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I. A Kisdeák Evangélikus Óvoda működési rendje

Az intézmény neve:
Címe:
Vezetője:

Kisdeák Evangélikus Óvoda
1052 Budapest, Deák tér 4.
Borovitz Orsolya

A Kisdeák Evangélikus Óvoda további adatait, feladatait, a feladatellátást szolgáló vagyon
feletti rendelkezés jogát, a gazdálkodással összefüggő jogosítványokat az Alapító Okirat
tartalmazza.
Jogállása: Az óvoda önállóan gazdálkodó jogi személy.
A köznevelés rendszerének alapegységei a szakmai önállósággal rendelkező intézmények.
Munkájuk minőségét, demokratikus és jogszerű működésüket törvényi szabályozás és állami
ellenőrzés biztosítja. (Knt. 3.§ 9. bek.)
A köznevelési intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó
rendelkezéseket a szervezeti és működési szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) határozza meg.
(Knt. 25§ 1. bek.)

1. A Kisdeák Evangélikus Óvoda a helyi Pedagógiai Program szerint működik, szakmai
tekintetben önálló. Szervezetével és működésével kapcsolatban minden olyan ügyben
dönt, amelyet a törvény, vagy a jogszabály nem utal más hatáskörbe. A működéssel
kapcsolatos döntések előkészítésében, végrehajtásában, ellenőrzésében részt vesznek a
pedagógusok, a szülők, az igazgatótanács, és az óvodabizottság.

2. A nevelési év tárgyév szeptember 1-től a következő naptári év augusztus 31-ig tart. Az
oktatási év /szorgalmi idő/ szeptember 1-től május 31-ig tart. Az óvoda hétfőtől
péntekig, naponta 7 órától 17 óráig van nyitva. Az óvoda az őszi és tavaszi iskolai
szünet idején teljes nyitva tartással működik, a téli tanítási szünetben zárva tart.
(Házirend)
Nyáron a kötelező nagytakarítás, karbantartás miatt az óvoda a fenntartó rendelkezése
szerint 5 hétre bezár, erről a szülők és az óvoda dolgozói legkésőbb januárban /szülői
értekezleten, ill. a helyben szokásos módon/ tájékoztatást kapnak.
A zárva tartás idejére, maximum 3 hétre a szülő kérésére egyeztetni kell más
óvodákkal a gyermek elhelyezéséről.
Az óvoda 2 vegyes életkorú csoporttal működik, engedélyezett létszáma 50 fő.
(Alapító Okirat)
Az óvodavezető intézményben való benntartózkodásának rendje a munkaidő
beosztása szerint alakul.
Szükség esetén, megbeszélés szerint ettől eltérő időben is.

II. Az óvodavezetés szerkezete
Az igazgatótanács
Tagjai: az intézményvezető,
az intézményi lelkész (igazgató lelkész) a fenntartó gyülekezetből
egyházközségi küldött
egyházmegyei küldött
országos egyház küldötte
Feladata: véleményezési hatáskör
A fenntartó által átruházott hatáskör (kivéve az át nem ruházható, törvényben
rögzített eseteket)
Az igazgatótanácsot félévente, illetve, szükség szerint, az elnök hívja össze.

Az óvodabizottság
A két óvodai csoport gyermekeit és szüleit érintő kérdésekben javaslatot tesz, véleményez,
döntési hatásköre nincs.
Tagjai: 1 fő a fenntartó részéről
1 fő az intézmény részéről (óvodavezető)
1-1 fő a szülők részéről, akit titkos szavazással a szülők választanak maguk közül.
Tanácskozási joggal a gyülekezet felügyelője és az óvoda gazdasági munkatársa is részt
vehet.
Az óvodabizottság félévenként, illetve, ha indokolt, bármely tag kezdeményezésére
összehívható.

Az óvodavezető
Az óvoda élén az óvodavezető áll, akit a fenntartó ezzel a feladattal megbízott. Egy lelkész és
a vezető által megbízott óvodapedagógus, mint helyettes, segít a feladat ellátásában.

Az óvodavezetés feladatainak csoportosítása:






Pedagógiai
Munkaügyi
Gazdálkodási
Tanügy igazgatási
Humánpolitikai

Az óvoda vezetőjének feladata az igazgatótanács, az óvodabizottság és a szülők informálása,
valamint a kapcsolattartás, egyeztetés az óvoda egyházi és állami társadalmi környezetével.
Az óvodavezető munkaköri leírását a melléklet tartalmazza.

III. A pedagógiai munka belső ellenőrzése
A vezetői ellenőrzési tervet a vezetői munkaterv tartalmazza.
A terv évenként tartalmazza a kiemelt ellenőrzési területeket, feladatokat.

Fajtái:
 Tervszerű, előre megbeszélt, kitűzött szempontok alapján
 Alkalomszerű, a napi felkészültség felmérésére
Az ellenőrzés egész éves tevékenység, melyet a megbeszélésekről, foglalkozásokról készített
feljegyzés tesz dokumentálttá.
Az óvoda dolgozói létszáma /6 fő/ és két csoportja lehetővé teszi a napi megbeszéléseket is.
Az óvodavezető az ellenőrzésbe bevonhatja:
 Az óvodai ügyekkel megbízott lelkészt
 Az igazgatótanács tagjait
 Az óvodabizottság tagjait
 A minőségirányítással megbízott pedagógust
A nevelési évet záró nevelőtestületi értekezleten kell értékelni az ellenőrzés tapasztalatait,
megállapítva a hiányosságok megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket. Ennek alapján
készül el a következő éves munkaterv.

IV. Az óvodában való benntartózkodás rendje azok
számára, akik nem állnak jogviszonyban az
intézménnyel
1. A szülők és nevelők kapcsolattartása











Nyílt ünnepeken
Nyílt napokon /bemutató foglalkozásokon/
Fogadóórán
Szülői értekezleten
Családlátogatáson
Napi beszélgetésekben
Faliújságra kifüggesztett információkon keresztül
Az óvodai programok közös szervezése során
Levelezőlistán keresztül
Az óvoda honlapján keresztül

A szülőket az óvodabizottságban csoportonként 1 szülő képviseli.

2. A gyermekek szülei, hozzátartozói az óvoda helyiségei közül korlátozás
nélkül léphetnek be a gyermeköltözőbe, gyermek és felnőtt mosdóba, az

irodába. A csoportszobába csak megbeszélés alapján, cipő nélkül, vagy
váltócipőben tartózkodhatnak oly módon, amellyel a napi munkát és a
gyermekeket nem zavarják. Az óvodai nyílt napokon, bemutató
foglalkozásokon, nyílt ünnepélyeken és a beszoktatási időben nem kerül
korlátozás alá a benntartózkodás ideje.

3. Az ebédszállító a hátsó folyosó és a konyha kivételével más óvodai
helyiségben nem tartózkodhat.

4. Az óvoda orvosa és védőnője az óvoda rendjének betartása mellett
korlátozás nélkül tartózkodhat az óvoda helyiségeiben. Számukra a váltócipő
vagy egyéb védő felszerelés használata szintén kötelező.

5. A gyülekezet lelkészei, gyülekezeti munkatársak előzetes megbeszélés
alapján látogathatják az intézményt.

6. Az intézményben a nyitvatartási időn kívül csak az óvodavezető
engedélyével lehet tartózkodni, az óvoda helyiségeit más, nem óvodai célra
használni nem lehet. Kivétel ez alól a gyermek bibliakör vasárnapi
foglalkozásai, illetve egyéb, a gyülekezet életével összefüggő esemény.

V. Az óvodában való benntartózkodás rendje azok
számára, akik jogviszonyban állnak az
intézménnyel
1. Az óvoda dolgozói: az éves munkarend szerint
2. A gyermekek: a Házirendben rögzítettek szerint

VI. Külső kapcsolatok formája és módja
Az óvoda a fenntartó gyülekezet szerves része.
Az óvodát szakmai szervezetekben az óvodavezető képviseli

Az óvodavezető feladata a kapcsolattartás (Nkt. 62.§ (1c) bekezdés b pont)
 A fenntartó gyülekezettel a megbízott lelkészen és az óvodabizottsági tagon
keresztül /napi kapcsolat/
 A gyülekezet gyermekmunkaágainak vezetőivel /rendszeres/
 MEE Oktatási Osztályával /rendszeres/








A kerület /V./ Oktatási Osztályával /igény szerint/
MEE többi óvodájával /rendszeres/
Pedagógiai Szakszolgálattal /igény szerint/
PSZK –val /igény szerint/
A kerületi gyermekjóléti szolgálattal /igény szerint/
Az egészségügyi szolgáltatóval (gyermekorvos, fogorvos, védőnő, fogl. eü.
orvos) /rendszeres
 ha van az intézményben tartós gyógykezelés alatt álló gyermek, egészségügyi
ellátását biztosító egészségügyi szoláltatóval ( Az 1-es típusú diabétesszel,
laktóz-vagy glutén érzékenységgel élő gyermekek speciális ellátására
vonatkozó együttműködés)

VII. A helyettesítés rendje

A vezető akadályoztatása esetén a kijelölt és szóban megbízott helyettes személy felelős az
intézmény rendjéért. Azonnali intézkedést igénylő esetben /tűz, baleset/ eljár, /tűzoltó, mentő
rendőrség értesítése, elsősegély, tűzriadó, mentés/ és azonnal értesíti, tájékoztatja a vezetőt,
beszámol a megtett intézkedésekről. Ezután értesíti a fenntartó képviselőjét /lelkész/, illetve
az óvodabizottság szülői tagját.
Azonnali intézkedést nem igénylő esetekben tájékoztatást ad, és az óvoda vezetőjének
beszámol.
Az óvoda két csoporttal működik, ehhez négy óvodapedagógus, egy óvodavezető és két
technikai dolgozó tartozik.
Vezetők közötti feladatmegosztás nem történik, mivel egy intézményvezetője van az
óvodának, és hivatalosan megbízott intézményvezető helyettes nincs.
Leadott feladat- és hatáskörök nincsenek, az eseti helyettesítés a dokumentumban
szabályozásra került.

VIII. Az ünnepek rendje, hagyományok ápolása
Az óvodai ünnepélyek, hagyományok rendjét a nevelőtestület és a szülők közösen alakítják ki
a gyülekezethez tartozás figyelembevételével.

A gyermekközösséggel kapcsolatos ünnepek, hagyományok















Születés -, névnapok megünneplése
Mikulás – várás
„Angyalvárás”, Nyuszi várás, locsolás
Kirándulások, színházlátogatás
Ballagó – buli

A családokkal közösen tartott ünnepek, hagyományok
Karácsonyi Családi Istentisztelet
Anyák napja
Óvodai tanévzáró Istentisztelet
Kirándulások
Csendes hétvége Csákváron
Családos óvodás tábor július utolsó hetében
Kézműves délutánok

Az ünnepek, hagyományok megtartásának, szervezésének részleteit a Melléklet tartalmazza.

A nevelőkkel, munkatársakkal kapcsolatos hagyományok





Nevelőtestületi értekezletek
Szakmai napok szervezése
A továbbképzésen szerzett tapasztalatok átadása
Munkatársi megbeszélések

XII. A Kisdeák Evangélikus Óvoda működésével
kapcsolatos általános tudnivalók
Az óvoda 3 éves kortól a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.
Az óvodai felvétel, átvétel, jelentkezés alapján történik Az óvodába a gyermek (…) kettő és
fél életévének betöltése után vehető fel, ha szobatiszta és van óvodai férőhely. A szülő a
gyermeke felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos. Az óvoda
megüresedett férőhelyeire minden év április első hetében fogadunk a jelentkezést. A
jelentkezés pontos idejéről, feltételeiről és módjáról az épület kapuján, a templom
hirdetőtábláján, plakát formájában, az egyházi sajtóban /Evangélikus Élet/ hirdetés
formájában, az óvoda honlapján, illetve istentiszteleteken a hirdetés keretében kaphatnak
tájékoztatást az érdeklődők.
Az óvoda világnézetileg elkötelezett, így a Köznevelési Törvény 31. § (2) a, bekezdése
értelmében feltételhez köti a gyermek felvételét, melyek a következők:
- a gyermek megkeresztelését igazoló dokumentum
- lelkészi ajánlás (nem kötelező)

A távolmaradás igazolására vonatkozó szabályok
 Ha a szülő bármely ok miatt nem kívánja óvodába hozni gyermekét, legalább
egy munkanappal előbb tájékoztatnia kell az óvodapedagógusokat.

 Ha a gyermek betegség miatt hiányzik, csak érvényes orvosi igazolással
hozható ismét óvodába.
 Az óvodának fontos célja, hogy ne akadályozza, hanem segítse, hogy a
gyermekek minél több időt a családjukban töltsenek.
 A hiányzást /betegség kivételével/ dokumentálni kell a szülőnek, legkésőbb a
hiányzást követő 1. óvodai napon.

Óvoda, és iskolakötelességre vonatkozó szabályok
 2020. január 1-étől a kérelmet már nem a jegyző számára kell
benyújtani, és a benyújtás határnapja is meg van határozva. A szülő
tárgyév május 25. napjáig benyújtott kérelme alapján a gyermek jogos
érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig,
amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány
rendeletében kijelölt szerv felmentheti az óvodai foglalkozáson való
részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete
indokolja.
 2020. január 1-jei hatállyal változásokat vezetett be a módosított
köznevelési törvény azok számára, akik a tanköteles kor elérését
követően különféle okok miatt még egy évig az óvodában szeretnének
maradni. Az eddigiekben a tanköteles kor elérését követően további egy
évig az óvodában maradhattak azok a gyermekek, akiknek ezt az óvoda
vezetője, szakértői bizottság vagy az óvoda, iskola, szülő
kezdeményezésére indított iskolaérettségi vizsgálat alapján a szakértői
bizottság ezt indokoltnak találta.
A 2020. január 1-jét hatályba lépő új előírást a köznevelési törvény
tartalmazza az alábbiak szerint:
Nkt. 45. § (2):…A szülő kérelmére a felmentést engedélyező szerv
döntése alapján a gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben
vehet részt. A szülő kérelmét az iskolakezdés évében január 15-éig
nyújthatja be a felmentést engedélyező szervhez. Ha az eljárásban
szakértőt kell meghallgatni, akkor csak szakértői bizottság rendelhető
ki….. Ha a szakértői bizottság a szülői kérelem benyújtására nyitva álló
határidő előtt a gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben
történő részvételét javasolja, a szülői kérelem benyújtására nincs
szükség.

A térítési díjak befizetése, visszafizetése
Az étkezési térítési díj befizetése minden hónapban az előzetesen kiírt napon
történik. A megállapított térítési díj összegét készpénzben kell befizetni, az
igazoló számla mindkét példányát aláírással kell igazolni. Ebből az egyik a
szülőnél marad, a másik pedig elszámolásra kerül.
Pótbefizetés az azt követő napon lehetséges. Hiányzás esetén az étkezés
lemondható személyesen, vagy telefonon. A reggel 9 óráig bejelentett
lemondás a következő munkanaptól érvényes. Be nem jelentett hiányzás esetén

a szülő a térítési díj visszafizetésére nem tarthat igényt. A hiányzás bejelentése
önmagában még nem jelent ebédlemondást!

Az óvoda egészségvédelmi szabályai, a rendszeres egészségügyi felügyelet és
ellátás rendje
Az óvodára az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat által meghatározott
szabályok vonatkoznak, amiket szigorúan be kell tartani.
 Az óvodában megbetegedő, lázas gyermeket a szülőnek az értesítéstől
számított legrövidebb időn belül haza kell vinnie. Az óvónőnek addig
gondoskodnia kell a gyermek elkülönítéséről, ha szükséges, orvosi ellátásáról.
 A gyermek betegség után csak érvényes orvosi igazolással jöhet újra óvodába.
 A szülő köteles a fertőző megbetegedést azonnal jelezni az óvodának. Ilyen
esetben fokozott figyelmet kell fordítani a tisztaságra, fertőtlenítésre.
 Az óvodába járó gyermekek intézményen belüli egészségügyi gondozását az
óvodába járó gyermekorvos, védőnő és a fogorvos látja el.
 Az óvodavezető biztosítja az egészségügyi (védőnői, orvosi) munka feltételeit,
szükség szerint gondoskodik a gyermekek vizsgálatokra való felkészítéséről. A
vizsgálatok során rutin és célzott vizsgálatokra kerül sor.
 A fenntartó által biztosított feltételek mellett az óvodában évente egy
alkalommal fogorvosi és szemészeti szűrés, valamint hallásvizsgálat történik.

Intézményi védő, óvó előírások
A gyermekek biztonságos és egészséges környezetben történő nevelése érdekében a
szükséges feltételrendszer vizsgálata, a feltételek javítása állandó feladat.
Minden óvodapedagógus köznevelési törvényben meghatározott feladatát képezi az, hogy
 A gyermekek részére az egészségük megőrzéséhez szükséges ismereteket
átadja.
 Ezek elsajátításáról meggyőződjék.
 Ha észleli, hogy a gyermek balesetet szenved, vagy ennek veszélye fennáll, a
szükséges intézkedéseket megtegye.
Megelőző intézkedések:
o Munkavédelmi szabályzat kötelező jellegű ismerete
o Baleseti források kiküszöbölése
Baleset esetén szükséges intézkedések:
- Mérlegelés után elsősegélynyújtás a helyszínen. ( Az óvodavezető által megbízott
dolgozó vezetésével)
- A szülő értesítése
- Szükség esetén szakszemélyzet bevonása. (orvos, mentő)
- Baleseti jegyzőkönyv megírása, továbbítása a KIR- rendszerbe.
Ezért
 Minden nevelési év kezdetén, valamint kirándulások előtt és egyéb esetekben
szükség szerint – a gyermekek életkorának megfelelően – ismertetni kell az
egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat,
veszélyforrásokat és az elvárható magatartásformát.

 Az óvoda csak megfelelőségi jellel ellátott játékokat vásárolhat. A játékot
használó óvónő köteles a játékon feltüntetett vagy ahhoz mellékelt
figyelmeztetést, feliratot és használati útmutatót gondosan áttanulmányozni,
megőrizni és a játékszert annak megfelelően használni.
 Folyamatosan biztosítani kell a felnőtt jelenlétét a gyermek minden
tevékenységénél
 Óvodán kívüli program esetén gondoskodni kell megfelelő számú felnőtt
kísérőről, melyről az óvodavezető eseti megítélése alapján dönt.
 A kísérő felel a rábízott, max. 10 gyerekért, akiket indulás előtt név szerint
vállalt.
 Balesetveszélyes tevékenység esetén egyszerre kevesebb gyerekkel lehet csak
foglalkozni
Inzulinfüggő cukorbetegségben szenvedő gyermekre vonatkozó speciális eljárásrend
Nkt 62.§(1e) bekezdése alapján az intézmény vezetője az e § szerinti esetkörben egy esetleges
rosszullét setén az Eütv-vel összhangban álló speciális ellátási eljárásrendet alakít ki.

Rendkívüli esemény, bombariadó esetén szükséges teendők
Az óvoda minden alkalmazottja köteles az általa észlelt rendkívüli eseményt közvetlen
felettesének jelenteni. Az óvodavezető, akadályoztatása esetén a helyettes dönt a szükséges
intézkedésekről.
Bombariadó esetén a vezető, távollétében a helyettesítéssel megbízott pedagógus intézkedhet.
Az épület kiürítése a tűzriadó terv szerint történik.
Az épület kiürítésének időtartamáról, a gyermekek elhelyezéséről az intézkedést vezető
hatóság információja alapján az óvodavezető, akadályoztatása esetén az intézkedéssel
megbízott személy dönt.
A bombariadóról és a hozott intézkedésekről a vezető rendkívüli jelentésben értesíti a
fenntartót.

Egyéb tudnivalók
Az óvoda helyiségeit az óvodás gyermekek távollétében a fenntartó gyülekezet más oktató,
nevelő célra is használhatja, a berendezés és felszerelés állagának megőrzése mellett. A
használatba vételi szándékról az óvoda vezetőjét előzetesen tájékoztatni kell.
Az óvodás gyermekek családtagjain kívül az óvoda látogatását más személyek részére az
óvodavezető, mérlegelés után, engedélyezheti.

Tájékoztatás a Pedagógiai programról, az SZMSZ–ről és a Házirendről
A szülők által bármikor hozzáférhető helyen kell elhelyezni:
 Az óvoda Pedagógiai programját
 Szervezeti és Működési Szabályzatát, valamint
 Házirendjét.

A Pedagógiai program és az SZMSZ az irodában megtekinthető, a Házirend az óvoda
öltözőjében, szülők által hozzáférhető módon megtalálható.
A felsorolt dokumentumok tartalmáról a szülő bővebb információt is kérhet a nevelőtestület
tagjaitól.

A munkatársak részére készült belső szabályzat
Az óvoda nevelési programjában megfogalmazott gyermekkép alapján a gyermekek
személyiségjogát minden körülmények között tiszteletben kell tartani!
Nem lehet a gyermekeket testileg fenyíteni, lelkileg félelemben tartani,
kiszolgáltatottságukkal visszaélni. Nem szabad a gyermekre ételt ráerőltetni, vagy azt tőlük
büntetésből tőlük megvonni, gyermekeket a levegőztetésből kihagyni, megalázóan és mások
előtt megszégyenítően büntetni.
Óvodánk vallásos nevelésének egyik alapja a példamutatás, ez alapján várjuk el, hogy az
óvoda minden munkatársa vegyen részt az óvodai ünnepeken, kirándulásokon, a gyülekezet
különböző alkalmain, a szülőkkel és a gyülekezettel közösen szervezett programokon.
A balesetveszély elkerülése és elhárítása mindenki számára alapvető feladat.
Baleset, bombariadó esetén az előírások, intézkedési feladatok betartása kötelező. (SZMSZ)
Aki utolsónak hagyja el az intézményt minden esetben felelősséggel tegyen eleget a
tűzbiztonsági és egyéb biztonsági előírásoknak.

Alapvető követelmények:
Valamennyi munkatárs ügyeljen a pontos és zavartalan munkakezdésre, munkaidejének
kezdetekor már átöltözve foglalja el munkaterületét.
Az esetleges késésről, s annak indoklásáról minél előbb tájékoztatni kell az intézmény
vezetőjét.
Munkaidő alatt az intézmény épületét elhagyni csak a vezető engedélyével lehet.
Magánjellegű program (orvos, ügyintézés) miatt csak nagyon indokolt esetben lehet a
vezetőtől távolmaradást kérni.
A szabadság igénylését minimum egy héttel azt megelőzően kell kérni. Ellenkező esetben a
vezető a szabadság kiadásáról csak mérlegelés után dönt.
Megbetegedés esetén azonnal informálni kell a vezetőt és a munkatársakat a hiányzásról,
hogy meg tudják szervezni a helyettesítést.
Az óvodában történt legkisebb balesetről is, orvost igénylő esetről tájékoztatni kell a vezetőt.
Az óvoda belügyeit, esetleg problémáit szülővel, külső személlyel megtárgyalni nem etikus.
A gyerekekről, szülőkről szerzett információkat bizalmasan kell kezelni.

A gyerekekről információt, pedagógiai véleményt kizárólag csak a vele foglalkozó
pedagógusok adhatnak. A szülőket csakis a saját gyerekével kapcsolatos dolgokról lehet
tájékoztatni.

AZ ÓVODA VEZETŐJÉNEK ÁLTALÁNOS
FELADATAI
Az óvoda vezetője felel:











Az intézmény szakszerű és törvényes működéséért,
A takarékos gazdálkodásért,
A pedagógiai munkáért,
Az óvoda ellenőrzési és minőségbiztosítási rendszerének működéséért,
A gyermekvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért,
A nevelőmunka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért,
A gyermekbalesetek megelőzéséért,
A gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatainak megszervezéséért,
A döntések végrehajtásának megszervezéséért és ellenőrzéséért,
A rendelkezésre álló költségvetés alapján az intézmény működéséhez
szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításáért,
 Az igazgatótanáccsal és az óvodabizottsággal való együttműködésért,
 A dolgozók közvetlen irányításáért.

A pedagógiai munka irányításának feladatai:









Elkészíti az óvoda éves munkatervét, megjelöli a kiemelt feladatokat
Az óvodai csoport nevelő – oktató munkájának irányítása
Nevelői, munkatársi értekezletek előkészítése, lebonyolítása
A pedagógiai felkészültség, munka ellenőrzése, elemzése, értékelése
Kapcsolattartás a szülőkkel
Az egyéni fejlesztés nyomon követése
Az adminisztrációs munka ellenőrzése
Pályázatok figyelése, azok kihasználása

Munkaügyi teendők lebonyolítása:








Az óvoda dolgozóinak alkalmazása
A közalkalmazotti osztály, fizetési fokozat megállapítása
Előmeneteli rendszer figyelemmel kísérése
Illetmények megállapítása
Anyagi és erkölcsi elismerés gyakorlása
A munkafegyelem betartása, ellenőrzése
A szabadságolási terv jóváhagyása, nyilvántartása

A gazdálkodási feladatok ellátása:
 Az éves költségvetés megtervezése, felhasználásának irányítása
 Az óvoda fenntartásával, karbantartásával és felújításával kapcsolatos munkák
felmérése, a munka ellenőrzése
 Az új eszközök, tárgyak beszerzése
 Selejtezés elrendelése, leltározás
 Vagyonnyilvántartás vezetése
 A gyermekek étkezési díjának megállapítása, beszedése
 Az étel minőségének, mennyiségének és kiosztásának ellenőrzése

Tanügy - igazgatási feladatok elvégzése






Az óvoda törzskönyvének vezetése
A gyermekek felvétele
A nyári ügyeleti rend elkészítése
Az irattár ellenőrzése
A belső ellenőrzés elvégzése

AZ ÓVODAPEDAGÓGUS ÁLTALÁNOS FELADATAI

Az óvónő munkaköri kötelessége, hogy a jogszabályban meghatározott, törvényben előírt
feladatait ellássa.
Nevelési feladatait az óvoda Helyi Pedagógiai Programja, valamint az intézmény
munkatervében megfogalmazott célok határozzák meg.
Köteles megtartani a
együttműködés normáit.

pedagógusok

etikai

követelményeit,

valamint

a

közösségi

Az óvodapedagógus munkakörébe tartozó feladatok:

 Alapvető feladata a rábízott gyermekközösség nevelése,
 Felelős a rábízott gyermekek szomatikus, mentális és szociális fejlődéséért,

 Hivatásból eredő kötelessége, hogy fejlessze szakmai tudását,
továbbképzéseken, konferenciákon részt vegyen,
 Érvényes alapdokumentumok, az óvodában elfogadott programja alapján
készül fel a tervszerű oktató – nevelő munkára,
 Munkájáért, magatartásáért, mulasztásáért anyagi, erkölcsi felelősséggel
tartozik,
 Munkaköri kötelessége kiterjed a munkaköréhez kapcsolódó előkészítő és
befejező munkára is,
 Feladatkörébe tartozó ügyekben önállóan intézkedik,
 Szülőkkel való kapcsolattartás,
 Nevelési, munkatársi értekezleteken való részvétel
 Óvodai ünnepeken való aktív részvétel, azok szervezése,
 Részvétel a gyülekezet gyermekprogramjain, ezzel is motiválva az óvodások
családjait a részvételre,
 A gyülekezet más gyermekprogramjainak segítése,
 A nagycsoportosok iskolai életmódra való felkészítése,
 Kirándulások, színházlátogatások, stb. szervezése,
 Helyettesítés a jogszabályban meghatározottak szerint.

Gazdálkodással kapcsolatos szabályozás

A gazdálkodás
-

-

az egyházi jogi személyek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének
sajátosságairól szóló a 2000. évi C törvény alapján megfogalmazott 296/2013. VII.29.
Kormányrendelet,
a Magyarországi Evangélikus Egyháznak az egyház háztartásáról szóló 2016. évi VI.
tv., (mely 2017.01.01-től hatályos),
az intézmény gazdálkodásra vonatkozó szabályai alapján történik.

Óvodánk önállóan működő és gazdálkodó intézmény.
Az éves költségvetési tervet a gazdasági vezető és az óvodavezető közösen készíti el. A
pénztáros a pénztárosi feladatokat a Pénzkezelési szabályzatnak megfelelően az előre
meghatározott pénztári órákban látja el.
utalványozó – óvodavezető
utalványozó – kijelölt óvodapedagógus
ellenjegyző – gazdasági vezető
pénztári ellenőr– gazdasági vezető

kötelezettség vállaló – óvodavezető
pénzügyi ellenjegyző - gazdasági vezető
könyvelő - gazdasági vezető
aláíró - pénztáros

A gazdálkodás ellenőrzését a gyülekezet számvevőszéke a törvényi előírásoknak megfelelően
elvégzi.

X.

Záró rendelkezések

A Szervezeti és Működési Szabályzatot az óvoda nevelőtestülete fogadja el, amely a
fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé.
A hatályba lépett SZMSZ-t meg kell ismertetni
 Az óvoda azon alkalmazottaival is, akik nem tagjai a nevelőtestületnek,
valamint
 Azokkal, akik kapcsolatba kerülnek az óvodával, és meghatározott körben
használják helységeit.
A Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltakról a szülőket is tájékoztatni kell.

XI. Záradék
A fenti SZMSZ a módosításokkal egybeszerkesztett szabályzatot tartalmazza.
A Szervezeti és Működési Szabályzatot, a szülők véleményének kikérése után, 2022. 03.
a nevelőtestület elfogadta.

Borovitz Orsolya
óvodavezető

Auerbach Emese
óvodapedagógus

Homoki Andrea
óvodapedagógus

Regős Júlia
óvodapedagógus

Csorba Dorottya
óvodapedagógus

Kovács Áron
szülői képviselő
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