végzi feladatát. Biztosítja a pedagógiai munkához szükséges higiénés
feltételeket, zavartalan technikai feltételeket. Közreműködik a gyermek egész napi
gondozásában, a környezet rendjének, tisztaságának megteremtésében. Ellátja a
környezetgondozási és baleset-megelőzési teendőket, kisebb baleseteknél elsősegélyt nyújt.
Munkáját a gyermek óvodai napirendjéhez igazodva, önállóan szervezi és végzi.
Felelőssége és feladatai:
Legfontosabb feladatai
 Gyermekszerető viselkedésével, személyi gondozottságával, kommunikációs és
beszéd mintájával pozitívan hat az óvodás gyermekek fejlődésére.
 A tudomására jutott pedagógiai információkat titokként kezeli. Nevelési kérdésekben
az érdeklődő szülőket tapintatosan az óvodapedagógushoz irányítja.
 Kapcsolatait a tapintat, az elfogadás jellemzi.
 Munkája során együttműködik a szülőkkel a gyermek személyiségének fejlesztésében,
képességeinek kibontakoztatásában.
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A szülők közösségével együttműködve végzi nevelő munkáját a gyermekközösség
kialakítása, fejlesztése során.



Feladatának ellátása során köteles tiszteletben tartani a szülőnek azt a jogát, hogy
vallási és világnézeti meggyőződésüknek megfelelő oktatásban és nevelésben
részesülhessenek gyermekeik.





Gondoskodik a gyermekek közoktatási törvényben foglalt jogainak biztosításáról.
Gondoskodik a szülők jogainak biztosításáról.
Megtartja az egyenlő bánásmód követelményét a gyermekkel kapcsolatos döntései,
intézkedései meghozatalakor.


A gyermek nevelésével kapcsolatos általános feladatok
közreműködik a gyermek testi épségének megóvásában, erkölcsi védelmében,
személyiségének fejlődésében,
a gyermekek részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismeretek
átadását segíti, és ezek elsajátításáról meggyőződik; ha észleli, hogy a gyermek,
balesetet szenved, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges intézkedéseket megteszi,
közreműködik a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a gyermek fejlődését
veszélyeztető körülmények feltárásában, megszüntetésében, az ilyen körülmények
kialakulásának megelőzésében,
a gyermek életkorának, fejlettségének figyelembe vételével elsajátíttatja a közösségi
együttműködés magatartási szabályait, és törekszik azok betartatására,
a szülő javaslataira, kérdéseire érdemi választ ad,
tevékenysége során a gyermekek és a szülők emberi méltóságát és jogait tiszteletben
tartja
Munkakapcsolatai: Együttműködik az óvodapedagógusokkal, pedagógiai asszisztensekkel,
kollégáival. Kapcsolatot tart a szülőkkel.
Munkajogi, munkavédelmi, környezetvédelmi feladatok








Gondoskodik az intézményi munkarend, valamint a gyermekek napirendjének
betartatásáról.



Ügyel a balesetvédelemi előírások betartatására, a speciális biztonsági előírások
alkalmazására.

Ellátja az elsősegélynyújtással, egészségüggyel kapcsolatos feladatokat.
Gondoskodik az eszközök és berendezési tárgyak folyamatos ellenőrzéséről.
Gondoskodik a tisztítószerek biztonságos használatáról
Részt vesz az intézmény környezetének alakításában, szépítésében.

Takarítási feladatok




gondoskodik az óvodai csoportjának az óvodai csoportjának környezetének tisztán
tartásáról,
gondoskodik a textíliák mosásáról, vasalásáról.
gondoskodik a gyermekek eszközeinek tisztántartásáról, fertőtlenítéséről.
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Étkeztetéssel kapcsolatos feladatok




ellátja a konyhai feladatokat, illetve közreműködik e feladatok ellátásában.
a gyermekek étkezési feltételeit biztosítja.
a gyermekek önkiszolgálásában, tevékenységében aktívan közreműködik.

Szervezési feladatok (a gyermek napirendjéhez kapcsolódóan)






Közreműködik teremrendezési feladatok ellátásában.
Biztosítja a játék és a gyermekek munkatevékenységeihez kapcsolódó teendők
csoportszobai és udvari feltételeit.
Segítséget nyújt a gyülekezés és távozás alatt az öltözőkben.
Ügyel a balesetek megelőzésére
A beteg gyermeket ápolja, felügyeli, fertőző betegség esetén a fokozott egészségügyi
előírások szerint jár el.

Munkaideje:

heti váltásban

6-14 óráig
10-18 óráig

Elvárt ismeretek: Az óvoda nevelési és egészségügyi előírásainak, belső szabályzatainak
ismerete.
Szükséges képességek, személyes tulajdonságok: szeretetteljes és példaadó viselkedés,
pontosság, megbízhatóság, türelem, higiénia, segítőkészség.
Helyettesítője: dajka
Kit helyettesít: dajka
A közvetlen munkáltatói jogkör gyakorlója: az intézményvezető
A munkaköri leírás hatályba lépése, hatálya: aláírástól visszavonásig
Budapest, ……………………
…………………………………..
intézményvezető
Nyilatkozat
A munkaköri leírást a mai napon 1 pld.-ban átvettem, azokban foglalt adatok hitelességét
elismerem, a feladatkörömre vonatkozó előírásokat megismertem, a munkáltatóval végzett,
közös értelmezést követően magamra kötelező érvényűnek tartom.
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.
Budapest, …………………..
…………………………..
munkavállaló
Rákosmenti Robogó Óvoda
1172 Budapest, Robogó u. 3. Telephely: 1172 Budapest, VI. u. 14.
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MUNKAKÖRI LEÍRÁS
Takarító-dajka
Munkáltató: Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
Rákosmenti Robogó Óvoda

A dolgozó neve:
Születési adatai:
Anyja neve:
Állandó lakcíme:
Végzettsége:
Szakképzettsége:
Besorolása:
Munkaköre:

takarító-dajka

Munkavégzés helye:

Rákosmenti Robogó Óvoda

Címe:

1172 Budapest Robogó u. 3.

Heti munkaidő:

40 óra

Munkaügyi alkalmazással kapcsolatos előírások: EÜ alkalmasság
Helyettesítés rendje:


a munkakör az alábbi munkaköröket helyettesítheti:
- dajka külön ütemezés szerint
- a gondnokot hiányzás esetén



a munkakört az alábbi munkakörök helyettesíthetik:
- dajka külön ütemezés szerint

1. Általános feladatok:
A munkaköre gyakorlása során előforduló feladatokat a takarító
- részben önálló munkával látja el,
- részben intézményvezetői, intézmény-helyettesi iránymutatás alapján végzi.
- Ellátja a takarítási feladatokat.
- Tevékenységét jó munkaszervezéssel, ésszerűen végzi.
- Feladatellátása során figyelembe veszi az intézmény oktatási-nevelési jellegét, ennek
megfelelően teremt kapcsolatot a gyermekekkel.
2. Részletes szakmai feladatok:
Feladata, hogy a munkaterületén jelentkező - következőkben felsorolt - feladatokat
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az itt meghatározott rendszerességgel, illetve alkalomhoz kapcsolódva ellássa:
- naponta a munkaterületéhez tartozó folyosók, iroda, óvónői szoba egyéb helyiségek
felseprése, felmosása. (A felmosás tisztítószeres vízzel történik.)
- a munkaterületén található bútorok, berendezések, eszközök, tisztántartása (pl. öltöző
szekrények teteje, belseje, cipős fiókok). A tisztítás a tisztítandó felület, valamint a
szennyeződés jellegének megfelelően jelent száraz vagy nedves (csak vizes, vagy vegyszeres)
takarítást.
- a bejárati lábtörlők, szőnyegek porszívózása, csoportos szőnyegek szükség szerinti tisztítása.
- a munkaterületén található szemetes-edények, illetve szeméttárolók kikészítése esetenkénti
kiürítése, valamint ezeknek az eszközöknek a tisztítása.
- az üveg felületek (pl. bejárati ajtó, ablakok) tisztaságának ellenőrzése, szükség esetén azok
tisztítása.
- az ajtók, a fűtőtestek szennyezettségtől függően, de legalább havonta egy alkalommal történő
tisztítása.
- a WC higiéniájának folyamatos biztosítása, a WC papír, törölközők pótlása.
- Feladata a mosdók vegyszeres tisztítása naponta, a szappan pótlása igény szerint.
- Az iskolai szünetek ideje alatt (amikor óvodánk kisebb létszámmal működik) elvégzi
munkaterületén a nagytakarítást.
- A nyári nagytakarítás alkalmával gondoskodik a területén lévő függönyök levételéről,
mosatásáról ill. felrakásáról, csővezetékek, ajtók,ablakok, villanykapcsolók, csempék,
szőnyegek mosásáról(bútorok elmozgatásával).
3. Alkalmanként jelentkező feladatok:
- Az intézmény rendezvényeihez kapcsolódóan, a rendezvény során érintett munkaterület soron
kívüli takarítása. Ezen feladatokat, az intézményvezető külön utasítása nélkül ellátja.
- A rendezvényeket követően segít az eredeti rend visszaállításában.
- Köteles - társával egyeztetve - minden hónap első munkanapján jelezni a takarítási
feladataihoz szükséges eszközök, vegyszerek, tisztítószerek mennyiségi szükségletét.
4 . Különleges felelőssége:
- Felelős a számára kiadott eszközökért, valamint a vegyszerek, tisztítószerek biztonságos
tárolásáért, különös figyelemmel arra, hogy a gyermekekre veszélyes szerek illetéktelenek
számára ne legyenek hozzáférhetőek.
- a munka során betartja a jogszabályokban és intézményi szabályokban foglalt előírásokat
- baleseti veszélyforrásokat figyeli, azokat haladéktalanul jelenti a vezetőnek/ helyettesnek
- alkalmassági vizsgálaton időben megjelenik
- hiányzását, ill. munkába állását időben jelzi a vezetőnek/helyettesnek
- a rábízott gépeket és eszközöket rendeltetésszerűen és megfelelően használja, szükség
szerint tisztítja, állagmegóvásukról gondoskodik
- épület biztonsága érdekében záráskor ellenőrzi a nyílászárókat, világítást, vízcsapokat
- az óvodai kulcsaiért teljes felelősséggel tartozik
- kezeli a riasztót
- tűz- és munkavédelmi és vagyonvédelmi szabályokat betartja
5. Bizalmas információk kezelése
- a gyermekekről pedagógiai információt, az óvoda belső életéről, gazdasági helyzetéről
felvilágosítást nem adhat
6. Kapcsolatok:
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- a gyermekkel, a szülőkkel és munkatársakkal szemben udvarias, segítőkész magatartást
tanúsít
- megbecsüli kollégái munkáját
Jelen munkaköri leírás visszavonásig érvényes.
Budapest,
…………………………………..
intézményvezető
A munkaköri leírást a mai napon 1 pld.-ban átvettem, azokban foglalt adatok hitelességét
elismerem, a feladatkörömre vonatkozó előírásokat megismertem, a munkáltatóval végzett,
közös értelmezést követően magamra kötelező érvényűnek tartom.
Budapest,

……………………………….
munkavállaló

Rákosmenti Robogó Óvoda
1172 Budapest, Robogó u. 3. Telephely: 1172 Budapest, VI. u. 14.
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MUNKAKÖRI LEÍRÁS
Óvodatitkár
Munkáltató: Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
Rákosmenti Robogó Óvoda
A dolgozó neve:
Oktatási azonosító:
Születési adatai:
Anyja neve:
Állandó lakcíme:
Végzettsége:
Szakképzettsége:
Közalkalmazotti besorolása:
A munkaügyi alkalmazással kapcsolatos előírások: EÜ alkalmasság
Feladatköre: óvodatitkár
A feladatainak megnevezése: intézményi adminisztrációs munka
Heti munkaidő: 40 óra

Alapfeladatai:
Az óvodatitkár feladata az óvoda tanügyi, szakmai adminisztrációjának segítése (pl.
iratkezelés, levelezés, stb.), az intézményműködés technikai feltételeinek elősegítése, a
munkáltatói feladatok segítése, folyamatos információszolgáltatás az OM, a fenntartó és
az intézményhasználók számára.
Felelőssége és feladatai:










a beérkező iratokat iktatja, levelezést intézi, irattárazást elvégzi,
számon tartja a határidőket, erről külön nyilvántartást vezet és gondoskodik a határidők
betartásáról,
vezeti a postakönyvet
az irattári anyagot évente rendezi, az ügyirat-selejtezést elvégzi, illetve megszervezi,
közreműködik a leltározási munkában, az évi statisztikák elkészítésében, az
anyaggyűjtésben és összesítésben,
kezeli és rendben tartja a ki nem selejtezhető ügyiratokat és okmányokat (statisztika,
jegyzőkönyvek, csoportnaplók, törzskönyvek, stb.),
elvégzi a leírási és sokszorosítási munkákat, biztosítja az adminisztrációhoz szükséges
eszközöket, irodaszereket,
naprakészen vezeti az iskola előkészítésre kötelesek nyilvántartását a beíratási ,
körzetben
kiadja a távozási értesítőket, fogadja és adminisztrálja a nevelési év közben érkezőket,
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mulasztó gyerekek (pl.: az 5. életévüket betöltött, gyakran hiányzó gyerekek) szüleinek
felszólítását,
elkészíti és kiadja az óvodai igazolásokat (pl. óvodalátogatási bizonyítvány),
érvényesíti és nyilvántartja a pedagógus igazolványokat,
vezeti és elkészíti a vezetőségi és nevelőtestületi, valamint a nevelési értekezletek
jegyzőkönyveit. Gondoskodik a jelenléti nyilvántartásról,
az óvodavezetővel közösen intézi a szülési és gyermekgondozási, az évi rendes, a
rendkívüli, a fizetés nélküli, a jutalom és tanulmányi szabadságok kiírását és
nyilvántartását, előkészíti az ezekkel kapcsolatos határozatokat
hitelesíti (kiadmányozza) az óvodavezető és helyettese által saját kezűleg aláírt eredeti
iratok másolatait, sokszorosított példányait,
kezeli és őrzi az óvoda bélyegzőit,

Gazdálkodással kapcsolatos feladatai:








felelős a házipénztár kezeléséért, őrzéséért, az óvoda pénzkezeléséért,
ellátja a gazdálkodási jogkörből az óvodára háruló feladatokat:
a térítési díjak beszedését és befizetését,
a kiadási számlák előkészítését,
a megrendelések előkészítését és továbbítását,
a tisztítószerek, fogyóeszközök és szakmai anyagok beszerzését,
segíti az óvodavezető és a helyettes gazdálkodási jogköreinek érvényesítését
(utalványozás, megrendelők előkészítése, egyeztetése a Pénzügyi Irodával, stb.)
 közreműködik az éves költségvetés tervezésében, a gazdálkodással kapcsolatos
beszámolók elkészítésében,
 adatokat, információkat szolgáltat a fenntartó számára az óvoda gazdálkodásáról.
Egyebek:



gondoskodik a vezetői iroda és a titkárság biztonságáról,
távolléte esetében a fenti helyiségekbe a vezetőkön kívül (helyettes, fenntartó
képviselői) engedély nélkül nem tartózkodhat senki,
 felelős a munkakörnyezet esztétikumáért
Minden olyan szervezési és egyéb, a munkakörével összefüggő munkát elvégez, amellyel – a
fentiekben leírtakon felül esetenként – az óvodavezető és a helyettese megbízza.
Munkaideje: rugalmas
Döntési jogköre: saját munkakörében
Közreműködik: - a közalkalmazotti nyilvántartások vezetésében és rendszeres
karbantartásában,
- a leltározásban, selejtezés előkészítésében és lebonyolításában,
- az intézményi minőségirányítási tevékenység adminisztrációjában,
- az alkalmazottak besorolásának, átsorolásának elvégzésében,
- a szülői értekezletek, a Szülői Választmány üléseinek
előkészítésében, a jegyzőkönyvek elkészítésében,
Tanügyi feladatok: - őrzi az óvoda irattárát
- segíti a szabályzatok karbantartását,
- elvégzi a szakvélemények gépelését,
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- közreműködik a nevelési év statisztikai jelentéseinek elkészítésében.
Helyettesítője: óvodavezető, óvodavezető-helyettes
Kit helyettesít:
Munkavégzésének helye: titkári iroda
A közvetlen munkáltatói jogkör gyakorlója: az óvodavezető
Egyéb előírások, feltételek:
A munkaköri leírás felülvizsgálatának ideje: Bármely változás esetén (jogszabály,
besorolás)
Budapest, ………………………………
……………………………..
intézményvezető
A munkaköri leírást a mai napon 1 pld.-ban átvettem, azokban foglalt adatok hitelességét
elismerem, a feladatkörömre vonatkozó előírásokat megismertem, a munkáltatóval végzett,
közös értelmezést követően magamra kötelező érvényűnek tartom.
Budapest, ………………………………
.....…………………………...
munkavállaló

Rákosmenti Robogó Óvoda
1172 Budapest, Robogó u. 3. Telephely: 1172 Budapest, VI. u. 14.
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MUNKAKÖRI LEÍRÁS
Godnok
Munkáltató: Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
Rákosmenti Robogó Óvoda
A dolgozó neve:
Születési adatai:
Anyja neve:
Állandó lakcíme:
Végzettsége:
Szakképzettsége: ,
Közalkalmazotti besorolása:
A munkaügyi alkalmazással kapcsolatos előírások: EÜ alkalmasság
Feladatköre: gondnok
A feladatainak megnevezése: karbantartás, udvari rendtartás
Heti munkaidő: 40 óra
Munkarend: 600-1400 óráig
Munkaköri feladatok:
A karbantartó kötelessége, feladata az óvodai nevelő munka technikai szintű segítése. A
körébe tartozó feladatok gondos elvégzése.












Köteles a számára előírt munkaidőre a munkaterületen munkára képes állapotban
megjelenni.
A nyitást követő 1 órán belül bejárja az óvodát, nincs-e szükség valahol hiba
elhárítására.
Gondoskodik arról, hogy zavartalan legyen az áramellátás.
Naponta ellenőrzi a szennyvízrendszert, a csapok állapotát, kijavítja a hibákat, ha a
hibát nem tudja kijavítani, akkor jelzi a felettes vezetőjének.
Rendszeresen ellenőrzi a nyílászárók állapotát, a kisebb javításokat elvégzi.
Rendben tartja, rendszeresen ellenőrzi az épület zárására szolgáló kulcsokat, hiány
esetén jelez az óvodavezetőnek.
Elvégzi a zárak, kilincsek, izzók cseréjét.
Rendszeresen ellenőrzi az óvoda berendezéseinek állapotát, elvégzi javításukat
(székek, padok, asztalok).
Rendben tartja az óvoda környezetét.
Télen hóeséskor gondoskodik a síkosság mentesítésről, bejáratok hó
eltakarításáról, sózásáról.
Tavasztól őszig a dajkákkal együtt szükségszerűen végzik a parkosított terület
fűnyírását, locsolását.
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A nyári karbantartás megkezdése előtt műszaki bejárást végez az óvodavezetővel
és a munkavédelmi felelőssel.
A bejárás során feltárt észlelt hibákat kijavítja, illetve kezdeményezi annak
javíttatását.
A karbantartáshoz szükséges anyagok, alkatrészek, szerszámok beszerzése a
feladatához tartozik.
Köteles a karbantartási naplóban a karbantartási munkákat rendszeresen rögzíteni.
A felsoroltakon kívül a munkaidejében elvégzi a munkakörében fel nem sorolt, de
a fűtéshez, karbantartáshoz tartozó feladatokat, amelyekkel az óvoda vezetői
megbízzák.

Felelős:






az intézmény vagyontárgyainak védelméért,
az intézmény biztonságos üzemeltetéséért,
az elektromos árammal, vizel való takarékosságért,
balesetmentes munkavégzésért,
a rábízott kulcsok megőrzéséért.

A napi munkaidőt köteles a munkahelyén ledolgozni, azt elhagyni csak előzetes engedély
alapján lehet. Az előre látható hiányzás tényét az intézmény vezetőjével köteles közölni,
egyeztetni.
Helyettesítője: dajkák
Kit helyettesít:
Munkavégzésének helye: óvoda belső terei, óvoda környezete
A közvetlen munkáltatói jogkör gyakorlója: az óvodavezető
Egyéb előírások, feltételek:
A munkaköri leírás felülvizsgálatának ideje: Bármely változás esetén (jogszabály,
besorolás)
Egyéb, a munkakörével összefüggő feladatai, feltételei:
Budapest, …………………..
…………………………….
intézményvezető
A munkaköri leírást a mai napon 1 pld-ban átvettem, azokban foglalt adatok hitelességét
elismerem, a feladatkörömre vonatkozó előírásokat megismertem, a munkáltatóval végzett,
közös értelmezést követően magamra kötelező érvényűnek tartom.
Budapest,………………..
..…………………………..
munkavállaló

4. számú melléklet
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Az iratkezelés és az iratkezeléssel összefüggő tevékenységekre vonatkozó feladat- és
hatáskörök
Megnevezés
Az Iratkezelési Szabályzat
mellékletét képező Irattári
terv évenkénti
felülvizsgálata
Iratkezelési Szabályzatban
foglaltak végrehajtása
Összhang biztosítása
folyamatosan a belső
szabályzatok, az alkalmazott
informatikai eszközök és
eljárások, illetve az irattári
tervek és iratkezelési
eljárások között
Az iratok szakszerű és
biztonságos megőrzésére
alkalmas irattár kialakítása
és működtetése
Az iratkezeléshez szükséges
tárgyi, technikai és személyi
feltételek biztosítása,
felügyelete
Az iratkezelés –
jogszabályban, illetve az
intézmény Iratkezelési
Szabályzatában
meghatározott
követelmények szerinti megszervezése
Iratkezelés felügyelete
- az Iratkezelési Szabályzat
végrehajtásának rendszeres
ellenőrzése,
- intézkedés az iratkezelés
során tapasztalt
szabálytalanságok
megszüntetéséről,
- gondoskodás, az
iratkezelést végzők szakmai
képzéséről,
továbbképzéséről,
- iratkezelési segédeszközök
biztosítása (pl.: iktatókönyv)

Jogszabályi hivatkozás

Feladatellátó/jogosult

335/2005. (XII. 29.)
Korm. rend. 3. § (2)

Intézményvezető

335/2005. (XII. 29.)
Korm. rend. 5. §

Intézményvezető

335/2005. (XII. 29.)
Korm. rend. 5. §

Intézményvezető

335/2005. (XII. 29.)
Korm. rend. 5. §

Intézményvezető

335/2005. (XII. 29.)
Korm. rend. 5. §

Intézményvezető

335/2005. (XII. 29.)
Korm. rend. 6. §

Intézményvezető

335/2005. (XII. 29.)
Korm. rend. 7. §

Az intézményvezető, mint az
iratkezelés felügyeletével
megbízott vezető

Iratok és adatok védelmével
kapcsolatos feladatok

335/2005. (XII. 29.)
Korm. rend. 8. § (2) bek.

Az intézményvezető, mint az
iratkezelés felügyeletével
megbízott vezető
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Nyilvántartást vezet a
kiadmányozáshoz használt
bélyegzőkről, érvényes
aláírás-bélyegzőkről és a
hivatalos célra
felhasználható elektronikus
aláírásokról
Bizottság kijelölése az
iratselejtezésre
Iratmegsemmisítés
Nem selejtezhető iratok
illetékes levéltárnak adása
Az iratkezelés rendjének
megváltoztatása

335/2005. (XII. 29.)
Korm. rend. 54. §

Az intézményvezető, mint az
iratkezelés felügyeletével
megbízott vezető

335/2005. (XII. 29.)
Korm. rend. 64. § (1) bek.

Az intézményvezető, mint az
iratkezelés felügyeletével
megbízott vezető

335/2005. (XII. 29.)
Korm. rend. 64. § (4) bek.
1995. évi LXVI törvény 9. §
(1) bek. g) pontja
335/2005. (XII. 29.)
Korm. rend. 68. § (1) bek.

Intézményvezető
Intézményvezető
Intézményvezető

Az adatkezelés és továbbítás intézményi rendje
Az adatkezelés és továbbítás intézményi rendje jelen SZMSZ-ben - figyelembe véve a nemzeti
köznevelésről szóló törvény 43. § (1) bekezdését - nem kerül szabályozásra, mivel van
intézmény iratkezelési szabályzat, és az iratkezelési szabályzat tartalmazza az adatkezelési
szabályokat.

5. számú melléklet
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A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje,
formája, a vezetők közötti feladatmegosztás és képviselet szabálya, a szervezeti egységek
közötti kapcsolattartás rendje
Az intézmény - a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 4. § (1) bekezdés e) pontja alapján
a Szervezeti és Működési Szabályzatában köteles szabályozni - a vezetők és a szervezeti
egységek közötti kapcsolattartás rendjét, formáját:
- a vezetők közötti feladatmegosztás rendjét,
- a kiadmányozás és képviselet szabályait,
- a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendjét.
1. A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás
(A vezetőket, és a szervezeti egységeket az SZMSZ I. része tartalmazza, ezért itt újra
szabályozásra nem kerül.)
2. A vezetők közötti feladatmegosztás
(A vezetőket a SZMSZ I. része tartalmazza, ezért itt újra szabályozásra nem kerül.)
Ellátandó feladatok a vezetők
munkaköri leírása alapján
MINTA

Feladatot ellátó vezető

Egyéb /helyettes, ellenőr stb.

A vezetők közötti feladatmegosztást bővebben a 9. számú melléklet tartalmazza, a fenti táblázat
az eseti feladatmegosztást segíti.

3. Az intézmény képviseletének szabályai
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Az intézmény képviselőjeként járhatnak el az egyes vezető beosztású személyek a következők
szerint:
1. Az egyes vezetők a helyettesi rend szerint járhatnak el az intézmény képviselőjeként.
2. Az intézményvezető egyedi felhatalmazása alapján a felhatalmazásban meghatározott
ügyben és időtartamig jogosult az intézmény képviselőjeként eljárni.
3. A fenntartó előtt csak az adott terület ügyében jogosultak képviselni az intézményt.
4. A további felhatalmazás az intézmény képviselőjeként történő eljárásra:
Vezető

Felhatalmazás az intézmény képviselőjeként való eljárásra

MINTA

4. A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje
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Vezetői szint
Intézményvezető

Szervezeti
Rendje és formája
egység
1. számú szervezeti Értekezletek ideje, rendszeressége: éves munkaterv
egység:
szerint
Robogó utca
Csoportos megbeszélések ideje, rendszeressége: 23 hetente
Egyéni beszélgetések, beszámolók, tájékoztatás
ideje, rendszeressége: éves munkaterv alapján,
aktualitásnak megfelelően

Intézményvezet
ő helyettes

Egyéb
írásbeli
kapcsolattartás
ideje,
rendszeressége:
éves
munkaterv
alapján,
aktualitásnak megfelelően
2. számú szervezeti Értekezletek ideje, rendszeressége: éves munkaterv
egység:
szerint
VI. utca
Csoportos megbeszélések ideje, rendszeressége:23 hetente
Egyéni beszélgetések, beszámolók, tájékoztatás
ideje, rendszeressége: éves munkaterv alapján,
aktualitásnak megfelelően

Középvezetői
szint
1. MIP
2. MK 1.
MK 2.

Egyéb
írásbeli
kapcsolattartás
ideje,
rendszeressége:
éves
munkaterv
alapján,
aktualitásnak megfelelően
1. számú szervezeti Értekezletek ideje, rendszeressége: havonta
egység:
Robogó utca
Csoportos megbeszélések ideje, rendszeressége: 34 hetente
2. számú szervezeti
egység:
Egyéni beszélgetések, beszámolók, tájékoztatás
VI. utca
ideje, rendszeressége: éves munkaterv alapján,
aktualitásnak megfelelően
Egyéb
írásbeli
kapcsolattartás
rendszeressége:
éves
munkaterv
aktualitásnak megfelelően

5. Szervezeti egységek közötti kapcsolattartás
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ideje,
alapján,

Szervezeti
egység
1.
szervezeti
egység:
Robogó utca

Partner (másik)
Rendje és formája
szervezeti egység
2.
számú - Együttes értekezletek ideje, rendszeressége: nevelési
szervezeti
értekezletek, csapatépítő programok
egység:
- Csoportos megbeszélések ideje, rendszeressége:
VI. utca
aktualitásnak megfelelően
- Vezetői megbeszélgetések, tájékoztatók ideje,
rendszeressége: napi, heti és havi
- Egyéb írásbeli kapcsolattartás ideje, rendszeressége:
éves munkatervnek megfelelően

A vezetők közötti feladatmegosztást a 8. számú melléklet tartalmazza.

6. számú melléklet
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Az ünnepélyek, megemlékezések rendje

Az ünnepély, megemlékezés (irányadó)
időpontja
október
december
december
február
március
március
április
május
május
május
június

Az ünnepély, megemlékezés neve
Állatok napja
Mikulás
Karácsony
Farsang
Szabadságharc ünnepe
Víz világnapja
Föld napja
Anyák napja
Gyermeknap
Madarak, fák napja
Nagyok búcsúztatója, évzáró

Az intézmény hagyományápolása körébe tartozó rendezvények

A rendezvény neve

A rendezvénnyel
érintettek köre

Hagyományőrző műsor, táncház

minden csoport

A rendezvény
(hozzávetőleges)
időpontja
havonta

Kirándulások (Gödöllő - Kastély park,
Naplás-tó)
Szüreti kavalkád
Állatkert látogatás
Adventi készülődés
Farsangi kavalkád
Húsvéti készülődés
Születésnapok
Névnapok
Gyermeknap
Családi nap
Nyári természetismereti tábor

minden csoport

évszakonként

minden csoport
minden csoport
minden csoport
minden csoport
minden csoport
minden csoport
minden csoport
minden csoport
minden csoport
5 éves kortól

októberben
alkalmanként
advent időszakában
februárban
húsvét előtt
aktualitás napján
aktualitás napján
május
május
június vagy július
hónapban

Az intézmény jelkép, viselet, egyéb külső jegy, mint hagyomány
ápolásának, használatának leírása
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Megnevezés

Leírás

Óvodai logó

használata zászlón, pólón, láthatósági
mellényen
óvoda gyermekei, személyzet belső-külső
rendezvényeken, intézmény képviseletekor
óvoda gyermekei séták, kirándulások,
rendezvényeken, intézmény képviseletekor
bejáratnál, csoportszobákban

Óvodai póló
Óvodai láthatósági mellény
Intézményi dekoráció

7. számú melléklet
Az egészségügyi ellátás rendje
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Orvosi vizsgálat
Az egészségügyi ellátás megnevezése

Óvoda orvosi szolgáltatás

Az ellátást nyújtó pontos megnevezése
általános állapotfelmérés
Az ellátást nyújtó foglalkoztatásának jellege megbízás
(teljes, részmunkaidő stb.)
Az ellátást nyújtó által az intézményben törvényben előírtak szerint
töltendő idő
Az ellátás nyújtásának helye (pontos címe)
1172 Budapest, Robogó u.3.
1172 Budapest, VI. u. 14.
Az ellátás nyújtása során annak a háziorvosnak Dr. Móra Imola
(háziorvosi körzetnek) a megnevezése, akivel Dr. Kovács Mária
együttműködve történik a szolgáltatás nyújtás

Védőnői szolgáltatás
Az egészségügyi ellátás megnevezése

Védőnői szolgáltatás

Az ellátást nyújtó pontos megnevezése

általános szűrés

Az ellátást nyújtó foglalkoztatásának jellege megbízás
(teljes, részmunkaidő stb.)
Az ellátást nyújtó által az intézményben törvényben előírtak szerint
töltendő idő
Az ellátás nyújtásának helye (pontos címe)
1172 Budapest, Robogó u.3.
1172 Budapest, VI. u. 14.
Az ellátás nyújtása során annak a védőnőnek Katona Csabáné
(védőnői körzetnek) a megnevezése, akivel Kovács Judit
együttműködve történik a szolgáltatás nyújtás
Fogászati ellátás
Az egészségügyi ellátás megnevezése

Iskolafogászati ellátás

Az ellátást nyújtó pontos megnevezése

csoportos prevenció, egyéni szűrés

Az ellátást nyújtó foglalkoztatásának jellege megbízás
(teljes, részmunkaidő stb.)
Az ellátást nyújtó által az intézményben törvényben előírtak szerint
töltendő idő
Az ellátás nyújtásának helye (pontos címe)
1172 Budapest, Robogó u.3.
1172 Budapest, VI. u. 14.
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Az ellátás nyújtása során annak a fogorvosnak Dr. Horváth Nikoletta
(fogorvosi körzetnek) a megnevezése, akivel
együttműködve történik a szolgáltatás nyújtás

8. számú melléklet
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A rendkívüli események esetén teendő alapvető intézkedések
Rendkívüli esemény megnevezése
Tűz

Árvíz

Földrengés

Bombariadó

Egyéb veszélyes helyzet

Intézkedések
A helyi Tűzvédelmi Szabályzat utasítása alapján:
1.1. Az épület kiürítése a Tűzriadó terv szerint
1.2. A tűzoltóság értesítése
1.3. A tűzoltás megkezdése
1.4. Az egyes értékek mentése
1.5. A gyermekek elhelyezése, illetve hazavitelének
megszervezése a szülők értesítésével
1.6. A fenntartó értesítése
1.1.
A
gyermekek
biztonságba
helyezése,
hazavitelének megszervezése a szülők értesítésével
1.2. Az illetékes szervek értesítése
1.3. Érték mentés
1.1.
A
gyermekek
biztonságba
helyezése,
hazavitelének megszervezése a szülők értesítésével
1.2. Az illetékes szervek értesítése
1.3. Érték mentés
1.1. Az épület kiürítése a Tűzriadó terv szerint
1.2. Az illetékes hatóságok értesítése
1.3. A gyermekek elhelyezése, illetve hazavitelének
megszervezése a szülők értesítésével
1.4. A fenntartó értesítése
1.1.
A
gyermekek
biztonságba
helyezése,
hazavitelének megszervezése a szülők értesítésével
1.2. Az illetékes szervek értesítése
1.3. Indokolt esetben tanítási szünet elrendelése

9. számú melléklet
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Az intézményvezető feladat- és hatásköreiből leadott feladat- és hatáskörök
1.1. Általános vezetői feladatok- és hatáskörök közül
Intézményvezető részére meghatározott feladatAz átadott feladat- és hatáskör
és hatáskörök
új címzettje
Az alapdokumentumokkal összefüggő feladatok közül átadott feladat- és hatáskörök
mulasztási naplók ellenőrzése
Lőrinczné Kincses Szilvia
csoportnaplók ellenőrzése
Szabóné Kökény Judit
fejlődési naplók ellenőrzése
Lőrinczné Kincses Szilvia, Szabóné
Kökény Judit
A minőségirányítással összefüggő feladatok közül átadott feladat- és hatáskörök
a MIP működtetése
Gécziné Szécsi Margit,
Kökény Judit
a kérdőívek kiértékelése
nevelőtestület

Szabóné

Adatnyilvántartással, kezeléssel összefüggő feladatok közül átadott feladat- és hatáskörök
személyi anyagok
Szabóné Kökény Judit
pedagógus igazolványok
Andréné Varga Tünde
utazási igazolványok
Andréné Varga Tünde
A munkáltatói jogok gyakorlásával összefüggő feladatok közül átadott feladat- és hatáskörök
dajkák munkájának ellenőrzése
Szabóné Kökény Judit
dajkák feladatának koordinálása
Szabóné Kökény Judit
A továbbképzéssel, képzéssel összefüggő feladatok közül átadott feladat- és hatáskörök
nincs
A gyermek veszélyeztetettséggel összefüggő feladatok közül átadott feladat- és hatáskörök
gyermekvédelmi feladatok
Gécziné Szécsi Margit, Lautnerné
Németh Orsolya
SNI gyermekek követése
Pintér Mihály Máténé
A munkaidő nyilvántartással összefüggő feladatok közül átadott feladat- és hatáskörök
tanítási időkeret, óvónői jelenléti
Lőrinczné Kincses Szilvia
dajkák jelenléti
Freyné Nagy Katalin, Vadnai Noémi
túlóra, beosztás
Lőrinczné Kincses Szilvia, Szabóné
Kökény Judit

Gazdálkodással összefüggő feladatok közül átadott feladat- és hatáskörök
tanfolyami díjak
Lőrinczné Kincses Szilvia, Szabóné
Kökény Judit
csoportpénzek
Csoportos óvodapedagógusok, SZSZ
tisztítószerek kerete
Andréné Varga Tünde
Egyéb átadott feladat- és hatáskörök
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Tűz- és munkavédelem

Knauszné
Tiborné

Édl

Adrienn,

Géhner

1.2. A köznevelési feladatokhoz kapcsolódó vezetési feladat- és hatáskörök közül
Intézményvezető részére meghatározott feladat- Az átadott feladat-és hatáskör új
és hatáskörök
címzettje
A pedagógiai programmal összefüggő feladatok közül átadott feladat- és hatáskörök
a PP módosítása, követése
Szabóné Kökény Judit
jogszabálykövetés
Kadenszky Karolina
A munkatervvel összefüggő feladatok közül átadott feladat- és hatáskörök
munkatervi javaslatok összegzése
Lőrinczné Kincses Szilvia, Ipacs
Mona
beszámolók összegzése
Gécziné Szécsi Margit, Knauszné Édl
Adrienn
A nevelőtestülettel, az alkalmazotti közösséggel, a szakmai munkaközösséggel összefüggő
feladatok közül átadott feladat- és hatáskörök
belső fejlesztő tevékenység
változó
munkaközösségi teendők
munkaközösségi vezetők
dajkák belső képzése
Szabóné Kökény Judit
Az óvodában működő egyéb szervezetekkel összefüggő feladatok közül átadott feladat- és
hatáskörök
Alapítvány 1.
Andréné Varga Tünde
Alapítvány 2.
Szabóné Kökény Judit
Szülők közössége
Lőrinczné Kincses Szilvia, Szabóné
Kökény Judit
A gyermeki jogviszony keletkezésével és megszűnésével összefüggő feladatok közül átadott
feladat- és hatáskörök
beiratkozás
Lőrinczné Kincses Szilvia, Szabóné
Kökény Judit
férőhely lemondása írásban
csoportos óvodapedagógusok
Az oktatás megszervezésével összefüggő feladatok közül átadott feladat- és hatáskörök
A szakmai ellenőrzéssel összefüggő feladatok közül átadott feladat- és hatáskörök
belső fejlesztő csoport tevékenysége
változó
Egyéb átadott feladat- és hatáskörök

Kiegészítés, módosítás
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2015.05.28-án kelt 211/2015. (V.28.) Kt. határozat alapján módosított Alapító
okirat alapján:
8. old. kiegészül:
1. Az intézmény adatai
A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének
1

megnevezése
Rákosmenti Gesztenyés Óvoda

székhelye
1172 Budapest-Rákosliget, VI. u. 14.

Költségvetési szerv irányító szervének/felügyeleti szervének
megnevezése: Budapest, Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselőtestülete
székhelye: 1173 Budapest, Pesti út 165.
9. old. módosul:
6. Ellátandó alaptevékenységek
Helyébe lép:
A költségvetési szerv tevékenysége
Költségvetési szerv közfeladata: Óvodai nevelés ellátás
A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
1

szakágazat száma
851020

szakágazat megnevezése
Óvodai nevelés

Az intézmény alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása
Helyébe lép:
A költségvetési szerv alaptevékenysége:
Óvodai nevelés: A gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig tartó
tevékenység, amely az „Óvodai nevelés országos alapprogramja”elveivel összhangban
készített helyi pedagógiai program szerint valósul meg. A helyi pedagógiai program
megvalósítása során az óvoda együttműködik más, a köznevelés területén feladatot ellátó
intézményekkel.
Az óvodai nevelés sajátossága a székhelyén és a telephelyén: A többi gyermekkel együtt,
azonos csoportban nevelhető beszédfogyatékos sajátos nevelési igényű gyermek ellátása.
Az alaptevékenységek területei:
Helyébe lép:
A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
1
2

kormányzati funkciószám
091110
091120

3
4
5

091140
096015
096025

kormányzati funkció megnevezése
óvodai nevelés, ellátás szakmai feladati
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének,
ellátásának szakmai feladati
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Budapest Főváros XVII. kerülete
A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:
ingatlan címe

ingatlan
helyrajzi
száma

vagyon feletti rendelkezés vagy
a vagyon használati joga

ingatlan
hasznos
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az ingatlan
funkciója,
célja

1
2

1172 Budapest,
Robogó utca 3.
1172 Budapest, VI.
utca 14.

130667

alapterülete(
m2)
398

130129

255

Korlátozott, kiterjed:
- a Rákosmenti Robogó
Óvoda eszközeinek tartós
és eseti – helyiségeinek
maximum egy évig történő
bérbeadására,
- - a Rákosnenti Robogó
Óvoda rendeltetésszerű
működése során
elhasználódott, illetőleg
feleslegessé vált tárgyi
eszközök – kivéve ingatlan
- értékesítése

óvoda

9. old.
7. Az intézmény gazdálkodási besorolása, egyéb gazdálkodási adatok
Kiegészülnek:
A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések
A köznevelési intézmény fenntartójának megnevezése: Budapest Főváros XVII. kerület
Rákosmente Önkormányzata
székhelye: 1173 Budapest, Pesti út 165.
A köznevelési intézmény
típusa: Óvoda
alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: Óvodai nevelés
gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: A mindenkori éves költségvetési rendelet
szabályai szerint

10. old.
9. Munkáltatói jogok gyakorlásának rendje
Kiegészül:
A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:
A megbízó: Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselőtestülete
A megbízás időtartama: Határozott idejű
A megbízás módja: Nyilvános pályázat kiírása a mindenkor hatályos jogszabályi
rendelkezéseknek megfelelően

A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyik jogviszonya:
1

foglalkoztatási jogviszony
Közalkalmazotti jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény alapján

A költségvetési szerv szervezeti felépítése és működése: A költségvetési szerv szervezeti
felépítését és működésének rendjét. a vezetők közötti feladatmegosztást, a belső és külső
kapcsolatokra vonatkozó rendelkezéseket Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg
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12. old.
Az intézmény szervezeti és működési rendszere, ezen belül a szervezeti egységek,
telephelyek megnevezése
kiegészül:
A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési
intézmény
székhelyén: 100 fő
telephelyén: 75 fő
A dokumentum kiegészül:
Záró rendelkezés
A módosított okiratot 2015.augusztus 1 napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a
költségvetési szerv 2014. június 19. napján kelt – 191/2014. (VI.19.) Kt. határozat 2. számú
mellékletként kiadott – alapító okiratát visszavonja.

Budapest, 2015. június 19.

………….……………..……
Kiss Csabáné
Intézményvezető

Felülvizsgálat, módosítás
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Polgármester Hivatala Belső
Ellenőrzés javaslatára:
Jogszabályi hatályon kívül helyezése miatt az 5. oldalon törlésre kerül:
Törvények:
138/1992. (X.8.) Korm. rend.

98

10. old.
9.2. Foglalkozási jogviszonyok
Törlésre kerül: …… a közoktatási intézményekben történő végrehajtásáról szóló 138/1992. (X.
8). Korm. rendelet hatálya alá tartoznak.
Helyébe lép:
Az intézményben foglalkoztatottak a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény hatálya alá tartoznak.

………….……………..……
Kiss Csabáné
Intézményvezető

Budapest, 2016. december 19.
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