Óbudai Gyermekvilág Óvoda

Szervezeti és Működési Szabályzat
Iktató szám: 19/15/2016

Szervezeti és
Működési Szabályzat
Óbudai Gyermekvilág Óvoda
1031. Budapest, Vitorla utca 6.
Telephelye:
1031. Budapest, Arató Emil tér 1.
Tagintézménye:
1031. Budapest, Kanóc utca 3.

Budapest, 2016.Március 29.
.

1

Óbudai Gyermekvilág Óvoda

Szervezeti és Működési Szabályzat

A Szervezeti és Működési Szabályzat az alábbi törvények és rendeletek alapján
készült:


A 2011. évi CXC. törvény - a nemzeti köznevelésről



20/2012 ( ) EMMI rendelet a nevelési – oktatási intézmények működéséről



2011. évi CXCV törvény az államháztartásról



368/2011 ( XII.31.) kormányrendelet



363/2012 ( XII. 17. ) kormányrendelete az Óvodai nevelés országos
alapprogramjáról



32/2012 (X.8. ) EMMI rendelet



A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. Törvény.



22/ 2013. (III.22.) EMMI rendelet 2.



2012. évi CXXIV. törvény 38. §



A 2016. február 19-én kelt Alapító Okirat

A közintézmény fenntartójának neve, címe
Budapest Főváros III. kerület
Óbuda – Békásmegyer Önkormányzat
1033 Budapest, Fő tér 3.
OM: 034285
A közintézmény irányító szerve, és címe
Budapest Főváros III. kerület
Óbuda – Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestülete
1033 Budapest, Fő tér 3.
A közintézmény működési területe, köre:
Budapest Főváros III. kerület
Óbuda- Békásmegyer kijelölt körzete
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A közoktatási közintézmény jogállása:
Jogi személy, Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának
képviselő testülete által költségvetési rendeletben meghatározott előirányzatok felett
önálló döntési joggal rendelkezik, részjogköre van intézményi vagyon
működtetésének körébe tartozó feladatoknál.
Pénzügyi és számviteli, valamint a hozzá kapcsolódó nyilvántartási tevékenységet a
Költségvetési Szerveket Kiszolgáló Intézmény (1033 Budapest,
Folyamőr u. 22.) látja el.
A három épület a Budapest Főváros III. kerület Óbuda- Békásmegyer Önkormányzat
tulajdona.
1.

A jogszabályban meghatározott közfeladatai:
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
meghatározott óvodai nevelés, ellátás.
Az intézmény szakágazat szerinti besorolása (TEÁOR):
851020 Óvodai nevelés
1.1

2.

törvényben

Az ellátandó alaptevékenység:
091110
Óvodai nevelés, ellátás, szakmai feladatai
091120
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének,
ellátásának szakmai feladatai
091140
óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
096015
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
096025
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

Az óvoda nyitva tartása, befogadó képessége, az óvodában tartózkodás
rendje
Az intézmény maximális befogadóképessége: 360 fő
Csoportok létszáma: 14 csoport
Székhely: Vitorla épület, 4 csoport, 105 férőhely
Tagintézmény: Kanóc épület, 6 csoport, 155 férőhely
Telephely, Arató épület, 4 csoport, 100 férőhely

2.1
2.2
2.3

2.4

2.5

A nevelési év szeptember 1-től augusztus 31-ig tart.
Az óvoda öt napos munkarenddel működik.
Nyitva tartás napi 11,5 óra, reggel 6.30 -18 óráig.
A gyermekekkel ebben az időben pedagógus foglakozik.
Reggel 6.30-tól – 7.00 óráig, valamint 17 -18 óráig a gyerekek
Összevont csoportban vannak.
Az óvoda a fenntartó rendelkezése alapján nyári szünetet tart, melyről a
szülőket írásban, február folyamán, a faliújságon tájékoztatja. Ebben az
időszakban a szülő kérésére a gyermekek elhelyezése az ügyeletes
óvodában történik.
Az óvoda évenként 5 nevelés nélküli munkanapot tart, melynek
időpontjáról a vezető 14 nappal előbb tájékoztatja a szülőket.
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3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

3.5.

Szervezeti és Működési Szabályzat

A dolgozók benntartózkodásának rendje:
Az óvodát reggel a munkarend szerint 6 órára érkező dajkák nyitják.
Amíg gyermek tartózkodik az intézményben, a gyermekekhez beosztott
óvodapedagógus nem távozhat el.
Munkaidő alatt a dolgozók az intézményt csak az óvodavezető,
tagóvoda vezető vagy a helyettes engedélyével hagyhatják el.
A gyermekcsoportok sétára, kirándulásra az óvodavezető, a tagóvoda
vezető vagy a helyettese engedélyével és megfelelő kísérettel mehetnek.
A gyermekek intézményen kívüli kísérése esetén minden tíz gyermek
után egy felnőttet kell biztosítani.
A gyermekek benntartózkodásának rendjét a HÁZIREND tartalmazza. A
gyerekek az intézmény létesítményeit, helyiségeit pedagógus
felügyeletével használhatják. A csoportszobák, könyvtár, tornaterem, és
az udvar használatának rendjét a Házirend tartalmazza, amelyek
betartása a gyermekek, a szülők és az óvoda dolgozói számára
kötelezőek.

4.

A vezetők benntartózkodásának rendje:

4.1

Az óvoda vezetője általában 8 – 16 óra között tartózkodik az óvodában.
Ezen idő alatt végzi az óvoda irányítását, vezetői teendőit, valamint a
fenntartó, a szülők és más társadalmi szervek rendelkezésére áll.
A vezető hiányzása esetén a tagóvoda vezető rendelkezik döntési
jogkörrel, és felhatalmazható a másik két épület vezető helyettese is.
Az óvodavezető és a helyettesek akadályoztatása, hiányzása, hivatalos
elfoglaltsága esetén a délelőttös illetve a délutános ügyeletes (nyitózáró) óvodapedagógus felel az adott épületekben a működés rendjéért,
rendkívüli esetben a jogszerű tájékoztatásért, és intézkedésért.
Az óvodavezető és a helyettesek akadályoztatása esetén, rendkívüli
esemény alkalmával, bármely pedagógus megbízható a vezetői
feladatok ellátására.

4.2
4.3

4.4

5.

A pedagógiai munka belső ellenőrzési rendje

4.1

Az óvodavezető és a helyettesek az Óvoda Munkaterve alapján, és
szükség szerint, esetenként ellenőrzik és értékelik a pedagógiai munka
eredményessége, és az intézmény zavartalan működése érdekében
valamennyi közalkalmazott munkáját.
Az ellenőrzési ütemterv szeptemberben, az éves munkatervben
szerepel.
Az ellenőrzés kiterjed a munkaköri feladatok elvégzésének módjára,
minőségére, és a munkafegyelemmel összefüggő kérdésekre.
Az ellenőrzés fajtái:
 tervszerű, előre rögzített szempontok szerinti ellenőrzés.
 spontán, alkalomszerű ellenőrzés.

4.2
4.3
4.4
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4.7

Az ellenőrzés tapasztalatait szóban és esetenként írásban értékelni
kell. Az általános tapasztalatokról feljegyzést kell készíteni, melyet a
nevelőtestülettel ismertetni kell.
Az ellenőrzéseket az óvodavezető és helyettesei végzik. Vezetői
felhatalmazással célvizsgálatot végezhetnek az óvoda munkaközösség
vezetői, szakmai mentorai, és a külön feladattal megbízott technikai
munkatársak is.

6.

Az intézménnyel jogviszonyban nem állók bent tartózkodás rendje

6.1

Az óvoda helyiségeinek külső használók részére történő átengedése
indokolt esetben a nyitvatartási időn kívül, a vezetővel létesített írásos
szerződés alapján, fenntartói engedéllyel lehetséges.
Az óvoda konyháját és mellékhelyiségeit nyitvatartási időben csak
érvényes egészségügyi könyvvel rendelkezők használhatják.
A ki és belépést, a biztonsági rendszer ki-és bekapcsolását csak az
intézmény dolgozója láthatja el.
Az óvoda pedagógiai munkájának, és a gyermekek, illetve az óvoda
bármilyen működésének megfigyelésére csak az óvodavezető adhat
engedélyt.
Ha az óvodába idegen érkezik, az őt fogadó munkatárs a bemutatkozás
után, amennyiben ez szükséges, az óvodavezetőhöz kíséri. A vezetőt,
helyetteseket, a csoportban dolgozó pedagógusokat csak hatósági
intézkedés esetén lehet a csoportból kihívni.
Az óvodában idegen csak az óvodavezető engedélyével tartózkodhat.
Az
Arató
épülete
a
fenntartó
utasítására
esetenként
szavazóhelységként működik.

4.6

6.2
6.3
6.4

6.5

6.6
6.7

7.

Tagintézmények közötti kapcsolattartás rendje

7.1

Az intézmények közötti információk papíron, e-mailen, telefonon, és a
felelősök között zajlanak. Az épületek közötti postázást, a dossziék
kezelését az óvodatitkárok végzik. A felelősök névsora, a
munkatervben, a dolgozók elérhetősége az irodákban kifüggesztve
található.
Az információk átadásáért a titkárok, a felelősök és a helyettesek
felelnek.
A nevelőtestület épületenként havonta, teljes létszámban évente 2-3
alkalommal értekezletet tart.
A különböző épületekben dolgozók a közös feladatok elvégzése
érdekében kölcsönösen látogatják egymást.

7.2
7.3
7.4

8.

A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje,
formája

8.1

Az óvoda vezetősége: óvodavezető, tagóvoda vezető, helyettesek, akik
2-3 hetente munkamegbeszélést tartanak.
Bővített vezetőség:

8.2
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8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

9.
9.1

9.2.

9.3.

9.4.
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Vezető, tagóvoda vezető, helyettesek, munkaközösség vezetők,
Közalkalmazotti Tanács képviselői.
Az óvoda vezetősége és a Közalkalmazotti Tanács képviselői évente
három alkalommal (szeptemberben, januárban és májusban) illetve
szükség szerint egyeztetést tartanak.
A munkaközösségek egyéni munkaterv szerint dolgoznak, részletes
feladataikat az óvoda éves munkatervének melléklete tartalmazza. A
munkaközösség vezetők épületközi szervezésben végzik feladataikat,
év végi beszámolási kötelezettséggel.
A nevelőtestület tagjai a pedagógusok, fejlesztőpedagógusok és a
pszichológus. Ez a Köznevelési Törvényben meghatározott jogokkal
rendelkező testület. Nevelési kérdésekben az óvoda legfontosabb
tanácskozó és határozathozó szerve.
Épületenként, 2-3 hetenként, operatív megbeszéléseket tartanak.
A dajkákkal és a kertész/karbantartókkal épületenként és havonként, a
vezető helyettesekkel munkamegbeszélést tartanak.
A technikai dolgozók elkülönült feladatkörük alapján szervezeti
egységnek nem minősülő, és önálló jogosítványokkal nem rendelkező
közösséget alkotnak.
Az óvodatitkárok a nevelőtestülettől, illetve a dajkák közösségétől
elkülönült feladattal rendelkező önálló közalkalmazottak, feladatuk az
óvoda rendeltetésszerű működésének biztosítása, munkájukat az
óvodavezető irányítja.
Az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványokra az
iratkezelési szabályzat vonatkozik, hitelesítése sorszámozással, vezetői
pecséttel és aláírással történik. (csoportnapló, kimutatások,
határozatok)
A vezetők közti feladatmegosztás
Az óvodavezető egyszemélyi felelős az intézmény szakszerű és
törvényes működéséért, a pedagógiai munkáért és takarékos
gazdálkodásáért.
Gyakorolja a munkáltatói jogokat, és dönt az intézmény működésével
kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály a hatáskörébe
utal.
A vezető távollétében a tagóvoda vezetője képviseli az óvodát. A
vezető hosszabb akadályoztatása esetén, megbízás alapján gyakorolja
a gazdasági és munkáltatói feladatokat is.
Az óvodavezető, a tagóvoda vezető, és a helyettesek a vezető
közvetlen munkatársai. Feladatuk a technikai dolgozók irányítása.
Az óvodavezető helyettesek a nevelési területen a vezetővel
megbeszélt tevékenységek irányításában közreműködnek. Részletes
feladataikat a munkaköri leírás tartalmazza. .
A munkaközösség vezetők megbízása 1 évre szól. A munkaközösség
részére éves munkatervet készítenek a nevelési év aktuális feladatai
alapján. Segítik a tagok ön- és továbbképzését, vezetői megbízás
alapján csoportlátogatásokat, ellenőrzéseket végeznek, melyről
értékelő, elemző feljegyzést készítenek. A munkaközösségek
munkájáról évi két alkalommal beszámolnak.
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9.5

A gyermekvédelmi munkaközösség vezető feladata a védelmi esetek
feltárása, figyelemmel kísérése, nyilvántartása, kapcsolattartás a
fenntartóval és a segítő szervezetekkel. Egyéni tervet készít a
gyermekvédelmi esetek kezelésére, a gyerekeket veszélyeztető
esetekben
értesíti
a
gyermekjóléti
szolgálatot,
anyagi
veszélyeztetettség esetén kezdeményezi a segélyezést, felhívja a
pedagógusok figyelmét a drog prevenciós nevelésre. Drogellenes
információkat juttat el a pedagógusoknak és a szülőknek, védi a
gyermeki jogok érvényesülését.

10 .

Az óvoda kapcsolattartásának rendszere

10.1

A szülők a Köznevelési Törvényben meghatározott jogaik és
kötelességeik teljesítése érdekében az óvodában munkaközösséget
hozhatnak létre, melynek működési rendjéről maguk döntenek.
A szülők a csoportonkénti szülői értekezleten 3 főt delegálnak az óvoda
szülői közösségébe. Az óvodavezető évente 2 alkalommal,
szeptemberben és januárban értekezleten, vagy írásban tájékoztatja a
szülőket az óvodát érintő fontosabb eseményekről.
A szülők a közös értekezleten megválasztják képviselőjüket, aki
jogosult az óvoda dokumentációjának véleményezésére, és
jóváhagyására. A szülők képviselője egyetértési jogot gyakorol a helyi
nevelési program, az SZMSZ és a Házirend jóváhagyásakor.

10.2

10.3

A szülők és az óvodapedagógusok, fejlesztő pedagógusok,
pszichológusok,
logopédusok
között
a
nevelési
feladatok
összehangolására lehetőség nyílik az alábbi esetekben:
 nyílt napon, játszódélutánon
 fogadóórán, csendórán
 családlátogatáson
 szülői értekezleten
 faliújságra kifüggesztett tájékoztatón
 gyermekvédelmi intézkedéseken keresztül
 óvodai kirándulások, séták, rendezvények, társadalmi munkák
végzése alkalmával.
A pedagógusok a gyermekek egyéni fejlődéséről folyamatosan, és
évente legalább egyszer részletesen tájékoztatják a szülőket. A
tájékoztatás előre egyeztetett időpontban, nyugodt körülmények között
zajlik.
10.5 Az óvoda közvetett partnereivel való kapcsolattartás rendje:
Az óvoda vezetője kapcsolatot tart a körzetünkhöz legközelebb eső
bölcsődével és iskolákkal. (Aquincum, Keve) Az együttműködés
rendje évente egyeztetésre kerül. A megbeszélések, határidők
szervezési feladatok a munkatervben szerepelnek.
10.6 Az óvoda vezetője és a gyermekvédelmi munkaközösség vezetője
együttműködik a gyermekjóléti szolgálattal.
10.7. Az óvoda vezetője folyamatos kapcsolatot tart az óvoda orvosával, és a
védőnőkkel.
10.8. Az óvoda együttműködik a kerületi nevelési tanácsadóval, és
esetenként, a különböző Szakértői Bizottságokkal. Az intézmények

10.4

7

Óbudai Gyermekvilág Óvoda

Szervezeti és Működési Szabályzat

közötti kapcsolatot az óvoda pszichológusa, és a gyógypedagógusok
tartják.
11.

Az ünnepek rendje a Pedagógiai Programban szerepel.

11.1 A gyermekközösséggel kapcsolatos hagyományok:
Gyermekek születésnapja a csoportban kerül megrendezésre.
Óvodai ünnepek:
 Szüret,
 Állatok Világnapja,
 Mikulás,
 adventi készülődés,
 farsang,
 Március 15.
 Víz Világnapja,
 Föld napja,
 Óbuda napja,
 Madarak és fák napja,
 gyereknap,
Családokkal közös ünnep
 Apák napja,
 Anyák napja,
 búcsúztató,
Délutáni játszóházak, ünnepi szöszmötölők
 Tanévnyitogató (Arató)
 Luca nap (Vitorla)
 Húsvéti készülődés (Kanóc)
11.2 Az óvoda dolgozóinak ünnepei, hagyományai
 Karácsonyi vacsora,
 Tanulmányi kirándulás,
 továbbképzési tréning, előadás
 Pedagógus napi vacsora.
12.

Egészségügyi rendelkezések

12.1

Az óvodába járó gyermekek évenkénti egészségügyi szűrését
gyermekorvos és a körzeti védőnő látja el, a gyermekek
születésnapjának hónapjában, a gyermekorvosi rendelőben.
Az óvodában megbetegedő, lázas gyermeket a szülőknek az
értesítéstől számított legrövidebb időn belül el kell vinni az
intézményből.
Az óvónőnek gondoskodnia kell a beteg gyermek elkülönítéséről, a
felügyeletéről, a szülő értesítéséről, ha szükséges, a láz csillapításáról.
A betegség után a gyermek csak gyermekorvosi, szakorvosi igazolással
jöhet óvodába.
Ha a gyermek balesetet szenved, szükség esetén mentőt kell hívni,
vagy azonnal orvoshoz kell vinni. Azonnal értesíteni kell a szülőt, az
óvodavezetőjét. Az óvodatitkár, a 8 napon túl gyógyuló esetekről

12.2

12.3
12.4
12.5
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12.6

12.7
12.8
12.9

13.
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jegyzőkönyvet készít a KIR és a fenntartó részére. A rendkívüli
eseményt a csoportnaplóban rögzíteni kell.
Az óvoda működése során az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi
Szolgálat által meghatározott szabályokat szigorúan be kell tartani.
(fertőtlenítés, takarítás, mosogatás, fertőző megbetegedés jelentése,
stb.)
Az óvoda konyhájába csak egészségügyi könyvvel rendelkező személy
léphet be.
Az óvoda felnőtt dolgozói évenként kötelező orvosi vizsgálaton vesznek
részt, melyet a munkaegészségügyi szerződés szabályoz.
Az intézményben – ide értve az óvoda udvarát, a főbejárat előtti 10
méter sugarú területrészt– a szülők, a munkavállalók és az
intézménybe látogatók nem dohányozhatnak.
Intézményt védő-óvó előírások

Az óvoda nyitásával és zárásával bármely dolgozó megbízható.
Az óvoda kulcsának átvételét és leadását írásban kell rögzíteni.
A fenti személyek a riasztó ki-és bekapcsolására is jogosultak.
A ki és belépést a riasztó ki-és bekapcsolásának idejét, valamint a
riasztások időpontját a riasztó melletti füzetben, írásban rögzíteni kell.
13.5 Mindenki köteles naponként gondoskodni a nagy értékű eszközök
elzárásáról.
13.6 Az óvoda zárásáért felelős személy köteles valamennyi nyílászárót
ellenőrizni, és az épületet áramtalanítani, a riasztó rendszert
bekapcsolni.
13.7 Szünetek alkalmával a biztonságtechnikai bejárásról épületenként
jelentést kell küldeni az önkormányzatnak.
A rendkívüli riasztás esetén a kijelölt személy ellenőrzi az épületet,
szükség szerint intézkedik, vagy téves riasztás esetén bemondja a
lemondó kódot. Az eseményről 8 órán belül értesíti a vezetőt.
13.8. Az épület belső kamera rendszere által közvetített képek az irodákban
elhelyezett szervereken rögzítésre kerülnek.
13.1
13.2
13.3
13.4

14.

Rendkívüli események esetén szükséges teendők

14.1

Haladéktalanul segítséget kell hívni az alábbi telefonszámokon:
Mentők: 104
Tűzoltók: 105
III. Kerületi Rendőrkapitányság: 430 – 47 - 00
Fővárosi Rendőr-főkapitányság: 443 – 55 - 00

14.2

Haladéktalanul értesíteni kell a vezetőt, vagy a legközelebb elérhető
helyettest.
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A történtekről 24 órán belül írásban tájékoztatni kell a III. kerületi
Önkormányzat Oktatási osztályát.
15.

Felvilágosítás az intézményről

15.1

Az óvoda Pedagógiai Programját, Házirendjét, Munkatervét és egyéb
nyilvános dokumentumait a szülők az irodáknál elhelyezett
faliújságokon, és a web oldalon tekinthetik meg.
Az óvoda váratlan eseményeiről a faliújságokon, esetenként e-mailben
tájékoztatunk.
Az óvoda működéséről az óvodához szervezetileg nem tartozó
hivatalos személyeknek csak az óvodavezető adhat tájékoztatást.
Az új jelentkezők az óvoda pedagógiai munkájáról, az óvoda életéről az
előjegyzés ideje alatt, illetve az azt megelőző értekezleten tájékoztatást
kapnak.
Az óvoda Házirendje és az épület Kiürítésének Terve az épületek
bejáratánál van kifüggesztve, felülvizsgálata és aláíratása évenként
történik.

15.2
15.3
15.4

15.5

16.

Intézmény területén folytatott reklámtevékenység

16.1

Az intézmény területén plakátot, hirdetményt csak az óvodavezető
engedélyével lehet kitenni.
Az óvodában csak olyan plakát, szóróanyag helyezhető el, melynek
tartalma és eszmeisége megegyezik az óvoda Pedagógiai
Programjának elveivel.
Az óvodában kereskedelmi tevékenységet csak pedagógiailag indokolt
esetben engedélyezünk, Pl. könyvárusítás, fejlesztő játékok vására.
Ügynökök, házalók, alkalmi árusok az intézményben nem
tartózkodhatnak, kereskedelmi tevékenységet a dolgozókkal sem
folytathatnak.

16.2

16.3
16.4

17.

Az SZMSZ felülvizsgálatának rendje
A Szervezeti és Működési Szabályzat minden év januárjában
felülvizsgálatra kerül.

17.1

Az SZMSZ módosítása szükséges:
ha ezt törvény, vagy rendelet előírja,
ha önkormányzati határozat vagy utasítás előírja,
ha a vezetői módosítást kíván bevezetni,
ha a nevelőtestület döntése változtatást javasol.

Budapest, 2016. március 29.
Szülők képviselője

óvodavezető
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