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A K6b6nyai Gyermekek Hdza 6voda (a tovSbbiakban: Ovoda) Szervezeti 6s

Mrikdd6si Szab6lyzatdt (a tov6bbiakban: SZMSZ) - az 6voda vezetljdnek e16-

terjeszt6se alapjin - meghatdrozott k6rd6sekben az 6vodai Sziil6i Szewezet (a
tov6bbiakban: SZSZ) v6lem6ny6nek kik6r6s6vel 6s a fenntart6 egyenrtes6vel, a
nevel6testiilet elfog adta.

f. A Szervezeti 6s Miikiid6si Szabiiyzat szem6lyi hatilya

A Szervezeti 6s Mrikdd6si Szabillyzat a mell6klet6tkepezo bels6 szabdlyzatok-
kal egytitt az Ovoda valamennyi kdzalkalmazottjdra 6s a szolgd\tat6st ig6nybe
vev6 sziil6kre, valamint az 6voddval kapcsolatban nem 6116 m6s szem6lyekre
kotelez6 6rv6nyti.

II. Az 6voda alaptev6kenys6g6t szab6lyoz6 jogszab6lyok

I. 1993 6vi LXXIX tdrvdny a kdzoktat6sr6l (tov6bbiakban: Kt.)
2.2011. 6vi CXC. Tdrvdny anemzeti k<iznevel6sr6l (tov6bbiakban: Nk|
3.20t1.6vi CXCV. tdrv6ny az ilIlarrthililartdsrol (a tov6bbiakban Ant.; a v6gre-
hajt6s6r6l s2616 36812011. (XII.31.) Korm. rendelettel (a tov6bbiakban: Avr.)
egys6ges szerkezetben
4. 1995.6vi LXVI. tdrv6ny akdziratokr6l, a kdzlev6ltdral<r6l,6s a mag6nlev6lt6-
ri anyag v6delm6r6l
5. 1997 .6vi XXXI. tdrv6ny a gyermekek v6delm6r6l 6s a gy6mngyi igazgat6sr6l
6. 1992. 6vi XXXII. tdrv6ny a kdzalkalmazottak jogdllilsir6l (tov6bbiakban:
Kjt.)
7.2007.6vi CLII. tdrv6ny egyes vagyonnyilatkozat-t6teli kdtelezetts6gekr6l
8. 2012.6v I. Tv. a Munka tdrv6nykdnyv6r6l (Tov6bbiakban: MT)
9.2008.6vi XLVII. tdrv6ny a gazdasdgi rekl6mtevdkenyseg alapvet6 felt6telei-
161 6s egyes korl6tair6l 8.$ (4) bekezdds
10.3631 2012. (XII. 17.) Korm6nyrendelet az 6vodai nevel6s orsz6gos alapprog-
ramj 6nak kiaddsdr 61 (tov6bbiakban OAP)
ll. 22912012. (VIII. 28.) Korm6nyrendelet a nemzeti k0znevel6sir6l s2616 tor-
v6ny v6grehajtdsitrol
12. 13811992. (X.28.) Korm6nyrendelet a kdzalkalmazottakr6l s2616 1992. evi
XX)(Ill.torv6nyv6grehajtdsitr6lakdzoktatdsiintdzm6nyekben
13. 2012012. (Vm. 31.) EMMI rendelet a nevel6si-oktat6si intezmenyek mrik6-
d6s6r61 6s a kdznevel6si intezmenyek n6vhasznillatdrol (tov6bbiakban: R)
14. A Korm6ny 32612013. (VIII.30.) rendelete a pedag6gusok el6meneteli rend-
szer6r6l 6s a kdzalkalmazottak jog6l16s6r61 sz6lo l992.evi XXXIII. tdrv6ny
kdznevel 6s i int6zm6nyekb en tdrt6n6 vdgrehaj t 6sdr ol.
15.33512005. (XII.29.) Korm. rendelet akdzfeladatot ell6t6 szervek iratkezell-
s6nek 6ltal6nos kdvetelm6nyeir6l
16. 1999.6vi XLII. torv6ny a nemdoh6nyz6kv6delm6r6l

I(ob6nyai Gyerrnekek HdzaOvoda - 1103 Budapest, Kada u.27-29.
Szet'vezeti 6s M iikddds i Szabdlv zat
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17. Budapest Fovdros X. kertileti Onkorm6nyzat polgdrmestere es jegyzoje
312012. (III.1.) polgSrmesteri ds jegyz6i utasit6s

III. Az Ovoda alap adatai

Azintezm6ny neve: Kob6nyai GyermekekHdza6voda
Szdkhelye, cirne: 1103 Budapest, Kada u.27-29.
Hrsz.: 4167lll
Alapit6: Budapest F6v6ros X. kertilet

K6b6nyai Onkorm6 ny zat K6pviselo - testiilete
Alapit6s 6ve: 2012.
Fenntarl6: Budapest Fov6ros X. keriilet

K6b6nyai Onkorm6nyzat
1102 Budapest, Szent Lhszlo ter 29.

Alapito okirat kelte, szama: 2015. m6rcius 27. -W599015120151il.
Mrikoddsi kore: Budapest Fov6ros X. Kertilet

Kob6nyai Onkorm 6ny zat K6pviselo-testiilete
6ltal rn e ghatdr ozott kor zet

OM azonosit6ja: 201652
TB sz6ma: 217 611
PIR sz6ma: 798912
Statisztikaitorzsszdma: 1 57989 18

TEOR sz6ma: 8011
Banksz6mla szdma: OTP Bank Nyr-t. X. kertileti Fi6k

1t784009-1s798918
Ad6szdma: 15798918-2-42

A kiilts6gvet6si szerv f6tev6kenys6g6nek Sllamhfiztart6si szakhgazati beso-
ro16sa:

Szakdgazat szdma S zakdeazat m e gnev ez 6 s e

1 8s 1 020 Ovodai nevel6s

A kiilts6gvet6si szerv alaptev6kenys6g6nek kormSnyzati funkci6 szerinti
megieliil6se:

Korm6ny zati funkcioszdm KormSnyzati funkci6 megnevez6se

1 0133s0
Az onkormdnyzati vagyonnal val6
gazddlko d5s s al kap c so I ato s fel ada-
tok

2 066010 Zoldtertilet - kezel6s

a
J 091110

Ovodai nevel6s, ell6t6s szakmai fel-
adatai

Kob6nyai Gyerrnekek Hdza Ovoda - 1 103 Budapest, Kada u. 27 -29.
Szervezeti 6s Miik6d6si Szabiiyzat



4 091120
Saj 6tos nevel6si ig6nyii gyermekeke
6vodai nevel6sdnek, e116t6s6nak

szakmai feladatai

5 09tr40 Ovodai neve16s, e116t6s miikodtet6si
feladatai

6 0960 I s
Gyermek6tkeztet6s kdznevel6si in-
t6zm6nyben

7 096025
Munkahe ly i etkeztet6 s kozneve 1 6 s i
intdzmenyben

8 104060
A gyermekek, fiatalok 6s csalSdok
6letmin6 s e get i av it6 programok

9 I 07080
Es6lyegyenl6s6g el6segit6s et celz6
tev6kenys6eek 6s programok

Feladata tovdbbd a szakertoi v6lem6nye alapjdn integr6ltan nevelhet6-oktathat6
autista, 6s a megismer6 funkci6k vagy a viselkedds fejl6d6sdnek tart6s 6s sirlyos
rendelleness6g6vel knzdo saj6tos nevel6si igdnyii gyermekek e116tdsa. A megis-
mer6 vagy a viselked6s fejl6d6s6nek tart6s 6s srilyos rendelleness6g6vel ki.izd<i
integr6ltan nevelhet<i saj6tos nevel6si ig6nyti gyermekek 6vodai e115t6sa a szak-
erl6i bizotts6g v6lem6ny e alapj 6n.

Az 6voda94 fer6he11ye1, 4 csoporttal mrikddik.
Enged6lyezett l6tszdm: 1 fo 6vodavezeto, 8 fb 6vodapedagogus, I fo fejleszt6-
pedag6gus, 1 fb 5vodatitkdr,l f6 pedag6giai asszisztens,0,5 f6pszichol6gus, 4
fo dajka, 1 fo konyhai kisegito - dada, 0,5 fl6 kisegit6 dolgoz6 - kerti munk6s,
0,5 fb takarit6.

AzOvodahosszir belyegzoje (1 db):

Abelyegz6 felirata: K6b6nyai Gyerme kek Hdza 6voda
1103 Budapest, Kada u.27-29.

Telefon: 262-4409
oM201652

Korb6lyegzoje (2 db):

Abelyegz6 felirata: K6b 6nyai Gyerme kek Hdza 6vo da
1 103 Budapest , Kada u. 27 -29 .

Telefon: 262-4409
oM20t652

Abelyegz6k az 6voda zdrt szekr6ny6ben tal6lhat6k az 6vodavezetoi irod6ban.
Belyegzokhaszndlatirendj6tazlratkezel6siSzabdlyzattartalmazza.

K6b6nyai Gyermekek Hdza Ovoda - I l03 Budapest, Kada u.27 -29.
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lY. Az 6voda miiktid6si rendje

l. Az 6voda nyitva tartdsa, a gyermekek fogad6sa
Az ovoda h6tfbt6l p6ntekig tart6,6t napos munkarenddel eg6sz 6ven 6t folyama-
tosan miikodik. Az ovodai nevel6si 6v szeptember 1-j6t6l a kovetkezo 6v au-
gusztus 3l-igtart.
a)A ny6ri id6szakban a csoportok dsszevontan mtikddnek a nyitvatartdsi rend-
b en szab Slyozottak szerint.
A ny6ri zitrdsrll a fenntart6 ddnt. A zdrdsrol a szi.il6ket a kdzponti falirijs6gon
titlekoilatjuk febru5r 15-ig, 6s ennek tudom6sul v6te16t al6ir6sukkal igazoljdk.
Ny6ri zitrvatartds ideje alatt az Ugyeletet ig6ny16 gyermekek elhelyezeset m6sik
6vod6ban biztositjuk.
Ny6ri zitrds alatt szerdai napokon az 6voddban iigyeletet kell tartani ahaladekta-
lanul intdzkedest ig6nyl6 tigyek lebonyolit6sa miatt reggel 8 6r6t61 12 6rdig.
b) A t6li zdrdsr6l a k6t i.innep kdzdtt a fenntart6 ddnt r6gi6nk6nt megjeldlve k6t-
h6rom 6vod6t, ahovit a szi.il6k a karScsony 6s irj6v kdzdtt tigyeletet k6rhetnek. A
szi.il6ket nyilatkoztatjuk, hogy k6rik-e az 6vodai elhelyezest a kijel61t 6voddkba.
Az 6vodai neveldsi 6v rendj6ben az 5 nevel6s n6lkiili munkanap - nevel6testi.ile-
fi ertekezletek, tanulm6nyi kir6ndul6sok lebonyolf tdsitra - kertil felhasznitl6sra.
A nevel6s n6lktili munkanapr6l a sztil6ket szeptemberben kifiiggeszt6ssel 6s a
honlapon tdjekortafiuk az 6ves munkatervben foglaltak alapjdn, Ezek id6pontj6-
r5l a sziil6ket legal6bb h6t nappal a zdwatartds el6tt kiildn 6rtesitji.ik. Azigyelet
megszervezlse intlzmenyi szinten, illetve a kdrnyez6 6vod6ban tdrt6nik.

2. Nyitvatartdsi id6: napi 12 6ra;600 6r6t61 1800 6r6ig.
Rendezv6nyek eset6n anyitvatart6si id6t6l va16 elt6rdst az 6voda vezetoje enge-
d6lyezheti.
Ugyeleti rend: A reggeli i.igyelet 600 - 7oo-ig, a del*6ni 1700.* t61 1800 - ig 6s--
szevont c sop orttal, 6vo dapedag6 gus ir 6ny itdsdval tdrt6nik

3 . Y ezetok int6zm6nyb en v al6 tart6 zko dds 6nak ren dj e :

Az ovoda egdsz nyitvahrt6si ideje alatt felel6s vezet6nek kell az intlzm6nyben
tart6zkodnia.
Az ivodavezetot akadillyoztatilsa eset6n teljes felel6ss6ggel a vezeto-helyettes
helyettesiti.
Az 6vodavezetb 6s a vezet6 - helyettes egyidejii t6vo116te eset6n a vezet6 fel-
adatait a felel<is vezet6l6tjael (Felel6s vezeto:1. az 6vodavezeto 6ltal megjeldlt
szem6ly 2. az 6vod6ban a legtdbb szolgdlai id6vel rendelkez6 6vodapedag5gus)
intdzkedlsi jogkdre kizitr6lag az Svoda zdkken6mentes miikdd6s6vel, a gyere-
kek biztons6g6nak meg6v6s6val osszefiiggo azonnali ddnt6st ig6nyl6 tigyekre
terjed ki. A helyettesit6s sor6n a felel6s vezet6 a jogszab6ly, illetve az 6voda
bels6 szabdlyzataiban, rendelkez6seiben a kizitrolag az lvodavezeto jogkrir6be
utalt Ugyekben nem ddnthet.

Kobdnyai Cyerrrekek ll6zaOvoda - I 103 Budapest, Kada u.27-29.
Szervezeti ds Miikdd6si Szab|lvzat
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A reggel 600 6ri*61700 6rdig, illetve a d6lutdn 1700 6rdt6l 1800 ordigterjed6 id6-
ben a vezeto helyettesitds6nek ellfitdsdban kdzremrikddnek a munkarend szerint
ez id6ben munkSt v6gz6 6vodapedag6gusok. Int6zked6sre a magasabb fizet6si
fokozatba tartoz6 6vodapedag6gus jogosult. Intdzkedesi jogkdre az intdzm6ny
mrikdd6sdvel, a gyermekek biztons ilgdnak meg6v6s6val dsszefli ggo, azonnali
dont6st ig6ny16 i.igyekre terjed ki.

4.Azalkalmazottakbenntartozkodds6nakrendje
a) Az 6vodapedag6gusok
Az Svodavezeto munkaideje heti 40 6ra, ebb6l kdtelez6 6raszilmaheti 10 6ra.
Az 6vodavezeti-helyettes munkaideje heti 40 6ra, ebb6l kotelez6 6raszdmaheti
24 6ra. A 24 or6n tli,li munkaidej6ben, a vezetovel vagy az 6vodatitkirral,, a
munkakdri leir6s szerinti feladatait v 6gzi.
Az 6vodapedag6gusok munkaideje heti 40 6ra, ebb6l heti kdtelez6 6raszdmuk
32 6ra.
Az 6vodavezeto-helyettes 6s az 6vodapedag6gus neveldssel le nem kdtdtt felada-
tok kdr6t, munkaidejet az 6ves munkaterv 6s a vezet6i utasitds szabillyozza. A
pedag6gusok munkarendj6t az 6vodavezet6 : ;gy illlitja cissze, hogy az 6vodatel-
jes nyitva tartdsdban 6vodapedag6gus foglalkozzon a gyermekekkel (6 -18 ora).
A pedag6gusok jogait 6s kdtelezetts6geit a Kdznevel6si tdrvdny rcgziti.
A nevel6si-oktat5si intdzmdnyben dolgoz6 pedag6gus heti teljes munkaideje k6-
telezo 6r6kb61, valamint a teljes rendes munkaid6 neveldssel le nem kdtdtt r6sz-
6ben el16tott feladatokhoz szi.iks6ges id6b61 511.

A pedag6gusok napi munkarendj6t, a feliigyeleti 6s helyettesit6si rendet az 6vo-
davezet6-helyettes illlapitja meg az 6vodavezet6 j6v6hagydsdval. A mtiszakok
elcser6l6sdt az 6vodavezet6 engedelyezi. A pedag6gus kdteles munkakezd6s
el6tt munk6ra k6pes 6llapotban munkahely6n megjelenni. A reggeli tigyeletet
e116to pedag6gusnak az igyeletkezddsn6l legal6bb 6t perccel kor6bban kell 6r-
keznie.
A pedagogusnak a munkrlbol valo tdvolmaraddsdt el6zetesen jelentenie kell,
hogy feladatfinak el16t6s6r61 szakszerihelyettesit6ssel gondoskodni lehessen.

b) A nevel6munk6t segit6 kozalkalmazottak
A nevel6munk6t segit6 alkalmazottak munkarendj6t, a tdvollev6k helyettesit6si
rendj6t az 6vodavezet6-helyettes ilIlapitjameg az 6vodavezet6 j6v6hagydsdval.
Az alkalmazottak napi munkabeoszt6s6n6l figyelembe kell venni a kdzoktat6si
intdzmeny fe I ad atai nak zdkken6mente s ellirtils 6t.
A nevel6munkdt segit6 kozalkalmazottak heti munkaideje: 40 6ra. Az 6vodatit-
k6r egy mtiszakos rendben, a dajk6k d6lel6tt-d6lut6n vdltakozl munkakezd6si
rendben dolgoznak. A kertgondoz6 munkaideje a t6li-nyini szezonhozigazodik.
Az alkalmazottak legal6bb 6t perccel kdtelesek munk6ra k6pes 6llapotban mun-
kahelyiikdn megj elenniiik, t6volmarad6sukrol 6rtesitenitik kell az 6v odav ezet6t.

I(ob6nyai Gyennekek H6za Ovoda - I 103 Budapest, Kada u.27-29.
Szervezeti ds M tikdddsi Szabdly zat



9

A MLINKAID6 NYILVANTARTASe :

A munkaid6 nyilvdntartdslMunkaid6 elrendel6s munkaid6 nyilv6ntartdsban tdr-
t6nik val amenny i kdzalkalmazott r 6szdr e.

A munkaid6 nyilv6nlartdst az 6vodavezet6 vezeti,
A tervezett munkaidl kezdest az 6vodavezet6 6s az 6vodavezeto-helvettes adja
ki havonta, el6re 5 nappal.
A munkaid6 nyilv6ntartSs/Munkaid6 elrendel6s elk6szit6s6nek hat6rideje az
adott h6napot kdvet6 honap harmadik munkanapja.

c) A gyermekek benntart6zkoddsdnak rendje
Az 6voda dolgoz6i csak azokert a gyermekekdrt felel6sek, akiket az 6vodapeda-
g6gus a sziL6tdl 6tvett.
A folyamatos napirenden beliil a szervezett tanulSsi folyamatok (foglalkoz6sok)
naponta 6ltal6ban 8-t6l l2-ig tart6 id6szakban zallanak. A sztil6ket k6rjtik, 9
6rdig hozzik be gyermektiket az 6voddba, mert a k6s6bbi 6rkez6s zavarja az
6voda munkarendjdt, a reggelit 9 6rdigtudjuk biztosftani.
A gyermekek 6voddbantartozkod6sSnak maxim6lis ideje napi 10 6ra lehet.
Ha a sziil6 yagy megbizottja az 6voda zirdsdig nem drkezik meg a gyermek6rt,
az 6vodapedag6gusnak a mindenkori torv6nynek megfelel6en kell elj6rni.
d) Az 6vod6val jogviszonyban nem 6116k bel6p6s6nek 6s benntart6zkod6s6nak
rendje
Az 6vodSval jogviszonyban nem 6116k csak az 6vodavezet6, 6vodavezet6-
helyettes, 6vodatitkitr vagy a felel6s vezetl turdtdval6s enged6ly6vel l6phetnek
be 6s tart6zkodhatnak azirft6zm6ny tertileten. Az 6vodai nevel6-oktat6 munk6t
segit6 szakemberek: logop6dus, utaz6 gy6gypedag6gus 6rkez6skor kdteles az
6vodavezet6n6[ bejelentkezni. Az 6vodai szolgdltat6st segft6k: hitoktat6, tanfo-
lyamvezet6 kdteles az 6vodavezetonll bejelentkezni. Az 6voddval jogviszony-
ban nem 6116k kdtelesek az 6vodai szabdlyrendet betartani.
Az 6voda 6ltal szervezett, a sziil6k rdszv6tel6vel tartott rendezv6nyek
alkalmdval az 6voda helyis6geinek haszndlati rendj6t az 6vodavezetoje illlapitja
meg.
Az 6voddba be16p6 szem6lyeket a dajka az 6vodatitkdrhozkfs6ri. Az 6vodatitkdr
a feladatkdr6t meghalad6 i.igyekben jelentkez6 szem6lyeket az 6vodavezetohdz
tufinyitja.
A fenntartoi, szakert6i, tan6csad6i 6s egy6b hivatalos lfitogatds az 6vodavezet6-
vel tcirt6nt egyeztetds szerint tdrt6nik. Az ovodai csoportok, 6s foglalkoz6sok
l6to gatdsdt m 6 s szem6 lyek r 6 szdr e az 6v o dav ezeto enge d 6 lye zi .

e) Munkakdrdk:
Az ovoda dolgoz6it a tdrv6ny el6ir6sai alapjan meg6llapitott munkakordkre a
fenntart6 6ltal engedelyezettlfitszdmban az 6vodavezetlje alkalmazza. Az 6voda
do lgoz6i munk6j ukat munkakdri leir6s a ik alapj 6n v e gzik.

I(obirnyai Gyermekek H6za Ovoda - I 103 Budapest, Kada u.27-29.
Szelvezeti ds Mrik0ddsi Szabdlyzat
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Az ovoddban alkalmazottak kore:
- Pedag6gusok: 6vodavezeto, 6vodavezet6-helyettes, 6vodapedag6gus,

pszichol6gus.
- A pedagogiai rnunk6t kozvetlentil segitok: ovodatitkdr, dajka, pedag6giai

asszisztens.
- Egy6b munkakorok: konyhai kisegito - dada, kisegit6 dolgoz6 - kerti mun-

k6s, takarit6.
- Ovod6nkban minden munkav6llal6nak ndvre sz6lo, feladataih oz szabott

munkakori leir6sa van, amelyet, az alkalmazitst koveto n6h6ny napon beliil
megkap, 6tv etelet altir 6sdv al igazolja.

Az 6vodavezeto munkakori leir6s6t a fenntarto kesziti.

A fent megnevezett munkakorok, munkakori leir6s mint6i az SZMSZ melleklete-
ben r6szletesen megtal6lh atoak,

V. L6tesitm6nyek, helyis6gek hasznSlatdnak rendje

1.Az 6voda l6tesitm6nyeit 6s helyis6geit az int5,zmdny nyitva taftilsdnak ideje
alatt rendeltetdsi.iknek megfelel6en kell haszn6lni.

2. A vSllalkoz6s alapjdn foly6 foglalkoz6sokhoz, valamint a vall6si nevel6shez
az 6vodai nevel6sen kiviil kijelolt helyis6gek 6l1nak rendelkezdsre. A foglalko-
zdsttarlo pedagogus, illetve az egyhdz k6pviseldje felel a helyisdgekben tal6lha-
t6 tdrgyi eszkozok, berendez6sek megov6s6ert. Az ovodai nevel6-oktato munk6t
segit6 szakemberek fogad6or6k alkalm6val kotelesek az 6vodai szabdlyrend
megtartdsdra.

3. Az 6voda tital szervezett, valamint a sztilSk r6szv6te16vel tarlott alkalomszerfi
rendezvdnyek alkalmixal az ovoda helys6geinek haszndlati rendj et az 6vodave-
zeto iilapitja meg.

4. Az 6vodavezet6 dontdse alapj6n, az 6voda szombaton 6s vas6rnap is nyitva
tafthato. Az ovoda helyis6geit megfeleloen kell haszn6lni. Aki hasznalja, felelos:
a) Az 6voda tulajdon6nak rneg6vdsaert, v6delmd6rt.
b) Az 6v o da rendj 6nek, tisztasdgdnak me gor zes e ert.
c) Az 6voda tiiz- baleset- 6s munkav6delmi szab6lyok betafiflstrcrt.
d) Az 6vod6ban 6s annak 5 rndteres korzet6ben doh6nyozni tilos!
e) Az ovod6t reggel a munkarend szerinti 600 ordra drkezo 6vodapedag6gus 6s

dajka nyitja. Az 6voda ajtaja 900 6r6ig nyitva van, ezt kovet6en 1500 orSig zdrva
tarljuk. A csenget6sre a beoszt6s szerinti dajka nyit kaput, aki a kiils6 liltogatot
az 6v o dav ezetohoz kis 6ri.

I(ob6nyai Gyermekek HdzaOvoda - 1103 Budapest, Kada u.2lig.
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5. Az etelszdllitds a konyh6ba a rneg6llapod5s szerinti id6ben tort6nik. A kony-
h6ban csak a konyhai szemelyzet tartozkodhat.

6. A hivatalos igyirrtezes az 6vodavezeto helyis6g6ben tdrt6nik.
Az 6voddba be16p6 szem6lyeket a dajka az ovodatitkdrhoz kis6ri. Az 6vodatitkdr
a feladatkdr6t meghalado iigyekben jelentkez6 szem6lyeket az 6vodavezetohdz
irdnyitja.
A fenntart6i, szakdrt6i, tan6csad6i 6s egy6b hivatalos lfitogatds az 6vodavezet6-
vel tdrt6nt egyeztetds szerint tdrt6nik. Az 6vodai csoportok, 6s foglalkoz6sok
Iiltogatdsdt m6s szem6lyek rdszdre az lvodavezeto enged6lyezi.
A gyermekek az 6voda helyis6geit 6s udvar6t csak 6vodapedag6gusi feliigyelet
mel I ett haszndlhatl 6k.
A helyis6gek 6s az udvar egy6b haszndlata, vagy hasznosit6sa sor6n a fenntart6
vagyonrendelet6ve I 6s szhan gb an lehet elj 6rni.

7 . Sajdt, y agy idegen tulaj donir eszkdzdk behozatalSnak rendj e :

a)Az 6voda teriilet6re nem az 6voda tulajdon6ban 1ev6 eszk6*., berendez6st

munkavdgzes celjdb6l behozni csak az 6vodavezeto enged6ly6vel lehet.
b) Az 6vodapedag6gus vddo,6v6 el6ir6sok figyelembev6tel6vel viheti be az
6 vo d ai fo g I alkoz6s okra az illtala kdszitett, haszndlt e s zkdzdket.
c) Az 6vod6ba a nagyobb 6rt6ket k6pvisel6 szem6lyes tixgyat a dolgoz6k csak
saj6t felel6ss6gtkre hozhatnak az 6voda teriilet6re. Az 6vodabiztositja a dolgo-
zok reszdre az elzdrds lehet6s6gdt igy azok orz6s6ert, a benni.ik keletkezett k6ro-
kdrt vagy elttin6siikdrt az 6voda felel6ssdget nem vdllal.
d) A szem6lyi tulajdont 6rt biztosft6si k6resem6nyek bekdvetkez6se esetdn az
irtdzmdny k6rt6rit6st csak abban az esetben frzet, ha az eszkoz tirrolilsa 6s hasz-
ndlata a helyi szabSlyzatokban lefrtaknak megfelel6 m6don tdrt6nik.

8. A rekl6mtev6kenys6g szabdlyai
a.) Tilos az olyan rek16m, amely er6szakos, illetve a szem6lyes vagy a
kdzbiztons6gotveszllyeztetomagatartilsradsztdndz.
b) Az intezmlnyben tilos a rekl6mtev6kenys6g, kiv6ve, ha az a gyerekeknek
sz6l6 eg6szs6ges 6letm6ddal, a kdrnyezetv6delemmel, a tfusadalmi, kdz6leti
tev6kenys6ggel, illetve kultur6lis, oktat6si tev6kenysdggel fi.igg 6ssze.
A rekl 6mok el he ly ezds 6r e, terj e szt6 s er e kizdr 6lag az intdzmdny v ezeto adhat
enged6lyt.

I(6b6nyaiGyennekek HdzaOvoda - I103 Budapest, Kada u.27-29.
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VI. Pedag6giai munka bels6 ellen6rz6s6nek rendje

1. A bels6 ellen6rz6s legfontosabb feladata az 6vod6ban foly6 pedag6giai tev6-
kenys6g hat6konys6g6nak m6r6se, mely ellenorzdsi terv alapjdn telj esiil.

2. Az ellenlrzdsi tervet az 6vodavezetil k6sziti el.
Az ellen6rzdsi terv tartalmazza az ellenorz6s teriileteit, m6dszereit 6s iitemez6-
s6t. Az ellen6rz6si tervet az 6voddban nyilv6noss6gra hozzuk. Az ellenlrzdsi
titemtervet 6s a konkr6t szempontokat az 6ves 6voda munkaterv tartalmazza.
Az egyes nevel6si teriiletek ellenorzes6be bevonhat6 a vezeto-helyettes 6s a
szakmai munkakdzdss6g vezetoje. Az ellen6rzds tapasztalatait az lrintett 6voda-
pedag6gussal ismertetni kell ir6sban is, aki az abban foglaltakkal kapcsolatban
6szrev6telt tehet. Az 6vodavezet6 minden 6vodapedag6gus, fejleszt6pedag6gus,
munkakdzdss6g vezetl munk6j6t legalSbb egy alkalommal 6rt6keli a neveldsi 6v
sor6n.

3. Az ellenbrzdsi tervben nem szerepl6 rendkivtili ellenorzesrol az 6vodavezeto
d<int. Rendkiviili ellen6rz6st kezdemdnyezhet: az 6vodavezet6-helyettes, szak-
mai munkakdzdss6g, a szi.il6i szewezet.

4. A pedagogiai munka bels6 ellen6rz6s6nek eredrn6nyeit, illetol eg az ellenorz6s
tapasztalatait 6rt6kelni kell, meg6llapitva az esetleges hi6nyoss6gok megszinte-
t6 s6hez sztiks 6ge s intezkedes eket.

5. A pedagogiai munka bels6 ellenorz6s6nek feladatai:
a) biztositja az 6voda pedagogiai munk6j 6nak Qogszabttlyok), valamint a Helyi
Pedagogiai Program(tov6bbiakban: HPP) eloirt miikod6s6t,
b) el6segiti az intezm6nyben foly6 nevelo-oktat6 munka eredm6nyess6g6t, hate-
konys6g6t,
c) megfelelS informaciot, adatot 6s tdnyt szolgiltat az ovoda nevel6-oktat6
munk6j6val kapcsolatos bels6 ds ktilso drt6kel6sek elk6szitesehez.

6. I(iemelt ellenorz6si szempontok :

a.) a pedag6gusok munkafegyelme,
b) a foglalkoz6sok, illetve kezdem6nyez6sek
c) az ovodapedag6gus 6s a gyermekek kapcsolata,
d) a nevel6munka 6s a tanul6s szinvonala,
e) felkdsziil6s terve zdse, szerv ezdse,
f) alkalrnazott rn6ds zer ei, eszl<ozei,
g) kapcsolat szul6kkel 6s kolleg6kkal,
h) a HPP kovetelm6ny6nek teljesit6se.

Kob6nyai Gyernrekek H6zaOvoda - I 103 Budapest, Kada u.27-29.
Szervezeti ds Mrlikciddsi Szabdlv zat



l3

Az ovodavezeto 6s a helyettes az ellen6rzdsi titemterv 6s az ir6sban rogzitett
munkamegoszt6s alapjitn a pedag6giai munka eredm6nyess6ge es az Svoda za-
var1;alan rniikoddse drdekdben ellenorzi, 6r16keli a kozalkalmazottak - 6vodape-
dag6gusok rrunk6j6t.
Az ellenSr zesi i.itemterv az erintettek szdmlr a hozztferheto .

Az ellen6rz6s kiterjed a munkakorrel kapcsolatos feladatok elvdgzds6nek modj6-
ra, min6s 6,gdre, a munkafegyelemmel osszefiiggo k6rd6sekre.

7. Az ellenorzes form6i:
a) nevelomunka gyakorl at 6nak ell en6rz6se c soporll 6to gat6s s al,
b)besz6moltat6s,
c) ir6sbeli dokument6ci6k ellenSrz6se,
d) szaktan6csad6i felmdrdsek, vizsg6latok.

B. Az ellenorz6s fajtdi:
a) Tervszerii: el6re megbesz6lt szempontok szerint.
b) Alkalomszerti: a probldmdk felttrlsa drdek6ben, a napi felk6szultsdg felm6r6-
sdnek 6rdek6ben.
Az ellenorzesitapasztalatok egy6nileg kertilnek 6rt6kel6sre sz6ban 6s ir6sban.
Az |ltalitnosithat6 tapasztalatok a nevel6testtlettel ismerlet6sre kertilnek a havi
ovodap edago gus i megbe sz6 1 6sek alkalmix al, me 1yr6 I fe lj egyzd s kd sziil.

VII. A vezet6k kiiziitti feladatmegosztds

1.Az ovodavezeto

Az 6vodavezeto fe1eloss6g6t, k6pviseleti 6s dontdsi jogkor6t a Nemzeti Kozne-
veldsi Torv6ny hatSrozza meg. Ellatjatovibb| m5s jogszab6lyok 6ltal avezeto
hat6skor6be utalt feladatokat.
Az 6vodavezeto biztositja atdrgyi- 6s a szem6lyi felt6telekkel azavartalan mun-
kdt, irinyitja az 6voda szakmai eletet.
Tov6bbi feladatait a munkakori leir6s tarlalmazza, melyet a fenntart6 k6szit el.
Az 6voda vezetoje felelos az ovoda szakszeri 6s torv6nyes rniikod6s66rt, az es--
szeri 6s takar6k os gazddlkod6s6rt.
A kiadmfinyozds 6s k6pviselet szabiiyait a hatiiyban l6vo polg6rmesteri 6s
jegyzoi utasit6s szerint litja el, mely az Onkormdnyzatnal, a Polg6rmesteri
Hivatalban 6s az rin6lloan miikodo kolts6gvet6si szervekndl a
kotelezetts6gv6llal6s, a penzigyi ellenjegyz6s, a teljesit6si gazol6s, az
6rv 6 nye s it6 s 6 s az utalv 6ny o z6s szab tiy o zds ttr 6l szol.
lJtalv6nyozdsi hatdskor6t i$ruhitzhatja az intezmenyvezeto-helyettesnek 6s az
ovodatitk6rnak.
Az 6voda vezetoje felel tov6bbd a pedag6giai munk66rt, az 6voda e11en6rz6si,
mdrdsi, 6rt6kel6si mtikodtetds6drl, a min6sit6si elj6r6sok 6s vizsgdk, valamint a

I(6b6nyai Gyermekek HdzaOyoda- 1103 Budapest, Kada u.27-29.
Szerv ezeti 6s M rik0ddsi Szabdlv zat



14

tanfeltigyeleti ellenorzdsek megszervezeseert, lebonyolit6s6nak
zavartalansdgdert, a gyermek- 6s ifiirs6gv6delmi feladatok megszervezesddrt 6s

ell|tdsdert, a nevel6 6s oktat6munka eg6szs6ges 6s biztons6gos felt6teleinek
megteremt6s66rt, a gyermekbaleset megelozds66rt, a gyermekek rendszeres
e g d s z s 6 gti gy i v izs gdlatdnak m e g s z e rv eze s e et\.

Hat6skor6be tafiozik a rendelkez6sdre 6llo koltsdgvet6s alapjin az ovoda mriko-
d6s6hez sztiks6ges szemdlyi 6s t6rgyi feltdtelek biztositSsa.

a) Az intezmlny szakszerii 6s torv6nyes mr.ikod6s66rt.
b) Gyakorolja a munk6ltat6i jogokat.
c) Dont az 6voda mrikod6s6vel kapcsolatos minden olyan kdrddsben,

amelyet jogszabilly nem utal m6s hat6skorbe.
d) Felel a pedag6giai munk66rt.
e) Me gsz erv ezi a gyerm ekv6del m i fe I adatok ellltasdt.
D A KIR adatszolgilltatds hitelessdg66rt.
g) Felel a I(IRA program mrikodtetds66rt.
h) Felel akozoktat6si inform6cios rendszemel kapcsolatos tilekoztat6si fel-

adatok6rl, az 6v o da igy intezes 6nek, irat- d s adatkezel6 s 6nek, adattov 6bbi-
t6s6nak szab 61yo s sdgdeft .

i) Megteremti a nevel6munka biztons5gos felt6teleit.
j) Int6zkedik a gyermekbalesetek megelozese tdrgydban.
k) LehetSs6get biztosft a gyermekek rendszeres egdszs6giigyi sztirds6re.
1) Dont a gyermek ovod6bavalo felv6teldrol a torv6nyben irtak szerint.
m) Dont a felul biriilati 6s torv6nyess6gi k6relmekrol els6 fokon eljhrva, aha-

t5skor6be n tar1',oz6 tigyekb en.
n) Dont a gyermekek csoportba tort6no beosztds6rol.
o) Dont az ovodai elhelyezes - 6tv6tellel, kimaradSssal, fizetesi h6tral6k rni-

atti - megsztintet6sdrol.
p) K6pviseli az 6vod6t.
q) Gondoskodik arr6l, hogy a gyermekek, a sziil6k, 6s a pedag6gusok jogai

marad6ktalanul 6rv6nyestilhessenek, 6s kotelezetts6geik betarlassanak.
r) Felelos a kiilonleges b6n6sm6dot ig6nyl6 gyermek vizsgdlatilnak,

fe liilv i z s g illatdnal< kezdem 6n y eze s e ert, az ellifiits b i zto s it6s 6drt.

Kizdr olago s j o gkor ebe taftozik
a) a nevelotesttilet vezet6se
b) a szakmai munka irtnyitdsa 6s ellen6rz6se
c) a tanrigy igazgat6si dont6sek meghozatala
d) munk6ltat6i, tov ihbd a hat6skor6be tart6 gazddlkod6si, kotele zettsegv 61 I al 6si,
utalv6nyoz6si j ogkor gyakorl6sa
e) fegyelmi jogkor.

Kob6nyai Gyermekek Hdza 6voda - I 103 Budapest, Kada u. 27 -29.
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Kozvetleniil ir6nyitj a:

a) gyermekv6delmi munkSt,
b) munka - 6s tunr 5delmi tev6kenys6get,
c) a gazdillkod6si feladatokban r6sztvev6 6vodatitkitr munk6j6t.

Az 6vodav ezetb hat6skor6bol iltruhdzza az 6vodavezet6-helyettesre :

a) a pszichol6gus, a pedagogiai asszisztens, a dajkdk, konyhai kisegit6 - dada,
kisegit6 dolgoz6 - kerti munk6s, fo takarit6 irdnyitdsdt,
b) anemzeti 6s 6vodai tinnepek megszervezdsdt, a nevel6testtilet jogkdrdbe tar-
toz6 ddnt6sek v6gr ehajtdsdnak ellen6rz6s6t,
c) 6tkezdssel kapcsolatos teend<ik ellirtflsdt,
d) szabads6gok kiad6s6nak megterve zeset.

2. Az 6vodavezet6-helyettes
Az 6vodavezet6-helyettes vezetoi tev6kenysdget az 6vodavezet6 kdzvetlen ir6-
nyit6sa mellett v6gzi, hat6skdr6t 6s annak gyakorldsi m6dj6t a munkakdri leirdsa
szabillyozza. Az 6vodavezeto akadillyoztatdsa eset6n ellfltja a helyettesit6st.
a) Az 6vodavezet6 k6t h6t t6voll6te eset6n a csoport mellett helyettesit6 6voda-
vezeto-helyettes intezkedesi jogkdre kizarl6lag az intezmeny zokken6mentes
mtikodds6vel, a gyerekek biztons6gdnak meg6v6s6val 6sszeftigg6 azonnali ddn-
t6st ig6ny16 tigyekre terjed ki.
b) Az 6vodavezeto egy h6napon beli.ili hifinyzdsa eset6n az 6vodavezet6-
helyettes a munk6ltatoi jogokat is gyakorolja.
c) Az 6vodavezet6 tart6s hiilnyzdsa esetdn (egy h6napon tfli) az 6vodavezet6-
helyettes avezetli feladatokat teljes jogkdrben gyakorolja, kiv6ve fegyelmi e1j6-

r6si i.igyben.

A nevel6si ter0let6n kdzremtikddik a vezetd 61ta1 megilllapitott tev6kenyseg ir6-
nyitdsdban Kdzvetleni.il szervezi es iritnyitja a pszichol6gus,a pedag6giai as--
szisztens, daj k6k, a takaritl, az udv ari ki se gf t6 munk6j 6t.

Felel6s:
a) Az irrtlzmeny i tov 6bbkdp z6 s ek me g szerv ezds 6 6rt.
b. )A szakmai munkakdzd s s6 g mtikdd6 si felt6tel einek b izto sft 6sdert.
c) A szi.il6i szervezet mrikdd6s6nek segit6s66rt.
d) A helyettesit6si beosztSs elk6szft6s66rt.
e) Pedag6 gus ok admini sztr Sci6jdnak e11en6rz6 s 66rt.
Az 6v o dav ezet6 -helyette s feladata:
a) a munkaid6-nyilv Sntartds e11en6rz6se,

b) amennyiben elt6r6st tapasztal a munkaid6-nyilvdntartdsban, tgy a dolgoz6
bevon6s6val meggyozodik a nyilv6ntart6sban szerepl6 adat helyess6g6r61, ha
indokolt jelzi a dolgoz6 rlszdre a nyilv6ntartds javitdsinak szi.iks6gess6g6t, majd
azt az 6vodavezetci-helyettes al6ir6s6val 6s pecsdttel hitelesiti.

I(6b6nyai Gyermekek Hdza Ovoda- 1 103 Budapest, Kada u. 21 -29.
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3. Vagyonnyilatkozat-t6teli kotelezetts6ge van:
a) ovodavezetonek
b) ovodavezeto-helyetteseknek
A vagyonnyilatkozatokat 2 evente a jogszab5lyok betart6s6val, a fenntart6hoz
kell benytjtani. A dokumentumok tdrolilsdrol a fenntart6 gondoskodik.

4 . Ko zalkalmazotti tan 6c s

Feladatait, jogait 6s koteless6geit aKozalkalmazotti Szabdlyzattartalmazza.
Az Ovodavezetoseg havonta egyszer - illetve sziiks6g szerint - tildst tarl.
Az tildsekre meg kell hivni v6lem6nyezdsi-,javaslattev6i joguk gyakorlSsa mratt
a kozalkalmazotti tan6c s k6pvi s el dj 6t.

Az Svoda szervezeti vdzrajza:

V[I. A nevel6testiilet 6s a nevel6testiileti hatfskiiriik 6truhdz6sa

1. A nevel6testi,ilet a nevel6si intezminyben a pedag6gusok kdzdss6ge, nevel6si
k6rd6sekben az 6voda legf6bb tan6cskoz6 6s hat6rozathoz6 szerye.
A nevel6testtilet tagSai az 6vodapedag6gusok, valamint a nevel6munk6t kdzvet-
lentil segf t6 fels6fokfi v lgzettsdgti dolgoz6k.
A nevel6testi.ilet ddnt6si, a magasabb jogszab6lyokban megfogalmazott vdlem6-
nyez6si 6s j avaslatt6teli j ogkdrrel rendelkezik.

A nevel6testiilet kapcsolatt artdsfunak form6i : 6rtekezletek, heti dsszej ovetelek,
megbesz6l6sek, hospit6l6sok, tanulm6nyi kir6ndul6sok, elektronikus hirkozl6si
e szkdzdk alkalmazds 6va1 me gval 6 sul 6 kap c s o I attart6s .

I(ob6nyai Gyerrnekek HdzaOvoda - I103 Budapest, Kada u.27-29.
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Dontdsi j oggal rendelkezik:
a) a pedagogiai program elfogad5sitban,
b) az SZMSZ elfo gadfs ttb an,
c) a munkaterv jovilhagydsaban,
d) 6tfog6 6rtdkel6sek 6s besz6mol6k elfogad6sdban,
e) hiui end e I fo gad 6sdb an,
f) tov6bbkepzesi terv elfogad6sa

Vdlem6nyezi:
a) az egyes pedagogusok kiilon megbizat6sainak elosztitsitt,
b) a v ezeto -he I y ette s me gb izits 6t, a m e gb izds v i s szav on 6s 6t,
c) az intezmdny v ezetoi pro gramokat.

Javaslatot tesz:
a) az 6voda miikod6sdvel kapcsolatos valamennyi kdrddsben.

A nevel6testtilet a dontdseit ertekezleteken hozza ffieg, nyilt szavazassal, egy-
szeri sz6tobbsdggel. Szern6lyi kdrddsekben elozetes dontds alapjin titkos szava-
z6ssal donthet. A szavazatok egyenlos6ge eset6n a vezeto szavazala dont. A
dont6sek eshatdrozatok 6venk6nt sorszdmozva az 6voda irattdrilba kertilnek.
Rendkivtili nevel6testtileti 6rtekezletet kell osszehivni, amennyiben a nevel6tes-
filet 60oh-a k6ri.
A nevel6testtileti 6rlekezlet tarthato a nevel6testiilet tagjainak szem6lyes r6szv6-
tel6vel, y agy elektronikus hirkozldsi eszkozok ig6nybev6tel6vel, konferenciaul6s
tafiilsdval (webkonferencia), ahol a nevelotestrilet tagjai elektronikus riton yesz-

nek r6szt az iil6sen (Messenger):
a) nevel6testtileti 6rlekezlet akkor hatirozatkdpes, hatagainak 51Yo-a jelen van,
b) nyilt szavazassal, egyszeri szotobbs6ggel donthet,
b)err61 jegyzokonyvet, yagy eml6keztet6t kell vezetni,

Az elektronikus hirkozl6si eszkozok igdnybevdteldvel megtartott nevelotestuleti
drtekezl et, konferenc iaii I 6s felt6tel ei, szab iJy ai :

- a nevelotesttilet dont6si 6s v6lem6nyezesijogkor6t gyakorolhatja azzal a
felt6tellel, hogy az olt elhangzottak, a meghozott hatitrozatok 6s v61em6-
nyek ut6lag is ellenorizhelil form6ban rogzit6sre kertilnek, a r6sztvevSk
szem6lye 6s az i.il6s idopontja meghat6rozhat6,6s ezekr6l ut6lag jegyzo-
konyv k6sztil. A jegyzokonyv es az iil6sen meghozott dont6sel<hez, v6le-
m6nyekhez kapcsolod6 dokumentumok al5ir6sa ut61ag, a rogzitetteknek
megfelel6en torl6nik meg.

- A nevelotesttilet tagjai nevelotesttileti tilds tart6sa n6lktil, tdvszavaz6s rit-
j6n is hozhatnak dont6st 6s gyakorolhatj6k v6lem6nyezesijogkoreiket. A
teljes dont6shozatali folyamat ir6sban zajllk, elektronikus hirkozl6si esz-
koz ig6nybev6teldvel. A megkrildott dcint6sek, vdlemdnyek osszesit6sre ds

I(ob6nyai Gyermekek H6za Ovoda - 1103 Budapest, Kada u.27-29.
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utolag is ellen6rizheto form6ban rogzit6sre keriilnek. Az igy meghozott
dontdsekhez, v6lem6nyekhez kapcsolod6 dokumentumok alilirdsa ut6lag,
a r ogzitetteknek megfeleloen torl6nik meg.

- Az iil6s tarlSsa n6lkiili dontdshozatal 6s az elektronikus hirkozl6si eszko-

zok igenybev6tel6vel, konferenciaril6s tartisflal tort6n6 hatixozathozatal

6s v6lem6nyezds eset6n is alkahnazmkell a nevel6testtileti til6sek cissze-

hivbs6ra, napirendj6nek kozl6s6re , hatitrozatkdpessdg6rc, hatarozathozata-

16ra vonatkozo 61ta16nos szablly okat.

Egy nevel6si 6vben a nevelotestr.ilet az alitbbi ertekezletet taftja:
1. Neveldsi dv nyito erl.,ekezlet
2. Oszi nevel6i lfiekezlet
3. Tavaszi nevel6i lrtekezlet
4. Nevel6si ev zdro ertekezlet
5. A nevel6si 6vben rnegrendezesre kerrilS szakmai nap
Az 6vodapedag6gusok minden 6v jfnius 15-ig kotelesek ir6sos besz6mol6t kd-
sziteni az adott nevel6si dvben a csoportban megvalositott feladatik 6rt6kel6s6-
16l. Eves 6rt6kel6st kell k6sziteni a szakmai 6s mrikod6si feladatok ell6t6s6val
me gbizott ovodap edag6 gu snak.
Az ovodapedag6gusnak a gyermek 6rtelmi, besz6d, hall6s-l6tas, mozgasfeil6d6-
s6nek eredmdny6t fel6vente 6rt6kelni kell. A gyerrnek fejlod6sdt szolg6lo inlez-
ke d 6 s eket, me gdll ap it6s okat, j av as l ato kal r o gziten i ke I L

2. Nevelotestiilet munk6j6hoz nyirjtott szakkonyvek, informatikai 6s miiszaki
eszkozok rendje
a) az ovodapedag6gus az ovoda konyvt6r6ban a munkdjShoz sziiks6ges, megta-
l6lhat6 szakmai konyveket a kialakitott kolcsrinz6si rendszer alapjdn kezelje.
b) Az informatikai 6s mtiszaki eszkozoket (sz6mitog6p, laptop, videokamera,
fenyl<epezog6p) csak rendeltet6sszertien haszndlhatja, amennyiben hib6t 6szlel,
azonnal jelentse a munkav6delmi felelosnek. Haszndlhatja a szakmai munk6j6-
hoz sztiks6ges anyagok megtekint6s6hez, tovdbb6 a csoport dokument6ci6j6nak
elk6szitdsehez. M6s tevdkenysdg vegzese az adott eszkozokkel nem engeddlye-
zett.

3 . Pedagogiai adatkezel6siink:
Ovod6nkban az alitbbi kotelezS nyomtatv6nyok vezet6se kotelezS.
Ovodavezet6: a) Felv6teli elojegyzesi napl6

b) Ovodai torzskonyv

I(ob6nyai Gyern, ekek Hdza Ovoda - I 103 Budapest, Kada u.21-29.
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Ovodapedag6gus: a) Felv6teli 6s mula szt6sinaplo
b) Ovodai csoportnapl6
c) Neveldsi 6s fejlesztdsi terv
d) Egydni lapok: a gyermekek fejl6dds6nek jellemzoi

4. A nevel6testiilet nem ruh6zhatja 6t a kovetkezojogkoreit:
a) neveldsi program elfogad6sa
b) szervezeti 6s mrikod6si szabdlyzat elfogad6sa
c) hdzirend elfogad6sa

5. A nevelotesttilet 6rtekezletei:
A nevelotestiilet feladatainak e1l5t6sa, a szakmai kapcsolattarl6s a munkaterv
szerint itemezett nevel6testtileti et1lekezleten, illetve a rendkivtili nevelStesttileti
ertel<ezleten val6sul meg.

A nevelStestiilet a feladatai ell6t6sa sordn, a dontdsei elok6szit6s6re, a vdlem6-
ny6nek kialakit6sdhoz sztiks6ges el6zetes kutatdsok, osszefoglalok, egy6b ir6sos
anyagok e 1k6 s zf t6 s 6re, 16 s zfe I adatok elv e gze ser e tagS ait me gb izhatj a.

Az egyes feladatok elvegzesere tor16n6 megbiz6st a nevelotestr.ilet vezetdje is
megteheti.
Amegbizott, ardbizott feladatot legjobb tud6sa szerint koteles e116tni.

A besz6moltat6sa a nevelotesttilet megbeszdldsdn tort6nik, ahol az elvdgzett fel-
adatrol szitmot ad.

Hat6skor:
A nevelotesttilet a hat6skor6be tartozo feladatok, jogkorok koztil nem ad le, nem
ruhdz 6t senkire semmit.

IX. Szakmai munkaktiziiss6g

A nevel6testiilet az azonos feladatok ell6t6s6ra, illetve nevel6si tertiletenkdnt
szakmai munkakozoss6get hozhat 16tre.

R6szv6tel a pedagogiai munk6ban:
Az ovoda pedag6gusainak szakmai, m6dszertani k6rd6sekben segits6get ad az
6vod6ban folyo nevel6munka tervezesehez, szervezdsehez es ellenSrz6sehez.
Egytittmrikodik az ovodapedag6gusokkal, havi egy alkalomrnal a munkakozos-
sdg vezetobeszdmol a testr.iletnek a munk6r6l.
Amennyiben tobb nevel6si 6ven keresztiil mtikod6 6llando rnunkacsopor-t van,
tagait tiszts6giikben a nevelStesttilet a nevel6si 6v nyit6 efiekezleten meger6sfti.
A szakmai munkakozoss6g taEar koztil 6venk6nt a rnunkakozossdg irdnyitdsdra,
koordin6l6sra munkakozcisseg vezetot vdlasztanak, akit az intezmenyvezeto biz
meg a feladatok ellfitdsixal.
A munkakozo s s6 gek 6venk6 nt, az i g6nyeknek me gfe I el o en vSlto zhatnak.

I(ob6nyai Gyermekek HdzaOvoda - I103 Budapest, Kada u.27-29.
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Feladatai:
a) segits6get ad szakmai, m6dszertani k6rd6sekben a nevelomunka tervezlsdhez,
s z erv ez6 s 6hez, ellenor zes 6hez,

b) a tagok v6lem6nyezhetik a feladatok megval6sul6s6t, munk6juk sor6n
j avasl atot tehetnek a nevelomunka v lltoztatasdr a,

c) ig6nyelheti szaktan6csad6 segits6g6t,

d) osszehangolj a az egy seges intdzm6nyi kovetelmdnyrendszert,
e) vegzi a nevel6testulet 6ltal iltruhdzott feladatokat, javaslatokat tehet a helyi
pedag6giai program m6dosit6s6ra.

X. Helyettesft6si rend

l. Az 6vodavezeto akaddlyoztatdsa esetdn helyettesit6s6t teljes feleloss6ggel az
6vodavezeto-helyettes l6tja el az azonnal dont6st nern ig6nylo, a vezeto kiziro-
I ago s hat6skor6b e taftoz6 i.igyek kiv6tel6vel.
Az 6vodavezeto t6voll6te eset6n a helyettesit6s ell6tasa a III13. pontja alapjdn
tort6nik.

2. Az 6vodavezet6 6s helyettese egyidejfi t6volldte esetdn a helyettesitdst a fele-
los vezeto litja el, ez az 6vodavezeto 6ltal adott megbizhs alapjdn.
Ilyen megbizits hifinydban az 6vodavezetlt alegmagasabb szolgdlati id6ve1 ren-
d e lkezo hatdr ozatl an i d6re alkalmazott 6vo dap e dag6 gus he lyette s iti .

3. Az 6vodavezet6 tart6s t6voll6te
Az 6vodavezeto tart6s t6vo116te eset6n a helyettesit6s teljes korti. Tart6s t6vol-
l6tnek az I honap, illetve enn6l hosszabb id6tarlarr minosiil.

4. Az 6vodatitkitr hiitnyz6sa eset6n ot az ovodavezeto vagy az ovodavezeto-
helyettes helyettesiti.

5. Az ovodapedag6gusok, dajk6k, kerteszhrdnyzisa esetdn belso atszervezdssel
oldja meg az 6vodavezeto a helyettesit6st.

A hi6nyz6 dolgozo helyettesit6s6t vegzo munkat6rs teljes fe1el6ss6ggel felel a
r |ruhdzott feladatok elv6gz6s6re.
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XI. A vezetilk 6s a sziil6i szewezet kiizdtti kapcsolat form6i, rendje

t. Sziil6i Szervezet
Az 6voddban a snillk tdrv6nyben meghatitrozottjogaik drvdnyesit6se 6s kdtele-
zetts6geik teljesit6se 6rdek6ben SztilSi Szewezetet (tov6bbiakban SZSZ)hoznak
l6tre.
Az 6vodaszir*i SZSZ vezetds6vel az 6vodavezeto, a csoportszinti SZSZ k6pvi-
sel6ivel az ovodapedag6gus, valamint az 6vodapedag6gus hat6skdr6t meghalad6
i.igyekben a v ezeto-helyettes tart kapcsolatot.
Az ovodaszintri SZSZ vezetojdt meg kell hfvni a nevel6testi.ileti lrtekezlet azon
napirendi pontjainak titrgyalilsdhoz, amely i.igyekben jogszabilly, yagy az Svoda
Szervezeti 6s Mtikdd6si Szabillyzata a sziiloi szewezet rdszdre v6lem6nyez6si
jogot biztositott.
A meghiv6s, a napirendi pont ir6sos anyagdnak legal6bb 8 nappal kor6bbi 6tad6-
s6val tdrt6nhet.
Az 6voda vezetlje a Sztil6i Szervezet vezetojet legal6bb feldvente tdjekoztatja
az ovoddban foly6 nevel6munk6r61, 6s a gyermekeket 6rint6 k6rd6sekr61. Evente
egy alkalommal dsszehivja a Sztil6i Szewezetvdlaszllmdnyifi es tdjekoztatdst ad
az 6ves 6vodai munkatervrbl, a sziil6ket 6rint6 financi6lis k6rd6sekben k6ri v6-
lem6nyi.iket.
ASZSZtagai szewezeti til6s hrt6san61kti1, tdvszavaz6s irtj6n is hozhatnak ddn-
tdst 6s gyakorolhatjdk v6lem6nyezdsijogkdreiket. A teljes ddnt6shozatali folya-
mat irdsban zajlik, elektronikus hfrkdzl6si eszkdz ig6nybev6tel6ve1. A megkiil-
ddtt ddnt6sek, v6lem6nyek dsszesit6sre 6s ut6lag is ellen6rizheto form6ban rdg-
zitdsre kertilnek. Az igy meghozott ddntdsekhez, v6lem6nyekhez kapcsol6d6
dokumentumok al6ir 6sa ut61ag, a rd gzitetteknek megfelel6en tdrt6nik meg
Az ovodapedag6gus a csoport sziil6i szervezet k6pvisel6j6nek szi.iks6g szerint
adtdjekoztatSst.

2. ASzn!6i Szerve zet egyet6rt6si 6s v6lem6ny ezesijogot gyakorol:
a) a pedag6giai program e1k6szit6s6n61
b) a Hdzirend me galkot6s 6ban, S ZMS Z elkeszit6s 6b en
c) a gyermekek fogad6s6nak rendj6r6l
d) avezet6k 6s a Sztil6i Szervezet kdzdtti kapcsolattartis m6dj6rol
e) az iinnepdlyek megeml6kez6sek rendj6t illet6en
f) a sztil6ket anyagilag is 6rint6 i,igyekben
g) 6voda 6s a csal6d kapcsolattartdsi rendj6nek kialakit6sdban
h) sziil6i 6rtekezlet napirendj 6nek meghat6r ozdsdban
i) munkatervnek a sziil6ket is 6rint6 k6rd6seiben
j) az Adatkezel6si Szabdlyzat elk6szit6s6ben
k) minden olyan k6rddsben, amely a gyermekek nagyobb csoportjdt erint.

I(ob6nyai Gyerrnekek HdzaOvoda - 1103 Budapest, Kada u.27-29.
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3. A sziil6k jogai:
a) megismerni a Helyi Pedag6giai Programot,Hinirendet 6s aSZMSZ-I
b) a t6j6koztatdshozval6 jog
c) a r 6szv ltelhez val6 j o g
d)a feltett k6rd6seikre tort6n6 villaszadds, amely 6rdemi joga
e) javaslattal 6lhetnek a sztil<ikkel 6s a gyermekekkel kapcsolatos k6rd6sben.

Az alapdokumentumok v61em6nyez6s6t a Sztil6i Szervezet vdgz| A jegyz6-
kcinyvek, v6lem6nyek alilirdsdra a mindenkori SZSZ elndk (akad6lyoztatdsa ese-
tdn a helyettese) jogosult.

4. A jogorvoslat rendje:
A szi.i16 gyermeke 6rdek6ben azintdzm6ny ddnt6s6t tartalmazokozles ellen feltil
birdlati 6s tdrv6nyess6gi k6relemmel 61het. A sztil6 jogorvoslati k6relm6ben hi-
vatkozhat ahdzirendre, amennyiben az 6voda ddnt6se ellent6tes ahdzirenddel
A nevel6si-oktatdsi intlzmdny vezetoje a gyermekekkel kapcsolatos ddnt6seit a
jogszabdlyban meghatdrozott esetben 6s form6ban, ir6sban k6zli a sztil6vel. A
sziil6 a ddnt6s ellen a kdzldstol szdmitott 15 napon beltil a gyermek 6rdek6ben
elj6r6st indithat feli.il bir6lati kdrelemre (egy6ni 6rdekv6delemre hivatkoz6s)
vagy tdrv6nyess6gi k6relemre ljogszabillys6rt6si hivatkozds/hivatkozdssal. A
fenntart6 k6pviseldj e hoz m6sodfokfi ddnt6st a tdrvdnyess6gi k6relem, illetve az
6vodai felv6telekkel 6s kiz6r6ssal kapcsolatosan benytjtott feltil bfr6lati k6relem
tekintet6ben.

5 . T6j 6ko ztatds az intdzm6ny al ap dokumentumair6 I :

Az 6vodai alapdokumentumok hitelesftett m6solati p6ld6nyban megtal6lhat6k a

sztil6k rdszdre az 6vodavezetoi irod6ban 6s az 6voda honlapj6n.
A sztil6 ifitanulmdnyozhatja a dokumentumokat, melyek az epiletb6l nem vihe-
t6k el! A dokumentumokr6l a sztil6k sz6ban is k6rhetnektdjekoztatdst.
Az ovodaHtrzkendjetbeiratdskor a sziil6k megkapj6k, illetve a falirijs6gon, az
6voda honl apj 6n folyamatos an me gtekinthetik.
A saj6tos nevel6si ig6nyii gyerekek eLliltdsdval kapcsolatos dokumentumok 6rze-
se az 6vodavezeto feladata.
6. T6j6koztatds a saj6tos nevel6si ig6nyti gyermekeknek nyrijtott szo\g6ltat6sr6l
Atdjekoztat6s form6i:
a) Sztil6i 6rtekezlet - Sltalfinos t6j6koztat6s
b) Fogad66r6k (szakember je1z6s6re, sziil6i k6r6sre), egy6ni tdjekoztatds a
gyermek fej I 6 d6 s6r61, a fej le szt6 s ir funy irr 61.

A nevel6st segft6 szakemberek (fejleszt6pedag6gus, gy6gypedag6gus, pszicho-
16gus, logop6dus) fogad66r6k6l a sziil6ket a faliirjsdgon 6s az 6voda honlapj6n
tdjekoztatjuk.

I(ob6nyai Gyermekek Hdza 6voda- l l03 Budapest, Kada u. 27-29.
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7. A szilokkel va16 kapcsolattart6s form6i:
a) csal6dlifiogatds
b) sziil6i ertekezlet
c) fogadoor6k
d)nyilt napok
e) j 6tszo - es munkaddlut6nok
f) ovodai rendezv6nyek
g) falifj s6gon 16v6 hirdetrn6nyek, t6j 6k oztatok, dr16kel6sek
h) igdnyek ds lehetosdgek fliggvdnydben napi kapcsolattart6s
i) ig6ny-6s el6gedettsdg m6r6s
j ) elektronikus hirkozl6 eszkozok alkalmazisa.
A sziil6i efiekezleteken, illetve hirdetm6ny form6l6ban t6jdkoztatdst adunk a

sziil6knek az igenybe vehet6 kedvezm6nyekrol (rendszeres gyermekv6delmi
kedvezrndny, 6vod6ztatisititmogatits, felt6telei, ig6nybe v6teldnek m6dja).
A kapcsolattafto szem6ly az ovoda gyermekvddehni feladatok ellitdsdval meg-
bizott ovodapedag6 gus a.

Az ertekezletrol k6sztilt jegyzokonyvek iktatva, zdrt szekrdnyben orizzik, a fo-
gadoor6k feljegyz6sei a csoportnapl6ban tal6lhat6ak.

XII. A fakultatlv hit - 6s vall6soktatfs felt6teleinek biztosftdsa

Az ovoda a sztil6i ig6nyeket figyelembe v6ve megszervezi a fakultativ hitokta-
t5st.
A hitoktat6s a foglakoz6si idon kiviil, az ovoda nyitvatarl6si idej6ben biztosit-
juk:

- d6lelott 6-9 ora kozott, vagy
- d6lut6n 15-18 6ra kozott.

A hitoktatdshoz a kovetkez6 helyis6get biztositja az 6voda.
- fejlesztoszoba, vagy
- felnott dltozo, Yagy
- 6vodai csoportszoba.

XIII. Kiils6 kapcsolatrendszer form6ja, m6dja

Az ovoda feladatainak elvdgz5sdhez, valamint a hat6konysSg fokozdsdhoz rend-
szeresen tart fenn kapcsolatot m6s intezmenyekkel. Az ovoda k6pviselete az
6vodavezet6 feladata 6s jogkore. A kiilso kapcsolattarl6s rdszletes szabdlyozdsa,
a partnerek azonosit6sa munkatervben tort6nik.
l. Az 6vodavezet6 kapcsolatot tart a Pedagogiai - szakmai Szolgitltatdsok ellit6-
sdra letrehozotl irrtezmennyel. Az ilItala szervezett kertileti szakmai munkako-
zoss6gekb e az 6vodapedagogusok onk6ntes alapon csatlakoznak.

I(ob6nyai Gyermekek HizaOvoda - I103 Budapest, I(ada u.21-29.
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2. A gyermekek fejleszt6s6nek, iskoladretts6g6nek elbir|l/sdban a fejleszto pe-

dag6gus, az ovodapszichologus sztiksdg szerint kozremr.ikodik a Pedagogiai

Szakszolgdltatoval:
a) nevel6si 6s k6pess6gprobl6m6k eset6n az ovoda javaslatdra
b) iskola6retts6gi vizsgillat eset6n
c)beilleszked6si, tanul6si, magatartds (tov6bbiakban: BTM) zayaros gyermekek
vizsgiiat eset6n
d) P e d ago g i ai S zak szolgitlat v izs giiatdnak k6r6 s eko r

3. Az 6voda rendelkezik gyermekv6delmi feladatokat ellfito szem6llye1, aki kap-
csolatot tart a B6rka I(6b6nyai Szoci6lis 6s Gyermekjol6ti Kozponttal.

4. Az egyhdzak k6pviseloivel az 6vodavezeto-helyettes tart kapcsolatot.

5. Pedag6giai Szakszolgdltat6 szakv6lern6nyt ad a
a) saj6tos nevel6si ig6ny meg6llapitbsdhoz
b) s aj 6to s nevel 6si ig6ny fe ltilvizs g illattthoz
c) besz6dprobl6m6k eset6n az 6v o da jav aslatdra.

Kapc sol attart6 szemd ly : 6vo d av ezeto, fej I eszt6 pe dago gus

XIV. Unnepek, megeml6kez6sek rendje, a hagyomfnyok 6pol6sival kapcso-
latos feladatok

l. Az 6voda hagyorn6nyainak 6po16sa, ezek fejlesztdse 6s b6vit6se, az 6voda jo
h irnev6nek me gor z6 se a kozos s6 g rninden tagfuak kote I e ss6 ge.

A nemzeti iinnep 6s megemldkez6sek, az 6voda helyi hagyom5nyaikoze tafioz6
rendezvdnyek pontos id6pontj6t, a lebonyolit6ssal kapcsolatos feladatokat az

6voda 6ves munkatervdbe n hatdrozzuk meg.
A gyermekcsoportokon beliil megeml6kezest tarlunk egy6b dvfordulokr6l, fon-
tos esem6nyekr6l.

2. A gyermek-kozoss6gekkel kapcsolatos hagyorn6nyok:
a) aj 5nd6kk eszitds any 5k napj 6r a, kar6c s onyra, hri s v 6tra, gy enn e kn apra
b) n6pi hagyomdnyok 6pol6sa, jeles napokhoz kapcsolod6 szok6sok
c) oszi, tavaszi kir6ndul6sok szervez6s
d) kozos megeml6kez6s a gyermekek n6v-, 6s sztilet6snapj6rol

3. Ovodai rinnep6lyek, rend ezvenyek rnegtarl6sa:
a) Tok-nap
b) Adventi l<ezmives nap
c) Mikul6s
d) Kar6csony
e) Farsang

Kobdnyai Gyermekek Hfr:aOyoda - I103 Budapest, Kada u.27-29.
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f) Husv6t
g) Any6k napja
h) Evzdro
i) Gyermeknap
j) Ballag6s

4. Nemzeti tinnepek

5. N6pi hagyomdnyok 6pol6sa:
a) jeles napokhoz kapcsolod6 szok6sok, n6pi j6tdkok
b) n6pi k6zmrives technik6k bemutat6sa, megtanitdsa

A tanulm6nyi kir6ndul6sok, sdt6k es szinhinliltogatds, sporlnapok szervez6se a
munkaterv szerint tor16nik.
Megemldkezes akornyezetv6delmi napok keret6ben a Madarak, F6k 6s a Fold
napjdrol, az Allatok- 6s a Yiz-, valarnint a Kornyezetv6delem Vil6gnapj6rol.

XV. Rendszeres eg6szs6giigyi feladatok elkltSsnak rendje

Az 6voda mtikodtet6se sor6n az ANTS Z eloirtsok, valamint a HACCP rendszer
kovetelmdnyei marad6ktalanul betart6sra kertilnek.
l. Az ovod6ba jitro gyermekek intezmdnyen beliili eg6szs6giigyi gondozdsdt az

ovod6ba jiro vedono l6t1a el a fenntart6 Onkormanyzat K6b6nyai Eg6szsdgiigyi
Szolg6lat kozotti meg6llapod5s alapj6n.
2. A v edono rendszeresen lillogatja 6vod6nkat.
Az 6vodavezeto biztosftja a v6don6 munkafelt6teleit.
3. A fenntarto fital biztositott feltdtelek mellett az ovodtrban 6vente kdt alka-
lommal fogorvosi sztir6s tort6nik.
4. A betegs6gre gyanirs, l6zas gyermeket az ovod6ba bevenni nem szabad. Ha az

ovodapedag6gus megit6l6se szerint a gyermek beteg, gondoskodik a tobbi
gyermekt6l valo elktilonit6s6r6l, 6s rovid id6n beltil drtesiti a sztilot. Az orvos
igazolja a gyermek kozoss6gbe valo r6szv6te16t. Az igazol6snak tar1.almaznia
kell a betegs6g miatt bekovetkezett t6vo1l6t pontos idotaftamifi.
5. A fenntart6 szervezds6ben a teljes alkalmazotti kor rendszeres iizernorvosi
vizsgdlaton vesz r eszt.

XVI. Az 6vodai v6d6 - 6v6 el6ir6sok, ayezetfik, alkalmazottakfeladata
baleset eset6n

Az 6voda kdzremtikddik a gyermekek vesz6lyeztetetts6g6nek megelilzes6ben 6s

megsztintetds6ben, aBtrka K6b6nyai Szoci6lis 6s Gyermekjoldti Kdzpont, illet-
ve a gyermekv6delmi rendszerelchez kapcsol6d6 feladatokat e116t6 m6s szem6-
lyekkel, intezmdnyekkel 6s hat6s6gokkal.

I(ob6nyai Gyerrnekek HAzaOvoda- I103 Budapest, Kada u.27-29.
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Amennyiben a gyermeket vesz6lyeztetl okokat pedag6giai eszkdzdkkel nem

lehet megsztintetni, vagy a gyermekkozoss6g v6delme 6rdekdben indokolt, az

6voda segfts6get k6r a Gyermekj6l6ti Szolgilatt6l, vagy m6s i{ris6gv6delmi ha-
tosSgtol.
Az 6vodavezet6 gondoskodik a gyermekv6delemmel megbizott pedag6gus
munk6j6hoz sztiks6ges felt6telek megteremt6s6rol. Az 6vod6ban a v6d6 - 6v6
el6ir6sok megl6te, betartdsa 6s mtikdd6se fe161 gyermekv6delmi megbizott gon-
doskodik.
Az 6voda hdzkendje r6szletesen meghatdrozza a v6d6-6v6 el6fr6sokat, amely-
hez az 6voda dolgoz6i, a sztil6k hozzdfdrhetnek az 6voda faliirjs6gi6n 6s a hon-
lapon.

A dolgoz6k feladatai a megel6z6sben:
Az 6vodavezetonek 6s az alkalmazottaknak kdteless6gtik mindent megtenni a
gyermekbalesetek megelozdse t6rgy6ban.
A gyermekekkel az egdszs6giik 6s testi 6ps6giik v6delm6re vonatkozo eloirdso-
kat, a foglalkoz6ssal egyi.itt jdr6 vesz6lyforr6sokat, a tilos 6s elv6rhat6 magatar
t6sform6t a nevel6si 6v megkezd6sekor, valamint amikor ez sziks6ges, a gyer-
mekek 6letkor6nak 6s fejletts6gi szintji.iknek megfe1el6 formilban ismertetni kell.
Az ismertet6s t6ny6t dokument6lni kell. Az irat az 6vodai csoportnapl6 r6sze.
Az 6voda minden dolgoz6jdnak alapveto feladatakdzd tartozik, hogy az egdsz-

s6gtik 6s testi 6ps6giik meg6rz6sdhez sziks6ges ismereteteket 6tadja, valamint
ha 6sz1e1i, hogy a gyernek balesetet szenvedett, vagy ennek vesz6lye fenn611, a

sztiks6ge s intezkedeseket me gte gye.

Minden dolgoz6nak ismernie kell 6s be kell tartania az 6vodai munkav6delmi-
es t.jnr 5delmi szabSlyokat, a tizriad6 terv rendelkez6seit.
A nevel6s 6v megkezd6s6n61 6s b6rmilyen baleset eset6n baleseti oktat6st kell
tartari, ezt a csoportnapl6ban rogzfteni kell.
Baleseti oktat6st kell tartani s6t6k, kir6ndul6sok el6tt is.
A testnevel6si foglalkoz6sok el6tt baleset megelozesi feladatokatlilt el az 6vo-
dapedag6gus.

A vezet6k 6s alkalmazottak feladatai gyermekbalesetek eset6n:
Az 6vod6ban bekdvetkezett gyermekbaleseteket nyilv6n kell tartani. A nyilv6n-
tartdst atiz- 6s munkav6delmi feladatok elliltdsdramegbizott pedag6gus koteles
vezetni. A 8 napon tril gyogyul6 s6riil6ssel jdr6 gyermekbaleseteket halad6ktala-
nul ki kell vizsg6lni. A bekdvetkezett gyermekbaleseteket az 6vodavezetojelenti
a KIR rendszerben:
https ://www.kir.huAilR2_BAJ_Adatbej elento/Home/LogOn, 6s az el6irt nyil-
v6ntart6sbabevezeti.

I(6b6nyai Gyelmekek HinaOvoda - 1103 Budapest, Kada u.21-29.
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Elj6r6si szabSlyok baleset eset6n:

1. a s6riilt gyermeket elsosegdlyben kell rdszesiteni,
2.ha sztiks6ges orvost kell hivni,
3, aveszllyforr6st azonnal meg kell sztintetni,
4 . j elezni kell az 6v o d ave zet6nek, munkavd d e I m i rn e gb izottnak,
5. a sztilot drtesiteni kell,
6. 3 napon beliil KIR rendszerben be kell jelenteni.
Az eljdrdsi szab6ly baleset eset6n a dolgozoi faliirjs6gon tal6lhat6, melyet min-
den szeptemberben aktualiz6lunk.

Minden balesetet ki kell vrzsgdlni a munkav6delmi megbizottnak 6s az 6vodave-
zetonek a sziil6i rdszvetel biztosit6sa mellett, a gyermek balesetekkel kapcsola-
tos magasabb jogszabdlyok el6irdsa alapjdn kell elj6rni:
1. A balesetet az eloit nyomtatv6nyon nyilv6n kell tartani.
2. A 8 napon tul gy6gyul6 baiesetet ki kell vizsgalni, az emol k6sziilt baleseti
jegyzokonyvet KIR rendszerben el kell kdsziteni, majd rogziteni kell, egy p6l-
ddnyt a sziil6knek kell 6tadni, egy p6ld6nyt a fenntarl6nak kell elkilldeni, e1y
p61d6ny marad az 6v o da ir attir 6ban.
3. Minden egy6b teendot az Munkav6delmi es a Tizv6delmi Szab|lyzat, a I(a-
tasztrofav6delmi Prevenci6s Program, illetve a Biztons6gos Ovo da Szabdlyzata
szabLlyozza.

XVII. Rendkiviili esem6ny eset6n sziiks6ges teend6k

Az 6voda mrikod6s6ben rendkivrili esem6nynek kell minositeni minden olyan
elore nem l6that6 esemenyt, amely a nevel5- oktato munka szok6sos rendjdt
akadiiyozza, illetve a gyermekek 6s a dolgozok biztonsdg6t es eg6szs6gdt, va-
lamint az ovoda 6piiletdt, felszerelds6t vesz6lyezteti,
Il)ren esem6n,ek:
1 . terrn6 sz eti katasztr6 fak (vi I I 6mc s ap 6s, fo 1dreng6 s, 6w iz, b elv iz),
2. tiz
3. robbant6ssal tort6no fenyeget6s
4. pand6miis fertoz6svesz6ly.
Az ilyen esetet azonnal kozolni kell az 6vodavezetovel.

A rendkiviili esem6nyr6l 6rtesiteni kell:
1. a fenntarl6t,
2 . katasztr6 fav 6 de I m et,
3. robbant6sos fenyeget6sn6l a rend6rsdget,
4. szemelyi s6rtil6s eset6n a ment6ket,
5. egy6b esem6ny eset6n a munkav6delmi felelost.

K6bdnyai Gyermekek HdzaOvoda - I103 Budapest, Kada u.27-29.
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Bombariad6 eset6n a tizriad6 meneki.il6si terv6ben szerepl6, legrdvidebb irtvo-
nalon a gyennekeket az 6ptiletb6l ki kell juttatni, a gyermekek biztons6gos fel-
iigyelet6t meg kell szervezni. A rend6rs6g 6s a fenntart6 egyidejti 6rtesit6se k6-
telezo . Ezen kdte I ezett s 6 g az 6v o dav ezet6 fe I adata.

Amennyiben a baleset sirlyosnak min6stil, akkor az 6voda a rendelkezlsre 6llo
adatok kozl 6 s 6ve I azow:,a,l b ej el enti a fenntart6n ak.

XV[I. Elektronikus riton el66llitott papiralapri nyomtatv6nyok hitelesit6-
s6nek 6s t6rol6s6nak rendje

l. Az 6vod6ban hasznillt nyomtatv6nyok lehetnek papiralapriak 6s elektronikus
irton e16611ftott nyomtatv6nyok.
2. Apapiralapi okiratokat azlratkezel6si Szabdlyzatnakmegfelel6en kelI kezel-
ni. Az elektronikus riton e16611itott dokumentumok egy nyomtatott pllddnyat
leiktatva, papiralapon az 6vodavezeto al6irds6val 6s az 6voda krirpecs6tj6vel el-
l6tva, hitelesitve az 6voda irattirdban az 6vodatitkilr koteles elhelyezni. A to-
v6bbi lapszfimokat nev6nek kezd6betrij6nek szign6jdvall6tja el az 6vodavezet6,
a tdr ol6s a az lr atkeze I 6 s i S zab 6ly zatb an I e f rtaknak me g fe I el 6 en tdrt6nik.
Az elektronikus fton tdrt6no adatszol,gilltatds (KIR, KIR3, eb6dprogram) tartal-
m6t ment6s ut6n nyomtatott form6ban azkatkezellsi Szab6lyzatnak megfelel6-
en tdrt6nik.

XIX. Z616 rendelkez6sek

A Szervezeti 6s Miikdd6si Szabdlyzatot (tov6bbiakban: SZMSZ) az 6voda neve-
l6testtilete fogadja el.
A hat6lyba l6p6ssel egyidejrileg 6rv6ny6t veszti a 2016. januitr 18- 6n j6vdha-
gyott Szewezeti 6s Mtikdd6si Szabillyzat.
A hat6lyba ldpett SZMSZ -t meg kell ismertetni az 6voda azorr alkalmazottaival
is, akik nem tagjai a nevel6testtiletnek, valamint azol<kal, akik kapcsolatba ke-
rtilnek az ovoddval, 6s meghat6rozott kdrben hasznSljdk helyis6geit.

Az SZMSZ -ben foglalt rendelkez6sek megtartdsa az 6voda valamennyi alkal-
mazottjdrakotelezo. Megszeg6se esetdn az lvodavezeto munk6ltat6i jogkdr6ben
int6zkedhet.

Az SZMSZ -ben foglaltakr6l a sztil6ket is tdjekoztatni kell.
Kozzetltel: 6vodai honlap, KIR rendszer
Kotelez6 nyilv6noss6g biztosit6sa, tdjekodat6s a Helyi Pedag6giai Programr6l,
SZMSZ -r 61, Hfuir endr6 1 .

Az 6voda honlapj6n hozzuk nyilv6nossdgra az 6voda t{PP-j6t, SZMSZ-et,Hdzi-
rendj6t.

I(6b6nyaiGyermekek HAzaOvoda - 1103 Budapest, Kada u,27-29,
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Ezek a dokumentumok 6s adatok nyilv6nosak, az 6vod6ban mindenki 6ltalhoz-
z|ferheto az 6vodavezetoi irod6ban 6s a nevel6i szob6ban taliihatoak, Tf4ekoz-
tat6s b6rmikor kdrheto elozetes id6pont egyeztetds alapj6n az ovodavezetotol.
A sztil6k tiqekoztatdsa az 6vodai beirat6sok elott szervezett form6ban tort6nik.
A beiratkozitsl kovet6 elso sziil6i ertekezleten r6szletes t6j6koztatdst adunk a

dokumentumokrol illetve minden sztil6nek a hdzirend egy pelditnyitt 6tadjulq
amit alitir6sukkal rgazolnak.

Az SZMSZ -ben r6szletesen nem szabtiyozott kdrd6sekben a vonatkoz6 jogsza-

b5lyok el6ir6sai az irdnyadoak.
Az SZMSZ rendelkezesei a mindenkor hat6lyos jogszab6lyoktol 6rv6nyesen
nem tdrhet el.

SZMSZhatdlyba l6pdsdnek ideje: 2020. szeptember 1.

SZMSZ modo s it6s a, felulv izs giiata:
Az SZMSZ modositdsttra ald<or kertilhet sor:
1. a jogszab6lyokban szervezeti es mtikod6si tekintetbenviitozds 6ll be,
2. az al6bb felsoroltak valamelyike m6dositSst kezdemdnyez.

Az S ZM S Z m 6 do s i tdsifi , fe I ti lv i z s g iiatffi kezdemdn y ezheti :
1. a fenntarl6
2. anevelotesttilet,
3. az 6voda vezetoje,
4. a Sziloi Szervezet intezm6nyi szintti vezet6s6ge.
A rnell6kletben taltihat6 szabdlyzatok jelen SZMSZ vtitoztatdsa n6lktil is mo-
dosithatok, arrennyibenjogszabiiyi eloir6sok, bels6 intezmenyi megfontol6sok
vagy azintdzmeny vezetdj6nek megit6l6se ezt sztiks6gess6 teszi.

ZSrad6k

A Szervezeli 6s Mrikod6si Szabdlyzalol a nevel6testrilet ddnt6se alapj6n 6s a
Sziil6i Szervezet elnoke (a sziil6k v6lem6ny6nek el6zetes egyeztetese alapj6n)
az 6voda 4120t9-2020. szdmihatdrozatdban elfogadta 2020.ju1ius 6-6n nevel6-
te sttil eti ertekezlet keret6b en.

Budapest, 2020.jrilius 1 5.

N6meth Marcella Jol6n
Nevel6testtilet k6pvisel6j e

&,,T;:I^v.
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Mel l6kletek, bels6 szabilly zatok felso roldsa

A. Mell6klet:
1 . A d atkeze 1 6 s i S zab |ly zat (b enne : Ir atkezelesi S zab 6ly zat)
2. Akozerdekri adatok megismerds6re ir6nyul6 kdrelmek intezesenek szabiiyza-
ta
3. Munkakori leir6s mint6k

B. Az SZMSZ -hez kapcsol6do on611o be1s6 szabllyzatok:
1 . Kozalk almazotti Szabdly zat
2. FEUVE,
3 . Szabdlytalansdgok rendj e
4. Munkarend
5. SztilSi Szerv ezet Munk6jdn ak Szabtiyzata
6. Minos6gi munkavegzeserij6r6 kereset kiegdszit6s 6s cimek adom6nyozdsa
7, Munkaid6 nyilv6ntart6s vezet6s6nek elj6r6si szabdlya
8. IJsz6st6mogat6si Szabdlyzat
9. Biztons6gos 6voda programja
1 0. P 6ly 6zati elj 6r6s rendj e
I I . Y ezet6kes 6s r6diotel efo nok szabitly zata
I 2 . B er gazddlko dSsi S zab 6ly zat
1 3.Pedag6gusok rninosit6s6nek rendj e

I(6b6nyaiGyermekek HdzaOvoda - ll03 Budapest, Kada u.21-29.
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K6bSnyai Gyermekek H6za Ovoda

1 103 Bp., Kada u. 27-29.
Tel: +36 1262-44-09 SIP:523
OM:201652
web/e-maiI : www.kadaovi.hu, ovika,27@citromai I.hu

JEGYZOKONYV
NEVELOTESTULETI ERTEKEZLE'TROL

Az ertekezlet helye, idopontja: Kob6nyai Gyermekek H6zaOvod,a
2020.jrilius 6.

.lelenl6vok: l0 fd pedagogus a mell6kelt jelenldti iv alapj6n
1 fo Sztiloi Szervezet kdpviseloje

Szervezet megnevez6se: K6b6nyai Gyerrnek ekHdza Ovoda
T6volldvok: I fo t6voll6v6 pedagogus
blatdr ozatkdpessdg me96l lapit 6sa'. az 6rtekezlet hat6rozatkdpes
.legyzokony v -v ezeto : Ndmeth Marcel I a Jo l5n ovod ay ezeto helyettes
.Tegyzokonyv hitelesitSk: Flogyes R6bertnd 6vodapedag6gus

M6der Szilvia 6vodapedag6gus

Napirend : Hdzir end vdlerndnyez6se, elfo gaddsa"

Hozzdszol{sok: nem volt hozzdszolils

Dontdsek:
1. Az 6voda nevelotestiilete elfogadja az elSzetes rnegbeszdl6sek alapj6n egyeztetett

S zervezeti 6 s Mrikri d6 si S zab fiy zat m6 do sit6s 6t.

Llatitrozatok:

1. 201912020. nevel6si 6v 4. szimri nevel6testi.ileti hatirozata: a Kob6nyai Gyermekek
Szervezeti 6s Mtikod6siSzabiiyzat m6dosit6s6t 100%-os egyet6rt6ssel elfogadja.

2. 201912020. nevel6si 6v 2. sz:imri Sziil6i Szervezet hatirozata: a K6b6nyai
Gyermekek H6za Ovoda Sziil6i Szervezete a Szervezeti 6s Mukod6si Szab illyzat
rn6dosit6s6t 100%-os egyetdrt6ssel elfogadja.

-_{,.)il.'"*),A vL*,a)tu--
Ndmeth Marcella Jol6n
jegyzokcinyv-vezeto

H q-'a-tti-... Lt l-r.-,^,- C' Meder Szilvia
jegyzokcinyv hitelesit6

SzdszEva
Sziiloi. Szervezet kepviseloj e

,/yl /)/ ld-?f- *a/7lr_ r

Hogyes R6bertn6
j egyzokcinyv hitelesit6

r'
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JELENLETI iV
NEVELOTEST{JLETI ERTEKE ZLET

Az efiekezlet idopontja:2020. iirlius 6.

1. ALKALMAZOTTAK

NEV ALAIRAS
1. Barna Enik6 Csilla '9r- W-b b"'/a
2. Bodcis J6nosn6 Zeke Zs6fraKl6ra a;r,t-e tt\---..----i
aJ. H6syes R6bertnd 'Mr,r^ @kat
4. Jakabnd LukScs Izabella Irdn *l DCh--t _!--(/-
5. K6rosy S6ra b_g
6, Ludvig Antoinette
7. Ndmeth Marcella Jol6n ,Jtl*'"-,"-V \rk-r-all.-
8. Mdder Szilvia $<doU-^ tJ-Ulq{-
9. Ordoe-Busi Janka d.(s;-ft^*;L--
10. Szieetin e Mezei Gabriella clir'r Lp
11. V6evdleyi Hainalka Agnes th-nrr

2. MEGHfVOTTAK

NEV KIT KEPVISEL? ALAiRAS

SzdszEva Sztil6i Szervezet
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