
)frx*"*"
sznnvrmn És uÜrtoÉsr

SZAB,iLYZAT

rbl

''.:Á't:;'.'i*!i'*]'.''.' . .4= !.) l



ÁriÁr-NosRENDELKEzEsE{
l

4

5

Á2 alapitó okinlbú fTllahak !íszletez.€

A neclési{hdái inGnén}ft vondlÓzó saba|yok

A p€d4ósiai munka b.|9ö el|enözjsi rendje

MÚködés Endje. ezen be|úl a 8'crmekek fÓladásónak (lyitva kná9 rendje. u

alkalm.anak és a vezelók nevc]éslokklási inlézményb€n n|ó belnúíózlodásának rendje

^ belópés és b€nnlaíó4odás rcidjo .ak ÉszéÍ.,
jolviszonyban á nselési inlézmélnyel

Á2inlézmén}aezelövaevin'ómén'!9rtó.he|}€tes

ak'dályona$$ esléÍc a holydtesités rendje

ln|ézntn} \*é! *rkae'e

A \efló(é. J/ óvoJ"'s^|o's4^gE' \o7oli dPc.oklongsÍomaá

A neve|óteíulcl felád.tkóébe taíoó ügyck átruháásáÉ, továbbá a fe|adalok

ÍcsbimÍbeszímolásáEvoíolkozóÍ€nde|kezések

apeda8ógi.i sakÚai szolgá|aiokkal!

$ errr ióF i .rllá|alal' \ a xm'nI y órcd0{BÁ^eg".cy' e||áláí

bizloí|ó ggészségügyj szolg'j|lalólal va|ó k,pcso|alháí

^2 ümoÉIyek, hégenlékezések rendj., a hás}ományok

ápo|á!iva] kap.s|alos f.ladalok

l5 A rendszeEs e8é*égüg]' fe|ügye|et és e]látás ÍÚd]c

ló Te|jes körú egés6é'q|ej|esaés

t7 i Áz inléhén)'i 'édii. ó'ó 
"Ióní*r

l3 Rcndhu|ié"emen\ eselenlzu|sepes ki;dljl
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Bltu.tó

A kdzncve|éyól szóló 2oll' évi cxc. tóp.ny 25' $ (l) bek€zdés€ alapjón c sz.ból}zat
batámzz! m€g ! Nlpsugár ovoda núködéséÉ. behó és ku|só tapcsolalailo loíatkorc

A yabá|'z!l e|k&zíé* d óvodavez.tó fe|adal.' vólmmyei Ú a]kalndotti közó$é& !
szo|ói sz€Nczel lé|eménr.zi $ ellog.djo a n.velóteíül€t' Áz €ljá.ásotó| j.lyzókón)a

A jclcn s&íe&d és Múködési szsbólyánal t.p6Tlálbán vé|dÚyíilvánn&i jog
gy.to.lás! bizlosí|oí \oll.
Á jehn srn.^li és Vúodc'i sabá|)zolol a NapsuPár óvoda |.nnkíój! Mol vms
onlomán'zala hatlim2!'d nagja jóvá.

Áz SzMsz oLopjíuL 9olgáló]ogszbÁ|'tr:

. :0|.l,.vjcxc'TninyiÍemz'ikrb.vcL.sd|

. !0 |], .vj cxx|v' Tódény a n.m

. :0/]0l]' (vul']l,) EMM! ftíd.
ii|.zd!}.L né!h'Úál''á!jl

. 1,/:0l:'(vl|l.13')K(m'R.Íó.|.t..fun,dilóe&|éifuéíyrq'.n'júrió|

. $ | |' i\ ' cxcv' l ó.my &.|l.nh'íjr[,m| | ̂ lÍ l

. }ó3/20l l ' (xI|' ] l.) Kom R6ü.ld 2 íhfi|'!áeisn' vóló tönt.y Y.g.b.j'{.!'ó| l^nl''

. 1ol!,éYil' 6Ré.yrMmkaTe.nykótr$tó|

. !o|!, óvi ||' lóNény a gbá}mérllról. r 5zbd|ys.Íési .l'ár{vól és l
E|.si i!t.n&y mÍ1ód.5éÍ.. bekó .5 k01$ tlpc$hbjn

. l9c]. évi Lxxlx, tód':nr'lózokbúrÍó|

. l99:'évixxxlll lórylDy ' kóa|kífu'ook jo!ó|ló!nó|

. :0|2'ú!il'lrNóiyamunkaÚ!.iy&ryvétó|

. |997' évi xxx|' úí.ny. E/.m.t.|t véd.|]n.rT] .9l Ud'nulyi ig8z:íÁstó|

. |993'éyixc|ll.ióFóyanunkav.d.|.nd|

. :0||'évicxu'|óry.oyeÚloFúciósóíÉid.|l.zéJjopóIésaidfmá.iósbBdláliól

. |9J9' évi |v' ún.n' i Po|Ei'j Tonéi'kónyvÉ|
i|íÍoaÉ.'.li kól.l.ze:g.ró|

. l]r'l99]' (x' 3') (lm' mddd r |ó.ll:lnEob|üj| 9ó|ó l99! íi xxxl|l' |ö^!''
\{!El'.j|ilánól a kóófurási iil.má.rrbfl

. :.9D0.o' (x|l 21) |.om md.ld o í|bmnúbni! ffidi
rók|.rGé8.rl. gji'É*.'Íól

. :77l|9{]' (xl|' ]!') xom. rcad.k' . p.d!!ó!crÚ'bt{.p*ó|. á !.Jaeó!u
! búb6rép,l5b.n '.*{ór jubtl'nd .! kdv.e'l'}.ió|

. 3ó:/:0lI'(xll ]0.)K(m'FÍd.|d&okdí\i j8'ó|!{nFrnál

. 370/:0ll' (xI|. :l') Kom' md.|.| & |tiihsógvíó( \ad.l bds koito]|nnd9Íéd| é5 bdsó

. l63/201l (xll ]l,)KTm fuld.|.| á2 á]|&'nhí2hnító| szj|ó 'iiRényvé8EhijláútÚ|

. 4./:00' (xl|. ]s) oKM Éídc|d ! klltzüóírik e]|e \édeke

. í199] lx||' :6') MuM Md.|c| ! nunrlvíd.knó|
rcd.|r.zé!i!.\ !{8thjfu ól

. :6,llet.(lx I ) NM rnd.l.' e s

. 3r,1e93. (vr.1) N rnd.t.r
ti.gíh'áól ús lÉ|.m.njj.l!És.ó|

. 1 ]0l0'(|' l9')oxl|EÍde|e'áped2gósiaig|Volgil'tdb5l
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ÁLTALÁNos RENDELKEzÉsEK

|' l' Az szMsz CÉLJA
^ köznere|éyó|szó|ó 20l l' évicxc' lóNóny' u|onlint a végr€hajúsi Mde|eÉbeí |ogl.llal

. ^2 i.tézmén) szs'eze |elépílésónc\. a mÍilódés belsó Eídiénet ú€lhllirczig'

. ^z in|.nén! jogszc.ú mút.idisú .l bizlosi|óg'
' ^ a\.íalú frúliódés eaBrlá|ásl
' A gyemeti jogok én'ény€siil.s'
. A szülók. g}€mekek. Fdagólusok lö/jni kapcso|z' erósnéf
. Az inlé rényi múködés denotmlikus EDdjének gaBnlá|ása'

l' 2' AZ sZMsZ FELADÁTA
^z sZMsZ l.cladílí. ho!! negál|ítJ$a { NAl'sUc^R oVoDÁ nüködéséne| szÜbóltoil a
jo8szíbí|yok íllal biáosilolt ketett kóziitt. i|]ctó|18.zokbÜ a kérdé*|ben..neIye|'ü ncm

.,ogi l.oúiskln d iílé2úéol b€kó nomaliv száhi|yoásjt va|ósn9 neg.

l .  ] .  AZ sZMsZ sZtMÉLY| s |DóBENI I|^ tÁLYA

. A s7ln'e€ti 6 Mú|iid.si saui|}alban lb!|allal ÚegisneÉse. mcghíása és
mcgl.íalisa fe|adzla és kólelességc e óloda nind€n le-lójénel' pedlrógusának
ts egyéb altalmarctljának' ̂  szcB.Zeli és Mútödési sabályatbln .o8h|bk
ml8isnelése és boé'nás. üo*n'l is lót €I €ssé8€' a]d( kapsoI'tba kcrü|nck u
óvod á! al. rószl ! csznék fel adatain !! [l.8v.1ós iúsábm '

. ^ szcNczeli és Müködési s bó]yzílbaD lbglah réndelkezésck ít!loíá$
nrindcnkinek kózós é.deke' czóÍl d2 obb!í lbglahat megszcgósc .sctén d
ulkllmuotlak}al szenrben az ólodowJló ' nunkállatói jog*óóen eljáN!. hozhol

. ^ gzltló| €i. v' €] nfu. nen dz odáv!| jogviszonlbm ál|ó szené|]l a2 óvodo
dol8ozójánat |ájékozlahi ke|| a sz.blily2.|ban Íog|ahakról. tén'e annak ncglaíásí|'
Ha cz ncm \ ezet eredmóntrc. áz óvodllezetót fagy hel$ncsót kell éíesil.ni. lki
fckzóli!!. hTBy h'lyja cl d ó\oda 'c.ú|.lá'

' ^2 szMsz a fen.laíó jó!áhag) ás'ro| |.p h!ü|tbí és hárimatlm idóE s'ól' E72l|
cgyidejü|eg halál)on ki!ül h.|yc7ndik a2 inté7fién) eló2ó szeFezeli .s Müködési

l. .t' Az szMsz MóDosíTÁsA
A7 szMsz 'nódosilásám dkkor kcrü|$i h!
. víllozósóll t.ennu szMsza|atjáuL s7olgí|ó.szMsz t érinló jogs7!b.lplb{!'

. ^Zó\odo fe|nón|iözösségc kczdcm.n).1i
' A l.nnIldó szMsz térinlóende|crcL hllírozllol hoz
. Vilhás íll b€ az ó\oda miiköd.sltE '
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Á'd4ln' orií 'ifuI 6/19r l'{ü.l l) z M'od

^' il'Érs id.loújd l93l.otol

2. Á' óvod. bd.: N^I'SUGÁR óvoD^
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ÁLÁiRÁsI és PEcsÉTELÉst Joc

Az intéznéD'i bélycgzóI haszná|alán !z alábbi beosztásban dol8ozók.joeosullak:

' vezetó.helyetes

Aláiiisi joga ú ólodarezeÚnek ran'
Akadályoztatása esetén azonnali intózkcdéseket laía|noó úgyiEtokat a b€lyetl €s ila a|á'
Agycf,nck!édelemköébenkeletkezóimlol.alavezetóésagycme|ivéde]ni|elelósirjaa|á'
A nelelési oklalási inléznényck üeyinÉzésének' '?/r.:.1is.'|.k ihdkbfu: :.üh/tlyui| és d
lu, E|i n!j^1hn!ú^0*ul uz h1l|ke:e!ési s.ab|ib:d fu nah"l:.u'

4' Az inlézmóny jogszabá|yb.n fu.ghatáÍozotl közneve|ési fe|9d9t.:

.  te | t '  on . .mJ|) /á |U|| ' ' ' ' ' l o io :0|  ' cv i  . l \L \ |x| !  v ' '  He| ' l  on lom'á| ' ' 7 " 'd rc |
l]s (l) bekezdésében és..a ncnzeli kőznevelésól'' s2ó|ó 20l]' évi cxc l!.b€n
neghaláÚ?oÍ óvodainelelésife|ad.tok e]|átásí. .nc|!Yo a neúzdiségekjocai.ól szó|ó 20l |'
óvi clxxlx liiPényben foglaltlk k iráíyadóak'

5. A nűködésikör €
Mórvárcs kózi8azgalási t €rül €t €

ó' E[átáídó !I!ptélékenységek
20I l 'évi cl-xxxlx'lv' Mo' Hcll onkomány?ataiÍó] l ] $ ( 1 ) (ó)

6'l. AZ e|látMdó alaptevékenysé8ek Ieirása az alapiló okirat szoiiíl:

6'2. Az inIéznény állaI ellálandó feladaiok szaklcIadlt fi cg]e|ő|éssél]
szak|eladal szána . MeE.€vezsc
85loI l ólodai.cvelés. cllárás
85l0l2 sajá1os nevc1ési igónyú gyemeke| óvodainevelése, eIláúsa
35l0l] Nenzetiségi óvodai neve|és. el|átás
8560l l PedaBógiai szakszolgállató te!ékenység
3560| 3 Féjles,lij l'elkészilés
5629|2 óvodai inléznénl é1keztctés
5629 | 7 Mlnkahe|yi élkeztetés
ó80002 NeD lakóinEalla. bérbcadása, üzcÍchclósc
34l90| ónkomííyzalrk ós lásu]ások elszáno|ásai
890442 |oe|a|kozlalásl helyelIesiló lámo.{atáÍa jogosu|tak ho*2abb idiilaíanrú

ó'3' szakágazali bcsoro|ása:

fu cgncrczósc] ólodai ncvglús



ó '4' Az aI aptc!.ken'!éget m egh atározó jogszab ál yo*
' kózolílatásÍól szó|ó l993, évi Lxxlx'lóFény.

. a nemzeliközncvclósról s7óló 20l1' évicxc' lön'dny.
a köZÓklalisi töNény !égrehajtásárólszóló 20/l'97' (ll' ]]') KTm' mdelel.
a nmzeli liömelelésó| szóIó löryúny végEhajtásáról s2ó|ó 229/2012. (vlIl' 23')

' ne! €lési-oklatási inléznrények nrúkődéséról ús ! köznevelési inté7Íények
névh$zná|aláÍó| szóló 20/20l2' (vlIl' ]l') EMMI rende|el'

Az óvod! a|aDveló célia: A gycmekel so(olda|ú, haano.ikus fq|ódésének. a 8yemclj
s7.né|yhée kibonlakozlatásán.k elijsegíése' az élctkori
sajálosságok és az cltéió eg}éni fej|ódési 0ten
Í]gye|eilrbe!étclévcl Tehetséggondozás. hálrány kÓÍpenzáció.
esé|yeg}cnlóség negterenlése'

. A 3-7évcskorú gyemek€t lesti és lelki szükséglctcinek kielésitése.

. Azéuelmi' az e öl csi és a ki'zösségi n elelés '

! Az anyanychi.. óíelfoi lcjlesztés és nevels meEva|ósilá$'

. A l61i. a szociális és u éíe|mi kép*sések egyéni és é|cúon specifikus alakilásai

. Á gyemcki közóséaben !égczheló sTrszinú az élelkonlak ós lqlettségnek
fu.g|e|e|ó tevékcnységek, ] gyemrek eayéni képcségeihez igazodó
nrúvells*laíalnak. cmbeÍi é élek kö^'elitése:

. A syemel egészséles |eilódéséhez és rej|eszléséhez sziitséB.s szefrélli' láIeyi
kónlyezet az óvodai nevclés és szociá|ise||á1ás biztosi1ása,

' A, ólod! az oEzágos óvodai Nclelési PrcgBm a|apján készilj L'l Pcdaeógiai
Progmjál. o'?d,,t andPkih Pbgl1n \zei|| \éEi d !:!úlbi:lEt.aJte!z!é!t:
' Ó\Úd.i h.\l|!! u Dhi!:e|ek c*o:c^'.l ' l: d Kan,P!!!|.iu ulupli Pl1Erun,.sor|ug

. NlDle| nc,tcl i|ési |] t^'| ,.\?fu! ' hüeJl,ih l w* i r|éklk ü1i;,nki fos. '

7' A' intézmény gÚdálkodás jogkiil széÍint besoro|ást' e8yéb glzdálkodási

Az intézmény g-dílkTdási jogkö.e szeÍinl:

onáuójogiszcnlé|y. a lcl.dalc||átáshou e)'akoÍoh Iirnkcióiszcrint ónál|óan nütiidij. az
e|óiránlzatai felcni ÍcndcIkelé\i jogosuhság lcknÍcléb részjoglijfu] Ende]|ezij. .
bclyi ónkományZlt kij lts égletési s zen'e
Pénlügyi gMdá|kodási fehd.lait Mór Váfusi ontománylal lntéznólyi condnokság'.
i]lene a mindenko jo8Ulód.ja lítj' el,
székhclJ,.: MóI. s7l hllin 1éI ó'



8' Áz inrézmény irííyító sz€n€:

MóR vÁRosI óNKoRMÁNYZAT KiPvlsELó TEsTÚLETE
székhelye 80ó0 Mór. szcnt lslván lér6'

9. Á münkáltatóijogok gyakoÍlásán* rendje

9'l.Áz óloda YezelőjéI€k kin.vczósi (me8bizási) rendj€

Azóloda ! €zetójénet kinelczési. neebizjsirendje az a|ábbiflk szcrint a1a|ü1:

A7 intéznényveZelói á]|áí nyihános pál)'áat útján keIl belilIleni.
A pá]yázali eljárás e|ókészllésólcl és Icl.olyalásával kapcsolllos Eladatokal a j.g]zó

A pályázati lcIhivásI lega|ább:
^z okbIásügyéí telelós nriniszlé unr hivah|os lap.jában egy dtalomma| ke||.
ssq'köZi!'Ilás'hu
A megyeilapban egy vaay annál |öbb alkalomma|lohcl *öZltenni'

b) ̂ 2 inléznényvezeliii meEbizás
A, inléznrén)./ezeIói necbizást a fe.nlartó hclyi ónkomdí].zal képvise|ó.testiiIele adja' Á
merbizássaI tapcsolalban. d.'nlós clón likell kéni az in|ézmény alkaImazotti lrt'zősségének
a léleményét. Az inlézmény lerelójél o ncnzdiségek jTtsaió| szóló 20l l' éyi clxxlx'
tön'ény elóirásail is fisyelembc vélc kil|ih jTgszbál}bu neghotóÍozott idótManra Mór
váosi onlomrán).zat Képvisc|ó.tcíü|cE nevczi ki és bizzl megpályáztíás úÜán'
Áz i ntézménÍ az óvodavczctö kóp! isel i '
óvodavczctö: a2 ólodaeglszené|yi te]e]ós lezeIóje'

9'2. Pog|'Ikozási jogviszonyok

A2 inlúúénybon lbglálkoztatoíak a közalka|mazott.k jogá|lásánj| szóló |992, évi xxxlll.
tön'ón)ne* a kózo*latisi inlézményekben tőnénó vélteha.jtásónj| s2ó|ó l]3/l99]. (x' 8)'
Konn. Éndel €I halá|ya a|á bnoznak'

Magasabb lezeló beosztás: ólodav.zcló
vezetó bcosztás: óvodavczelő helyeÍes. lki e|l átj l a, á|tal áno s h el yettes ités i lcl adato k't
Azólodadlkdh"ua,li *i.ijslgtl. r fualalkoztatotllk' Yalamennyi kóalkalnuoltja alkotja,
A.z ó|ada k]llőltjifula ^lóg|a|kÓ7l4loll óvodapedagólusok és a pedasógiai munkát scgiló
IoBop&us és pszichológus aIkolják'
szdk"n1i 

",l1kakö:ólslgcl 
h'z|1'tn& |óto V ólodape.lrgógusok azonos feladalok e|látására'

Az ófr.J^ Ilhl^tEfuillrlisi .:j,l.'7lij,4i telékenysé3e egyséres€n fog]a ál M óloda

A2 ólodában r i^?|l,nu|k.n \trílók l('?: dljkák. pen.!ógiai .ssziszldsek. iblyosós
!f,kanb A. |'\Il!d1i|kti' az óvodBlezeliihöz |özlellenii] beoszlot {ig)'inlé7ó. l.e|'daúí
munkakó |eiúsa halározza nre!
]t1üsz.k j alkaIma7.n: xz óvoda |arbanbíóia



9']' Á úunkÁ|tatói jogok

^z nÍéznényaczctó cyakololja a nunká|któijo8okat' moly jogok egv Íészét jelen szMsz.
be n. ulafr i nl az én n le n lezetó m unlol öri le irásában n etshalározoI lalt szgi |x átruházhatj a '

A munláltltói jTg Bylkol|ásán vonatkozó szabá|yok:
A2 i.ÉZhén]"ve,eó eya*orcIja valaDennyi intézményi b!|a|kozBtoll esetében a kővctkozó

Jogokal: kinryezés. b€sorclás. joglkzoíy nódosilás' jogvkzony mceszüntetése, |egye|Úi

. A lczclói szinlhcz lúozó mun\akön beIöIló szenélyek vé|eményón.k e|ózets kjkéÍését
t.i!clóeídónt:'bnulmánvis7-ezódésliölésról.1úlNuntae|rcnde|ésé.öl.jula]mazásról'cEycs
rcndszercs és nenr ÍendszelB személyi junalásokó|. fizetés nélkü|i szabadság
engedé|'ezésérii|.
. A munkakóri Ieirásokai évent€ lcealább I d|kllommaIaktuaIizá|nikel|'

t0. Az intéznény nev€|ósi n|nkciójÁvaI kápcsolatos €|őírások:

]0'|. Az nÍézménynelelésifunkciót Ió1t be'

l0'2, 42 óvÓddi c soPoío* szána: ó

|0'3' Az inlézfrÚybe lé|leheló gyemek |élszá|n: l50 |ó' Maximális'n l.eIveheló:l80 |ó'

11. Áz intézmély m€gszüntetés.

A2 ií lézn én y1 a j oBszlbály ál lal nevesitett es et€kb cí a fcní lanó j ogTs u lt negszünletn i.
A megszünlelésÍó| a fennlartó határozanal dónt

l2. A köt €| €zrö sz9bályozísok

AZ inléZnén}aezeló |e|e|ósaz intéz'én) köhségvetésiszedtént laló múködteiéséból liúadó
a 368/20l l' (xIl' 3l') Komáí!Íendelet ]3'$(2) bekezdésében nresnaúlozotl a sazdálkodást
nen érinló behó s2abá|yozások e|késziléséén és reldszeres lilülvizsgd|aláén.



tI. rósz

A nev€lési.okt.tÁsi lnté2ményré voD.tkozó szrbi|yok

l. Múkódós rendie. fz.n b.|ü|.4.rm.|Gk ío!.dásán.k íIvitvá tááás) rendi€.!z
a|k mazotrtk ó5 a v.z.iót n.t €|é5i{kt.tó!i inlézménvbén v'ló

bennlaíózkodfu án!k I.ndi.

Áz intéznúny.l nele|ésioklllúsi in|óznó'ycl múködésérő| Ás ! közícvelési
intéznúnyck névhnszDó|otóról s2óló 20/20|2' (vol' 3l') EMMI rnddct 4. s (l)
bekczdés .) pontja alopjól . { sz.n.'cti ó! Múkódósi sz.bó|}2anib& szlbí|yozni
kóte|6 a núködés r.ndj.l 9cí b.lül l Rvcrn.ket l' a|k'|nazotrak és a 'gctók
intéznóntben v!|ó beíni!rtózkodísíI3k rcídjót.

l' ÁLTALÁNoS sZABÁLYoK

Az óvodai .{eI'jsi év hclyi Nndj'jt e óvod.i mun*alcn hítálozam€8.
Az óvodni Tc\ cl*i év helyi Mdjébén n.! lcll ho'''o2nl:
' e óvodai ne\€lés né ltiil i nu nka napol idóPo n Ü il. l..l használisát.

2 ó\odai únnep€* neBüní.p|é*ne\ id.'íbnljál.
ü elóE tm,czhcló nere |ólésl ü|el i éíetc' |cl.k. szo |ó i d n.lc2l.lel idóponljá'.
az intamÚy bmltallozáijl szolliló Pu]a!óliai cólú ó\ odai nih íap Lí'üdt idópondát

n].án zí^'' taíjúfól le$ésóbb |ebruár l 5'i!'
a nclclés nélkÜli munl!íaB ft)| |eg!|ibb 7 nlpnal ! áL.! uílisl Úege|ózóen a szülókel

Á lájékoáalás nódjál a házirend sz.bá|yozzu.

Az INTÉZMÉNY Mt|KÖDÍs| RENDJE

Á ToRvÉNYEs MÚKÓDÉsT MEcHATÁRozö ALÁlDoKUMENTUMoK

Peda8ó8iai Progra'n

Ko||e(tív sz.zód.s
Közalkalmeoni s2abál'2a(
Minösóenán}'ítási P.o8Bm
Feh,ételi 6 mulasztási napló

A e}emetet lej|ódésél n)omon \i\.lii rp|ó
Töus}öny\



ÉvEs És NAP| NYtTvA TÁRTÁS

Az óvoda év6 és napi nyitva la.tását a |ennbíó hal|iÍoza Íeg.

A KóZALKALMAzoTTAX MUNKÁRENDJE

Az óvodában alkalmuotlat lórél. u a|k]lnrási fe]tételek€l ':s munkavó8zós szabályan, a
peda8ógusok jogail és *ötel6ségeil a 201 l 'cxc löflény és ü EMMI rqde|el rószili.

. Az alka|muotlalr nÚkaMdjének' nunkavészésén€k és dije'Í'nak egy€s
szabá|yail a Ko]|e(til szerzódés' illcllc Kózaltalmeolli sabályzal knalmaza.
öszhansban ! Muíka Tófuényköny1'éve| és a Kózalkalmazotli Töíú'
lendelkezéscivc|

. Áz évcs munktrcídct a neve|ési évetn)itrjénekez|elena nelelóteíÚlcl ha!!ajó\á.
mel'el & évcs munkalerben tell Íógzíeni'

' Minden közalkllnrazotlnal' l(ötelezó a.i.|.í|óti i! vezeGs..

Az óvod'ped.gógusok nlunkarendje:

Nyitáíól M óvoda zánisáig óvodapeda8ó8us lorlalkozik a gycrckekkel.
Az óvodapedagógusok napi munkarendjél. a fclügyclcti és helyeltesitési lendet az
óvodalezeló á1|apil.ja mcg,
AZ intémrénypeda8ógus |étszáma: I3 fó óvodapcdagógus

l tö |ogopédus
I ló pszichológus

Á nuúalendbel bekőletkczó !áIlozáso|at ' ólodavezetó kel|ó idóben, lesa|ább
cló2ó nap tó7|i a doleozólal. várl|an váhozis esetén az adott napon r €gBél nyolc
óiáig tó7nlh.ló.

-Az óvodapedagóaus munkaidojéí€k i|lctvc a ncvclés né]küli munkaDapok
progEnjának Iezdct clótl kótIcs fr egie|.nn j'

AZ ólTd'pedágólus a Énd|iivü]i lávolnramdásál aflrali okát leheló|c8 c|ózó nop. dc
legkésóbb a, adoll munkanlpon rela€l héI óráig kóIclcs jclcnEni z
ólodar ezetónet v03' helr'eltesénck. |log} hc|lctcsíóséÍól inlézl.dni lehesen.

-A peda8óeusok szánráB *ölelezó ómszfulon |clúli - a ncvc|ó okb|ó fuun*ával
összcl.ij88ó Endszcrcs vaEy csctcnkénli - |.lrd Jkn r nrcgbizáí vasy k|elölést az
óvodalezeló adja a nevclóleíii|Ú lélcnrényóncl mclha|ltsaúsa ulán'

^2 intéznényi szinlü tnde7f,én}eken. ünnepé|yeken a peda3ólusi és da.jkaijchnldl

A p.d'góg!s Íunk'kiiócn l.og]]]kozlaloll kózalkaünazottak munkarend]ének részlctes
s2bílyT'sál l mun*akón leids laíalDazza'



N€m ped agógu s nun kakörb etr fog|' |kozta toft kóz.lk. I m.zott. k mün ka rendje

Az jnlézményben ü 'lábbi nem pedagó$s munkakörben foglalkoztatoí kózalkal'neolt.!
scgitik a ncvclómunlát. a e)cdnoket e|látásál]

2 l ó  (20 l ] ,09 ,0I 'nap já l ó1)

I ló (20l],09'0l'n'pj,lól)

Á nem pedlgógusl munk*inüe. follrlkoztíoIl közrlka|mrottak munkaÍendjét u
ólodavezeló il]apiÜa mee a Ko|Iekliv szezódés' a zavaíllan mú*ödés édekében' a
vezelósé.! javaslalának i.!yeIembe véte|élel'
A ncfo pLtaBógus nunkaköÍben tirg|a|ko2t3tott közalka|íazotlak nunkarcndjónck rószletcs
szabályozásál a n unkalöri leirás tanal m.zza '
Tálolm aradását a köza |k alnazo tl lehdóle! elózó nap de |era|ábba munka|czdés clótl
egt óiálal kiÍe|es ü ólodavezetónek beje|eíleni'

Áz TvoDA GYDRMExllNEK,,MUNIGRENDJE"

A7 ólodai Há2ncnd laíalnazzá a gyomckckjolan ós kótclcssélcI. vá|anjíl ' liloda bé|só
rendjéne*. életének résl|eles szabá|yozását. A .endszab{lyok behíása és betanatása ninden
dolgozó szánrira |óle]ezii' A Háznendet melyel aZ óvodale/-eló készil és neve|ólestűlel
|oBad el a sziilói s zen'ezet vé|enényrye I a fennla.ló egyeIéíéséve|válik én'ényessé'
A h|jzircndcl ki kell fiiAgeszteni a2 épü|et bejá|atáIál. illetve az óvoda hilatalos hoílapján
(\r\]t,llt,]lu /inlóZnMyek / óvTd|jl) *öZ2ó kcl1 lcndi,
A sZűlijktel. szü|ói dekezl etcn édcl m ezni ke|l dH'iÉddben l.rglaItakal'
A, óvrdaijc|cíüo2és|or a Há2ifund e$' pé|dányát á1ke||3dni x2 érinteú szülókne|.
A8yemekekfe|vételeulán.aóvodábajáÍás|őe|e?ij.aúvT|nandáíilauo]niLe|]'

A gyemlekck b.ní taíó7ko!ásának rúdj c:
NAl.1'i (]0) ,1 tf.t\|.k, |Llüafltn,d n.\tft!i..kk!á!| inló:D,in]bd|: a t|fflnú' l.lli
lPltql,1tk úqú|ikhi,l é: .|*ó!t:i |ú!.|!hjló| |!ló s.kna|fu.lü! d h.\!]ési'Úkl|ln!i
úllt)lé"lhe lónihő b(!lPi:h'l d nt|.1l:i.ok1dk'!i hnc"|ók| joelz.tii .lhdgüsúig ltri.nő
i.]őbcü' lo\|ibbú a lldaE|igiu| |,!pu ,i!:lkin! kültfu:li. u ]l!|!1i:i o*klÍ^i i,lt:ni|yl|
k^'ül fuho| hghnko:aÍ,*' Pr.rrur|ok idÚ a] |

^ benntarrózkodás ró57lc1cs szabí|ydil l H!2i.cnd l'íl'|ná22'.

2 A NEVELESI EV HELYI REND]E

r.nd.t rÚn'lkoró (ilrYónli
az óvodí ez llnpjín szervezi

oliiirisoká( a nind.nko.i ninkztcri
meg !z ldolt nerglési évet.



Az óloda béfólól PóDt€kig ótn'pos munkaEnddel múködik'
E|léó U inténényi munkalend. a 8yenn€kek fo8adásának rcndjc abban e 6etbm' ha a
nmrzeti ünnepek mialt az általános munkÚcnd' á íUÍk8zúneti napok rendje is e|téi3en

Az úg'eldi ellátásD lo.atlozó igényeket a zárás e|ón l5 napPal az óloda lkáí3k kel]
összegyújlenie és lo\ ábbitania

]. INTÉZMINYBEN vALó BENNTARTóZKoDÁS RENDJE

A, a|kllnuoltak inlézménvben u]ó bennlaíózkodísának ÍÚdic

Áz aIkaImazottak az intemónybcn:
' a 'ncghaláfuzott óles nunkarend szenn! i]letve
u clrendeh 1úlmunka, Yalaminl
azalk.|ÍazoÍal szjmáá is nlitva á|ló inl.,ménYi Íendezlén}€k idót!íanrám

tríózkodhaln* benn e inlézmlhyben.

A lezetók neve|ési.oktaIási intézménvben v.ló be.ntanózkodásánat rcndre

Az inléznrény nüködésével kapcso|atban bizlosilaDi tcll. ho8l az inléznén].beí a lezelói
fe|adalok foIyanalosan el|álotak lcgycnck, Dnnck éldckóbeí a lezetók nclelési.oktatásj
in le /men)ben \a|o  ben| ' ' aío/|oda. "T|  t1d .  a  |oL .  |vo:

vezeló j b.Usz65 merle\ez.se

Vjlhl múszJIbJn a Ine8bizás szerin1

vj]tíl nrú:ZJtbJn a melbizÁs szennl

]t,inóségl'ej]es,ló csoPoíve7eÚ vjhÚl nrúszalban a me.'bizás szennt

vá|lotl nrüszakban a ne!bizás szÍint



2' A Dedaqógiai munk. belsó e|l.Íótési r €ndi €

Az intézn!ény . á n.ve|ési.oklltáli int.zmónyeÍ núködéséró| és l közíelelósi
i'ÍézméIyck nóvhasznÚ|lúró| szó|ó 2u2n|2' (vol' 31.) EMMI rcndel.t 4. $ (l)
bekc2d.s b) pontja alapján ' n szcnueti és Múködési sz'bllyzalábatr szabí|yozli
kólc|6a múködós rcndjót. ezcn be|ü| ' pedagógili m!n|u belsó e||coónési rendjét'

^ re&eóei3i n!íkl beIsó eIlenó'ésének lo9olna' célia

^ Fedagóliaj Ílnkr bc]só e|lenörzése az intéznély valamenn}'i lcdagógiai levé*en}ségére

Á pedagó8iai m unta behó cl|cnó'ósónek .élj a]
az csctlcgcscí clólbrduló hibúk mielóbbi |e|únisa' nrajd a fcltáÍáí rö\elő hé|yes

gyakoilat mcltcrcntóse.
. a peda8ógjai muík' hrtékoi'ságána* fokozása'
|olyafialosaÍ nyofuon kölelni' ]rosyazinléznéry jo8szcnic ' szalszerüen nüködik'c'
pedagógus le|jesihén}éíéke|éshcz ídalok. iDfonnációk gyÚjtése

A pedagó.qiai Dunla behó ellcnórzésélcl sz.nbcn lán.sZtoí kóvele|m én yek:
tógja át a pcdagógi'i íUnkj egészéI,

- segns. e]ó va|anenn}i pedlgógiai nrunka enrelkedó szinvona|ú elláLLát'
az ijnyíon levékenysógclrkcl szcnbci táhas7lon kövele|ményekhez iEazodva férjo
és édékc|jc a pcdagl'gus állrl e|d Fedm ún yck el. öszlónózzö n a m iné| jobb crcnméíy

- lánrogassa az e!}'es pedacógiai munla Ic8célszeri|bb- lc8hatIoí].abb éllálásál.
a szii]ói közösé.! észrcvdlclci kap.sán ellogu|al|an éllenórzé$el segilse ! meclclc|ó

pedaaógili Íóds7eÍ negta|á|ásál'
bizlositsa' iIletve segitsc eló 3 lc-QycInlczctt munkál.

-úmorlssa ! kűlón|éle szinlü lezelój ulasilások. rcnde|kc7ése| kóve&eleles
vé3tenajúsít' De8t.íását.

ha té konyan D úköd.jöD a m clclózó szcrcpc.
segilse j ve7elói ula\ilásol'' leBek' nrunkprogmnrok \égFhajlásil.

h jbit. hiányosságok. szabí|y1aIansálok nregclózéséhcz.
. 3.zdáLkodási fceyclcnl és 8.zdálkodás javnásáh02.
' a Drunkl hltékonyságínak mc!állapilásához.
' a szcnczct lcjlódéséhez.
. i|rnovacióIDz'

dunkabrIsn . l l cnnÍ lés. \ . I szen lbenú|naszbnIo!ck|íeí



]' A Édaqógiai nunka belsi! el|enóeéséfu ioPosultá*

ApedagóciainÚkabckóc|lenóuésércckósorban,á|talános.jo8lörbcnjogosDlt]
azóvodalezeló

' zóvoddvezeúhe|yellese
munkakózósséB vezeló

- kühó sakéíó
A pedarógiaj munka belsó' lalanrely lémájú leÍü]elre lonaüozó e|lenórzéséIe & intéznény
va|amenn yi Pcd dgógus do Igozój a javaí alrt tehel'

'l' Á.cdaQóli.i nunkí bekó c|lenónésének l.oanái

szóbeIi beszámoltíá!
irásbeli beszá'nollaús

óvodai ncvclis mcgfiéyclésc' c|lcnózésc
spLliális |e|nüések. tcsztek. vizsgá|.tok

- o óvodis gyemek€k néIése, megligyclésc. eredÍényeik elemzése
a lyemekeket álveró isko|ákló| éÍkeZó vissajelzések ljzscálall

- a gyfue* iéjletségún.N n'onon kövctósc
ü ó vodaped aBó gus m unkáj ának m egn8yelése
hel)szini e]|enózés
az óvoda alka|mazoíanúk Dulkájángk el|enórzése

- a ||aljneol|ak le l.jes ím ényéíéke lése ' m inósilése

Á pcdlgógi!i nunka b.lsó rUéí6Í'ósónek rcndje

Á bekó e||enórzés |esto|loslbb lt|adala ' jnléznényben hl].ó Fdagótsiai le!ókcntsó8
hatékonysáBának nrérése, annal feltárása. hogy mily.n Eúlelen szűkséges erósíeni a
te!ékenységot. nilycn tcÍü|otek€n kel| a rendelkezésre ál|ó eszkózókel. felszmléseket
|élújnmi. ko{zerúsiteni. illctvc bóvícni'
A peda.gógiaj nunlia éves el|eÍó'ési ütcfilen'ót 3 vczló hcl'ctcs. a szakma'
munkatözö$ég és a nrinós*.ejleszlésicsopoíjavasl!$i a|apján & jnlézrénlvc7etij rés2iti

Áz el|enórzési led dZ éves nunkaleíbcn l.rüI ncglb8í|mazáyí' ̂ z cllenózési tcn.
laíalnraz4 az e||enórzés Grü|elei| nóds7.reil ós ülcmczésé1'
^z cl|enórzési leNel az inIéznrényben nli|váiosság@ ke|l hozni' Á2 cl|enij'ós tilcÍjcd az
egFs I.e|adatok .lvó8zósénck mód.jára. nrinősé.qéÍe' a munkal.eeye|enrnrel ö$zelüggi'
kérdésekF. n Dúkódési t € lGle]ek li^gájalám'
^z .llcuórZsi 1.n' !cglehajtásl]én az inléznény!eleló l.elel
^z inlézmén]\czeló az e.lyes nevelési leúlelek e]|eíörzésébe bclonfulia a lczctó
hclltllcí.aszaknrninrunkaközö$é!'rJ]furin1aninóséglqIesztésiteam!ozctójót
Á7cIlcnórzósil.n'bcnncnrsz.rep|ó'rcndlii!üLie]|enórzéÍijl!linlé7ménJ.ve^ljJilnl'



Rendr'!üli el|enózéí kezdenényczhct ' jnlézhényvezetó he|ycltcs, a szakmai
nunlokózö$ég. a minósóg|ejleszíési csopoí és a szülói szcrycz.L
^z cl|cnö'és lapasallllaiÍó| ínisos fcljc8yzéí lel| késziteni. azt u éÍinlcft
óvodapedagó8u ssa I il let! c dolBozóval isú eíeln j kel l, aki ana szóban vaBy i rásban ésaevélel t

^z e|leíórZés sodn |elu]í hibá(ól. hiányossálo|Íó| készüll e|lenórzési feljeryzés alapján
iíléZke dési le F' * és zíé séró | az i nlézménlczctój c kóteles gondoskodn i '
Az inléznóD(ezetó miMcn óvben lalanenn'ióvodapedagóeus,lcchíikai dolgozó nunkájál
énékeli legalább esy alkalommal'
A F.dagóliai nunka bekó el|enózésének eledményeiI. i|lclóIcg ' elleniizés áhalánosílllaló
tlpasztalabn a neve]ési élzáró én€kezIelén óíókclni kell. nregá|lapitva az csdIcgcs
h ián yosságok nr eeszú n 1eI éséhez szükséEes iílézkcdósek cl,

Az €||enónés nódszerei:
. TentzeÍÚ. elóre fre!beszé]l idóponl és szenponl szcrin clIenóu és.
. stonún.!lkaIomszeÍúe]|enórzós:

a prcblémák f €ltárás.. ncgoldása éÍdékébe.,
a napi i.lkBziiltség |elméIésének érdekében'

. Pedagógiai

. trnűcyi igegalás felldotok el|enózése

. 8azdálkodási

. tűz 'lasyon ósnunkavédelmri

. járvályúByi

A ga,dáltodá''ál kapcso|9|os belso.||.norzcsrehdje

A7 inlézményben ÍijB.lel|enileÍ belsó c|lenór nincs, a ltladatol ! Móri Po|gámesteri
Hivatalána| b.hó c||.nón |ílja e|. Az inléznrényben a behó e||enózés a halályos
kománlr.ídeIeln.t fo eeliIe|óen löíénik.
A belsó el|enórzés cé]ja. hogl
. biztosilsa e óvod! lczclője s7ánáÍa ! neg|eleló nreDn'iségiiés nlinósé8ü ií|omációl '

tö\.ón].es núki'déshez' kűlónös lekinlelle] a lazdálkodáya. és a Énzüg}i

r liltárja a gazd.sági ki'vclc|n1óíyékló| va|ó e]léIéí' szabálylalansálot. hiánro$ágot.

. merszilírdilsa a bclsó rcndd. l..!yc|ncl.

. vizsEílja .z jnléznényl vJgyon rede|Dét. ] lakTékosság én'ény6itéséi. a lcltáfuzís.
sc|Ljtc2és vógrohailásáíak megreIeIi'ségél'

^7 déztrldn'bcn a bclsij el|eíó.lés a halályos ]70/]0ll. (xI|' ]l )Konnányicídc|ctn.k



3. Á be|éDés és b€nnt9rtózkod{s r€Mi€ tzol részér..lkikÍ€m Á|lÍik
ioaiszonvbm á n€vélési intézménnvél

Az intcmény ' a trevelési.ok|clTsi inlózmónyck núkódéséról & t k6'n.v.|.!|
intéznéíy€|i névb2shihríró| gó|ó 2U7n|\ (v|It. 3r.) f,nfi'l r.rde|€t 4' $ (|)
b.k.zdés .) pontjl .l'pján ' ' s..n,.'.li & Mútödési sabibztáb'I sz.bilvozni
kólc|ca. núkód.s re.djét' ez€n be|óI l be|éPósós b.!!r.íózkodás rc.djí uol ró9órc'
.lik n.n .l|n.k j oglis.onlb.Í r r4'.l&| iÍtólnónÍt.l.

^Z i.'ézmé.n}cl joEli9onybm T.m illók in'óZménybe lepBc 6 oÍ bíózkodása a
Iit\4k.7nk szeri.l lönénnel:

- tülön .DBc{]é|y és fe|úgy€lct nú|kü|. iIlclvl
. külön en8€délyés fe|üeyclct trl.l|cll'

^ glcrcklk€l |kéró szil|ók tj!ételével' {2 ók)díva|joBviszon]'ban nenr i]|ó szenú|yck l,
óvodllilkómakj.l.nlit be. hogy nri|yen ügyhcijc|cnlck neg e ólodában'
A2 ólodalillár a l.e|ádatköftl megh!|!dó o!].c!bcn jelentkezó kü|só szemé|yckct o7
óvodavc2.rón.k jcIcnli bc,
F.níl!íói' saléíói. sakaíácsadói é5 cgJ.b hivahlos |ólÓealis az órodarezetóv.| töí.nl
.lyczt.tés sze.int tóímik'

fu ó\ odli csoFío\ |álo.gallisál más szcm.l!.l Eyéte az óYodavez€ló engedé|rTzi kifétc|cs

A2 ó!od! bcjáatai a s'€mckct bizbnsá!| és ! vlByonY&€l€m ddeIcb€T z!ml. cscn!ó\.|

Az iílézúoy 'lkalnrolbi lriizül bárki ajlól íyiúal niullií lijékozódon. fc|lilágositliÍ
Lupoll ! sfuúily liléléról. Á lálogalóló| ilcg lc|] kiÍdc2ri. hogt TiIten ügyben jeleDl mcg.
nojd c]kcll kis.jmi a keles€n sze élyhc7.

4. Áz itrtézmónwezctó vlev lÍtéaíéíwéz€ló.helyetles
a}adá|vozklís..sctére a telvetleílé'.endie

A2 i'rózmént ' a trer€|ési{klriísi iító'í.!!.l nú&dés..ó| & a közEevc|&i
|ntóznén!ek Dévb.smíl.Éní| szóló 20/20l2' (\l|||.3|') EiuMl rcIde|et 4' $ (l)
bcl.zdós 0 polljl d'pjnú'l s'cre.li ós Múködósi szbittatíb.n í.bll!o.n..
v.l.nint.z Á|hnhíÍ.Írás.ó| 5zóló tónón! rógnh.jtís{ról s'ó|ó ]68/20ll' (x|l. |3|.)
xormin!rcndc|cl 13' s (5) bekezdés fi$cl.nboórclóf.| a szen'.zeli ós múködósi
s'!bl|yzllíb.n szabá|tozli köle|es M inlózmónl\crclő usl iÍrézmé.rYezel&hc|ycrtcs
lkldi|tozl.|ása.sclórc. h.lycllesílós rendjórl. v!hn|inl !z chhcz kapcso|ódó le|c|ósóBi
szÚbílvo|0n von'lkozó rendclke?ó.ck.l'



Az óYodavezeló az alábbiat szeriíl köle|es sondoslodni anóI, hogy ó' vagy helyétesénel
a}.dályo2lallfuá esctén !:

. lezeló helyotlcsi f€lrdalokd ellássák'

Ha egyéneImú!é vá]ik' ho!y
a) az ó!oda yezetője a szükséges ve2eló! inlézkedésekel akadályozlalása (pl' bctccséce.
ctsyéb távo|léte íb.) fuiall nenr ludla. tudja megtnni. a !.^tój le|adalokal az
inlémrénylezetónelycttcsnck ke|l ellitnia]
b) az inléZfrénylezeló hel],encsc a szúksóees. vezetó he|yetls feiadatkóébe tartozó
teendóket okadá|yozlalása (p1'] búcgsége. egyéb lávo|léte stb.) nriall nen tudla. ncn
tüdja e|lálni' az inléznény\czeló hdlletesi |elldabkal a megbizolt személynek kcll
euát'li0'

A !e ze ló ' i ] |elve l veze ló.helyelIes he Iycltcs ilósórc vonattozó további elijnások:
- a helyetles€k csak a napi. a zökkenónenÉs núködés bizlosilására lonalkozó
inGzkedésekel. dönlésckct hozhatjáI' ne! a vezetó. lezelij heIyetles helyell'
. a lre|yeltes csak o|yan ügyckben já al el. melyek gyoB inlézkedést irényclí€k.
halaszüalatlanol' s anelleknek a he|yelbsnés solán löíénó €llálás&a a nuíka*ön
leinisában lelhalalnrazást k5polt.
. a hel]dlesíés során a hclr.eles a joeszabá|y. il|elve az intézmény bolsó
s,abil}7dlaiban. Íendelkezéseiben l'izáúlar a leutó joglörébc utlll űglekben nem

^z Ílgleleli idóben d ve7eló hel}€ttesilésének elláláya voualkozó elóinjsokal a nunkakórj

Az szMsz helyellesitési reM.jc |óp ó|clbc alkot h. ha a v.zeúi pál}ázal erednrén)Íe|en'
ilIetvo 2 intéznényvezeló laíós Iivo]|éte esetén.

^ he|yeúesilés ú ólodavc,eú álta| adotl megbizás allpjá! lönénik' llyú focgbi2's
hiántában '7 ó!ödJve7eliil az óvodalezctó he|yeíes' távolléte csclén a szakúai
úunklkij,össég lezelóje. annak lávolléte eselén' ! lqna8asabb szolgálali idóvc] Íendelkezó
halárcaIIan idóF alkaImazoll' óvodapcdagólus hcIyctLsíi,

A hél vell.s néshez kaocso |ódó |e|e|ósé!i sabálvok

A he|yellesek a he|}eltesilett szemé|l}el nregqyczó fclelóssésgcl laíoznak a hc|vcnesilés
keÍetében vé.qzetl |e Iad atut éí. levél'en}'sé Eiit éí ' A |o.|Jél|clclósógi szábályoka| ilIelve z
csetlescs chéÉsckcl fl munlakóri lcíáso|nal. v.!\ a hclr..llcsilést \onalkozó bekó
útásnásnak kcl I taíaln'n ia

A vez€rók intózmónyben va|ó benntártózkodásáÍ.k réndje

Az óloda zn\annlu mii|ödésélr.z biz(osilanitclln \czclój tladabr tllyan]kx el]ilásál
Lnnck érdckéb.n a ].z.tiil i éz.lónvbcn \01ó baóZl.dísának Ícndje !z llibbiak sze nl



v.,llói bcogti5 m.qncrCzósc Az in|izmlnyben \J o L3íózkodas rendje

vá|tott müszalbÚ hunkrend szerinl

Antennyibcn tartós távo|létnek n€fo minósü|ó szabadsás. bete!sé8. hidnyzás. lacy kél
mj:sza]os nuntaÍend eselén az eeybeesó nuúarend nian 32 inlézménwezetó var'Y
he]'ellesének |o|yanralos bemÍanózkodása c7.n idósakban n.m o|dható mcg. úgy a
helyettesíés rcndjérc lonalkozó szabá|yszeÍint kel| eljámi'
Az ór odlYc.tó úYol|étébeD. akadá|yÓ2útása csolén aZ óYodavezeló bel}elles intéz(cdi|i az
azo.nali döntéí igénYIij üayekben. Knéte|: lzok az ü!ye|' mcl!'ct Ieljes |.e]e|ósségg€l
k'ziÍó |3gosan ü ól odave zeló halás k öIébe laíoznal'.

Á képvis€| €tjogkörót a Y.zetó az í|íbbi csetekben ruh{zhalj! ál: bet€gség. taíós tá!ol|ét.
kivéle. ha . |cíntaíó másténl nem Íende|kezik' Együn6 hiányzásukkor a he|yencsilésl '
üonna|i dőntéí igényló k&désekben ! lezetósé3i la8o| kőzii|a vczclö álta|Elkéí' ezulán az
intézméíyben legégebbi nunkaYiszonnya| rende|kezó vezetöséri Iag. lálol|élében a
l egrégebbi n unkavh2onnya I Ende lt ezó kőza lka lmazon pedaróg us .iogos ull i nlézk edn i '

A rezclók kózötti felad.tnegosztás

Az inlézmény éléD az óvodalezdó á1|. akil cB! helvelles segil !z óvoda vezetésévc|
öss7efuggó ieladalai el|álásábm'
Az inléznrény lezeIóje e3yszenélyi lilclóssólgcl vezeli ú inléményl' Az óvodavczciónck
az intéznény vezelésében fenná|ló lcIc|óssógól. képviseieli és dönlésijogkörét elsódIc8cscn a
köznclclósi töÚény hatiÍozza meg'

Áz óvodáv.zelő. ! kózn€vclósi |ön'én'nck n.gfc|c|óoD egy szÉné|}bcn íclclós:

Nkl. ó9. s Q),1 n.\.1lsi ,klu|ú!i illé1itÚ \?zt|ú|'Iclcl
ü) u Í1dlisíjEki mÜlkj!,J'
b) a 

"ev 
|őle ! iil ll \?:c 1 l!éél1'

, ! hdtlőle!úld .i,gkóúb! fu|'h,'ö dö,lts|h !l|;k.!:í|ésélfl ústchdlásúk !:üks:trii
,]tEr!r\v:i!iit! i! a!l."6,:.séa1
!) ! k|tlclkú.'! ú!1ó ki'ns!g\.l.s alapj.Jk a he\e1ési.o*ld|dsi irúir!én, ,lűk'|,1éséhe:
s.ütlégts y.d,é||i ^ lótE|i |.hól.l.A bi:!Úsi1ünitJ1.
.) | n.h,:e| i ós ó|odd i íilt1.Pt* ,n L nAd,2,nhc iga1nhj ' Dlt! kj ntgs:e ^rzéstúfl

, u g.!,,,€h !.fulnti /illalalot lleEs:.,1césééfl és elblasúé|l'

9 u Ddfl6 t\ ahaló nM|kd !gt!:!ór* i! biaÚk!]!o! |Lhlldlhl.A 
"lq!ruDltlii|1h) ! hnl,*d|ilfu i ikl.A.k.?|is.l.li ::(lvkl!] t! ! !.iil|,i ::!,1'|:clckk!l |4h, ,ks/ileló

i) d k, ó. i: 1!.|"1.kbd1(s!I i1!x(Jő1^iti
j) d !:\ft"lt*t*' fulhllók k !::!La (gó.:Jlg'igl l la.q!i/l'i''lr ' w9!anf:[s!.i
k) d Plnqögls llikl |o |ii)klL h!kl].^!ia1 6 b!k.1!kiki!tl,



Áz óvod.r.zctó k'iró|.gos b{lfukÜrc a mulkíft.rói. körekzetfuógt{|lúl.s| ó!
utl|vinyoz{si jogkorl Íc!n('rló clótli kóDll,.|.l' ki!dn{nyozís (a|áirás)'

Az óvodav.z.ló f.| td'la.
. a nevelóteslü |eti éíel€zlet ds alt.l m.zoni ktl zösséB é íekez letén.k clókéy ítésc
. a dónlésel (ál|ásfoglal&ok) vécthajúsánll ncgszc ezé* és ell.íóuése
. ! n.d.Ícslü| €l és n$'e|ómunta inánviláso és.llcíózése
. ! 'odelk.zsr. íló !ól'ségelés alapján ú intzmónJ múlirdé$hez szükí.qcs 'cn.lli

!s ú.cl fche|elek biztositág
r a nlunlavá|lalói érdeklépri*lcli szcn.klel és a sálói sze^,e2et|kc| \a|ö

. a2 inlózméT) úúkódésélel kapcso|at!| n]iídcn o|)an ue]ben va]ó dönlés' a cl)cl
logszüb'ly lcm utal más halástóébc

. ! jo8sabÁ|yban clóin cgyezlclúsi k.i'c|czcÍsé8 belaúsa a tó7'lka|n!7.llok
fo!|alloz lalásáÍa. élet. és n ü nkaköÍü |D éóy.iB vo natkTzó ked*ejkben

. ujocszabliIy.l á|lal a lezeIö hatdskijréb. !lnIl ó9 ál n.o ÍÚh'zon felsdalok e|líIísl

. !z ecyéb |eladltot elláló a|kalnozott.k irnnyilís!

. m inóséc fej |esztó münka kiép iÉs.. l.j lsdúsc

. icuraú$ |clldatol. ellátíg' isy kü|öíóscn|
.z ólodába felven glem.kct n)in'áí'a.líg. az i|letékesje$zó éíesnése. h! ob.o

gy€mcl€ket l€n fel. Yetl ál. okinck ln\óhelye n€m a óroda 9étn.lyén r!n. !
8yámhalósfu eí6it6c. ha ! foIvd.h o $dmha|ósá8 kezddorzlq

knlól.l6 éIelkorba I4sloÍ a By.m.k ..jl.n*g{el klP€slatc i!&olásdl liadi$.
jo8glbály 9Úinti j'vcl'bl me8dc|c'

-l s20lól éíesilése a óvoda í'árizárya unásáról' aíclelés Téllüli munkanopolÍó|. a
fel!élelIel. átvélellel. az óvodai eIhcl}cz.s msesziinésével lap.soIalos dönlÚset i|.
az irazolallan nrÜlaszlás kövclkvmÚnyeiról. ! nyi|úntaíásbó| laló tll|{só|.
továbbá mindÉn ollaí intzlredésii|. nmiB.z éíesiléí.jogszabály e|óirjI

Á7 óvodlvcz.t& helyettes
vvclói |etékenységét az óvodavezeló kö7'c .n iniíyitása nel|elt véBzi'
^ 7 ól({a v ez.tó he\ cnes nÚkaliin |e i'ásfu .Z óvod.\ ezctó készíi el '

. Áz órodava€ló |ávol|éléb.n lc|jes íc|c|óJúg!.l vérzi a nibizon va€tési f€I.da|ok!l'

. A n.lelési lerÚletn kt'zrcmúkódik l \ezeló álE| meeál|ap'tof, levéten)sú!

. K.}z\€t|qül sz€n€zi 6 irányiÜa l dljtúk. ! |olyoss latTitó 6 a tarbmtaíó

^, óvod.l .zctó.hc|) €í6 Í.l.lós:
. ^ szü|óisrcnezel nrükődésénct scgíísÚc .
. A hc|t.tlcsnósi bssztás cllÚs2íésNrl'
. A |[dl!ógus munkaidó nyil\'ínhnds vczclús.ÚÍ1.
. s2ubddsácok Útcmc7.sééí és ílpnlésZ íyiIvli|Í.íísíérl



. Régletes feladalaiI a nuúalön léiiás halárczzs nea'

F€lelóssóge lrilÍjed a munkaköli leilásba. lalálh átó leladltkone.

B oszá molási körel.zettsógc ki terj cd:
. A/ inle/nénJ ese./ nL\ode"e'r.' |eJJtsócla' |1L .jáa
. A behó e|Ienó'isek tapaszlalaIaim'
. Az i ntéznrén}'t érintó n eloldaídó pÍobl án ák j elzBére

Az inlé7Íény vezelósége (onzuhalil testÍllel: vé|eményezó és javslallelij jogga]

Á yczetóség l.gj.i:

! óvodlvezelii hclycllcs
. Mi.ósérfej|esztósi tcan vezeú
. szalr.i nÚn*rkijzijsségve-lók(|na$ar' nérc0
. Kózal kalm u olti TaDács el nök c
. szalszervez€ti Tík'

^ kapcso|altaíása vezeIóség u8j!i közön |o|'amatos. és a szÍlkséglebkne* megfeleló'

Minóségf€jlcaztési le'n rezeló,tevéken)rségét a vczetó násos megbiás! a|apján ltgzi'

. A nrjnóséBfejl6í.jsi csopon élcs n unkatcN ének elkészitésééí'
r Aza|kalni n Uí k'csoPoíok m e8szeryezésééí '
. Az akluális teIadalok vé!reha.jtásának e||eíór2ésééí.
. Áz érinlet plnndck lnlymalos iÍjsbe]i tájékozlalásáért.
. A ninósélnán}ilísiPlogüm végrebajlásánakéíékc|ésééí,

Részletes lt ladalai l !z in té zm é n v nnrósér iráDyíási proer.n.ja laíalnaza '

sznkn'i nunk'kö2ó$ég Yg.tók:
TevéleDysésél a vezeló ilásos nrcgbiása alapján végzi'

. Aszakmai nuíkakózó$ég. ijná|ló. |eIe|ós lezcléséén

. A munkaközösés müköd6i tcNénclr clkészilósóéí'

. A múk.idéshez szűkséges |e |tételek biztos ílásáéí '

. Azéves nunkale^'b€n átruhízon e1|enői2ési |.eladalok eIvégrsééí'

. A2 új ródszcfuk. cszkö?ók. e|méleliés gyakor|alihfeÍctck köZzétételééí'
' A pedasóciaj munka szinloDalána| D..górzósóón' cn]clósóóí'
! A munkakózöséc év6 munkájáÍól szó|t' édé*clés e|készitéséén'



A jo.lsabáIyolral.. 9alifiai e|óiÉ$kn.|i ncgf.lclócn u inlézfoéo'en belül ellúlónü|I
fchdalu! alapjá. r6zleg6 ónál|ósigga]. illclvc gjátos íc|adaloklal rend€Ikail]
. z alkalmzoni kó2ós*g

. o m'm*.lf€jles2tsi l.d

. a s7ltnai munkakozósés

. az ólodalitkár. Úgyinlézó

. a dajkák' t€chnikai doleozók lözóss.Be
Az intóznm' \ülónbózó kózósséeci!.k Ic!ékcnysi8ót . a melbjzoll vezetók és a \álasaon
|\ép!isc]ó| toJeTJod.\.\(| J/.v''dÁrL/lh. |iAlJ Ü{/r
A klpcsol.ttd|js.omái:

^ k'Fs'aIlaíás áhalános szbálya. ho!! u ki|]ónHJzó dóntési tórunokm. ncvc|ótoíuleli
d|kalneolli énekez|etkE ' lÓnaltozó tr.pilcndi ponthoz a dinlsi. c8yeléí*i és
!é|eúény€zési. javólaíéleli jo8ol g'akoÍló kli7íssÚ8cl. ilIelle & állaIuk deIesált tóplis.|ól
m.!r.Il hnni. n]iId oá|Uul JÉÉ\ h|l'n\ \ fun |\(l| Í1*/'t.nI

ÁZ ']ka|nuoni kó,ns*n€k e ólodáboí log|a|*ozlo1oll fa|mcniyi tózatkalmeon bAia'
A nuntaYéEzssel k.pcsolatos jogaitll és lótelBségeikcl a Muka Tó^'dykónya€ 6 !
Köz'Ikalnzoti Tónoy sabál}ozz!'
A2 alk'lmúo{i kó2óseg tagjainal r6zl.ts fc|adlhil ! gmélyrc s2ó|ó muntalón |einísol

Áz .lka|oúolli közö$égel és .zol léplis.Ióil jogszahjllbm méehaúrozon ész\licli.
javaslanét|i. vélfiényezési' cg'eÉíési és dónlúsi jTg il|eli meg'
Ré'zvére|i jog illcli neg & inlézmény nind.n do|gozóját és közóséEól. uoton i
lend czvó.yck.n. m el J'elG m egh ivól k! P'
vólcmónyezési jog: kö2neve|ési IiJnén'bctr nlcrhatófuzott limknói dönlésel elózeles
vé|eményezéséE. az inléztrlény Dcgszütrlcl.sévc|' átszcíezésével' feladatán'k
her!áltoztatásával' n€vénck jncgá||ü'ilísív0|. költsóg! €Iésének meshatárczásáva| és
Íjódo si tásával. lezelój d n.| mcgblzlsúvo | é s c gb iásónal visszavonásáva | (apcso |!b9aí '
A jogszdbályban biztosíotl Yé|enlény.zéll & hvádrn&di joc8al rende|teó kózössé8clcD
li!ül az óloda núl.ödési kórcbc uno2ó k!Ídcsl|b.nj.lashtol lehel. Yélemayl nilv|iíilbal
e óroda minden kózalkalneÓltj..
Az e|han.{zon jafas|'toxal és !é|enénlekel á JiJnt.s e|ót.szités sonjn a dóíési jortöl

8r*orlójÁóál Ídl€gelnie ke|l'
A dónl6i joglór gy'Iorló.i|jn'l u í.isbM *itjt.n j'1clá'bl. félménn}€| kapc$lllos
ilIisponÜit ajafslaúe\ó\.l. Ílc m.n) .lóf! | liJ7iJ|ni ktIl
Az al|almazoni kózóssé! én.l.2|!t bizl'sitj.. sza|tm.i nünkál \ éezó órodaFdagólusÓk.
\lllminl . ncYc|ó{*taló muotíl kó7!.t|!nül sélnó d.jtáL' az ó\odatittáÍ' l.chnikai
dollozók cgÍűtúúkódi+l.
N m pedagógus munt akóó.n |oBlalloÁllol lJk l.|j s itm úíltdi.tcl $ónet szenr pon Ü a it.
v!|!minl Ú énékclés rMdjúl ! MIPllí!]trllzh,



Az iÍréznény vez ctési szeÍkezete:

NEVELOTESTULET

Á neve|inesLülel s közncvc|si tódéí]' a|a'ján meghalálozolt jososit!ánlokNal Íendelkezó
teslijlet. anr€ly a neve|ési intéaény pedagóguslinak kózósséac. ncve|ésj kadésekben az
intézmény |e!|onlosabb lanácskozó és haláozalhozó szcNc' Á ncvelóleslület tasja az óloda
vaImennyi péd!gógus!'
A pcdlqogu\ l|'pve|o f.|'J'|! d l"b|/on lveÍckck ó.' JJ 1e.eie\ o|./afo.
alapprognn.ja szcriíti nelelése. sajálos nevelésj igényrj gyereker egyéni fej|oszlósi twbcn
|osl ol tal fi gyclcmbc! étcl éve] ' Ezze | összeffi ggésb cn kötol esetse k ú lónóse n. boay
á) nc!.Ió ós okúló founlája során londoskod.jik a gyemek s4mé|yhésénc| |cjlódósóÍij|.
lebelsé.qénet kibonlakozlaúsáró]. éíneli édekében leryen Deg minden ól. elláüalól'
filyelembc !évc r ay€mek egyéni kópcssógcil. adTllsáBan. |ej|ódésének iilemil.
s2o.iTkulluá|is hely7ela'
b) a lülón|c3es búnísnródol i!éD]'ló glcanckcklc] cg!Únileg |b-g1!lkozzoD. sziikség szerinI
es)ülhú|ijdjön gyórypcda!ólu$al vag) 3 .cvc]é!l. ollalásl seeiló nlás szakcmbeÍet|e|. a
bánni|yen okná|foe\a hítrányos hcllzclú s\.mo(' unuló Ii|zíiózisál e|iiscgnse.
c) sc3itsc a tchclsééck fclismclósél. *ile|jesedésél.



d) eló|nozditsa a gycmek. erlólcsi |ejiódését. a közö$é8i cg!ütlfiük(idés nragaknási
s2abílyainak elsaj&násál' és tóEkedjen uok bdanabsára,
e) egynás szelet€té!€ és liszteleIére, a családi él€t étték€inek ncgisnsésÉÍe é5
megbccsiilósórc. .gyüttmúkÖdésÍe' könryezetludatosá8n. eeészséges életnódla'
hu 'szeÍelete n evelj e a gyem ek€ket.
0 ! szü|ól (löNényes l'épvhe]ól) rcndszqsen újékoztmss a gyednck natsltlíisánil. az
ezzel kapso |alban ész lelt pÍob lén ák.ól '
g) a gycmek tesli |e|ki egészsé8ének f €j|szlésc és ncgó!ása érdetében lesyen De8 ni.den
Iehelséges e.ófcszíést fclvi1á8osnással. a nunka. és baIeselvédeImi clóiÍásot belaíásával és
beúíalásáva|.a veszéIylrel}zelek liItárásá!a|ós clhálnásáva]. a szüló. és szüksL! csetén nás
szakenbeEk. bevonásálal.
h) a 3yerm.k€k és a szülók. v'|'njÓl ! munkatásak .nrbcri héllóságál és jollil
m aradéktal anul l iszte|ctbcn trísa..j dv 's]!l!ikÍJ' kéÍdéseik re érdcm i v áI aszt Jdj o n.
i) Ú i sncrclekel ú.eyi l a8osan. sokold alúan és vállozalos Í ód szerekkel k tizvet il se.
k) Íészl ree}en ! szánrára c|óií pcdagógus to!ábbkelzéseken' fo|yamalosan képezze magát.
n' a peda8ó8iai plogrmbÚ és ú sZMsZ ben e]óií va|anennyi peda!ógiai és
adminiszlTaliv |eIadoIan m.radéktalanuI teljcsítsej
n) ponlogn és aktilan részl vcgyen a neve|óléíÜ]el éíekez|elein' a lb8.dóórá|on.
ú nn€ps égckcn ós M é! cs r unkáte^' szeÍj n tj Endezlén ycken
o) haúridóre ne8s2ere,re J |ötelezó minósilésekel.
p) megó zze ! hilalali lit(ot.
q) bilatánihoz mé|tó nagrtáíásl unúsiIson,
r) a gycmck. órdckóben etsyülhijködjön unkatáBaiva] és más inléznényckke]

Á nclclóleslü|el a neve|ési kédésekben. a ne\elési inlézmóí} nülödéséve] kapcsolatos
ügyekben a kóznevelési lön,énybcn és más jogs2abí|'Tkbff' lovábbá !z c szabál}zalban

e.lhatározot k'jrdésckben d.'nlési. !éleúén}ezij ésjalaíatIevójogköíel rcndcIkczik,

A ítre!ólestúlet múkódósórc von!|kozó í||a|ádos sz.bi|!ok
^ ncve|ótestülct jTgállisál' dö.lési. vé|eményezési és jalaslalláoli jotslrörót a Nkt25'.s (.l)

A nevc|óleslület Yé|enéntéző ós jáv'd!(óte|i jog|ór €l Endelkezik mind€n. Ú intóznényt

A neve|óleslülel diinÉsi jogkörc:
. A PcdaEóliai Prgrar sfiódositásinak e|fueadása
. AZ sZMsZés H'iÍend és módosilásának elfogadása
. A neve|ési é! Munkatceóíck clkészilésq el|Tgadásr
i Áltbeó éíékelések é5 b s zílrolók e|forad ása
t Az i.téznén}b.n vc2.liji l|ladlblal d|lnlók és a peda.góguÍmunk.köÍbcn

tó!|aIkozt'loÍ.k lc|csihrcnyónúke]éséDe*. s1empontJajnak. lalamnlt az dékc]és
icídjÚnck cl|opdása.

. Alc|jes körú inléaényi önéíékeLés per]ódusainlk. nródszc lt iN| cllbgadás'

.  \ '  r r ; / re r \ . \ / f l^  f r l \ r / r r  / J t ' , ' \ e l . r tn \ t z . , t



. A nevelóleÍülct ncvében eÜáÍó pedagórls kivá|aszldsa

. rogszabályban ne8halározotl más ügyelr

^ nclclólesü]el a íeve|ési év |o|ymán rcnds B szütség esetén Íqdkivüli érlek€zletet taí'

Á nelelóleíii|cl énckezlelei a2 óloda nrunklIenében nre8határozoÍ naPnendde| és
idóponnal oz óloda le2elójc hilja össze.

Áz óvodalezetó a renljUlülj nevelólcstületi 'jrlctczlcl összehirísióI a napnend lránm
nappa] elóbb tönénó kihirddósélel inlézkedik.

A r.ndkiviili ícvclóleíüIéti éíeke?]cl ö$7-ehivásának nevelóleíii|cti kczderén}.zéséhez a
pl{.aógusok cgyhmadálak a|áí[ása. valanri.l a2 ok megjc|ölósc sdkséges' Az éÍtekezletel
nelelésiidónkivűl!kezdeményezéíó|szánitoÍn!o|cnaponbelűlöszeke]|hivni'

Á nele|óleÍül.li é.t.k.z |cl c lól ószítósév€l ós |clo|yta|ásálál kopcsol'Ios. €ndclkezóiek
Á nelelóleíii|e éíekezlclct azóvodalezeló készíi eló.
. a PLt.Bógi'i Pfultm,
. uszMsz.

. a Minósé8üányitási pro8nm

. ' óvodai nunkáÍa nány!|ó átfo8ó clcnzés.

A íeve|ólestületj énekez|et levezeIésél vezdó. az ólodolczctó helyettes' akadályozlalása
esclén a ninóség|ejlesztési leam.vezeló |átja e|,
Á jeryzókön}a hilelesitésére az éíelczlcl lét nclclötaűleli ueol !á|asz|

Ha a nevelólcíű|ct cByszciú szólöbbségec] hozbaló döntésekor szoleategyenlóség
kclcl|czik, a h'láÍoalol & ólodalezeló szavazata dönli ci' ^ ncve|ótslÜ|cl dóntéseit
halárczati fomában kel|m€rszölegezni, A haláÍozltokat nevelési évenként so6záDrozn i ke|l.
és üokal nyil!ánhÍtásbr lrcll venni' melyel az óvodalilkáI vezel

A NEVELóTESTÍ]I-ET TAc.lA | és JooKöRE

Á ncvc|ólcslÍllel ogja az óloda valaneunyi pedasó8us nDnkakóí betóllij

. ^ De!e1ó'esii|.t az óvoda legbntosabb lrná.sko,ó és hJlározathozó szc^'e. dö.tési
és egyéb joEtörcn ey'*ofu lja,
L..k fuEk.nti Lö:íil űl|Llú:d:
^2 ó\odaéves nÚnkrlén'éne| e]lészilésijogálaz ó\odo vezelóségér. és lijlclczid
\ezeló*égel hog) !1 c]|'.szilésl kölctó lj napon bclül újó|tozlassa d7 abb'n



E|dilntheli. milyen softndben úÍogatja a s7lkvi'sgát levóket' lovábbképzésen

. ^ neve|ótesliilel dőntéseit és haúrozalait - a jo8szabályokbÚ ÉeÚatározoftat
líivételélel nyjhszavüá$!l, ecysz.úszólöbbségeel hozza'

. A s za\ aalok eayenlósé ge eselé n a z óvodavezeló savazata a dő ntó'

. A nclclólc$ülct félcminy nyilváníhalugyjalaslatot tehel az óloda frúkildéséve]
klpcsolalrs valmennyi kédésben' iay a vezeló hé|],éllesi nreebizás' i|len'e a
ne.gbizás Yisszalonása e lót l

szú|ói ldpviselet neghivása a ne!e|ólestület éíekezlelére
. A negbizásokat cllálók. fe|e|ősök szcbclyór.

A munkÜond roBváltozl'tására
Aldpdokunentumok ródosjtás:jh íb'

Á nelelóleíÜ|et a l.eladatköÍébe.laíTzó ügrek elókészilésére !ag! eldöíléséro lagjajból
neehalározo idóF vaey al*alnri|aB bizoltságol hozhat létle' Az álruházolljoskör.qyakollója

meghalározott nódon és idóközönkénl lájékozlalni töleles a neve|ólcstületl

A n€velóreíü|eti' alka|nazotti éíek€zletekról lénye8kiejneló' enlléleztctó jc$zö|t'n)v
készül. nc|y taíalnazza:

. a heIyel. idij(, a,éíekez|el napnendiBrnd!il. !je!}zókön}aezeló és hj|eIesilók nevét

. ajc|cnlévók szánlál

. az iBazollan. il|elle i8azolal]anu| lávo||é!ók nevét

. ameghivÓna* ncvót

. a je|enlévók hTzzás7tr'lásál

. anódosnó javaslaloke8yenkénti m€szavaztatását

. a határo2al cl|oBadás|ííak sz.veási arányát

Á NEvELóTEsTÜLET ÉRTf, Kf, zLETEt
^ lcve|óleíülcl a laDév során az alábbi állandó éíc(ezleletel laíja:

. Ncvelésid nyi1ó. nelelési évet záró

. Ta\aszi és ószi ne\e|ési énelezIel
A Nevelésiév nyitó értekez|elm döítenek]

. A neve|ómunka |ényeres' unalnri \i|lozásaió] (peda8ógiai pngEm
nódosjtása)
Az óvcs nunkatcfl. jn u nkarend j óváhá8yásáó l '
Az inldznónli sziDtÚ Ícndczvén$l' ij'ücÉlycl' idópontjárcl. hnalmárcl'

' A neve|és né|kúli munkanapok idópoíÜáró|. llÍognmjáÍó|,
^ ne]elóteíü|et jogkőrébe tanozó feladalok álruházásárcl. bizonsálok
|étehTzásáról és be szán ollalás i kőtc ]c7cftségük Íó |
Á nevo|ósj énekoz|clek lónínól. . t.ldolgozás nódjáról'

RenJkiviiIi nclelólesii|.ti úíc*cz]cl hj!hlió összc' ha a neve|óteíÚ]cl taljai ak 5|
%.!' Ya|aminl ul óodd re4lójc \as! ú érdek!édelni s7.rve| vezelósélo
szüks4snck t!|tj..



J€gy?nkijny lel k e |l készileni az eI haryzo ltalJó l '
' A ''Endkivúli.. érlelezlel összehivásáÍó| ü óvodalczeló a napnend 3 nappal tönénó

lihirdctósólcl iítézkedik. Az éíekez|el okát a kezdenéDyczónek szúksógcs
freeje|ö|nie' a nelelóleíülel 5i %.a a|áirásával iBuolja 2 ffekezlet
szüksélesé8ét' Az énckczletct a kczdenóTyezéíó| szánitoÍ 8 nlpon belül össze

Áz éíé|ez|elek é|iités7ilúsúve| és le|olyblásával liapcsololos Fndelkezésel
. Anevelési éíekez|elel az ólodavezed lészíi c|ó'

A ncyclótcíülcl irásos clól.rjeszlés aIapján úÍgtaIja a kiJlelk.?n\el:
t ?tdogogini pngrutt

Á há2nud

Az iítbmációáramollatás ótdekében a neve|ókslülel u munkalen'en meghatározon
idól.izöntéíl h.ti n+bcszólós laí EzM rlka|on*ol a tlábbképzésen részlevó pedagógus
kölclcs újé|oztxlnia ncvc|ólcslüleIela lovábbkép^sen ha|loltakól. hpaszlaIalaiól és egyéb

A neYe|ólestiilet lagjai masuk közü| szaknai munkaközössóBct hozbatnal |éte, l|letve réyt
vehetÓek nás inlézméíyel á1lal nükildlelell nunkarö?ihsélek nunliájában.
A jegy7nkónylel az éíekez|elel köveló hiÍom nrunkanopon belül el l'ell lészileni' ̂
je8yzóköDrael sz óvodalezetó' a jeg}zótön}avezetó és a rclelóteíülcli lagok közúl kél
hitclesiló irjo a|á' A jc8yzőkönFhöz csalolni lell a napirendi ponlokal ó8zitó.icIcnlltti ilct.
nrelyel a je3yzókön)aet a|áirók hitelesilenek'
Á nc!.liitíúlcl ak|or határozIképcs. ha lagjainak lÓbb íint lt]cje]en van'
Dónlúseí és hdárc7ataiI kivéle jogszabá|yban jne3hatáIozotl litkos szalazás eselén nyilt
szlvazássa]' egy szeÍü szólöbbsé gge l hozza'
Áz óvodalezelói megbizássa| kapsolaIos rendkivü|i neve|ólestületi énc(ez|cllEz a
nelelóleíü|et kéthannadáDak. az aIka||nazoni közöss{ éftek€zIelén€k hat'ozatkélsségóh.z
Ú óvodában dolgozók kótham'dánalr jeIenláe s2ükség€s'
A halározatképesség e]dönlésénél figyelnren kí!ú] ke|l hagyTi azt' akjnek köza|kalnazotti
jopiszoDya szűnetel. anennyib€D a Dedlivás c|le.ére nem jel €nt mcB'
Á nc\clótcíÜ|ct !élünónyól irásba 1b-!1a1ja. nc\ laía|nazza a szknaj n1unkakijZösség

Az intézmény vezelúséE vonattozó pogram és lejleszlésj elkéPze|ések támogalásáól (va8y
e|utasíásáIó|] a nelelóleíü|el lilkos szavazássai halároz. eryébként dóltéseit nyih

A neyclót.íü|c| íc|ad!(köróbc |artozó ügl ck ilruhizása
A neve|iileíüLel vJlJnrennyi hllisköIének lya|onisi Íllil tcnnlanja' jogs^bá]}ban
biztositon halásköÍeinek.lyakor|ási jogál nem ruház7a ál'
Nkt'rl7'$ A ncYclótcíü|c| a fcladalköÉbc laÍozó ü!}ck clókészilésclc lagy cldö.lésérc
l!gi!ibó| fo.lhlláfu,oÍ idi'Íc 1ug) j]N!l'nj|a! bi'otI.Ágolho2h'l lólrc. \alaminl egyes



joglóreinek gyokoilisil dtrubízh!(j. ! szakd muokakózóségre' Az álruházolt jogi(ól
gyakor|ója o n.vdókíü|eH rájétozrlrni kör.|.s o nevelólcíülel á|b| me8haLírczoÍ
idóxózrn$nl .s modon üoÍól Ú 0!]!lló|. ame|!úb.n a oe\e|ól$lü|ct m.gbia!úMl
eÜá.' E mdcltczocl.cr n€m leh€t alkalmuni a Briagógiai pregnm. u szMsz és a házimd

A neve|óleíülclló| ós a daj*ik közössé!élól c|kulöno|l lt|adallal rende]lc/n tóza|lalnazo .
akin€k |c|adaIíl a munklkón lei!ás tan.|mízzl'

Dajkák és t..híltl| dolgo.ót közó$fue
FIlü|önúll sz.n .z.ti .!]. sógnek neú niniiioIii kó2óség. sajál t.riil.l{l|el dÍjnlij k.Íddselbeí
\ é |enénle zési .s jav'slnÍcvó j oe|öÍel End.l*cz il '

Á sakm.i nuÍk.közössélek q'iirtmúköd.sl k.D.m|fi.Írisi!.k r.ndic rcs^érek.2
ér944!c!l!!!!9!.]4c!!!l]í!!!.!!E!

Á2 líléznóny . Í ncv.lésioklúiÁÍi intó'mónyck núköd&éró| óJ ! kl'z.evc|ósi
|nté'n{ny.t íévhtsznílatíró| szó|ó 2||1zo|2. |9||I. 3l') EMM| rend€|et 4' $ (1)
bek€zdés k) nonlja a|apján a szenc'.tl .J Múkódésl szú{Lv'.líban kóreks

. a sa\m.i munlakózósséger €g$(núköd$il.

. a szakm'i úu.*'kó2ósÉge* kapcslall.íás'íak Mdjél.

. a szakDli multllózösséget részvác|cl p.dagóBusol munkájának sclildsóbcT'

Á suknlai Dunknktizöségek e.{yiinnú(ódÚsi ltlldolai:
a szdknli munkaközö$égck - vczclijik köz.nútödésévc| . .gyiihú|ödnek az

inGznénJ.ve2.ló\.l e inlézménlb.n lbl)ó n.!eló okt.tó nunk. le^'aésébm.
sz€n'ezéséb.n. dnókclBébd: €zen bclú l]

. Ns2\.|.l @ inléhényi ginlü úlm.i .ll.nó'ósi lcn .| Ósszeá| |Íásáb'n.

. dónt6 a lovábbkep26i PmBmmokól.
' ! szalim4i munlálózós*ecl cg'nlással is e!}tnmúkt'dnet. '$éten!.sécúkl
óssz.hatrso|jnk al inlénényi cé]ok Dtrldósil'g érdekébo. lülöni'scn !2 adoll &i
minósc8cc]ok'.kinlelében:

' sak lj nn kakőzőssdge| l8}ülh]iiködhehel más i|llczn]úny hlsonló
nrunkakiizilssé!é!€l'

A szakmai nlnklkózóssgek kapcsola|lir|ási r.ndjc:
l s7,rmni Nmtnkózósségcl inléZnÉn).n be|üli kapcslallaíigil .7 inli7min)Teze|ó

üin]i!!. lrndos|Tdil a rúI'nbi'/ó \ól.mén]ezési. és es]nnnlúlijdlsi li|adatokhoz
sá ksúlcs lap.so |'lot fcd.ld isnn]| i



A szákn'i nunkáközöss.Bck . nedagógusok munkíjítscgitó'Gvéke.yséce kiteÍjed:

. a közve en szldmai segítségnyjjlásla.
a szalnai nünkaközósséa s4knai rcvékenyséBébe való bekapcsolódás lehetósdgére.
a szakna i tapaszbl atcseréE,
á jól bevá|t pedagógiai módszerck átadására'
arutinos. szakmai tcvóke.ységükben kirrBÁlók íogldkozásainak |álogalására.
! s,akmai nunklkóztiss*hez taíozó pedagó8usk foElalkozásainak lálogálásá.a. !
fejlesztendó leriiIclclrc löíóM ióÚnülalására. a l'ej|ódéshoz kiJzletlen szlkmai sesitsé!

- asza*maj segilsé$yilási lryékeuysfu él€nkénti éíékelésérc' Mlxnint á levékenység
hatékonysá8ának \ izs8álatára,

- 2 óvodibm |oIvó nelelómunka sakmai szírloualának. nrinósé-!énc| javitása.
a módszerlani eljánisok tókélelesitése.

-' eg'séges kö! €telmén}TmdszíkiaIakitása.
a gy€nnekek fcjlcltségénck rérisc' értékelése, nyoron kölcIése'

- ' továbbképzésekfl vlló Észv'íe| megszeryezésérc.
a pályázalokon va|ó r6zvé1e[e.
j 'vas |al a köl lsllvclésben rendel kqésekre il |ó szakm ai eió iúnyzalo k fel használásám.
a pá|yakezdó pedagógusok muD*ájának s€gilésére. támogátására,
a gya]omoki szabályzaúfu |oBlalIak szeÍinlj bemulató foa|a|kozások szeNez.jsére'

A szatm.i munkatózóssóg M adotl ólbcn ollálandó konk.él segitségnyújlási feladalait az
éles nunkllFében is megnatározhatj!'

A szaknrai munkaközöss* vezetó jo.lai és fe|adalai:

. összcá |litj a a münk aközösség é v es prr graúját. l.élel annak neev alósu ]ásáé'1'
úin yitj a a n únk*özó$ ég tel ékenyséaét '

- |eIc|ó\a úunklkijzösség szakmai munkájáén'
' esetenként m ódsz enan j éíekezletekct taí.
. bemulaló fo3]slkozásokal szeryez.
. scgiti a szaknodalom felhasznáIását.

lélv6cü a nlnkaközösséget,
' óssze|o3|a|ó beszámo|ól. e|emzést. értékeléí készil a munt'lózösóg

le!ékcnys'jEétó| a nove|óiestület s2árára.
. !élcnényn)i|vánilás. clón ncg kcl|hal|galíja a nünkakózósée tagjrí.

jalas|Íot tesz a nUnkaktizösség lagjainak jula|maásá.!. cimek adományozásáru.



6. A vezerök és azóvod.i
szü|ői sz€n€z €t közótti kaDcsohtrá.tás foÍmáil

Áz iÍrózmély ' . neY€|ésioktátási inléznény.k múkódéséró| ós . közneve|ósi
iítéznény€k íévhNzná|'táró| s:ló|6 20l2n|2' (vI|I' 3l') ENIM| Íendelet 4. s o)
bckezdés g) ponlja alapjín . a sz€n €ze|i és Múkódósi sz.búlyz'l{baí szabályozni
köt €|es ! v€zerók az ólod.i szü|ói sz€rveeÍ (köziisség) kú'öttj klpcsohtraíás r.ndjór'

A lezetók és a szü|ói szoÍ'czct kö7önj kaDcso|albíis rend "

Az i|Íéznrényben a sziilók jo8aik in'ónycsilése. kótelességűk leljesílése érdekében az
i éznrény múködésél' mnnkáiát érintó kérdése|ben vé|enényezúsi. javls|dlevó joc8al
rendelkezó szü|ói szcflczctct hozh.tn'r léke'
Az egrünmú|ódés és |aFÍnallaíás soÍán kölc]czellsé.g le reli

' az inléznrény\ezelól' !!l!|!nÍ
- a szü|ói szeNezel lezelójé1'

A: il1|xüa,\ ea1ő /ele|ó$é4.' |thnafu1

^2 inlézméT'lezetó léle|' szűliji szcnezele|ke|u|ó meefeleló együlhüLödésén'

Az inléznényvezetó léldaú. hogy:
.amennyibetr a szülói s zc n'c zcl lezdenényezi. ósszehivja a íelelóleíü|elel.
. tájékozlasa a szű|ói Szcflcctct mól. hogy rikol lesz ncve|ó teslúleli énekez|el. és a
sziilói szÓ'ezct véIcménylYési. javaslatle!ő jogával éiílet ülyet lárgya|ása esetén
mcgbirja a szii|ói szeflezel képviselöjét. ho8y lanácskozisi jogga] leg}en !észl az

' a szü]ói szeryezel száDára joesabályban' illetve Dás b.hó intó7fiónyi
dokunrentunban meEhltárczotl jor!órcinet lyakoilásáhTz s2üksúges. ü
i éznrénwezeló szímára rendclkczésrc álló. lagy á|lala cllészncndij dolunenlui]
rcndclkczé$e bo csát ás a' il lcl! e táj éko2tatás fo cgadása
as7ü|óis7c e7elnü|iödésénetsegiléseÜo3jseeilségn'újlás.szeb'ezési|eIadatok)'

. a szü|ói szenezel núködéséhez szükséges táryyi |ehétc|.| biztosiúsa (he]!kég.

Á7 inl&nrén}ae7elii kienrell |elldala' hog) ! szij]ói sze^'ezet számára bizlositsa azokal.
dokunrentumolat. infomrációlal' i.!y kü|önöscn.hos] aszü|ói szc^'ezd élnc$cn:

a) a vélcmó.ynyilváníási jo8áva|.
b) a j.vaslatlólcli jogíval
c)azesyébjo3á!!l'



A szú!,ii s.e^Pal valőjéhek jbLtlülu

A s zü ló i szerezel reEtój é.ek f€ladal4 hogy i
- a halásköóbc DtalljogkiiEil amennyiben va. clóií batándó a Íendelkezése álló
idón belü|gya(o'olja'

negadja a híáskó. gyakor|ásálal t.pcso|a6m kia|a*ilolt állásponljánj| a 9üksóg4
I áj ókoztatásl e éri ntút szeNekn ek '

Á kupcsolakaflas ]bn".i

Á szÜlói szcrvezcl ós ü iítézúén}le4ló köztjtli klpcsolaltaíási fomái je|l.nzó.n !

. szóbeli szeúé|yes negbeszéIés' szeNezési levé|enysó! ' szűlói szen'ezel

. közrenúködés az elóIeÚsáésel. illctvc jogkóÍ gyako áshoz yükséB* tájékozlalót
el kész itésében az i ntézmény! czcIó.
. nrunkateBek egymás részére lóíénö neBkü|dése.

. szü |ó i szeflezet |ép! kclójéne* fr ech i!ás! a ne! e |óleíü |eli éíekczlct le.
a nclclótesü|el képljse|ójén.k nreghivása a szü|ói szcflact ülóséÍe,

' íIásbeli tájékoztatók a neve|ólcstúlcl. il|eNe a szolili szeNezeljoeköIéb€ taíozó Ú8ye(ról
e$nás irásbeli újékozlalis! a joskölg'akorlásoknoz.

don dokun€ntumok' i.atok átadása. nlelyek a nevelótcíÚ|ct. illet!é a szit]ói szeRezel
jogkör gyakorlása mdményeként kelelk€ztek (bat ározal kilonatok),

a szü|ói szeryret nevéÍe szóló l €velet bontás nélküli íadása M órinlen szmélyeknek'
.aszülói szeNezetálIal elintézen inlok érdck€llek ÉszéÉ löíénó &adása'

Á s:lilőj *.^,l:.l tna:?91.is!h,i

A szü|ói szeryezel akluálk liszlséEvisclóit. i|lcNe e|éÍbelóségükel a szüiói szeNerel
nrüködésiszabá|yzala taíannaza. mclyct a szÜ|óis2eí'e2cl íJ,i|vánosságn hoz'

r a núk(Jdósi ós s&flezed reídjéról'
. munkaprcsramjárc]'

U fodá l | Js /Úo  s /eng/e '  ' .  ' 7 ; ' .  '  '  i bb '  ]o ro|J l  j . | Jp i l j a  mes

vélcÍmye7ési ]Olot:

. A I'lázirend.szMsz. Pcd'gógiíi Prognm . r szlllóket is érintó részei'

. A lycmck.k lócddásánJk fondjórij|,

. A vezelóli és l szü|óiszcn'czct kőzótli kapcsolaltanás ÍódjlíÍó|,
t A7iinn9ólycl. megennék'é\ek Ímdjúl szabilyozórésze|ben.



. A házirend neEáIlapitásaibm'

. Á szolókel anyagi|ds is éÍintó Úeyetbcn'

. Á szülói éíelezlel n ap ircndj éíek ne ghlliÍozásában '
! Az óroda és asalád kapcsol ananási mdj ének k ialakilásában '
. Á csopoíIéGzámok nódosíulsáÍó| a löaényi elóíásolDa| megti|c|ően,
. A munkalennek a szü|ókct is ólintó n:szében.

szülói éne|ezleleI sze^'ezése:

. oszelonl szülói énckczlclcl tss7éhivíi ú óvodavezelónek vaDjoga. ha
nr i lder l  Ie" r  o . ; r . \o/  r .q  \ '1  ? i \ . . .

. A szűliji é e*ez]etek konllél idópontjáól a szü|ólct egy héllel köt|es a
Lezdeményezó lájékoztal|ri. és lczddót Ú álldlános nunkarendbez
lgazÍanl'

. Évi csy a|kalorfoal rájékoztatj s,ü|ój éíekezlerer' ősszc.jólcrch
kddcrónyez ' óvoda' ' új gyemekek szülei r6zéE má.jus hónaPbÚ.
enikoÍ lájékoaalásl klpnak !z óvo'la éleléról. házirendjéól'

. Évi esy !lkaIonrna| lájékozraró sziilói énetezIelol kezdeményez az óvoda
y 

"LT|Jbr  
(  wU| ' '  ! ) r  n . \e l  w ' J |e i l eyé|e

. Rendkivü|i szü|ói éíc(cz|et szd'ezheló az óvTdapedaeógusok és a szülói
s zen'€zct .lnökének kdésdc'

t sALÁDoKkÁL t \| ó h-4 Pcsol ÁTTAR rÁs FoRM i|, RENDJE

A fu nds 2e Ícs idóponlokat az óloda nru |lka te n'e lartalDuz a2 adoÍ n clelési élben
Konkrél idóponlokll a b€jálat nrellelli laliújságra kcl| |ifilggcszlcni

. A helyszjnl va|anrennyi €s €tben ü óvoda biztositja'
- ólodánk az alábbi nódon rá.jéloíar]a a szÚ|őtcr ' óloda éieGni|. núlödési

rcnd.jéról. szii|ót.t érinlók kirdésekról:
szfr élyes nregbeszélések

Nyilv|inos üníepek
csllád|álTBlt'y]k
ólodai. €ndezvények

. szü|ói éíekezletek
irásos éícsíés. hirdchón'
FaliújságB kifu ggesztet nrfomációk

A ' , i '  J  ; | . l .4 ( | id inonÜj|Jn ' l |Áa le| \e l ' |e |  |or ' / l e | ' '
Az ó\od! nevelési évenkénl le3a|ább kelló sziilói éÍe|ezIetet 1aí'

. Á neve|úsi é\ kezdeléD aZ ó\oda lezeIóje a szii|ó|eltíié|oztatia a g].emekvéde]ni
l.clclós szcmé|!órii|' lalamint aÍól. hos\ nel\ idijNnlban és ho] LeÍeshetó |.|'



'.Titkozlulá!l P?d.tgóEiai |rca|ahló1. d;szMshil' Hú:h?nn,'ól. j||i,ősésn,áh!i!|jsi

): ó|Út]a|t:!lij úhüJ hilclesn||1
szMsz DÍ'la kn i ?é!dólÚnl'
,1': ó\allu Pldosógnn Pfugruiia|'

- F'llr nia*u1c^úl
'4 Húznf,ld

a szÜ 1ó k ü óvodavczclóló | \ as) h o Iye llestó] ké re lnek láj étozlalásl fc nli
vag]'a ne\e|óiszobábm. az óvoda clólcrcbctr szonó|],cs €n kézbe lehetik

7' A n€v €|ót €stü|€t f €ladalkörébe tartozó iipvek átruházására. továbbá a
feladatok e||átásáYal m€qbí2ott beszámo|ásár. vonltkozó rende|kezések

!
ne\e]ókíú|e l  e$es  josIdre i I je |  ! JaIoÍhst

. szaknlai nlunkalözó$égrc.
s7ü|ói s,en'ezctre.

2' Al nem ruházhaló hatáskörók
A ncYe|óteslülct nem fuházhala a kó!.lkczó jogkiircit

. pedaEósiai prolrm dbg'dísd.
, szcd.7cli ós múlödési szabá|tzll e||bgadása.
láznend el|ogadása'

3' ̂ z álruh'.Í hltískőÍel ka.cso]alos ioqok is kötc|czcttséqek
Átflh'ó iola és kötelezetlséle

. aZ átuházható jo!3ibó| dijntósc Vcnnl. ! kiizoklalási inléanény haléko yabb'

Píncrükcl 'iobban rjs/o]eiló. az ieén)ekhez jobban i.qlzodó miiködésc !ó|iábólcgyos
jo!!iI lz óvodában miiködó szc|1czclckrc ruhá7za át.
- me3szaL]ja az ílruházot ha(áskör gyakor]ásá\a] kap.n'Jt} c|váÍ'sJi1. és J dönIési

. iz álruházot ]o!köÍ .{yakoÍ|ísára \oÍatk.l(idn fuoghalábzr J beszimohalás nódját

Áz intéznlóny . a ncvelési.oklaÍÁsi iíli'Úények múködósóról ós a közno\elési
i'ttézméDyek nóYhnsználltÁró| s.ó|ó z0l20|2. (vll|. 3|.) EMMI rcídcl.t 4. s (1)
b€kezdés h) pontjl álapjín. a szcn' €zcti ós Múködési s2abó|}2rt'b!n szlbÍhozni
kólt|ts l nevclnrslü|el íeladatkörébe tartozó iigyek átruházÁsÁr'' lovÁbbá ! feladatok
el|álásáv'l fi .abízoí bcazínlo|ísíra yon'tkozó rendelkezese[ol'
A' iílézmén} 20120|2' (vIlI.3r.) ENIM| rendelet 1l7.s (l) bckezdósónek íierelenúc
Yórc|évcl ! kövelkczók sz€riDt szabályozl l nNelót.íülc( f.hd.rkórébe tartozó ügy.k
átruház:ísár& lovábbá t fclldátok ellátásával nelbizon beszámo|ásÁr' ront(kozó



'u átlházolt jogróí nagánoz vis9avonja'
Az átru házó kót€l€z€nséec. hogy

a haúskór álruhljzáshoz a szükséges tájékoztatáí, nrfomációt me!|ele|ó idóben
rend el kezésr€ bo csássa '

ritrun izot io gköft| z álruhizás alaDi á! Iendelkezn i jo eosu lt io qai és kóztc|czcrtsóqci ]
A7 érintetI szen,ezel joga, ho3y

- 2 átruházott jo8köf€l é|jcn.
a h al ásköI gyakorl ás ához szú ksé8es i nfoflnációl, táj ckozt.táí megkatj a

A2 $ntotl szeNezel kiite|cssége' hogy
' átnh&o! halás*öí a legjobb tudás! alapján. az álta|a képlischl'l órdc|ét szenr

cIiill laíva g)akoro|ja'
. ! haIás|öÍ .9yak orlásáról az elóIe me3ba1ámzo11nródon besámo|jon a halásk(Jr áudója

5 Á bes?ámo|ásÍa vonatkozó szabá|vok

Az á|ruházott jogköÍ gyakollój! o nevelóleslülelel lájékozlal kőt|es azokról a2 Ú!].e|Íij|.
anrel}ek beD a leve |ótst ülcl m egbiásábó ] eÜ áÍ,
A lájékonatásÍJ Íeehatáruzon ideje és módokal me|lék|el taíalnuzl
A beszámo|ás módj0je]|enzóen a kölctk.zó |chcl]

. szóbcli újékozlalás.

. a dóntósn5 i szóló haláfuZ'l kivönal negkű |désej
haljmzat ki vT nat ú egkü ldése és szóbel i táj ékoztatás

A beszámollal:is idejekénl neg lehet halárc7ni:
. idóközökel (helj. haljslb.)'
. pontos idóponlokBl'
. napdn haúmspokal.

8. Á kü|sö ktDcsolalo k ren d szere. foÍmái! és nódi& belcóÍv.. Dedáeó{iái
s2áks2o|gá|.tokká|. á Dedáeóqili száknái s2o|gálltokka|.

gv.rm.kió|éti szo|gó|att.|. v.|.mint !2 ó!od.'e!észsé!ü!ri el|átást
biztosító e€észsóeíigvi szoleáltltóYal v.|ó kaDcsolattlrtásl

AzóvoDA Ki]LsiKAPcsoLATAINAx FoRNtÁ|'RENDJI
^Z óvod. icndszcts mÚnkakapcsoIllot Idd:

F.nílaÍó ónkomíí}zafu |.
Nónrct Ncm7clisúgj Önkonn jnyzllal.

. Hunránúgyi lDdával (.rl!ke|t|t* ltliil.li iin'!.k' hi:otliti ii].s.k



A város isko|ával a '',tal.,l.'':g'?'t
A P€daeóeiai s2aks7olgálatoktal' (A Nelelési Teácsadólal, s4kéíói

A peda3ó8iai szalmai s2o|gá|'tokkal
védónólcl. 8yemckoBossal. fu gon'ossal. .sl'j-Tlg1'er' e/llfuiJt'.los'd

A léNég. , vá.os óvodáiva|

Pászti Miklós zeneisko|ával
Wckcr|e sándoI s'lbadidóközponllal
cyemekJóléti szolgálalta|. csa|ádscgnó KTzponÍ!]
Az illézm én nyel j ogvhzoi ybln i]l ók hozzíaÍozóiva |.
a teIepülés cgyób lakosaiva|.

Az iÍ(óznén} ' ! n€ve|ésiokbtnsi intéznónyek núkiidósóról ós a köznele|ósi
intézmények névh.sznílatáró| szó|ó 2o12n|2. (v|I|' ]l.) EIÍMI rendelet 'l. s (|)
bekezdés i) pontjá lhpjín ' a szcn'ezeti és Múköd6i szabátlzll{ban sz.bá|yozni
kóte|es . küIsó kapcso|arok reÚdszerált formljÚt és módjít' b€|eérn'e

l . Eqves ki eh elt in lé2n óíYgk k el. szenez et €kk€| való ká Dcsolaltá rtí s

l A l.ennlaíóva]. nrüködlelóve] va|ó kabcsoIat:
AzinIéZményésa |ennlanó' i|leNc m ú|ódletó |apcs ol'b |olyanato s. e kósolbal a kől.lkczii

. az intézmény szakmai mútódtelése.
- az inlóznóny múkódéséhe7 szüLséles eszközö|' Ithéte|cl meglctcnlósc.
y inlé,mény nevének me3állapilására.

. a fennlanó á|tal a közncvc|ési ií lL12Í én y, lo!ábbk épzés i progÍamj ának jóváh aByásán.
ú lnlézhóíybú lb|yó gyemek. és iíúsáEvede|mi tc!ékcnysé!Íej belcenve a

slemcIbaIeselek meeelózése éIde|ében tetl intdzkcdéseket. vá|aninl
ü intéznrényben |o|yó gakmai munka eÍtékcléséfo'.

.d  pedaJog la '  p roJ"1 ' .  "  \d/ i I .nd .sd l  s /Vs/  e  | .T '7 . . í .
^ |enDlanólal' mijködtctőlel va|ó kr!.s.]aluíás |omái:

s,óbcli tjjúko,lalás adása.
- irásbc|i beszámo|ó adisa.
. dokumcntum á1adás jóvíll.gyás céljíból.
. e5€z1e1ó 1á rgya |áson. én.klYlclcn ! dló r.sz!ólc|.
. a fcnntlrló íltaI kiadotl Endcltcz.s állót.lc ann]k lég.ehaJlása cé|jából'



sPeciális intbmíciószolgállatás o inlézmhy E:nzügyi.3azdálkodási. valanint
szaknai tevékenységéhez kapcsolódóan'

33. $
á) c tón'ón)bcn lbglat keretek kö7-óíl drnl a kóznevelési inléznrény |élcsídsélól.
güdállodásj jogkilréró]. álszen'ezéséró|. nregszúntetéséró]. lc!ékcnységi kóÍének

b) dtnl a rózíelelési inléznény n€vének negáUapilásáól' !z óvodába óíénó je|e kezés
módjátó|. a nagyobb |étszánrú glennckct cev idósalon b.luli ólodai |i|!élelének
idóNntjáról. a2 óvoda heli és éles nyilvahíásiideJének meshatározásnróL
c) meenaláÍozza a kóZneve]ési inlamény kö|tsés'-elsél. lovíbbá a kühcló téritési dij
szabályail' a szociáljs aIapon adh4tó kedleznények foItét€l € i l.
d) meghalározza az adolt n€ve|si ó\bcn iídíható óvodai csoportok szárát
e) cllcnóÍizholi a kőzneve|ési inléznéq. lazdál|rodásál. núkódésének löNényeségél'
ha|ékTnyságát. a sz.]dai nunka elednényesséeél' nelelésj.oktatási intéznényben lovábbá !
gyemckvcd el r i tevékenységel. r ! yém ék ba |es et m egclijzú se édeiébe n leÍ i n téz kedéseket]
f) á kijheré|ési inléznéiY le4Iójének meebiása' kinevezése. a negbiás visszavonása' a
jogvis?'ny megs?ünlelésének joBáva| kapcsolatos. e tóNényben foglall konáozó
rcndelkezések kerct €i kózótl 8yakoblja a muDká|tatói jorokat a kózncve|ési intóznóny

d j óYáhagyj a a kó zn€velés i i úézn ény továbbképzésj prcgmmj á1.
h) éíéke|i a nelelési.oktatási idt&méíy pcdaEóEiai proBmjában reghalámzoí |elrdalok
!égrebaj lását. a ped a3ó3ia i- szakm ai munk a ücd m éíycsséeá.
j) cl|enórzi a podagóEiái progmnot. a házircndct. valamiíl a szMsz t'

a) a *özne\€lési inlamény megszünlelésével.

c) feladalának me8váhozlalásá!a|'
d) nevó. €k nesáUapitásálal'
e) vczctőj énck nrcgb iásával és |negbizásának vkszlonásával
ö$ze|ilggó dt,nlése lagt vé|emén'éneli killlkíis! e|óÍ beszerzi a (4)b€kezdésben |og|aha|

4)  c  | . .n . ' ' . '  J '  be t " /d . .beÍ | \ | ' I  onn| . ' r  " | . ' '  l '  k . | |  L .n '
l)u inlézmény a|kdnDoti kó7ő$ége'

e) a nemzetiségi neve|é}oklalásban Észl leYó inlézmén} eselén ha nem rendelkezik

a le]epülésj nemzelisúei iinkományal. ennek h]inyiban a1 érintetl 062ág05 nqrzetiségi
önkományzat vé|enrényél.
A (]).('1) bekezdésben nreghaIáfuzo( lélemény kialakiIásihoz nrinden o|yan inlonnációl
hozzáléüeló!é |e|l lenni a \é|eméntezési joe8a| rende||ezók Íészére' Rme|] a llnnlaíói
dónts ncBhoz.t.|ához rendelkozésérc i|l' A Yé|cDény kiaIakilásához . az jífomíciók



hozzá|&helóvé léIelének napjáló| szjmitvo lsgalább lizenöl napol kell biáositani u

(7) A nagrarntelvi e]ókészilés, a nenrzelisé3 nyel!én lolyóne\clós és oklatils ininli ieény a
I€l €púlési ön]onnán}zal, az állami iílézmóíylcnnrúó kijzpont évente kóteles fe|némi ü
érinlett ekó ólodai ncvclési évt bcjrdkoznj szándékozók kóIébcn u érdclcll tolepúlési
nmzcti ségi ónkom án }zat és az oszágo s n em zet iségi öíkoan ányz't b evo n&ával '
(9) A települési ónkományzat' az alapitó oknab szerinl íenzcliséei óvodai neve|&ben az
é!inlelt gy€flnekek. e|l átásábe
l) |él6itéséhez. me8szüntetéséhez. álszeB€zéséhez. íevénck mccá|lapíásához.
b ) ti' Itsógv ctós ónck n cghalifozásához és nó d ositásához.
.)' inl&ményben folyó szakmai munka éíékelósóhcz.
d) szMsz énel jóváhagyásához.
e) p edagógi!j PÍo glamjának j ó!á ha8}ósá h oz és vég Ích aj lásán'k éíéke |éséh e,.
0 vezelój énc k m ce bizásával ' n egbizásáía| ! is szvo násá! al óssze njs.qó vé |enré nyé hez

beszfzi u érinten l €|epülési nenrzetisé8i önkonnányzal. az oBzágos ncn2etiségi
ónkományz]t eByetéíésa'

35. S
(|) A |.enílafujíak. ' nükijdtetónek. h! e$'elénési jo.ga lan . köznclclési inté7úény
szMsz'e. bázirendje, pedagóEiai prolmj' tckinttbcn. ' ccyelénd *ialakitásám hgmrinc

(2) A linnuíó úné\enkénl |eg|e|jebb eg] alka|omnla| kölclczhcli az inlézÍéílvézeút ara.
|'og) "/ lnlé/menJ e\é|enJ eJero "'folo I odo1b."/JnoIor
(3) Á f €nnbÍó a llonhpján' annak hiányíban a hclybeí szokásos módon nllYánosságra
nozza a nevc|.jsi.oklalá s i i ntiznóny munkáj áva | össze |']!gij é íéke ]é 5é t '
('r) A fenÍtartó kötelezéttségcinek (cljcsitése' jo8ainak &Yakorlás' . €D sért|leti a
nevclósi.oktltási intézméÍy sz.knai öná|lóságát! 'z intÚnóny szaknli diintési
hltískörcit. ! közneve|ési iI|óznént vezetöjének hunkíltalói joglit' d6ntési

]' Más oklalási illamé.vcklcl való kaDcsolaIladás

Az inléznény más okta|ási inlézményekkc| kapcsolalol alakíanal ki,

. sponéseryébjeIle3úck

cglmás kólcsónös tíjókozhljs' ' Tklal's \linronalán]|. Yalaminl a7 elvárásokró|.

Á |!pcso|.lo|i rcMszc|tssé.!c a |.pcsolalot.i.llcgóló| liiggóctr aIa|!1hal,



3' ,\2 irlabBM lánoe'ló szfrezctekkc| vaIó laNolall'íál

Az intQmm}'t láno8aló szen'ml.klcl M|ó tlpc$|andás I.€úell s2mpontjai. hosy:
. a uírnolató neefeleló újékoaldsl tapjon ü inlóznóny dyagi he|y-léól.
' lánogalással ne$alósilandó e|tép7.Iéséió|. és !nÍ!t elón!eió|.
. u inlézmény á kaPoí lánog'lásól és Mn'} fllhaszná|ásáról olyb óyilwinknáí r€z€ssen.
nogy ábból . úfioB.tás ie|hás2ni|ísónak nlódja. célszero!ége íb' e$éíelmüen
megá|lapithaló |egt.,en: a únoBató illcí ndíyú iíl'omóciói8ényekielé8ilbelóleg)cn.

^z inléznénylczetó li|.dala. ho!l. a2 inlúz$úny szállát! úinél Ióbb úrogatólszeEzzen. s

4' Az cq!éb. a ktzleve|ési iulzu!lí$0| tlszclllgu.j gzcNeklel va|ó kaDcsolottaíás
Az intéznény kapcso |atol taí:

.a KományhiYaiáIlal.

. a J|'iási Hi!.t.llal.

. nás ' nc!.lés ldü|4d lélEhT7.Í hiv'l'|os s2.nvc|

A lap(slal l!íá5 n&ja a 9ed.k úúködtúl mcduldrczójogya!.ilyok sz6inti'
A konlÚét fe|adatotal 2 lntéz'nóny\ cz.ló. il|ltve .z áhlla lÚ.lön szchél)' |á!a el

!.Á-tÉc4éci!is4bz9!g.

Az inlémé.y a ns€l6i fe|adalainak {l|átig üdc*Úbcn tap&labl taí a pedaBó8iai

A p€dagóg'ai szlszolBála( ós ü inléZÍény ' kÜ!.lk.7ó l.ril|.tn mútódir €8] üd:
a ayóa'led.gógiái láná.sadás.
a fejleszló nelelés.

. satéíói bizollsáBi lelé\enysé!'

. a nryelési lanácsadás.

.a konduklil Pcdagógiai cllálás.
a g'óg'1esbe!e]és.

' a ki €melten tehelséges 8y€nnekck 8otrdozós!

^ |apcsolattdás l.omáil llhcadg$ módjín l szlkszol8íht nrükódtsét meghaúJozó
jTgszab'lyÓk únálnrzál,

]. Á Ded.gógi. sz.tm.i szohíhtok*i| v ó t.Dcaolrit.ííl

Az iméznény *.pcsolalot tan a plda.lr!tsili szlt ai yí|gá|l.t]íekal nydjtó. ü ot'atásén
lelelc niniszlcr áhaI tÜclóll inté7mÚy*t.l'



^ pedagógiai sukmai szolg.iltalás és az inléznény a következó ledleteken nríikődi( c8yÚlt]
' a peda8ógiai értékelés.

a Pedlgógjai tájékoztalás,
' a lanúay.igazgalási szolgáhlús,
. a p edagógusÓ k k ép7ésének' lo vábbképzésének és ön kelzsr ek segitése. szeeezés e.
/ gyemcktájékozlaló.. lanácsadó szolBálat'

Á kapcsolatlaíás lbmáit. leh€lséres Dódjait a szakszol!álat müktdésél meghalárczó
jo8szabályok bnalnezík'

.|' A ev€rmekió|éti szolqí|'ttd| ós clYéb gl €rDe kvéd elni. csá |á d ioqi s2cdczetrcl Ya|ó
&p!!g]c&!gÉ

A2 inló2nhy k'pc$|alol laÍt a gyennek€k sú|yos vos2élyuteteÍséBének nrege|ózése és
m e$zün tctésc órdck ób.n:
a gycmckjóIóti szolgálatla]] illetve
J gJmelqedel|nl lend\/er\e/ |.pc$ ódo nhJJlJl.||''o TÁ

. oklalásü8yi kö^'elói szolgálan.|.

. u i'ústvedelmi. salád.jogi lcrü|elen núk('dó szoleálalu|.
Az inIénény segilségel |éL ha a gyeme*.l \eszélyezleló okokat pcdagógiai eszkózókke|

A segihégel !z alábbi intéznén)cktó|. szenektő| kéri:
. ! gy€mrek. és i'úságlódelni szolgáIailól.
. az oktatásiilyi kózlctitiii szoIgálató|.
. az itúság!édclni. csa|ádjogi le.ülelen nrüködó szolgálanól'

Az illéznlény a fcnli szcNckkcl kö7lellen kapcsolatol taí fenn'

A kapc$l rtlaíás .omii. lehelséees nó dj ai :
a sz*ek énesitése ha az intéznénya szolgá|al beavxtkT,ísút szükség€snek látja.

. a gyean elj ó |ét i szol!ál al (özren ükildés éne|. kérése a gyemek i.qüolallan nulaszlása

esehegbevélés az i ntéz nr cny rcsz vétcl ó! cl a szolráI al tilkó sóÍc.
. ! 3yennckjó|éliszo|gílot cnnéí.k és tc1cl.on*jfuána* intónrényben való kibelyezése.
Icheló!é lélc a kö'ct|en c1érhelóségcl'
. c|óndásokon. rcndczvényckcn laló rész1ólc]
. ü oklalásüg}i lijzvclilij c.tlébcn a k(jz\elilii linnlaíó e.gyeléíésé\'e| lőnónó
É|kérése. és ilásban lijnénó nre.gbizása' egyiillnü|ödós a7 c!t.zlelési c|já!ásban



5. Az .qés? ségü pYi .zol! áltlróval v.|ó ká D cs o| ' tÍartís

Az int&mény a éycmckok nindenn.pos. rendszeles eBészségüryi f € lúgyel €tét ú óvodás
8ycm ekek egészséBú gl |el adalajt ell átó egév ségÚ gyi 9o lgáltaió bevonásával o |dj a neg'
Áz e8éységüeyi Volgállltóva| az int&ménynek folyaÍatos kapcsolata v!n'
A szo Igáhalalást a szol.qá llaló szol gá katás i s zc'odés al apj án bi zlositj a az nÍézn'j nynck '
A yo|gáhatás diját u ií l*n én y kóhsésyetés ében tcryczni kc|I'
A kapcsolaftaíás rcszlcles lomájál nódjn ! szezódésbeD az inléznrénybcnjclen*ezöjogos
lgények szennt kelI rendezni.
A Énds,e.es egészségiigl |e|ú8ye|et és e|látás Íeídjótjclcn szMsz kúlón ponlja Észletcscn

Nk1'25'is (5) A nevelési-oklatási inlózfréÍ)fu* gondoskodnis ke|l a rábizolt gyemekek.
|eIiig! €|etéli'|' a ncvc|ós és okulás egészséres és biztonsá8os fellélclcinek megtéréÍlésé.ól' a
gymckek rendsze.es egészségügyi vizs!á|alának mogszeflezésérijl. ennek kerclében
különősd.hogyróvodábajáóayemek,évenkénllclalábboayszcrfogász'li.szqrészetiés
áiu|díos szüóvizsgálalon ve8yen észt'
(26/1997' (]x ]')NM rcnd el et az iskola.ceészsé! ü gti c|1áIásó|)

6. Áz intéznénv eqvéb kii'ö$égckkc| való k.ocsolanarrísa

Az inléznÚy egyéb kózóssógek|e]va|ó kapcsolllknásám a kőzösséai sz.flezó. kDkurálh és
spoí tc!ókcnység jcIIeÍ7ó,
A lühó kapcsolaÍaíás a haeloffányos Íendez!ényekbcn. i||ctvc másje|legrj prgánokbln



A2 llr.zm.trJ kú|ú llt'.s|tt.ir j.k!tó *.rd.r.k

'jnntctt szwael n€ve és cifoc. ldlrint
a IGpcsolahnás nódjl

Món Po|&jmcstcri Hivalal
8060 Mór. sz.nt lslván lft 6'
Telcfü:2215ó0.822

L Mi.s okkrisi inremany: 2' l.Mseház o\oda' MóI
2'2.Pity"aíg otod.' MóÍ
2'3-Ncfclejcs Bolcsóde' MóÍ

3' ln|emóny tánogaló ] l MóÍi Nalsu$r A|apiNjny

4' cymekjóleli grlgálat szoiáIis Allpszo|rÁhaló Kóz'ont

5' EséVséEü!}i yoIgj]|aló E36zsérúgyi suoIróhrló Bt.

Némel Í€nz.liséli ontomán}zal
Radó Anb| váfusi KónJ\r& és Mftlló!ési KJzponl
P6ái M.t|ós z.n€is*o|a
w€kde snndor sabldidó Kó2pont



9. ÁZ úÍo€Délyek. megemlék€zése} rendie. a htaomónvok
áDolásávs| ktocsolatos fe|adttok

Áz ilrézmély ' í ! €velésioklátási intéznényék íúkódésé.ó| és ! közo.v€|ési
iítéznények íévhasznnbúról s'ó|ó 2012012' ont. 3l.) E||IMI ÍeÍde|d 4' $ il)
békÉzdés j) pontjá álápján . a szcn'ezcti ós Működósi szabá|yzatib.n szabá|yozni az
ünnepélyek' ncgcn ékezések rendjét' l hagj.onánJ"ok ápo|ásávd klp.so|!to.

1 Az ünneDé|vek. megenrlékc7és.k Íendie

Az inlé,foényben a, ünnepé|)ei. me.genrlél'ezések ÉDdje éveDlénl ismérlódó .jc|l.g!cl. a
konibbi hagyományokat ápolva kerül mer]l.tározásm'
Á2 ünncpólyck. ncgLÍlót.2ósck Íéndjét ' ün n c! él y. nregenr lékaés nevének és M nátryadó.
ho2ávctó|cgcs idöpontjának d lábláZal únahnüza

Az üín.pél!ck. fc8.m|ót.7isek ponlos jdópontjál' a rendez!ényekkeL kapcso|atos
liiadalo|Í és li]c]ósökel a ne\e|ólestúlet gz éves nrunkatenébeD batáozza mcg,

2. A haqvománváDolássa] kaDcsolalos fe|ada|ok

Á na8yonlíryápolás az inléznély valajnen.yi dolgozójínak a t.oladata,
^ ha.g]'onláryá pol ásal tapc solatos |e|.dab| céljae intózmón]. mc!|ó!ö hiÚevének:

n.góPósc. i]|ctvc

A hag.ományápolis elsósorbln a nele|ótestülel te]odala. el)' laejai közrcnrúkődésc révén
gondoskodik aÍól' hogy az nllézmény haayománya j lennmaradlanak'

A hagyomííyípolás cszközci:
' ünnepségek, Ende7rények'
clyéb kulturális prolramok.
ctsyób spod lcslj'ck.
ctsyób cszkó2ök (p1': kiadvínyok, újságok íb'),

A2 intamény ha8yonányai érnltik:
aZ inléZnónybc járó gycmekckcl.

'! |elnólldT|!ölókal

. korábban a7 jntézmé|nyel kapcsolatban ái|ószenrélyekel. eset]eg

. i szé|csebb nyjhíDossígol'



A h aByTú án yáPoI ás éNén yesülhet to!ábbá az i ntézm éíy:
' jelkép bsnáloláváI (zá9Ió)'
. 8y€mek€k ünnai viselelével.
Ú inléznény b.lsó dekoúciójával'

A ncvclólcstülct |elada|a. boBv a nee|évó bagyonrányok ápolásán lrjl újabb nagyonányo*at
temlsen. najd 8Tndoskodjon az újonnan lerenÍelt ha8yonányok ápolásáról, úegórzéséÍó]'

Áz ünn.pé|tck' h aglo m{ nyo k' megcnlókezés ek rendje

Az ű!rcpély. m e8em lókc2ós. h 'gyoÍ án y nevc Az ünnepély. n€eemlékezés

Magyar szabadsáliücra m|ékezünk

N.m?eL js?c']íU?J\ nJnrJ

Élzáró nagyok búcsúzralás!



ÁLTALANos RENDELKEZEsEK:

A nmzcr' és más óvodai ünn€pek ncEszotrcésénct ininyilása a vezelój vezeló
h el yetl€s, m unk akózösség ve7eló vagy n ás m egbízol| fel adala'

. Az ümepel(ke| *ap.solalos teendóket' idóponlokat' szeFezeli fonrákal. nródol.al és
a lelelósökel az éves nruúaten'ben a nelelóte í ül et határozza mes'
A nenrcli ünnepehó| a cyemckck d|etkon sajátossáeaiíak fig'elenbe vélelével
Icb€t me8emlékozni'

' A, óvoda éPülelél a nemzeli ünnep alkalÍibó|a Magyarcrs?áB lobogójálal fe|kel|
disziteni' Az épü |et l obogózása a karbantaíó feladala'

. Á2 óloda lemeiben is ünnepi nangulato| kel| lercDleni és az úmepel Degelózó
nlunkanaponazólodaifqlalkoásokl'erelébenazóvónónekjfuéIosfomábanlchet
ncgcmlékcznic a ncmzcli Únncptó|'

- A n.!elóleslt]|.l dö !fu|. hogr fu.ly unnepól' mely hag'ohánlr| enléliezüíl
meg óvodai szinlen és nrelyekró| a ryemekcsopoíban' Ezt az éves nrunkalen'nek
ke||taía|munia'

- A nyilYános ünnepelyek' rendezvényet idóponÜál úgy ke|| neghalároznia az
ólodapeda8ó3usnak, hogy azon |ehelóle.! minden ryemek va]amelyik szülóje'
NaIádúA]a részl tudjon leníi

. A délelótlre len'ezetl pDgümokÍó| ! szűlók €lózeles be|eegyezésé! keli kémi. ha
észvótc|ükEszámit M óvoda'

a  G\  |  RVt -KKO/O\St -CCt - .  !AoCSO.  4  |  OS i  \NrPFK.  H \C\  O\4r i \ \  O\
Közös r cgcm |ókczós a gycm ckct szü lelésíapj áról c$po rtonként
Ajándékkészi16 ku]tnbtzó !l*alÍáká

. Népilla8yományokhoz. j € l €snapokhozkapcsolódó szokások megismeíetése

A | | | \on KolÜs\ LÜ' | | '4P' sU| \ |os H \c/o\4]i!\ o\

. Knánd u |ásk, sz inll ázlálogatás . h aByonányaink alapján
Távozó do|gozók. n'ugdÜba menók búcsúíalása

. Pedagógusnap me.qúnneplése



10. Á reodszeres €gészséqüai f €|üglelet és.l|átás r €ndi €

Az intézmétr} . a ncvelési.okt.|ási intéznény.k núköi|ósó.ó| és . közlcYelési
inréznény€k névh'szndlatíró| 3zó|6 2u2n|2' (vn|' 3l.) EMMI rendelel 4' s (D
bekezdós |) ponijá ál3pjúí . ! szcn'ezcli ós Működési sz'bályzalábdn s2abúlyozni a
.cídszerc, c3észségügyi íelúgYelet és el|átás rendjét'

A g'crmctck rcndszores egésAégúe}i |tlű$elelél' nnn i|rg}'enesen igdnybg leheó
szoIgáltatást az íÍézmény biztosita.i kót €lcs. cníck kcrclében gondoskodnja ke|l amji.llo8y
.2 óvodáb. jáÍó gyemeke* évenként |ega|óbb c8yszcr |ogászali. szmés7cti é5
bc|Byógyászli lilsgá|alon vegyenek részt'

cgy ii ncs szo Igált'tísíból íll'

^2 e!észségülJ'i el]álúsbln LözÍemüköditmée a |ogoh-os és a Ibgászati a$zk7tcns

AZ cgészsé!üqvi el|álás Endie

a).z o^'osiszolgá|1alalás

Az egcsz\cgii$' EllJ \ melne!rzr\e

Az ei|átás| nyajló ponlos mc!íc\o!\e D. szilvásiné dÍ' csjÍfáÍy Evs Házion'os és
Egészségijgyi szol3á|t.tó Bt'

A7 €l]álisl ny!ló foglalkoztalásának JelIege
(tcljes. Észnunlaidó íb') szc.zodcsh.n l.r rlrJk JlJmrn

Az el|átást nyjLjló álta| ú iíléZnónyben
in in)e\ jurszJbáboIlaI me!tiIe|óeI

Aze]|ílás íltrIlisinJL hc\c (NnLos c'mc)
Napsugáró\oda Mór. csonlálu ]5

Az ollátás l}íití$ során annak '
ll'2ioí.sndk (h'ioí'osi kijrzctnck] J
ne$eve7é\€' aLirel elrü1lnü|\(idve Iiiíénik

Dr, sljlvásiné di csjnlÍi Fva csecsemó é5



Az eg62*gngyi ellát]ás úegndczBc
A2 €l|á'iist nFj'o pTn'os megís.z.5.

Az ellálá.t níjló foBl.lkozbl|'sií.k j.llcgc
(teÜes. Éshúkaidó sú')

Áz ellálást nyü.jtó áIla] a inlézDéDybcD
o|ko|on]szcrúen. a löryényi e|óirá$knak

Á2 eIJ|ó n}aJ|óJn]k heIye (rodos cIm() NJnsulilorodJ MrÍ' cs€Íhn u ]5'

Az euáús nyújúsa soÉn Únal a lddónóÍ.k
Ílédónói l.óaehek) a nernerezésc. akil.l
e$ÍnnúliJdle törléíili a szolú|lolós nvúilís

Á2 cg&áégülyi €|lá'á5 mqn.\ ets
Á2 e||j|.il' n!íJló lhn|Us m.gn6 a.s

Á2 .llálásl Íyijló foglaltoaaGsáÍlk jclle8c
(le|jei résnun}aidó íb')

Az elIátásl TÉj'ó állll d iolemún,'l'o
^ :züÍu\r|a iogdsali rcndeIob.n Ihnennek

Az t|lálá6 nj4]jlásánat hebc (ponl.s cimc)

Au óvod! működós.sorií NépcEószsó8ügy| lnlézcríttt| meghllározotr sz.bí|yokat kc|l



A gyermekek €gé9ségét leó|ycztcró bel}z€lck kez€|ésér. irányu|ó eljárásrcnd

Á Ieues kórú €gégsfu.cjl.szÉs céljá' hoey a íevelési oklatási jnlézménybcn cllőhótl idijbeí
nrinden gyemek Áz6ü|jön ' 'elj$ testi.lelki jól|étét. €gószsógél. cgészségi áuapolál
naIékonyan |ejlcsztó. ! nevelési.oktatási inléznéby ÍindcnnaPjaiban Fndszerszerúcn
n r]* rdó ecészség tej Ieszló levékcn'sé8ck ben
A nevelési.oklalásiintéznény általmÚkódt.tll le|jes körii egészsésfejIesztós ollan lb|'!nra|
anlelynck crcdményckópFn a Pedagógusok a neve|ési.okialísi inÉmrényben véézett
Ievétenysésel. a hely] p€dagógiai tograrol és szeBezeti múködé$. a gyeanel és a szűló
részvótolél a nevelési oklalási intézmóny clclób.n úgy bet.o|Éso|ják. hogy az a gyemck, a
lan!kj egészségi álIapoIínak kcdlczó iúnyú vá|lTzá*jl idéz7f, e|ó'
A neve]ési.okhtási nÍéznrény mindennapos úükijdésében kieneh fisyelmct kcl] litrditani a
gyemek, eg6zsé3hez. biztonságüoz való jogai a|apján a teljes kőrü egdszsógl.cj|eszlésse]
öszcliiBgd Íelad'tokrá''íclyek kü|iinósen:
4 e cgészséees táp|á|kozás'
'') a mindennapos l6tnelelés. t €Ímozgás.
., a leíi és Ie|ki egészsé8 lejleszlése
4 a bánla|moás és erószak megelózése'
.] a b al esel.negel őzés és ehóscgélr. ny úi lás.

A neve|.:si.oklalási intéznén'ckbeT lb|)'ó lc|jes körú egészsésfejlesíés ilycIcmbe veszi a
aymckck biolóBiai. t|tsada|mi, élelkoÍi sajátossáEan. beillesíhdó a nelelési oktatási
intézm éíyboí m eg! dós uló álfogó Pleven c iós prcgramo kb. '
A nevolési otlatási in{éznény le|jes köIú e3észsésle.jlesztéscl kapcsolaIos |e|Bd!kn
tÓoidiná|l. nvoúon tövetheló és néIbeló' éné|elhctö nódon *e|l megkn'ezni a hc|yi
peda8ógiai prolranr lészét kóp.zó cgószsés|ej|eszdsi prcelam LeEIében,
A nevelési-oktatási inlézmén! ve2eújc ú egészségltj|eszlési és prcvcnciós piogranok

d az intéznényben do 1tso7ó nkol apszi uho ]ógus,
á) y jsko|a egészségügyi szolgá|at !él €ményól. jalaíatát,
A7 egészséges é|etntódra lonarkozó tínTgató inléznényr munkarendb€n ós b'iicndbcn
eliiirt szabÁlvok betartás' Ú iítézóénrbcn nindmki szánára köIC|€ző'

A neYelési.oktalási illézmély kőzrcnlii|ódik a gymetek veszélyezleletlséeéíek
me8e|ózésébcnés me.lsziilÍctésébcn' cníck soÍán lc!.ken'en együlhútödik a Eyemc(jóldli
szolgálana|' va|mint . eycmokvédelmi ÍendszeÍhez kspcsolódó fe|adatot elláló nis
sZmólyekkel. inléZményekke| és hatóságokka|'



ll' AZ intézménvi védó. óvó elóirások

Az intézn!&y . a neYelésioktatási intóznónyek núködéséró| és a köznev.lési
intéz nén yek névh ' sznílatáró| szó|ó 20/20t2' (vIlI.3l.] EMMI rend€|él:

J. s (l) bekÉ'dés n) pntj! '|ar'jíí ' s2Úvt2.tj és Műkódési szlbí|}zllábln
sz!bályoz!i az intózmónyi vódó. óvó clóírásokal''
. ' 168' s (|) bekezdés 3l'pján áz szMsz.ben keu rögziten|i l glermckbd.sote|.
esctén.l|át'ndó fe|ad'tokat'

A gemre|ektel' i||étve a szü]ókke]
. az ó!odai ne\elésiév. !alaniú

szüksé8 szerinl. a fogIalkozás. kinindulás íb' elóll ismeíetni |ell a következó !édó.

a gyemetek cgés7sége és leíi ópsólc vódc|nóÍc vonat|ozó clóinjs.
- a fog|a|kozásokka] együn járó veszé|}'fonisok.
. a li]os és u elvá átj nagaldás|ómancgh3tírozása. igncnctósc'

Á védó.óvó elóirások.t a Ecrmckck ó|ctÍorának ós fejlcttségi szintjónck m.gícl.lócn

/ó8{ íJl A nevelési.ol.lalási intéznényben a nyillalaíási idóben bizlosilani kel| a
gym ck ck |c|ü gyclclél. vcd cl m ól. figyc|cnmcl a bal€set- m e.qelózés szem poÚ a ira,
Áz isme.tetés tényót ó, tartalnát dokun.nlálíi kc|l.
Áz óroda védó' óvó .lóírás!i' am.|l.kel l 8'crmek.kícl á2 ótodáb'í váló t!íó2kodús
során nleg ke|l taíanil|k.

Az óioda Bondoskodik a peda.{ó8usok és nrás óvod.i dollozók lúz. és
nunklvédclBi szabályl'óan n.ghaIározon okalásain3k lcbonto|íásáó|.
admniszlrálásáól'
'|cíncl.lés l.oelalkozflsra ncm ] iheló b. s.mni|}€n' a leíneYe]éshcz nen szükséges

dolÓg. cs2kö2. \alarinl a balcsclvód.hni' i||. a védó.ó!ó intézkedések szenrponljábó]
liholt cs7kő': pl,: nrakláíc' óÍ.. -!yúrú' íb'

2 ^ qremekbalcsctck nrclc|ózése éldekében e||álandó É|adalok

^l inléznén}vczcló ki.nlch tcladala' hogt:
olyrn kómtLYclcl tcrc'nhcn. amc|y a|ka]nris a b esetbizlonsásral kapcso|alos

5zokások' nrag!t!íá\i lbmik kid|d*ilásár



U egyéb foglll*ozások srán a nevelési.oktatási intézmóny sa.játo$áBain
fisy€lenme| kialakuÜon a 8ycnnckckbcn a bizlonságos intéznényi kómyezel
rcgtonntBóíck készségq
. íad&Ía keÍúljoek abalesel'megelózési ismeFlek legalább az alábbilémaköókbcn:

. közúti közlekedési bales€tek.

Fcllcsztcni *ell a gycmck bi7Ionságú llJEkvó visel|édésél

ló9.s(|) A ncvclósj oklalísi jnll:lfoMybM bckijvct*c7cÍ ByenrekbaleseIekel nyi|ván ke||

^z inlóznóny vczclójónel l'eladaú. ho!].
.||enóri,7e azl. hoey az jntézmén)' telülelén a $'emrekelire leszél)'es esztöz'

sze^zín csak a legszüksélesebb idólaían]ja. ' adon |elújilási' egyéb szere|ési
tevékmység idejéig' s csak ' r7al do|lozók á|landó felüeyelete melletl leayen:
. biztosilsa ul. bogy o óvodában keményfomvlás. iV és láng]regesz16. ipan
gázpalock' ilIelve l!íály felszerelése (az épü|elen szakkivilelezó ákal folytalotl épitési.
iclújíási. javíási nunta kivételével) ne |eg'm.
. gondoskodjon aÍó|. ho8y a 8yennekek e|eklromos ámmútés e|lcni !édc|mc
folyamatosan bizlos'tva ]e8yen az ajzalok lakdugózásálal' il|csc a hálózalmegfe|e|ó

. biztositsa üt. hog} a gycmckct e ópülcl szánukra leszélyl.TÍáí jelentó
he|yiségeibe neújuthrtna} e be'
' gondoskodjon aÍó|' hogy a7 intézményben a eyemeket az €észségiikÍe teíi
épségükrc \ €szé|y6 e]ektÍonjkus és nrechanjkus eszközökel. szelszámokal ne

A pedlgó8usok feladlt!, ho8y]
Haladékta|anul jclczzé| Ú iítózÍén]'-czctö |c|ó azokat a he|yzelekel. nel].nek

€||enijPlsében d7 jnlé7úényv€^ló |i]e]ó5|
A nind€n.apos tc!ékcnységük solán |okozottan ü8yo!€nek u elekIm'nos bcrcndüésck

használatára. teulésérc' ̂  lülönbözó bcrend.lsck.l ú3y lárolják loe) azokboz a
gl.rnekék ne Íérhessenek hoz:í;
.l avas]llo l legycn ek a/ óvoda éPül clún ok ós a csol{ís4bák n óe b i?lo n sigosabbá úlel é.e.

. A játékol haszná|ó ó\odapedlgó8us kóleles a Játékon feltúutelen. vary ahhoz melléke|I
fieyclncztctést. lc|natot és haszíálali utasilósl eondosan áltanülmányozni és a ]átékszcí a

. A vcs7é|yforrÁsTk't' ' ti|Ts Ís tlvÁrh'ló n'gáláíIÁsÍo.hÁt ' ítr.lési év tltjdn' iu.tvt
szÜksée szcrinl ó|etkoruk'ak ós Ícj|ettsógi szintjüknek m.gícIc|ócn ismcrtetni ke||'
Innck tónyót ós l!rtaInít dokuncntó|íi kcl| á csoPoíílp|óbáí



. Neve|ési év clcjén: csopoíszoba bíendezéseinek hsználota
Mosdó. öltözó ves21! lbÍásai
Teínevelés foglalkozás
Knándulás
UdvM élet (lomaszeick haszÍáIaIa)

leIe|ós: csoponos óvónó|
Ilatáridó: sz.plenb.r]0' i ]l etve folyam alosan a g/can ck óvTd li él etén ek kezde|én

.A .lyemrekek által haszná|baló cszközók pedásóeus felúgyelete nel|en haszná|hatók:

.Á B/crnekcsor'or|okat az óvónók nem h'&vhltják f.liiB;elet nólkű||

Feliige|e,i li'|ele'1.,|sée: a É!'Üne^ek |esli Ek8.,ek "'eqó9lisóróI 
1ó é,i' go,ltostodós oz

ówílriha lep.slő! oz n'ÉÚ'é"! jogszeÍii .Ihdg!|isúis lill lenn, a tölclező 
" 

n.vlési
inlé.üénren kí|íil laÚod leúke"lslq.k ideh IIad ̂ . '4 gernl.*.l ó|o|luí ki,1!"Ihliis
heb\:ínél? ]:il]ő csalí és ki:.i,óklg suiil kl.lőss.!.k !ai1lilho1ilt'

Az óvoda nen peda8ógus alk'|nnzodjáin* Íel' at& hoey
. a nuíkatdületükijn foko7otl óvalosságaal járjmak el. ügyclvc l g'mekek
biztonsigám' lesti épségéE.
. a ! €szélyíoÍásl]elcntó hcl!ségeket nrjndig zá!ák stt,.

^2 inlézmónylczJtó l.ele]ós
r 2én' hocy o intézmény lerűl €te. . beleénve a bckó tmckel. s2obikal va|aninlaz

udvan |elméréye l'erüljön a vódó. óvó iíli7kcdóse| szükségessége szemponÜábó|'
r & óYoda csak megfe|e|óségi jel]el el|álon jíél.ot vásáro1jan' u 26/2003 |XIl'2a')

NFCM.EU,V ep,i,|.! ,?,.!c!cl. ! !]utk iúllks..lli biaonniEi kin'c!ch,én)cn'ó|'
\i:s(.i!a|áúI és |oü,isí|á!á|ól . alLpi|h'

Az Udlarijálékok szabványossáBi lclÜ|!izs!álala '7.|óÍásoknak mesfelelóen löíénik

Á peda!ólus.z intézménybe ezen szabál].zalban freghalározoll védó. ó\ó elóíáso|
fieyc|mbc!ótclórcl hozhrt be a |oglalko7ásÍa az ó áha|a készíell. basDáll p.da.!óBiai

A Yédó. óvó inlézkcdések có|jából u adolt tcrü|ch vTnatkozó li.qye|nezleló je|zésekel.
li!]c|mczlcló láblákdl. hiÍleményekel lii keIl ]n3seszleni' illet]e azok lana|nlál legalább
s'cnlc isnrcíelni kel] ! veszélvezleleltekkel'



3' A evcmokbáIcsctok esetéTel|áhdó ícladab*

42 intóznénFczctó feladani:
. MegszeFezi azl. ho8y M intéznény nyitvabnási idejében bi2lo!ítYa |egy€n a
gyern.kek félúgy é| éte' ! éde| nc'
K'clóli et ' szerél'{. á}i a gyemekbaleseleket nyilvánlaÍtJ!:
N.n súlyos b!|.se(ck&e| kap.soh(os íeladatok:

intózkcdit a h&on napon tú| gyóg}ru]ó sérülést okozó gyemekbaleselek
haIadéklaIan kivizsgólásánjl.

a kivizs8álás során t.el ké|l támi a kiváhó és 3 kózEhaló szenélyi' lá|Byi és
szc\'c2ési rkTkalj
. a ba|esetekró| . jegyzókönylel \elel |e| (elektroni|usan vezctctt
jegyzókönywezeló ÉndszeleD' i|IeNe na az nen lelehé8es' papnabpon].
. a je.qyzókön). el Iovábbitánilell.
ajcgyzókőnyl c!]. pó]dán!ál át kcl|adíia s7ülóíek.

súlyos b'|esetekkel k'pcsolltos fe|ld.lok]
intózkcdik aÍól, hog' a ba|eset !z intéznény lennlaíója felé azonnalje|enlsrc

. 8ondoskodik a baleset Ic8alább kózópfokú munkavéd€lni s2'l}épesíésse|
lendelLe7n sZenély belonásival lönénó kivizs.qá|á5áIól.
/slills a: a aBr,'.tó!/.s.l, anc|y a 3yemek:
. a halálát (ha|á|os ba|esel az is' anrelynek bekövelkezésélól sámíon 90 napon
be|ü| s sérüll oNosi szakvéleDény szelill a balesetlel összofuggésbon óldét

lalamcIy é'ékszeN (éuékeló képesség) eIveszlésél. illel\,e jeIenlós méíékú

- számáru a oryosi Vélenénysze.inl é|elveszé|yes sérúlésl' €gészs*kálosodását.
. súlyos csonku|ását (húvelykujj va8y kéz' láb kel vaEy tóbb lla íagyobb
tBzének e |v6zl6e. lovábbá cnnél sú lyos abb csclok)'

tekintelében a beszé|ókép.sség e|!es21ését v'g]. l.ehünó eIlo7uIisil. b.nu|á5ál.
Yagy aBy1 l.á.osodásál okozza.

Lchclóvó lcszi 32 ólodai szÜlói szm'czcl ró9!é1.l.1 r ay.mckbál.sctck *ivizsgálásában]

lnléztedik n1iídeí glemtkblleselel kölelóen a nege|ózésró|. laz !nó|. hog} a meglöíénl
bal €scthcz hason|ó €s €t nclönénhcsscí mcg'



A pedagógÚok fcl'dáta:

A balesetekte| kapcsohtÓs nyilvintartás vezelésc'
N.Í sú|yos balcsctekk€| k'p cs o| atos felad. tok esetéb€n:

. közremükődit a háÍon napon lú| gyóglu]ó séÍolésl okozó ts)-emekba|esetek
haladéktalan k j!izsgálásában'

e blleselek.ól jegyzókönyvel vesz fe]'
. je.{yzóköny\el készit. ha a I'ivizsgálás clhúzódása miatl a7 adatszolBáltalás
h!úndeje nm taíhaló,

sú|yos bal.scl.kke| k!p.sol'lbln:

! ba]eselel jelenli aZ inlézmén}aezelónek. iLIetle az inlézmén)aczctó tálolléto eselébeí a
helyenesilési Endnek nrcgfelelócn gondrskodik a baleset jeIenléséró|.

kózremű|ódik o baleset kivizsgá|ásában.
kö2fomüködés & óvodai s7üliji szen'ezet tájékoztalásábgn. és a gyemekbalesetck

kivizsgá|ásábm való Észvdelebiztositásában.
iTtézkedési javadat kidT|lÓZís! ninden lyerme*ba|eselel köletóen a nle8elózéye: az

inlézményvezeló nege|ózéssel kapcsololos utositásainak réslehajlása'
Nem pedagógus a|kalnazolt az inléznén'aezeló utasíásának ncgfc|c|óen nüktdit közre a
gvcmctbaIcsdclct kóvct' |eladatokban'

Á . /  ó \oD4\  F .  \  ]  |  s / | .R\ .Z|  |  PRoURAVo\  |D|  | | ' \  A/  oVoDAtLDAUoUUs
KöTELEZETTsÉGE

' Hosszabb. lulóbuszos k idnd uláskol' úszásoktotáson laló Ész!étell'or a szüló irásos
beleegyezésel kell kémi'

. Me8 kell g]ózódni a bal esetm enle s |önlyezetó l '
A lycmck ligyclnél fcl kc|l hivni a közlckcdósi ós Vsolkedési szabályokÍa.

Az egészséges és bizlonságos könryezelben löíénó neve|és éIdetébeD a fe|tételrendszer
állandó !i zsgá|ab szii ks.gcs. an il a n unlrr!éde|n i í eg6i2ott fTg ijssze.

tlnllln g!nl!kbüll:!!c1 kb\|ki!n illE kl|l |.n,I ü !:iikslg4! nltk|lén u hulonh, !'.l.k



l2. R.trdkiví|i .s.méÍv @t.r szíkéE.s lc..dók

Áz inróznény . . ícY.|.si{krctisi iDl.zm.íy.t múl.ódéséró| ós . tdzÍ.vctési
intózhónyck névhaszná|atáró| s.ó|ó 20120|2' (vt|t' 3l') EMM| r.ndd.( 4' $ (l)
b.kc,d& n) poÍtj{ ahpj'ln ! s'cn'Mcr| ós MÚködéli sz'bi|t2!l{ban kÜrclcs sbó|yo'Ii
. blrne|} rcndk|vü|i cscmóíy csclón Müksé8cs lcendókct'
A rendki!üli osgmd' éVlelésekoÍ' ludonlísa jutásakoi háladékblÚul lájétozllhi ke|l Ú

A2 in1é2n ónJ1'ez.ló a re ndtn'ül i esemén! j c | |.!ú.k n erlelelóen
a) haladéktal.nll d6íi:

. u úinlcn h.tósigo*'t'

- ü sz|]ló|ct
b) úc!|6z minda o|y€n szüksólcs inlézl €dést. amelyek a 8yem.k.k. !cde|mé|.
bizlonsá8ó t szo lBílj át'

Rc.dklvü||.scn'énynek számil kü|ónö.cí]

. .8)cb rcsznl}es hel]zel illel\.l n.vcló muntát más hodon !ladá|!o7n. nchczíó

- !z épú |.l biáonúgc haszná lhalósá! il leszél!.ztetó tórilln é ny.
..z el|álollak és ! dolBozók tózIe|edésél nehezÍó hel)zet (hó)'
.jin'ínx m€l'nek $nín ü cl|álollnk nary %.a nem tud meAlelenni.

Amennylb.n ! rendki!üli *efrény jc|lcgc indoko|j.' eoídostodni kcl| !Z intézmóny
kiürilóstíjl. me|! l 1úz!édelni szabí|yzll s^rinli leB szerinltel1. ho!J.löíÚnicl'
Az.8ttb nr(.zkcdéí |ölelelij rendkivü|icscnlónyek bekövetkeztekoÍ & ÍÍéZtrj'Jnylczeló o
pcda8ólusok bclonásáYal a |eglobb bc|álásl szlnnl dönt'

Á r.ndkívii|i .s.mén! sot{n e int.zm.n! rcz€IóEek Bondoskod'h k.l|.
..mcnn)ib.n a glemekel inlézm.n]b.n |öíénó c|hellezésél m.! t.ll szünlchi. á
./uIó| Íic|óbbi éíejli €. a.tem.|e| Úhi'e|eíe| m(.95ze^e/iY.
. . |ii\.llezó mpol. esetleg .apolll ÚrinÉ ne\€|ési szünel elÍ€nd.|tsiól' s l szúlók

. o|yíí inldkedés€k neghozota|á.ó|. mc|y!'k bizlositják a gymckck mlximílis



A rcndknü|' C(nóntct clclin Iccndó a|anv€td 'ntózlcdó:ck

R. n,ll'i, rli. n mtt' nL2t.,c:t\.
Á hc  ]  |u\cdcImisz .bábzáLUIos ihsJ  a  ap i .n :
] ' |  ^z ipU L1| . iu r i I i sea  rüz r iadó|cn  szc r jn t
] ' ]  Á  |Uzo| 'osaEcrcaI i sc
l ] Á lüzo|lás mcclczdisc
L'4 {z elyes éí;kel mcnlése
l'5, A 8ycmckck elhclyczésc. illd!. nuavitclóíek
melszeN.zése a szűlók éíesiGsé!.l
l 'ó. A íennlaíó éí6ilése
1'l. A gyemetek bizlonságb! heiyezése.
lro zavile |én ek nregsze n'ezése a szülók é n es iléséve l
l ',2' Az iIletékes szen ek én6ilése

'|' Az épu]el húriLéseJ lüznadó len szennt
] 2' Az jIlelékes hatósigok énesil6e
]'3 A ayemrekek e|helyezés€. illetve hzavilelének
megszerezése a szülók éíesilésével
l '4' A |ennlaÍtó éíesnése
ll' A 8yemekek bizlonsfuba helyezése,
haza!ile|ének ncuszcn'czésc a szúlók óícsitésévc]
| .:' Az illd.l'$ szs el' ií.'jl.5.
|.]' IndokUll $dben Vünet elÍdJé|ése

(.l4/!007.(xn.29') oÚt rddd l r án v:dd.n ága'i í.bd'tr|róD

13. Az intéznlénYi dokum€Ítumok nvilvánoss!g!.. szü|ók táiókoztlÍása

| ÁDeda!óliai D.ogamról vlló l ái ékoltatás szabál va1

Á2 intóznény . Í neve|ésiokl'lási intéznlóny.k múkódósó.ó| ós ! kóznevc|&i
intózményck nórhN2ná|átíró, s2ó|ó 20120|2' (vltt' 3l') EMM| rende|et 4' $ o)
bek€zdós o) pontj! llapján ! szen,c,e(i óJ Múködósi sz'bil.vz'IÁhn köteles

Al óvoda fiayc|Lnbc vólc a nivatkozotl EMMI rende|et 82. s .it a? alábbiak szÍint
s2 abáltTzz. a tájékozlaI ás szabályail:

]..4.pEdé!lig1cj.p!a!!a!r!yi]!!!!!!i!
^ pcdagógiai pÍolmD nyilvános' Annak érdekÉben' hog! a szü]ók a pedaeógiai Fo!Íamol
s7Jbadon ncelekinlhessék. az i óznlóny lezelóje londoskodik !Ró|. hog)' pedagógili

a) papiÍa]!pú Pé|dányJi kó7ül:
. e8y pé]dánya kifijgges,léíe keÍü|jön.
. e.g]'pé]dnn)! . nel € lijk rés/éÍe úudáÍa |crüljőn. akik a szüll5k rcszórc a szülój
úíckclIdcl alkllm,v'I bizlosit.jl a p!.da3ó:iai pÍogBnrba va|ó betekintéí.



b) eleklronikus úlon is clérbcló legyc! Ú iDtézmény honlapján'

Á pedagóaiá pro3nnr hel yben szol.ásos nródon löíénó nyi ll ánossás m lro21a1i nódjai ]
h 'delótáblán t0íé nó elhel yezés.

. inlézményi honIapon |öíénó pub]ikáció.

2' ̂  bcdaeóliai rrooEnmaI .i$zciheó láiétoztatás
A7 óYodavezeú' e óvodap.ddgórusok a szűlók Í.szé!€ tijékozlalás| ldnak a peda8ógiai

A lájékozlalás kéÍheló szóban és iÍásban'

lehelóség sZeiinl ürnna| neg kel|'dni 3|toi. ha' térdés jc|Iege negcnledi.
Ie!|'ésőbba lellell lérdéslól színíTlt |4napon beIdImeg ké|l rdni rkIoI. haakérdés

ijss4kll (Miné| é|ijbb lájéko,ldláí ke|l adni alkor ha a kéÍdés ulanre|y jogvesztó
hltáridóve| kapcso|alban é ezik' s a késedelnres lájélioztatás a szúló jorál. jo8os

A iájékozlalásl irásba ke|l adni á]&or. ha az érinlelt nraszkodik .z injsbeliséehc' A
'ájdkoztatáyaFIenszabállzalo|lkivú|al|almaznike|1álözérdeküadatokszabályzalál'

Nkt' 62. s 0) Á p€dagógus alapveló felldala ! ÍábizolI gyemekek nryelése. oklalása'
óvTdábú a gtemelrok ovodai nevclós otrzágos alappmgrmja szerinti íelelése,
elsajálilásának elIenórzése' sajálos nelelési igéíyü unuló es.léí a2 egyéni |ejleszlési GRben
lo3laltak fi 3yel em bevele]éve |. Ezzel ó sszefu€gésbe n köle|ess éee kü |önósen' hogy
h) a gverm€kck' és ' szü|ők' Yalamint a munkatá.sak enberi méltóságát és jogíit
narádéktáláíuI lhzlclclben t!rts''j'vasIllalkra' kérd&.ikre érdcni vÚ|lszr adjon.

1Á]!iz!!r!ddEl.i &i

Az jntézmény. a neve|ésio|lalási inlézménJ.ek úükijdéséijl és l kii7neve|ési inlézn]ények
.évbasználatíó| szóló 20/2012' (Vlll. ]1') EMMI Íelde|et 82 '\ (ó) bekezdése a|apján a
sze^'czcli és Múl'ödési szabályzalíbal sznbályozza a hÁzireDdde| kapsolalos újékozlalás

l' A h&nend n!il!á!o$áqa

a) papi alapú példányai kóZú|:
. esy pé|dáDyálaz óvodába tönénó beiülkozáskorál kell adni n szülónek.
es). pú|dánya a központi hndctóláb|án ki kcIL liiggeszleni'

b) e]eklÍonikus úlon eléÍhelij az inléznrény honIapj'n

A hízircnd heIyben szokásos módon 1öíéni' nyi|!inossigra ho,íali módjai:
. ncvc|ói szobáb 1öíé|ó e]heIyezés'
nÍózü.n) i honIapon 1óídnó pubIikáció'



2' A ház iEndd e | összeffj !!ó láiékoáatás

Az óvodape'lggógusok a nevelési év el€jén isn€nedk a háznmdoli

szii|ói ónekczlclen a szi'lökl.l.

A házirend édeni változásáól a vállozáí tóveIó 30 napon beju| a szü|ól lájékozlalni kell
a4a|. holy neghaláÍo1jsm kerülaz' ho8y a háziEnd halá|yos váhozta mil)'cn módoí éÍheló
el (hol. hogyan k€rült íyihánosságra hozjsÍa)'

:]. A ie|m szMsz nülvánossáea

Az intéznrény. a n4'e|ésiokalási inléznlén'cl mú(ódéséról és a ktzneve|ési inlézmén)ek
névhasználatán| szóló 20/20|2' (vlll. ]1') EMM| Íende]et 82 s (6) bekezdése alapján 3
s2cn'ezcli és Múk(jdési s,abilyzalában szabá|yoza a jelen szMszel összctnleö
nyil vánossngn hozalali szabál yokal

4jd.9!-sz!4sz.a!!Á!rpssfué

Az SZMSZ:
a)papitalapú pé|dánya a lrözponli prlrn ld ke|l lijgg*zteni'
b) c|cktÍonikus úton elétheló ú intéznény hrT|'pján.

Áz szMsz helybd szÓkísosnódon lijíénó nyilvánoságm hozakli nródjai:
. hirdetópoIcon löíénó e]helyezés'
. inléznényi honlapon lőíénó publikáció'

!.Ági!]ii!]éÉ!pzBÉ!é

A, inlgmény ! n*elési.okulásj inlézmények müködéséró] és a közne\€Iési nnénré.yel'
névbasaálaláról szóló 20/2012' (VIII' j|,) EMMI Ícndc|cl 82 { (ó) bcke7dse alapján a
szcrvc7.li ós Müködési s7'bá])'7alában szabá|'oza a szűlók lájékozlalásának e8)'es

AZ óvoda Vez.ti'e kóleles megszen'ezni lzl az ilásbe|i lájékozlaláí. nrely nrfornációt
szolrá|tal aszii|óknek a mere|ózó neve]ési é!vé8én:

') úokróI a fuhúati és úás |ekzérelésekÍő|. rnelyekro ' k('veüezó nevelési évben a
neve|ó nunkához szÜ|sé! lesz.
b)rÍó]. hoc]" á7 óloda niIyen scgil5ére1 lud nyújlani a 5zü|iji kiadások csökkenléséhez'



l4. Az eleklroIikus úron €|ór|||tott
DaDíra|&oú rvomt.tvÁnvok lÍt€|esírési rendi€

Áz nÍézmély . a ncvc|ósi.oklatisi inlózmónyck miiködésóró|
i éznónyck nóYh'sznÁ|ütúró| szó|ó 20!20|2. (v|ll. 3|.) EMMI
bekczdés r) ponlj! lllpjín a sz€nczc|i ós Múködési szábi|yzalíbáí
!z.l.krronikus úton.lóálliton papir'|apú ítonlát.ányok hil.l.sílési

A hilelesités kóvetelménv€

Áz clckhnikus úlon clódllilol! papiaIapú nlomlalvántokal:
h' 'Tk |olymaloso keÍú|nek *jnyonlalásF' fo|yaDatosan.
ha idósakosan keÍü|nek kinyonÍatásra' a ki nyo Dtatáí |óvelóen

4-h!9!:5j!és-!q]:dÉ

^z.l.ktoóikusúlone|óál|nTÍ.apír!l!púnyonrlat!ányjelle8éló|fu.qgóene|kel|\égczni:
' uto |s.J bej egy 7isl kóve tó soro k álhúzá sal töúénó éNé nytc |c nilósót.

. el k€ll lrely€zli a papn a|apú dokuncnlunon á hnelesitési záradékot. nr €ly

' a hnelesíés idóponljál.
- a hileIesíó aláinjsál'
. az inIéznrény hirala|os kőlbélycgzó |.íyonalát'

^ fuzet jel|cggc| öss2élú7{'tl' kaptsozo( dokumentunrok eselén a fiizel kiikó lap.ján. vagy
annak békó oIdalán kcIl eihelrzni a hiIelesilésizámdékot' onol |el tel11üDtctniul is. hogya
dokumentum hány llpbó], i||etveoldaIbó] áll'

Ez oselben a nilelesilés szöveBc:

Ez a dokuncntun '''','' fo |'anatTsan sonz im ozoÍ olda|ból/lrpból áll

TH



A hi telesíésre jo losulla k

A bitolesnésÍe ltljogositotl szenéiyekct ós a hitclesitésj jogositváíyuk ldía|mál az
óVodavezeló határoza mcg és lil!g.sZlj ki a neve|ótcstülcli szTba poIcin'
^7 1ntizmén\ áluI a|lia]nlzotl e]ckIloli|us úlon eIijál|íoll nyomlatványok

KIR foú|ódlelése
cyerekek étkczési térilési dijjnak 57innája ehhez kapcso|ódó anllilikák

15. Áz intézménv bizlonságos núkódésél qarantá|ó szabályoknelvék m€gtartása
k ö |eIez ö  az  ií lé/mén! |erÜ| € |én taío.Lodo Vü| ökn.k .  ! . | .h int  a/  in|ézménn\e l

l'aocsol'rban nem 'illó nás szeméh€kn€k

Az intóZ'nénnyel logvis7onyban nenr íl|ók kölolcs.k bctaí'ni é5 e|fogadni az in1é2Íéíy

. a nemdohányzók vódclménekhelyi szabá|yai.
lú7védéhj szlbá|)z!l'

- nunkavédelDi szabílyzal.
me|yek nlegla|á1hatóak ü inlóznény nyilVános PoIcán.
Azi éznrénnyc|jorliszonyban nm állók kölc|esek az intéznon}bcn ú inl'mún)'lez né|tó
ruházatban. öltözctbd, valm jnl ilIaPotban tsrtozódni. iIlelvc jncAjclcnni'
Al inIéZnén.y€ljogvis7onybaD nenr állóknen zakrh'liák fratsalaíjjsukka|' vhelkedésükkc|
a? inléznényben |olyópedarógiai munlál' szabadidós JogIa|lioZásl, vaIamjIt Ícídc2vényét,
A lyernrekel kiséró szülók kivác]évc|. y óvodáu] jogliszonlyban nem á1|ó s'ofié]yek u
óvodalilkírnakjcienlik bc. hory Íilycn ü$,ben kgeslék fe|az ó\odál'
Á tlnntníói. szaléíói. sza|'Ianá.sadói és eg}éb hjlalglos |álolatás.z óiodavezélinel üiíénI
clózclcs cgyczlctés s7.rinl l0íénik.
Az ólodaicsopoíok |álosalását tr]ás szcDrél].ek Íés7éR al ó\odavezeló cnscdé|yczi,
^z egószsógüg]i .|lcnóíés|or. a g}emek e!észsd8ülyi cllálásálal ltatsolllos szenrélyek
lálog.lásnkor'2 e|Ienór^í vég7ókcl az órodnvczcló valy hcl!.ícs kisói'

Áz intóznlónr . a n.yelési.ok|alási inlézmén].k nűködéséról és á kó,ncv.tósi
intéznlény€k névlmszná|aláról's2óló 20/20l2. (vIII' 3l') EN|M|.cnde|e. 'l' s (4)
bokczdósc ala án ú szen'czcri ós Múködési szabá|tz'túbln nrcghntírozhatja 'z
inléZmóny biztonsígos núködósóI g'ranúló s,!bíbok!l' nc|rek negtárlás' kólcluó !z
iDtózmény terüleIén ll.lózkodó szülóknek' va|amint az in|ózménn!tl klllclolatban nen!

l6. Eaéb ioeszlbá|v Áltll szábá|tozandó - de más sztbálvozósb'n
nem s2.bÁ|ro7ható - kérdések

Áz nltóznlént . a nc\clósi.ott,tósi inlóznón)'ck nú}ödósóról és á l.ii'ncvcló5i
intéz'néntek nóvll.sznállláró| sló|ó 2Í||201!. (vlII. ]l') EI||MI rendo|ol .l' s (l)
bek€zdós u) Dontj. '|'pj:i.l s,cn.'cli ós Nlűködósi sz.báltzalábnn lrö|.le! s2,bílyozni
M egléb jogs7ábá\ :ill!| szabá|yozandó de nás szlbá|tozásb'n nc szlbÍl)ozható



VEGYES RENDELKEZESEK

. Az óvoda be|ső é|etét€|' be|só ügyeive|' . gyernek€k
sz€mélyiségéve| kapcsoltlos i|lfornlóció hiYlla|i titoknak minósü|'
Ill €téktel €u €k kiszolgáltltni ti|osI

Az óloda mindeD do|gozój' és használója t.|.|ós:

. A kózósségi tulajdon védelmééa. á|lacának mceóuésééí

. AZ óvoda reDdiénck. thztaságának '!ccó'éséií

. Az energia l'ellráiználásával való ta kalékos kodásé.l

. Aián'án)Üg}'. túz lagyon. és 'nunka!édeltniszabályok belaíásáéí

Minden munkakór belóllésének fe|tét€| €:

' A me.El.eleló istolai végze||ség beIlaEóEusak esel.beÚ: Íőisko\a)
' Egészségügyi alkaInrassági vizsgálatoD való résa'étel
. ÉNényes e8észségügyi ksköl)a

Azonosulás ü óvoda céljaivál és vá11á1kozá5 a feladalok magas
szinvonálú ellárásáÉ
A nrlnkaköri leí!ásban foglaltak el|o8adása
Új dol8ozóíál, minden'!Úikakötben: erkólcsi bizonyifuány

. MindeÓ alkalnazomat . 'iogszabáltban ne8hálározoÍ idóközönként és
'nódoí érvéíyesitedi kell egészségügyi kiskön}aét és neghatáIozoft
idó|'o/óTl'<nl i|]'iImrsági \ '' '8Jaon \e|| | é'l \emE'

Az óvoda egész lerijlelén.. a káputól5 méterlávolsá8É. Ttlos a DoHÁNYzÁs!
A nefi dohányzót !édelnéről szóló tóNény érlelnében Ú egész óvoda lerÜleléD tilos
a doháÍ}zás' (l999. évi XLII' TóBény bódosilása Malyar Kózlóíy 2005' évi l72ll'
sám.)Teljes dolrányzási ti1a1om'!al véden helya2 óloda'
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l sz' MELLÉKLET
NÁPsUGÁR ovoDA

ÁDÁTKEZELÉsI sZABÁLYZATÁ

A kózl €velési intézményekben nyi|víntlÍo és |czoh szenó|}€s és külön|eges adatok

Á|lalános r.íd.lkczések:

A' adatkezg|ési szlbályzat célj!:

Az a|kalnuzotak, va]!|n i n t a gyeFkck adaI ainal nyil vjnlaíásq kezel és e. tol ább ilása'
nyi lráno sásra hozatala. inlézmén! rcndj ének ne gá |hp ilis!. s ezek*e | öszefue!ó
adallede|Íi köYetelmények szabá|yozása'

A Napsu!árovoda atküelésj és ldalvéde]mi lendszeE a hatá|yos joEszabá|yÓton Jlpul,

meIynek aLlpeIvei a [öveIkezók:

. Az i n tézm én yben n }r hántaíon és kczch 9cmélyes adabk dokunen I ál ás áéÍ.

bozziférhetósé3één.jorszeíjtovábbitásáéí.kórcIcnieóíéíókiszo]eállalásáén

az intéznén}ryezeló télelós'

. Á z adalokat csak lő rényesen szabad m eeszeEzni. fel do lgozí i. lel hazí ál ni,

. szcm él yes ad atot k€ze |ni. csak m e8határozoí cél ból. j or gyakonása ós

lrötclcség Icljcsíésc óidekóben lehe|

. csdt o|yan személ)es !d!t kezelhetó, ame|yü adalkczclés céljáíal

nregvalósulisához eIengedhetellen'

. Az adabknak. ponl$alna* és idószeÍúeknel' kel|lefuriük'

. Az adltok Iánlási módjának olyannak kell lennic. mcly ú 'drlal.ny alonosilásál
( . J I  lúrc| j ' c . l i ;ho/ ' /üLsé! 'e . ide ' | |ev '  c tc 'o rc

. Meg|eIe|ö biztÓnsáci inté2|edésekel k€l|lenni !zlulonaliállodatállomány

v ól.tlcn lagy jÓgta |Ú ú cE'sem m i síése' ! agy j ogla|an hozzáfé.és nregakad á1yoz ására'

. A Napsügár óvoda vczclij:ie rondoskodil a2 adalo( bizlonságáúl' nr €gteszi azokat a

l{h.ikai és szen'ezési intézkedésekel' anre|yek a lö^'ény énóíyrc .jutlalásánoz

A Közaltnlnnzottíkrn vonatkozó ndllkcze|ós

Az Jlka|ma7onak nyjIviotaíolt adataj:

. né\. szijlelésihely és idó. íllflnrpo|gárás



. lalóh€Iy' taíózkodísi hcly. t€|€.ongáh. lzríosiló szán

. nÚkaviszon}Í4tó2allolndo ijorvigon'Bvoíaüozóadalok

. istolai véczetrsé& sz.ttep€il6. .lko|hv]ísi f8lláel€k igeo|iig

. munkában ló|tölr idó. tóaIk'|mÚjüi jo8lisbnyb! b.szin'dDtó idó.

bMmlágl t.p.$látos álalot.

. ']kalnzoÍ álol kapoí kitúnl€lé*k. d'al. 6 oás elismq6ek' cimek

. munl.}ö.. mu alö.be nem l4íozó |chd'l.a lóíóli! ncebizis. nuílavégzésre

iÍdnyuló to!ábbi jog\ iszony. f€ry€l|Íi bünlelés' kííéÍitése kól€lezés

. Úuotavégzés id€j €. nj|munko idcjc. mutrkobúr' il|ctmlhy' továbbá u uol €l

terhe|ó lúoás és dnnakjogGu|Üá

. sabadsác. kiadoll szobadsós

. JllaImazo re5/.E bíeno Ii|i/c|ésgl.5Uo|\ jolclmei

. J !]talmvon 6/erc idou il d.l:ok .s ]/ok jogcímei

. u alkalneon muldho|óval szmbcn í€.nílló tartozás.i' üotjogciúei

. o tóbbi adlt u ':Íint.n hozájáfu|ási!.l

A li|sÍTx adatol.'l a NapsllliÍ óvodá v.zíójc. nifl a úu.rdtalói jog €fako.lója }.E|i. Áz

adatok ' vczetó hozíján|ájil.l lo!ábbÍhotól . |cmlanóÍa!. o lili&6he|'Tek. bnósisnst.

rendóRé.q.ek. üsrtsz*sn.l. hc|'i dnkomínyuhot' ó|!ami8e$iási szMeL a

munla!égTyc vonarlozó reídel k é'i*k .llcnóné sélc j ogosuni,r. a neozetbiz|oÍsári

A tÜzlItllhÚorti ld'rkac|ósbcn l.6'rcnúkódók f.hdard

.  ^/  jnIo/ícr '  koZá|"J .mJ7o l | ! inJk  r Jnkc/cIcsc l  J  \ lp 'Ue j 'o \oda !e/eb je  0/

ólodalitkár kózremúködéséveI végzi'

. A nacasabb beosztású óvodavczdó llkinl.téb.n o közlkalmüoft .d.lkeze|ést .

mun}atatói jqokat syakorló ilnntanó V€B látj. el'

. A kózalkaImeoni a|aPnlilrá.bnás ad.tkórób.ó|. . nü.táhjl való Endcs

szbadú! nialti lávo|lét idóbíamán.| nrih ánbnását e óyodáÍrtáJ ve2eli

. A szmélyi i6tn cgk o|}on. illchc mcBillapitál t€rú|hsm. m€|}nek alapja

tö2okint vagy a }óalta|n'oÍ iiisbc|i nyi|atloat.. in'sb.|i Mdelk'6q binjsá!'

f'By m|js balósá! dórBq jolszbályi Rnd.|l.zés'



. Á tóalta|nazoÍijoavis7-onnyal összefuggő adat helyesbilésre és löíéyc *erüljön. ha

! szenélyi iúton szerepló adat a va|óságnak má. nem fclcl ncg'

. A kózalkalhuotl iiásbcli bTzzájáfuláÍiírk bes?e'6e a önkénles adatszolEállalás

körébc lanozó adatot íyi|vánúíísál úécelózóen bíénjen meg'

l' Á gycrnekck ndatainík kezelése és továbbitásá

F€|elósség a s.rmekek'datlin!k kczeléséérl

! Az óvoda vezelóje fe|e|ós a g}€nnekek adalíinak ntilvánhnásává|.

*ezeléséve]' továbbilásával kapcsolalos ]ogszabályi rcndc|kczisck és j

sabá|yaleIiiirjsainlknreg1aíásáén.lalamintaza.lrlk.7c1ér.]lenór7é$!n

. Az óvodavezeÚ á]la|ános |re|yellese. az óvodapeda8ó8usok és u óvodrtiú]Í

nunkaköIélel öszelij8só adalkezeléséí taíoznak li|e|ó$óggc|

A &'erm€kck 'yilvínt.rtható és keclhetó adzlái.

. A cyefuel szené|'es ldalli ! köZnevelésól Yó|ó tón'énybcn mc8határozotl

nyilvlintaíásot vezelése céljából. pedagó8iai célból. pedaEóliai célú

hlbihációs és rchabilitációs leladatok ellátása céljából. 8ycmckvcdclni
célbol' egészsé8ügyi célbó|. a célna| nleelileló méíókbcn. cé]hoz kólóneí

t A közneve|és!ól szóló törvény a|apján nyi|vántanot adalok:

a) gyemet neve. szúletési helye és ideje. állampol8ársáEa. lakóbclyénck.

laÍózkodási |le|yének cimo. ícm ma8yar ál|ompolgár BciÚ. A Maglamnzág

lerű|eih va|ó tal1ózkodás jogcime és a knózkodásm jo8osíó oknat

megnev€zesej szama'
\ j  J .7U| j  n" \ r  |  \ . |  . | )í  ' z r '  / \ '  d j .  |e| )e ' ' ee|o| . , j r j '

\ ' J $(m(l' Ú\ 'Jéi |i |Ú!l<si\e|tap('o|d|U' 'JáloL'

d) a sajálos nevelési igénFe lonalkozó adatok.

e) a beil|esz|edési. magahrlási nehézsé.qlel lüzdő gyernrekek rcndcl|cncssé!éE

lonalkozó adalok'

f) a 8yemekbaleselekre vonalkozó adalok.

E) a lőbbi adal a szüló íásbcli hozáján|lásáv.l' valamint

h) jogszabá|yban bizlositott kedvezDény€kro va|ó ]oEoí|lBár clbirá|ásához és

iga4lisihoz szükséges azon adalok. anre]}elibii| nregá||apilhaló a jo.losuh

s/eméjye ús a kedvcznén)Te valójogosullsáe!



2,

. A2 'datlovábbíás8 az óvodavezel ó j ogosu lt'

A gyemek adatai a kőzoktatásól szóló lóíénybcn meghaiárczoí célból

továbbítüalók oz óvodából]

a) |enntanó, birósáe lcndő^ég. ügtészség. iJírominyzat. állanrisazealási

sz6'' uarzetbizlonsági szolgálat íszúc valanennyj adat'

b) sajátos nevelésj igén}Te' a beiuek€dési zavmaj nagauíási

rcnd€l|enességre lonalkozó'dítok a pedaeógiai szakszolgálat

inléznényeinek' iIl €tve on!ét Vissz3.

.) a2 óvodli |ejlódéssel, isliolába lépéshcz szüksé8cs |ejleltségsel kapcsolatos

adal.k a 5zűlóne*' ! pedagó8iai szakszolEálat i ózmóny.inel. az

d) a gyemek óvodai felvéle|&el, ál!éte]éve| kapcsolatose e ónntÍ

e) az e8észsééúByi .elad'tol elláó intéznén}Tek a gyemek eg'lzséBügyi

álIapotánat ncgál]aPilása céljából'

!)a családvédelenrmel foglalkozó iDlanénynek. szwÚclncl.

gycmek!édélemnel foglalkozó szeNaetnek' inlézm.'ynek a gyemek

vesz clycztctetlségén ck l.eltárís a, m egszünletése célj ábó | '

. Neh szükséees az adaltal kapcsolltosm rendelk€zéy. jogTsu|t

b.lccByczése a7 adatbvábbiláshoz. ha az óvod! vezelóje a lycmek
!ódelnéól sZók' t('nén] Íende|kezése lllpján azén |ordul a

8yennekjóléli gol8álalhoz. ncí ncgilélése slfinl a gyemek más

lagy saját Í.galdá$ blaÍ . súlyos veszélyhe|}zetbe keÍü|het lagy

Az . d! tk€zelés itrtéz Délyi Í€ndj e

^z óvodában adatkcz.lóí ldgztrj !e7-eló. ólodapedlgógus az adalfelváe|kor

újókoztalja a szil|ót aról. hog' & adlls4lgá|lalis kólelezó.e vaBy őnkénles

Á kölc|c2ij adals7olgálulás eselében kózólni ke|l M alapjáu| volEáló

Az ilnkónlcs dd'h7o|!á|ldlásná| |i] |el] hjlni ! szü|ó nPrel|nél aÍo' hosr az

adalszo]!áltatásban vx|ó Íész!élel nen |ólelelő. anel}eI az iúlon ! s'i]ó

aláíásá\al cg!ütl I.c| |c1| lünlclni, ̂  szii|in lÜ|öí kc|l lijóko?tínj !nól. h!

külön]Llcs adJt.'l vrn s7ó' ane]ynek ke,eléséhez a szeBélyes adtok.



!édelÚéról szóló ltÚény Ú énntetl itisos ho2ájáfulásfu irja e|ó Az tnkénles

adaNzo|gálklási köÍbe laíozó adalol g!űjléséó| a óvodavezeú halároz.

A felvételi e|óje8ylsi nap|óbl az dalokal a je|enlkezéskoÍ a szülótól az

ólodavezeló veszi l!|' ^ felvételi e|óje3yzési napló bizlonsá8os ózésé.ól az

óvodaveretó go ndo skodi k '

Áz óvod ába f€lven gy€m ekek nyi |!ántaíására s zo l3áló f€lvétel i és n u |asztási

n ap |ól ayeú ekc$poíonk ént ó v odaped lBóglsok vreli k.

Az óvodapcda8ógus csopoíjáról naPlót vaet.

A felvé|eli és nrulasztási. vo|anrinl a csopoí nap|ó' a gyemet óvodai

|ejlódéséleL kapcsoIalos adllok. a beiIl.szkedési' úagalaíási nehézsécgeI

kűzdó e}€mrek rende]lensségéE vonalkozó adatok' a gyemekvedelefi

köÉbe laíozó adatok biztonsngos keze|éséól és órzéséól a csopoíol vezeú

óYodapedaBóels gondoskodik, 2 iÍalTtlt & e célÍa rendclkezésre áuó

A gy€melóal.sctÍe von atkozó adalo k |ezelésé be n köz renlü k öd ik a munka. &

blleselvédelni |eladabk*al mogbizotl ólodaPcdagógus'

A jorszlbá|yban biztositott kedvezrényckre való jrBTsÚ|tság

megá|lapí.sához s7(lkséges adalok kczc|ósób.n közrcnúkódik .2

Az ada <zelési idólaílna ncm ha|adhatja neE az iratláti ózési idól' Áz

iátíii őr2ési idó| nap|ó( esetébcD. valaDinl a pedagóliai szakszol8á|ali nalot

6 a tsyLmck cllátás'.jutlalásai. tériIésidijal es€tében 5 év. a gyemlekvédelni

A gy€f,n€kek szenlély€s adalai kezelésének célhoz kótónsége követleáébm

goídoskodni kc|l .mj|. hoEy az adlakezelés céljÁuak nregszünésekol a

g'emekól úro]l sz.mél]es adato| bnósc vag] m.gsenmisiléye l'crüljeDek'

A gyomckrc vÓnalkozó Íinden adat to!ábbitása az óvodavezeló aláirásálal

tijíónhcl. Atadályozlatása cs clón ll c Iycttesilési rend sz€.inl k el I elj ám i.

TIToKTARTÁS| KöTf, LEzETTsÉc

t ^z ó\odalezelól' az ó\odavezelij he|ycl|es. !l órodapo{]r!óguí to!ábbí .2l. ati

csclcnké|l liijzremúkijdili a gycme| l.lű!)elelénck cl|átásá6an. hilalásáná] fogva

|laanadik szemé|yekkel s^nbcn tiloklaíisi kiitcIczctlséa t.rhcIi l gyci|nckekkcl ós



csa|ádjáva| kapc$Iatos ninded ol}2n lén'Te. adatra, infomációm \onalkozóan,

mclyól a gyemekkel, szÜ|ó!éI vá|ó kaFso]alurl.is során szezetI tudonást'

. A líokl!íási köle|ezeltsé8 nen leded ki a nevelóteíüleli éíekez|elre. a

neve |óleslü lel la gjai nak esyD ás közt i. a .!yc mcl' érdcké bcn vé8zelt r eBb 6zéléye,

. Atiloktanási köte |ezettség nen tcdcd ri '.kn Ú adÍokn. aÚelye* a *özoklalási

tóBény lhpján ke ze lhetók é s tolábbitbalót '

. ^ úoktaÍlási kötclczctlsóg lrndjed 'olrla is. akik iészl veszí.k ! íeve|óleslülel

. Az iíicméíy 3 Bycmck gzonéltes adatailcsak pedágógiai h$ililációs és

rchabihációs lcl'datok cllálása. gymel és i|úságvqlelnri, jsko|a egévségügyi'

célhoz kótönÚ keze|heli.

t Á2 óvodapcdaBógus e óvoda lozelóién és agymekvedelmi |e|c|ósi'n keles7tül !

ry.rmeklédelemól és a 8yánülyi i8.zA.lásó|szóló tóíény |7,.| áÉ is lckinteícl

kót €l €saziIl €tékesgyeanekjó|éliszoIgá|atothaladéklalmuléncsíteíi.hanegné|se

szÚint 3 kiskon]gycmct sú]yos vs2é|yhclyzclbc kcÍúlhet, !ag'kedll' Ebben a

hel}zdbén e adáttTvábbitáshoz u édnlen' il|elve & adanal klpcsolatban egyébkénl

rcndclkcz ésrc ] ogos ul l bcl ccgyl'Bc Í cr szük sógcs,

. Az intézmény e alkalmrolta! szcmélyB ad.tait csak a fTglalkoztalássrl,juüaláso*.

kedveznéíyek, kölelÚetségek ÍcBál|'pil|'sávrI és 1eljesjlés*el' á|IampoIgáÍijogok

ós köte|czdlsélck telj csitsélcl kap csolatosan. í on zctbiztonsági okrkból. közncvcl ósi

töíénybcí mc8halározon nyihánlanáso| kczc|ésc ciljábó|. a cólnak negt.eleló

m éíékben. cél hoz kölölten keel helik.

. Adato!ábbilása az inléznény vczdójc és a nrc8halalnmzás kclctcilijzót 32 á|tala

megbizon lczctó vagy nás al*almuÓll jogÓsuh,

. Az adalkeze|é5 és lo!ábbitás intézméD)i reDdjét az iratkeze]ésiszabál)zal

! A szabályzatban felsorch adalok slatiszti*ai céba fel haszn álhatók és statiszlikai

|olhasználás cé|jára szenrélyazonositása alkalmalian módoD átadbatók

. ^ g]cflDck szülójivcl kőző|bcló nlnrdcn !].Éflne|ivc| összcl.iiE8ó adaI' |íévc' ha az

adat kóz|6e sú|yosan séÍené lagyveszé|yeztenré a ryeflnek édekél'

. Az adat kózlése akkor séíi sú|yosan i 3yennek édeká. bn o|yan kőrülDén}le

1Da.q.tanisn' nulosztáya. állnpot|?) vonalkozik' nnrcly n gy€an€k tcsti énclDi.



é zelm i va8y cr|ólc s i lii |ódésél gálolj a vagy akadá |yozA. és mc lyne| bc ktl! étke,ése

sziilói nagatáiIisra. lózÍehaúsÉ vezetheló vissza'

. Á liloklúási kölelezellséc nenr leied ki a nevc|ólcÍüIeti éíekezlelena nevelóleíiilel

lasjainak e8ymás kőzti, a gycmel le.jlódésúvo| iiss,elijgeó mesbeszéléye'

A litoklaíási (öte|ezetlsó! kiloíed nindazohú. akik részt venek a Dcvclóteíi1leli

. A lilokt!íási kölelezetlség a|ó| a szü|ó irásban |e]nenIést adhat. A felnentés

nrcgadásál az óvodafezetö lezdeÍén]"ezhed irásban. A kezdeDénvezésc az

óvodavezíó r&zéte javs|a'o' lchet' ólodlpedaeógus.

. A tiloktarlási köte|4ethég ncn v.Íltkolik a gyemel adatainak 0 közncvclósi

tóNónybcn mcghatárzott íy|!ánlaíásld és továbbíáya' Az adalok nyilváílarlását N

lovábbitásál légzii| és abban kö2rerúkódól azonban beknják az adatkczeIésre

vonalkozó e]óilásokal'

r A kózneve|éyól szó|ó lön'ényben mcehatáÍozollaton túlnenóen ! lyemekekkel
kapcsolalban ldatok nem közőlhetók'

Á NÁPsUcÁR óvoDÁ rNFoRMÁctis RENDszERE

A közoktatás iDlonnációs rendszer€ kózponli nyilváílaíás kÍelében a

n.m/<l !a/dá54J i ' , in lu  Iene/eshc/  y ' | | sc fe .  fo r  Íso '  . l / t r . . ) '

3yennek. és lanulói adalokat laíalnüza' Á |i'zrktatás inlbmációs rendszeÉbó|

szenrélyes adat csak ü érdeke|t kérése. il|eÍc hozzájífulása setén, i|letle a ídeke|t

egyidcjú éíesnése nr€l|etladhaIó ki' Á közn€velBi infonnációs rcndszcr kcfulében tblyó

ada*ezelés jogszerúséeééí !z oktatási nrinkzle! a |elelós'

. Á közoktalásinfomációs rcndszcÉbe-lrományÍendelelbenneghltiÍozol|ak

szerjnl-kölclcsckadalotszTlBáxatni'okuinlézmhyfennlaÍtók'i|letveazok

az intéznély€k. am.|yck kózrcnÚkódnek a közneve|ési liiFényben meghllárczolt

fel adalok !égreb ajlásáb an '

. Á Kiizncv.|ós líl'omáclós RendszeE(KlR) amal' atil ekó a|kalonnnala|ka|nlaznak

Peda.!ógus munklkórben. i|leIv. nelc]ó. és oklatómuntát kózlctlcnül sc-Qíó

aIkaIna2o!i jnunkatilÍbcn..edagógi'i eIi'!dó vag)' pedagóeiai szakéíó

munkakijrb.n. azonosilt' s7áíot 'd ki,



. A KIR ldalnúza MTkná} ' nlllántdásil' akik azonosiló szánnal E.delkeznek,

A nyilvánlanás úíalfrfuza e éÍintettneGt, szü|etési adalait' u uonositó szábot' a

véczettségre és szaklépzmségre ronalkozó adatokal. a nunkancly cinél és lipusál'

valamint oM.eonositóját'

. Á nyilváílartásból szcnólyos .d.t - & érintetten kivül csa* o egyes.

l.o8|aIkozlalás|rozkapcso|ódó.iL|ltatások.jogszcrüjlinybc!ételéneknegá|lapilása

céljából Iolábbilható' a szolgáltatást nyjjló va8y az igályb€véle| joeo$ágának

e||enózésére hivalon részérc' Az in|omációs rendszerben adalrl aZériíkll

lö.llalkoztalásánal megszúnésére vonatkozó bcjclcntdíöl s7inilooölévig |ehel

kezeIni. knéle' ha ez aIal|az idó aLan az érintctlisDét bcjcIcntik a íyi|!ánl'íásb!'

. A KIR annak' aki ehó alka|oDDal létcsil joglis2Tnyt, úonosili] szimol !d kj'

. A KlR lda|neza a glemek nyilv'n1!ílist,

A 8y€nn€k nyihánbnás tanalneza a nc!ét. szülctési hclyót s idejél

azonositó számál' anyja nevét. Iakóhe|yét, taíózkodási heIyét. á1|ampoIgátságát.

Va|amint az éTinl €n nelelési inlézmény adalan'

t Á syennek .yil!ánbnásból személycs adat - ü érintcttcn kivül csak a

.jo!viszÓnyhTzkap.solódójutulísjorszerúisén}bcvélelénekmegá|lapilásacéIjábó|
tJ!ábbithaló a szT|aállaláí nyújló vágy ' igénybevélel jogosságának el|enórzéye

hilatonrészéÍo'Anyi|vánlaíásbanadítotajoBlkzonymecszünéséÍelonalko2ó

bcjclcntéíól szÚníolt őt ólj! lchcl k.zclni, kivó!.. ha c2 aIat a2 idó alall ú érinlelteL

isnét bojoIedtik a nyilvántanásba'

Á PEDAcocUsIGAzoLvÁNY

. A munká|tatóa peda8ócuynrunkakörb€n. pedaBógusiéazolvány adki'

. A ped'cócusigu olvány a KlR készitleli e|ésaúunkállaló útj'n küldi megljorosu|t

részére' Á pedagógus iglzolván y a KI R.ben találll ató adalokat taÍalmazhalja'

. A p€dacógusi gúol ván y taíaln azza loYább á a i gaol ván y szánrát

. A peda8ócusicazolván}'1jocszabálybau neghatárczotak szerinl k€]l irényelni'

Az iBónylésb€z sz ü ks c8cs ad aiok a pcd agó eusiéazolvá. y c|kész itóséhcz b v íbb ithatók '

. A pcdagógusilazolván) .]|ószilójc az adalokal e iga2o|vány ón.nycssógónck

nl c! szüné sét |övcló .it évi! kczcIhcti ̂ z .datkczc|és kizárc|aeosaí a

peda3ó3usie!zohíDy clkészitésól' a7 adalok tíro|ását és a KlR.c| 1öíénó c.qlcztctésé1



20l l' óvi cxc.lön'ónr a n€DzoÍi közlelelésról

.ll.s(1)A kóznevelésifeladatokal €l|álóintemónykoloIesajogszabilybane|óií
íyiI vántdások at vczetni. a kö7nevel és in fom ációs Íendszerébe bej elenI kczni ' ! alah 1í l 12
oszágos s lali szli liaj ada E} úÍé si prog m nr kcretébcD clóin adalokat szo |gálbln i.

('1) A kö2íé'.|ési inléznény ! gYgrn€kalíbbi ad'tlit t.rtja nyi|ván:

Z) a &v.rnek ncvc, szü|otési he|ye és ideje. ncme, á|lampo|gáBásÁ.Iakólrelyének.
bnózkodásihelyének cinr €. tásada|ombizlositási üonositójcle' nen nlgyll állampo|s.iÍ
esetén a M38yaroBzág lciülclón váló hnó7*odis jogcine é5 alanózkodásmjo8ositó okiml

1'9ü|ője'Iönén)'esl'épvnelójc;cvc.Iakóho]]'c.taíó7kodásihelle.leIe|onszima.

., a gycm€k óvodai fej|ódésével tapcs.]alTs adalrk.

/,/ a gyemek óvodai joglkzonyálal kapcsol.los adatok

ll4 l.el véle]i ve| k.pcso Idlos ldatol.

ló,/ ' a kóznq,elési llap|eladat' anel}Te ajo8viszony itányul.

d.,) jolliszony szii|rete|ésélel' mc8szüncsó!eI kapcsolalos adalok.

z/l] a gyeme* mulaszlásávll *apcso]stos Bdalol'

4) kiene]l fi e].elnel igéíyló c]..m.kre \onalkozó adalok.

4/ gycmekbllcsetre vonatkozó dalok.

./g] a Eyemok oktatási azonosiló szána.

(5) A (2).(3) bek€zdésben foglalladatok Ú oórvényb€n neghat'ozoÍak szeÍint' a
s?cnélycs ldllok v{d.lnére vonatkozó .ó|hoz kóröthég n€gtlrtásáv!| . továbbithatók a
femhnónal. a k ifizeIólre lynek ' a bíóságnak. rcndórségnek. üg}észsd gnc k. a kil2nc ve |ósse ]
össZefuglij igygalási levékéíységel lérzó tózigazgatási szeNnek. a munka!égzésc
!onaltozórendeIkcZése|eIlenórzésérejo.qosuIlaknak'anemzelbiz1onsáliszolEá|3inak,

(6) A közneve|ési inté,néíyek a' au{a|mazoílk szcnélycs ldatoit csak a
fogl al koztatással. a j ullalások. ked vezm én yek. kötclczdtségck ncgá|l api tás át al és
Ic|esíésévcl. á2 á|laÍpr]3ánjogok és tölclezellségel leljesitésével kapcsolalosan.
uenrzetb izlon sá8i okokbó |. !z e lóNénybcn D crjútározotl n yi l!ánlaíjsok klzc|Llsc . óIjábó |. d
có|nak ncglclc1ó méíékbcn. célhoz |ólóncn kozeIhelik'

A 6] s {3)be*e7désében nregh!|iÍoza|\ ?tddgóa6iEd:o^ú,,\l| jogosu|tak €sctébcn a
pedagósusilazoh'ány kiá||ilásálnz szűksé.!6 valamennyiadala KIR ]ogszabílyban
fu.ghdlli z.n Dükódlc{ójc.a pcdagósusigdzolv1í]" cIkós7íósr:ben kij/r.frü\(idó| résZére



(7) A gycrm.k 'd'lai közül

r') a ne ve. szül.lés i hel ye és idej e. l akóhe lye. laíóztodási helye' s zú|ó.je ne!e. töNéí yes
képvise|ójc ne!c' szülójc. töryón)'cs képvise|óje ]akóhel!..híózkodási helye és
leIetbnsáma.jogvhzonrl kezdeIe. szünete|ésének idejc. m.8szú.ósq magáíllnU]ói
jogállása mulaszIásanúk szána a l.íózkodásának negáll.píás' céljából, a jog\ hzoDya
|cmállásával. a labkötelezeís ég le |jes iléséve ] ó$ ze ffje gésben a |eml aíó ' b iróság. rcndősé g.
ügyészséc ' telepü|é si ön k om án) zal j e3 yzój e. kö z i.lazEatási szcÍ'. íer zelb iztonsági szol gá|al

ó,/ óYod!i fclvó(clóYcl. ítyéte|évc| kapcsolatos adatai e érintctt óvodához. iskolához,
tihóokúúsi intézménlbe löíéíó rellét|lel kaplso]atosan az éÍinletl|ehóo|blási

.' a nc!c' szülL1ési hc|yc és idejqtakóhelyej ldózkodási helye' lánudalombizlosilási
azoíositójele.szu|óje'liJdényestépvise|ójenele.sziilóje,tösénycstép!ise|ó.jeIallóhelJ"e.
l aíózkod ási lEl ye és lelefonszám a. u óvo dai. i sl ol ai eBés7ségügyi dok um enláció. a tanu |ó-
ós gtcmekbaleseto lonaltozó ad atok u egészségi á |l apotának m esál la pilása cé|j ábó l az
.aószsógüByi. jskola egészségúgl feladalol el|áló inléznényrek.

.,aneve. szüleIésihel)'e és idcjc. IakóbeIye. bíóz|odási he|'e. s/ü|óje. löFényes
kóp!ne|ójenele. s2Ü|óje. tódén'es képvise|óje Iakóhel}e.laÍlózkodásihcbc és
leleionszáma' a 8ye.nek, tanuló mulaszlásáva| kapcso|ítos .datÓk. a ki.neh figyelnrel
i!é n! |ő gyem ek te, taTU ló6 voíllk ozó adab( a ! eszé |yeztetellsésének fellárása.
megszúnlelése céüábó l a csa |ádvód clcm m c I fogI3I kozó ií1é2n d )nek j szeNcetnel.
lyomek és i!úsápédclcmncl.rglálko'ó sleBéZelnek. inlézmh)nek.

.,) az i gén yj ogosu h sá3 e |biráIásához é s i gozo |ásáboz szükséges 3daui a2 igény be Yeheló
állani támogatás i!ény|ésc céljábó| a |ennhnó részét.lovábbilhlló.

''l sajálosnevelési i8ényérE beillszkedésizav&ám. tanu|ási nchézsL'tsórc. mag'túási
rcndclIcn csségérc \ onalkozó ad aI ai l pedagógiai szakszT Ig'|al i ntézm ényei és a n eve|és i.
oklalási inléZmdyck oaFás kózölt.

Á)óvTdril.j|ódésével.valamjnl&isko|áb!lépéshezszükségesfejIetlsé3éYelk0pcsolalos
adalai a szü|ónek. a peda8ó!iai szakszoIgá|3t intéznónycinck. az iskolána|.

., m agala rlás a. szo lsalna és tudása éíékc |ésé!cl kapcsolatos adalai e éri ntc! osztál yon
bc|ül..ne\clólcÍiiIctcnbclül.aszii|óne|.a!izsgabizoísácnak.agyarol]aliképzls
s^íezójéneN. a unulósze'ódés a|anyainak ug! ha!zénélielés nen az kko|ában lönénik.
az isl'olának. kl'ola!állás csdén az ú.jis|olánal' a szak.laic1|cnóEós
vég7.jénct.tot ábbilhaló

19) A ncvclúsl oklal'si lnlúZmóny nyilvínlaÚJ (\,ábbá alokal z adatokat, ame|yeka
jo!.szabá|yokb'n bizosn.t kedvezmény€trc va|ó i8ényjogosultsá3 elbíá|ásához es
isazo|ásúhoZ sZü|.sé8ese|' E célbó| azo| az adalok |eze]helók' ame|}ekbó1 Dcgá|lapilható a
.jo8osuh szdnélyc és a kcdvczméíyrc va|ójogosullság!'



!t2' s (l) ^ pedaeó8uí. a neveló és oklaló úun*it közvellenül segíó alkalnuofui' továbbá
@l aki kózÍenú*ödik a cyemek' fe]úgyel€tén€k e €llálásábÚ. hiválásánál íogva hamadik
szenélyeld(el sz€mben titoktírtási kötelezettsóg lelheli a gyemekkel és családjával
k3pcsolalos minden olyan Ényl' adato!' infomációt illetóen. aDel],ól a Eyemekkel.
lanulólal' szü|óvel való kapcsolanartás során szeuell tldonást. E töteleEtlsés a
|oB|a|koztatásijogvkzÓq. negszúnése ulán is hatá dó né|kü|fennnEmd' A úohanási
kötelezeIlségnemlerjedkianevelóteíü|eltaBjainakegymáskőái.atanu|ól.ejlódéséveI
öszeffi!3ó neEbeszé|ésrc'

(2) A cy.mek szülójével ninden. a .!yemeté]e| összefug!ó adat kózőlhcló, |i!éve ha a7
adat kőz|ése sú|yosan sóncnó a gyemeli lesli. éíeIni vagy erkólcsi |ejlódésél

(]) ^ peda!ógus. a Teve|ó é! oktat] munkál kö7rellenül segiló alkalmazon a nclc|ésj
oklalási inléZmény vezelóje úlján köE|es az il|cléks eycmokjóléÚ szolgílrtol
ha|adékla]anu|éíesileli. ha ne3íté|6e szeint a 8yemek, a kiskoí] tanu|ó más ugy saJát
maBaIatlása niotl . súlyos vcs2élyielyzelbe kc lhet vagy kerúll. Ebben a lel'zetben az
adltlovábbnáshoz z éÍintetl, valamint az adana| kapcsolatosan cgyóbkéíl rendelltezéye
j o gosul t bel eegyezése nem szűksé8€s '

.l4' $ (I) A köznevelés infomácjós rcnds7ere (a továbbiakban (lR) központi
nlj|vánBíás kereGben a nemzelgazdásári szi|Íii lcn'ez'jshcz szÚkséges .eínlaíói.
inléznélyi. foglalkoztatási. cycmck és tanulói ádatokal taía|muza. A KIR keEtében
fd}ó adaüeZc|és lekjnletében az adalkezeló a hi!atal'

(2) A tözncltIési |c|3datokat e|látó iÓlézmény, ' jeg'2ó. a kij,neve|ésel összeffjBgó
igazgalási. ellenó'ési t!éken'ségel végzó közigazgalási szen' és az c Iöntnybcn
meghaláIo4Il teladalok végÍehajtásábln közFmúködó intézmény|cnlknók és
inléznények adatokal szolAákatnak a KIR.be'

(3) A KIRadaIkezelője oklalási azonosíó sámol3d kiannat'
d alJ ó!Td'i jogYlszonybM íIl'

J)
akil pedagó8lynuúakörben alkalnüíáL
akit ncvc|ó és oktató muíkál kilzletIen{il segiló nunlakórben altaInraznak'
akil pcdagógiaj.lóadó \agy Pedagógili s7akéíii runtakórb€n altllnrlznak'

(4) EgJ szenlélynek cs'k.gY okt'tási azonosirója lehet. ennek bizb\ilisa éÍ.]ekében
d xIR szfi ély1 nyilvánlaíía' adalállománya ósszekapcsolható.

(5) A(3) bckczdés .'/-ó] pontja szcriílinyillált'rtás a gycmck.

.') szúletési belyél és idcjél'

./') lítrada|onbiztositási'onosiló jeléq

.,/ oklalási u onosiló szánát.

g] lakóhe|yéI' 1aí(]zkodási heIyél,

, sajátos ncvc|ési i8cnyc. bciIleszk!.dósi, tanu|ási cs m asatanási ncb óZsélc tén yét'
l/ jog\iszonyávll k0pcsolllbaí' tankötlcs c. logviszonF szúnctelésének ke7detét és

, jolYiszonya keletkczésének. nrc!szúnésénck ]olcnnél és id.jél'



u) nevelési okldlási intéznényének nevé|. cima' oM azonosilójál.
,' jogyiszonyál negalapozó kóznevelési a|ap|e|adatot,
o) nevclsock noIyét,

(7) alkálnazotti lyi|vínt'rtás t&l'lhazz! z llkalmuotl

ól sziiletési h€lyét és idejél.
.) okiatási uonosi ló szán ál' pedagógus ig'o ]ványa szán ál'
4 végzellségére és szaktépzellsé8éIe ronltkozó adatokal: .ekóokúúsi jntóhény

íevól. a diplonaszáfoíI, á vée7ctlsúgeI, szak*épzettséa€t, a régzellsé8, szakképz€nség. a
pedagó8usszakyizsBa. PhD ncB9czósénok idojél.

c] munkakóre neenevezését.
, munkállalója nevét' cinél' va|anlint oM azoíosilójál,
a/ munkavc8zBénck hclyél.
/, jolliszonya kczdclónck id..jét. neeszúíéséiek jogcinél és idejél'

r/.ioc!iszonyaj nUnkav jszonva idóúÍlanál.
/) nUnkaidejének médékét'
,' taíós úvo|lélének idólanamál'
(9) Áz alkalnazotti nyi|Yá.raÍúsbó| szeDé|yes !d.r . e érintcnÚ kivül .sat ú

c8ycs, a loglaltozlalásboz kapcso|ódójutlatások.jo!szerü ieéí!bevélélének meeá]|apilása
céÜiból lovibbíhdtó' a szolgáltatáí nyújtó Va8y az i8énybevélel joeossáBálak
ellenórzésére hivatott részére. továbbá az adatok ponl.$ágánat, Eljességének.
idószeúségének bizlosilása. va|aminl a pedagógusielzo|!ány i8énylésével l'apcsolalos
eljálás kelelében üonosilás céljábó| a sz€mé|iadal. és lakcinnyil!ántdó szeN lészíe'

(lo) A 1'1R.be..dalol ü érintetI logl.lkoztatásának ÍccszünéséÉ vonattozó
bcjclcnléíól szjnitott liz élic lehel kezelni. ki!éve' ha €z alátl e idó alatl az éinleltel
ismél bejelenlik a nyj]vánlmásba'

(1l) A KR adatkczclóje a KlR.ben nyilvánlanoÍ szcíélyck tcmószctcs
szmóly'onositó adatall ós l*cihét uonosítís céljából e|ekfuniküs úto. meBhildi a
s,emé]yi 'dát és ]akcifrnrilváílaíás kijzponti s4Néne*. Á sikeFs azonosíásl kövelóen
a yemélyi adat. és hkcimnyilvánlanás kőzponli szcn'c kapcsolati kódol képez. mclycl
azolosilás céljábó| me.lkiild a KlR adatkczc|ii.jének' ^ szené|'i adat és
lakcinnyi|vánIaíás kózponti szcn'c Ú ÚTnosjtott lmószcl6 személy lemészetes
szemé|yeonositó adatainat és ]akcímének a szmé]yi !dat. és |akcínn}dlváDlaíásbo
bckövetkczcn változásáÍó| a kapcsolati kódon incsiti a KlR adatkezelójét' ^ KIR
adalke^lóje a je|eí b.kezdés sze nl ludofuisára jubtl adílállozáí a K]R.ben a
kőzucvelési intézméry. egyidejü énesitésé!c1 hivakIbó1 !ezeti át'

(|2)A tísadalonbizlositási úonositó jcl b.j.g'zésére nányuló kéÍe|m esetén r
láÍsada|onbi7tosi!'si azonosnó ]cl hitclcssógót ! KlR adalkezelóje az o*záeos
egszsé8bizlosí1ási szen n}1|vántaíásávaI eleklronikus úlon me8lolelteIi Eltórés eselén í
szcnólyi ós l3kcim 3datok hclycsségóÍc vonattozó rendellczésekel kcll d*almuni

Á szABALYzÁT IIATALYA



Á s7lbilyzal harálya kjleied a Napsusár óvoda vezdöjére' veretó beoszlású dolgozóirs'

mindm kózal ka|m u ottj ám' lovábbá u óvoda Bycmekeifu. e szabály7al szednl kell euálni a

közalkalnazoíi alapnyilvánlarÍáí. va|mint a közálka|Úeotl személyi ilatainak & adatainal

Á 8yetekek adalainak nyilvánlanásí, továbbitisil, kaelését is e szabá|}zat szcrint kIl

Eszabá|yalolneglé|.lóenke]|a|kalnazniaköza|kalnruonijo8vnzolynegszúnéseulán.

ilIelle e jolviszony |áeshdsóÍc ióíyu|ó.|ózels e|já.isok!.

A 8yorck€kkclkapcsolatos litokt.íási kőlclczeltség frgaeden a kóza]kalnrazonijoglkzony

femállásálól. aflral' nelszünése ulán halárjdó nélkÜ| l.ennnaúd.

A s zab ál yzal elfo8adásál k őletóeD |ép halályba és a tií elie ronalkozójogszabályok

A szabál)zal közzéléle|e. a do|iumentá1ás 'nódja és a hozzálttó elheIyezés biztositása u

inlézm m yben ki al aküll szo kásÍen d szerint töíéni k.

A szabá|ylátban l'Tgl ál !'k negi sm qése és b etaíása. i]|etvebelaíatása az

adatnyilvánknásban é5 kezelésben közremüködó inléznéNi aIkaImazotlakra kÖlc|.zó

Felc|őssóg á közalkúlnMotli jogviszonny öss2éfúggó ldütok koc|éséórt

Az inlgmÚybfl a *öz!l ka |m a7'tl i j o'qviszonny!] óssze ffj33ó ldalol' kezeléséén

az óloda vezetiije
- a le|jesitréíyéíéké|ésben észl vévijvezetó

a szen]élJ'üg).j add(eze]ésb€n bámriIyen .omrában közremúködó közIkaInazoÍ
a kózalkalnrazon a sajá1 adatainal köz|ése lckinlclébcí

Az óvoda vezelóje |eIeIijs a li.jalliaImazollijogliszonDyal összeliits8ó adítol vddcImirc ós
Iezelésércvonatkozójo.gszbá|tok.lalaninlaszabá|vzalbandjezíelle|óiúsok
megl!íá5áéÍl. ilIel!e e kölelelnények elIenó[éséén'

^zólodalezeló.ahc|ycllcsclésazóvodatil|árltlclóscka2i||dÍónts7jrlijléskörébe
tMT'ó rdalTk intéznényen belúli |cldo|gozísaés lovábbilása során !z sdat!éde|mi
Énd elkezés ek b etaíásáéí '

A köznlk'Innzott jog'i ós kötclozottségci

A közllka|Íazott asajá' szcÍó|yi 'ny.gába. ü d|aPnyi l vjnlafrísbl illelYe a szemé|yes
dalait laíalnra7ó cgyéb nyi|vinlaíásokb4 sue]né|yi imlolba kollátozás nélkü|
betekinlhet. 3zoklól Drásolgtot va8y ki\'onatol kóncl' ilIctvc k!Yh!'li .dalai hclycsbitését.



l.javilását. Tájékozlaláí kéfi et szmrély1 imlaiba lönénó belckintésó|.
ada$zo|gá|tatáyó|. su mélyi myagánal más szervhez oíénó negkiildéséIól'

Á tözalkalmeotl u állala szol8áltaton adalai hc1y6bíésél és *ijavilását u
óvodavczctőtól irísban |érheli. A kózal*a|mazoIl |elelós azéí. holy u áhalaa
Í Unkál tató Észé.e áladon. b ej e |enlelt ad atok nnclcsck, ponlos.l. le|j esek és akluál isak

A köZa|kalneolt az adalaiban beköletkczó változásokó| 3 napon be|ü|köteles ilásban
lájékozlatni az óvodaleeló( aki] ndpon be|ü|köteles intézkcdíiü ad'bk

Kó2alkalnLolti szcmpontból sznélyi ilat minden bánnilyen anyagon, '|akbaÍ s
bámilyen eszkóz fe|h6zná|ásávaIkeletkzclt adathÓÍdo2ó. mely! kóza|kalnrazoni
jo8viszony |étsilésekor (idcéívc a közalkalnuoxi jogviszony létÍellozását
kezdeÍéry.úó iralTkjl is). |enná|lás! aIalt. me8szúnésel.or. ilIetve azl t.'!etóeí
keleltezik, és a közal*almazoí sz€mé|yéve|összcfu$ésbcí rdatrt. focanlhpilíí

A közalkalnüolti ál lásbely€|ft ki ií pá |y'alo* Í! (il iásh id el és ekre ) beérkezelt.
vdlaninl u e|bilális soÍán keletkez€n iratokat sz€móI'i iEtkóntj de rás ügyiÉloktó]
elkü|önilve kelI iktatni és kczclni.

A szmélyi natTk kórébe u alábbiak sorolandók:

. személyi anyag ir.tai'
a közallahazonj jogvhzonnyal ósszeInggó egyéb nabk'
! köza]*alnrlzottnok az o lkalD azotli j og! is zonyál al .'$zeil -!gó másjogvh7onyaiu]
k.pcsolatos iBtok (adóbcvallás''izetési Ieü1LL),

- a kó2alkalndTn sajál küclnde kiál|íotl vagy önkénl átadotl. adatokal lartalmazó

Az irabkban szercp|ó szenrélyes adalokra a szenréb'es adalok védelméól és a |ózórdckü
adatok n ']|vánosságáról szóló tórv ény rend€l* czés di vTnltko7nak.

Az iItéanétry í||of ínyiba taíozó kóza]kalna2ot'k szenó|)i iml'inak ó7ése és
kczc lésc. a szcnré l! i száí i ló gó|cs n! il v ánlaíó Ícíds7cr fo úki'dlelés e az órodal ilká Í
kil,Pfu útiJdésélel .7 óvodd ve7elii |e |ad ata '



A személyi inlokba betckint.ni jogTsult szeíek és s2eúélyek: a kóza|kalmazoltak
jTgáIlásáó|9óló löNény 8]/D $'ában negnatározolt szenélyek. uaz

a közaIkalnüott fe|eltese.
a le |j s itm ényéíé ke |é st vé8zó vczetó ( ólodavczctó.ncI ycltes ek ),

- fcladat|örénck kcretei krzöll a 6déntesséli el|enórzéí vészó szes'.
a fegyelmi elj]iÍlist lefolÍató teslület vagy szenély
munkaü8l. pol8ári joBi. köziezgatási pcr kapcsán a bióság.

- 3 kózlkalmazon cl|en indu|l büntelóeljánjsban nJ'ofrozó ha6ság. az ü8yész és a

aziIletmény{zám|ejtésiieladstokalel|álószeu'e|eladanalnlegbizottnunkat'sa
lc|ada&öróí bc|ül.
az adóh atóság, a táNada Io m bi ztos ítás i igazsalási szery. u üzdn i balcsclL'lrot
kivizs&iló szen'és a munka!édelmi szen'

Az inléznré.yben ke|etkezell személyi iralok kezelése jelen szabályzd|' va|^frin| a 2l)/ 20 ] 2
(11 ,31') EMM! r.nd.!.l31| xz inlkezclés elóirásai aIap.ján lónénil'

A kózalkalmazoltijosvhzony |étcnozásának clmaradása cscIéí a kó2alkalnzollijogviszony
lá Íenoásál tezd enlényezó iÍalo|at vi ss za k cll adn i az én ntnnck '

A szenélyi anyaa Iaíalna

a közal ka lnazotli alapnyi |!ánlaíás.
d pál''at lagy a szá}nai iinéletrajz,
u erkö|csi bizonll!ány'
az iskolai vé8zetlstel és szalcpzellséEel teúsíó oklevél násolala.
. továbbképzés chégzéséról s2ó1ó únúsiNán! másolata'
úko laM dgdcn ki vül j képzésben szerzetl bizon ltván y másol ala'
a *jnevezés é5 anna* módosilása'
a lezelói m*bízás és annak visszavonása.

- l cinadonányozás.
a besom|'G níai. közalkalnuoíi jogviszonnvll kaPcslalos natok'
az álheIyezésó] rendeIkezó imlol.
a telj €sitményértékelés.

- a kóZa|kaln&TnijÓgvh2onll negs2üneló na|
a halálJ.ban lévii |e!yeInibünleléí tiszabó halánzal'
a kó2a|kaln2olti iB'olás náso|'h'

A t.ckTfuh ntokal G2mélyi anyagkén' Íindeí sctbd cByüttesen kel| tárolni

A közaIkaInazonijo8viszony |éiBilésekor a kózalkalDazolti aIaptryiIvántaíássalcgyútt
(Jsszc kc||á|1ilania kijzaIkaInüo! szcmé|yi aí].a!ál' |ijn'ón! cllóÍó Í..deIkezúsún.k
hiályában aszenrél)1 anyagban a szenrélyj iratokon kiYúl nrás jratne tárclhaló.

^ szemé|yi naloL!l laíaImuknaI me.qI!|e|óen csopoíositva' kel etkezésű k sorren dj ében.
az c célra szcnrél]eD|ónl Iialakiton n0llyiijtób kcl| órizni Az cIbc\czclt im'olij1



bnalrrjcgyzéket kell készileni' aDely taíalneza u iktatószjnTt és ' üglBl
keleí*ezéséne* idópontját is.

A szfiélyi lnyagnak egy B.l.tj'l.]si /ap./ is kcll lano]rMnia. ah€lyen Jelólni kel] a
szenélyi anya.lba lönénó bctckintés tényét. jogoslhjána* szemé|yél,josszabályi alapját
ós idópontját,. neBisÍemi kivánt adltok köÉt ' a beEkinló alái.ásái. Á Betekintsjlapol
a szeméI}l anyag Íészeként ke|l kezc|ni,

A kózalkalnuolt szené|yi fu'agába, og'éb személyi ialaiba' j|letveaz
al.pny1|!ánlaíisba a Kjl' 8]/D s.ában |ehoÍoIt szenél'ck a ..Betekintési Iap- kilö|tésél
kövelóenjogosultakbetekintni. kivéve a nemzctbiztonsági szo|gilatokól szóló l995'
évi cxxv löí'ény 42, s ábÚ l.oglJl cseleket,

A tra*!|6azo!ijog!jszony megsziinése esetén a laíaIonrje8yzókel és a belekinlési
lapol le keu zámi és a szenélyianyagor nattárMni kcll, A közll*almuonijogvhzony
meszüD'jsc után a kózalkalnuÓÍ szenélli iralail ' ionáEási leNnek nresfelelóen a
közpo.ti iranárban kcll clhcl yezni, Á2 inMrba he |yezése e lóll a i mlgyiij 1ó
bnabnje!'zékén fcl ke|l tüntetni' ial|árazás lényé|. idóponlját és az im(ezcló

A s7.íéIyi aíyagol kjvéve al, ame|yet átllelyezés eselén áladlal a kö2alkaln&rti
.o3} i ' l on)  neg ' zune-e loIs /á| . | 'o ' Io| \erc f i t I c |  Íoen '  h '



F.lclóssóg a Ei €rckck ad'bil.k kez€|ésééÍ

Á2 óloda vc2ctójc le|e|ós a gyeÚeke* adluinal íyllvántaíásával. kezeléséve|.
|o\ábbilásálal kap.solalosjogszabályi rendelkezések és a szabályzal e1óirísaiml
nrc glaíá sáéí. val am i nt az adatkczcl is cllcnó uiséén '

Az ólodavezel ó á ll al ános he |'e ttese. az ólo d apedagó8usok és az óvodalit|ár
mUnkakörérél ósszeInggó adal[é7o|éséí l!íolil| liIeIiissé.qeel'

Áz adatkcze|ós inlóznónyi rcn.ljc

Áz óvodábaD adatlezeléí véBzó vezeló' óvodapeda8ó.qus a2 adatfcl!ótlkoÍ tíjólo7ralja
a szÜlól aÍól. hogy ü 'da$2olgáhaús k(ik|e7ó-e vlgy ónkénles' A köle|ezó
adalszolgállalás eselében kózö|nj kel] !z alapjáu] szolBáló jogszabá|},r'
Az önkénles adalszolgá|totásnál fel ke|l hivni ! szüló fi8yelnla aÍa. holy az
adatszolráLlatásban va|ó Íészvé|e| nem kölelezó. ame|rel az iralon a szÚló aláinisáva|
elyüll lil |ell tünlelni, ̂  szülól küIön |c1| tájékoztahi aÍó|. ha lülrnbges adam| van
s7n. ané|ynek re2eléséhe, a s,enélyes ldalok védelré.ól szó|ó lörény!zé nlell injsos
hozzájáru|ását i.ja eló' Az önkénles adahzo|gáhatási köfuc larlozó adatok $íijtéséról a2
óvodaleze ló halárez.

Á elemelrok szonó|tes adahi kez€lésénel cé1ho2 köótrsége köve&ezlében
gondostodni kc|l am|. ho!]. a2 adatkc7e|ós cóljának úegszünésekora g'emekról liÍoh
szenrélyes adatok lóÍléye vagy megsenrnrisiléve kerúljfi ek'

A glcmckrc loíatl ozó Í i nde n adal lová bb ílása ú ór odavezcló alánásával lihénh.!

Akadályoztatása esetén a helyenesítési End szennt kel| e|jánn'

Fiiggc|ék

Nóhányórte|Deó rendelkozés a sz€né|yes adátot Yéd€|méról és a közérdekú adátok

Adití|lomány: az egy nyilvánlartó Íendszerben kezell adatok összessé8e.

Ad!tíeldol8ozís: !z adallezelési müleIelekhez kapcsolódó lechnikai Eladalok ellé.qzése.
lilggclIcnülanrüvclclctvérrcbajtásáhozalk.hnazotlDódszcnólóscsz|öztól.\alami az

Adltícldol8ozó: aza lennészelesragyJogi szeméiy, i||etvejogi szemé|yhég.qel |em
rcndc1k.zó szcnezet aki vag} ame|} az adatkeze|ó me.qbizásából beleéíve a]ogszabály
Íendc]kclése aIapjin lörl!úii Ú1.gbj7áí is s2cn1ó1)cs dda{ok |cIdoIBozásál \úe7l



Ádatkeze|és: e a|kalnazon cljáráslól lüggetlmül a szemé|y6 adatokon végzctlbálncly
nüve|el vag' a núleletek összesége, igy Éldául g}újlése. |elvélc|c. rógzitése.
lendszer€zése. táblása, ncBváltozlalás'. íelhaszná|ása lovábbjlása' nyilvánossásra hozatala'
ősgehangolás! vagy ósszekapcsolása, záro|ása, tó.l6c és meéscmmisilésq válmint u
adatok lo vábbi felhgszná lásárak n€8a}adályozís a Ádltk'el ésí ek szám il a fén yk ép-. hans.
lagyióp.e|!étclkószítésc, lalamifl a s7ené|' lzonosíására altalmas fizikaije|lemzók
(Például ujj vagylenyémyomat. DNsjninta. í szkóp) ró8zitósc h

Adalkacló: az a lemészeIes va$. jo8i szenél'. il|ellejogiszenló|yiségee]n.m rendelkezó
szeíczot' ah v'tsy me]y a személyes adatok kezelésének célj á1 neghalárczz a' e
ad at kez el éye (beleém,e a felh aszná|t Nkózl) von.tkTzó d öntésekd neghozza és !égÍ€haj tJ a.
valy e álta |a negb izo t ad'tl.ldol go7nvd] végreh aj tad!.

Adatn.g3.nnisi(ós: u adltok vsgy az lzokal tarl.lmazó adathordozó teljes tizikli

AtláíoYábbirás; h!azadalol meghalározon h! adik szcmé|yszánám hozzál.éÍhcliíé

Ad.nö és: a2 .datok lelhnühdL1lcnÍó tótclc rly módon. hogy a helFeá|litásuk löbbé nem

H'rn'd'k s?cné|J.: olyan lmészeles llgy Jogi szenély, i|letvejori 9€mél'lséegc| ncm
EDdell'ezó s zeNezet. anr el y lasy aki nem azonos az éri ctcl. a2 adat k ezelóve I vagy !Z

Hoaájáru|ís. a énnlelt kivánságának ónkénles és halározolt kinyilvánilás.. mcly
meg|eIe|ótájékozlalásonaIapu1'ésame||yeIfé|reéín.tcdcnbclce8yezésétadjaará
vTíltkozó szcfoóIycs rdatok tcÜesk(lú vaBy egyes núlelelekre kircrjedó kezeléséhez'

' a fa]i ücdolE. a ncnzcti és ctnikai kncbbsésiczlaíozásÍJ. apolitikai vélenényTe lagy
pání|láÍ3.alal|ásosvagynfuvi|álnézelineggijzijdéve''éÍdek'képYise|eli

b) az eBészségi állapota. a kátos szcnvcdól'to. a szcxuáln élclic lrnalkozó rdal] valaninl '
bünÜeyi sz€mélyes adat.

NtilvánossÁgrl hoz'l'l: ha 17addlol bárki s7áháÍa ho7zálérhelóvé leszik'

szenélyes adat: bánnely m4halárczon (azonosilon va8y azonos'thaIó) temészcles
szcjnéllycl (alo!ábbia]óe: Úint.n] kapcsolalba hozhaó adal. ' addból |evonhaló.u
énnl €llr € lonalliozó köv€lkezl €Iés' A s^mé|yesadal azadatkeze|és sonin nnrdaddi8 nc8órzi
e nrinóségét. anrig kap{solata az éri|ltcttcIhcltrcá|1ithaló' ^ szcnrd]] *ülónósenalkor
t.kinlh.ló '-onosnhaIóndk. hd ól &öZvcl]enü|laey kózvelle né!. azoDosilójel' i||elóles
e3y !!gy löbb nzikai. nziológiai. menlá|js. gazdasáei. kuItunjIh Yae]r szociílis azono$í8ára
jelleDrZó lényezó aIapján nZonosil.ni IeIel'



A kiiz'lk nazotti dlp n yi| vúnla í{s 'dátkö rci

. neve(kánykon neve)

. sziilelési hc|ye, ideje

. TA'.szám a' adóazonositó j el e

. l akóhe|ye. l aíózkodási hel ye. telefonszánra

t 8ycnnckcin.k szülelsi idcjc
! ecyéb elllnoí* száma. ' ehaíás *e7nete

r l €gÍ's.sabb iskT|ai!égzettséae (óbb vélzeÍséts esetén vllmflnyi)] okl €velel'
bi zonyit!án},l kiáU itó in1é2n d y n cgnevczésc' ü o klcvé|. bizonyitván y szán a. k elle

- a szál&épzetlsigel. szaklépesíéí tÚúsitó olrlevelet' bizonyitvány' kiil|íó intéznény

- u oklcvól' bizonyitváíy szjna' kclt
. iskol arc.d szcr€n kí.ü l i o ktatás kcrctóbcn szcu clt

bi2o!yitván},1 kiállitó li^gatözpont m€g.€vezse. sza]&épsíés negnevczésc
abizonyilváíy szána. kc|te

. idcgmny€l! isncrclc

A kőzal ka lnazott l.oráb bi nr uúavi szon)'a iban töhőlt id óúíamai a Kj t ' 8 7/^ {'. alapj án:

t a mulkalrely m€slevezése
! anunkaviszonykezdele
. 3 nünkavnzony mcgszÚnisc

. kijz|k]lnÚoni josviszrnyán'* kc2dclc

a jubileuni juraloml'oz

- a vógticlégiléshcz

. ajoc!kzony lélesiléséhez 5Zúkséges crkó]csi biZonyinány szama. ke|le



. a jübil@i juta]on é€ a végki€légités méú:ke kisánítisfuot alapjád 9olg.i]ó

l a kózalkalmmttat fuclalkoáató szw n€vc' széklelye, íalisáikai szánjel€
. e szeMél ajogviszo.y tedete
. a köalkalnrazotljelenleci besomlása' besrolásának idóponÚa' ve&tóiúegbizág'

. ciE6dományozá.. jutalneá., a kitüntetés adata'

. a ninósíések idiiPontja és táíalna

. hatályls feryelmi bünlelése

vI. Adatkdr

. a köz4Ikalnüoilbunlából való úlollélének jogcine és idót!.tMa

t a kózlkalmmtli jo8vi9ony negszij!éséneL val@int
. a vécleges és a hatáoDn idejű átbelyezés időponljg' nódj.. a v*kielégités adaiai

. A közlkalaüott nulta!écZséE nányuló e8yéb jogvismnyával ósgefflegó adalai
GFöl a KÍ' 4] ' $ o H2) bekezd&e 9ól)'



]L,1 !.KljzELÉs /1 NEI:ELI*| oKl.ATisI ÍNTÉ2\,ÍÉMEKEEN

20/ 201 2. ( t l .3 ! ) EMM| rudel.l

A ncYclési-oktatási iÍtézn ény€k d okt men tu n anla k nyil vín ossóg'

82. $ (l) Az óvoda a podagógiai pfugmjáÍáI |egálább egy PéldánÉl o|y módon kölcles
o|hclyczni. hog]. azl a szü|ók s7abadon fo eele*inlhe$ét.

(2) Az óvoda vezelóF vagy az áhala kÜc|őh pcdagógus |óleles a szülók !észéE
tájékozlatáí adni a pedagógiai pr.grrnól'

(]J Az szMsz1. a háznendel és a Peda8óeiai pro8Íajnol a ncv.lúsi okulási inlézmény
hrílapján. annak hiány'ban a helyben Vokásos módon nlhánosságra kell hozni'

(4) A háznend c-!y példányál u óvodába tönénó beimllÓzásl.ra s7ülónek. a llnulónak áI
k.|1adDi' tovíbbá annak érdcni váho7risa eseléÍ annI d s7ü|ól lájékozlalni keIL'

(5] Á s/ü|i'Lel a úcgelózii lanél végén lájétozllhi kell azolró| a ruházali ds más
|e|szere|ésekró|. anelyekÉ a kölelkezó lanélben a ne!c]ó és o|laló muhkához szÜlsé! les2
Tájékozlal|ri kel| ókel to!ábbá. |logr az óvoda filycn scgitsógcl lud í}úÍani a szülöi
kiadások csókkentéséhez'

(6) Az (]) (5)belezdésben me8halítozott kétdésck szMsz.bcn lőnénó szabá|yo2ásánál a7
óvodai szü|ói szeNezelet. !élenlényezésijo! i||.ti m.g'

A gt.rúckkcl klp.solatos döntósek m€ghoz'ralára !on!tkozó €|járási szÍbályok

83' s (]) A nclelúsiokhlási inlézmény kö|e|es a .qJ.emrek' a kiskonj szii|óiót irásban
éíesileni 3yemete óvodai |e|véleléve|. az ólodai jogvkzo|y ncgszúnéséve|. a g'emet'
|.ej|ódéséve] kapcsoIalos dijnléséó|. az intézmény mÚkódésének Endjéról' lovábbá mnrden
oIyan nnézledéyó|. anrelyre vonatkozóm.iogszabá|y ü dncsitií elóirja'

(2) A !!emek. a kiskoiú szülójénel irásbeIi n'illlkozalálbe ke]|szerzni
4 ninden Tl].an ólÓdai dönléshez anrelybó| ! lyemrek' eselén a szülóE lizelési

., nrinden olyan kérdéíó|. amelyE lonalkozóan jo8szabály a nyilatkozt b.szc'ósót

(]) AZ óvodai li|vélehó] hozoll dönléí iásba kel| lirg|a|ni. Áz óloda ilásban éícsiti a
szülól' ha a $€mrekcl löröhe a |ryilvá anásából'

(4) A ncvclési.okl0lósi intéznLhy 3 döntósét haláfuzatba lbglaljq ha l jelentke,ésl' l
kórclrcl rószbcn vagy cBés2bcn c|Ulóiljá. lagy kóÍ.|m hiányában hoz a gyennekle
hitránlo\ dónlésl' ! sZü|ii kéri!dijnIés határozalba fogla]ásál'

(5) Á joEoNoslati eljálásban a gyemeket szü|óje kép\ke|hcti'
(6) Á ncvclósi o|klási inlézmént dóítscjogcri's. ha e Nkl' bcn m.ghaláfuzoll halá dón

belül nm n)djlonak be e|jáIást meginditó kéÍelnet, Va8y az cljáúí nle8nlditó kérelcn

Az irátkczelés és az n8vintézés szabá|yai

8.l. $ (l) Áz iralkczclós r €ndjél a nclclési.oklalási intéznény a kózokiÉbló|. l
kóz|e!élláÍa|n' és a fra!án|e!éllán Ó]!! !édelnéó| sló|ó 1995' évi Lxvl' lön'ény
rcndelkezései. \alamnll a kózfe|ad.tot e|láIó sz€nek imtkezc|éséíck íltalános
kÜvctc|Íónj.ciró1 szól{' ]]]5/2005' (xI|' 29') Korí, rcndclcl cIijirásdi |ig].Iembc\élelélel az
e rend€|elben fog|aIlakÍa js 1ekintetlel s7abá|y.zza.

{2) A De\elési-oktatásj inléanénybe átezell lagy az nnéz|rényeD belü] keletkezen n.tok
kczc|ésének rcndja az n.lkczc|ési szabá|yzitban. ha n nclclcsi.oklalási inléZnény LYnL'|
kósz itósérc nc'n kölc|c7c!. ad alkc2cl ós j szabíl y7 albaí kc| | Jn cghatíÍo2i i,



(3) A nrye|ésj.oklatási inlóz'nénybc érküelt és d2 iílé'nóíyben keletkezett irrtokat

(5) Á s,emé|yesen benyújtoí nalok ál!ét€lét i8azolni ke|
(6) Ajo89abálybfu ócBhí|jrozTtla}Tn túl íélboítás íó|kül ke[ a ciM€ttlrez továbbitmi

' nóvrc 3zó|ó iÍaloklt' a szü|ói szen'ezel, a nunla]tlyi szatszerve7rl részérc é ezell
|eveleket, lovábbá azokal .z iralokat. am.lyck t.e|bonlásának jogál a YezeIó fcnnknotla

(7) Ha !Z üeyjeIlege megengedi' azii.!}ilalban tbelaItak távbeszé|őí, cIektonikus levé|ben
]a.$ a je|enlíó érdekeh szcmélycs lájékolalásáva| is elinléZhetók' Tíybcszó|őn vás/
szenélyes lájékoztatis ke. €tóboh történó üglintéz.s .selén az ir'tra ri kc|l rczcÍDi a
líjéko2('(á! léí) egél' !z clinrózós baláridejél és az üg!intézó á|di.ását.

85. $ (l) Á rcre|ési.ol'ratási intóznény á|td kidnínyo'ott i.atnal la.tílnazniá ke|l
4 d ncvc|ési oktatási inléznény
/4 ncvél'

., a2 üeyinlézó me8ne\ezését'
4 u ü3ynIézés helyér és ide]ét.
.,/ az inlnláilójának nevél.b@szlását is
, g nevel 'ii.o|lalá si nÍéznény |órbÚ |yc.!zój é ncr lcnyon alál,

(]) A neYclési olratási intéznény áltn| hozott hatírozatot neg kel| indo|rolíj. A
határozat''ak a tctrdc||czó Íós7bcn és az (]) bekezdésben |oe|a|kkon kívii| tartá|m.znia

d a dóntés.Iapjául szolgá|ó jTBszabá|y Ícgie|ölését.
á/ aÍcínyibcn a döílés nérl.Belés alapján lődénl.!zeÍe löíénó ula|áí'
.l a fidlcaelésnél fi gy€l en be velt szem pontoklt és
r'/ !Z eljárásl nre.qindiló iéFlem benyújlására röíénó fi g)clmczlctósl'
(3) J €gyzókönylet keIl készileni. ha j.Bszbá|' el(jirja. bvábbá ha a köznelelési

inléhén' nelelőleíÜlele, szatmai munka*ö7ö$ége a nevelési.oktatási i éznény
úúuJdésére. a 'g)emel'el'Íe' a lanu]ókla vagy a ne\eló.oktató munkím vonatkozó küdésben
halároz (dönt. fé]eDrén)'ez' jalaslolol tesz)' lovábbá ak|or' Ia . .jcByzókihyv késznését
rendkniili esemény jídoko!0 is clkBzilósét a ncve|ósi otlalási inlén.nv \e^tóje

A jeszókón'Ynck ta.talnazoia kclI eIkészilésének lrcl)ét' idcjdl. a.i.Icnióvól
fckorolásít. az ü8y ncB]clölését. ' üg!Íe vrnltkT'ó lényeges m€gál]apilásokat. igy
küliinösen aZ elhangzoll nyi]al|ozllokal. a neghozolt dönléseket. továbbá a jcByzókőnF
tészjlój.jnct az aláirásí' ̂ j.glzij|ónyvcl ajcgJZij|tiJí!v kdszilóio' továbbá !Z eljiús soún
vógig.jeIen Iévó alkaIn32ot nja 3|á'

(.1) Az iratoklt ú3y kcu kézbcsircni. ho$ annak nteatörtétrte, tovíbbí .2 iral
ÁlréIdéí.k a n+j! ncgú|hpiih!(ó |e8yen.

86' !i (l)Áz elnÍéz€tt irílokát ir'ttárba ke|l he|tez '
Az i.átlá.i ónés idejél ú l' nrellékletkónt ki oÍ nlÍ'i len |ratáÍozza meg' A7 j.atlíi

i jÍz j s id . j ó la2 iú1vóg lcscs imnáIbJh . | \c2ú\éíokó\e l ő l te I l s7 imíaDi
(2) Áz jralok sc|cjl.zósót a Ie\'e|ésj-o}.lalá5i i|r1éznén} fczelójc Endcli cl és clIcnörzi' A

1enezell iIals|crleZésl lnnak lenezeIl idópont]á1 |elaLáb|r harminc napD.l m.g.lózii.n bo
ke|l jc|.nt.ni !z iIlctékcs lcvéltárn!k.



A kö(c|eóen baszni|t nt.oblalvÁntok

37. s (l) Á nére|ésioktltási iítéznény Ú|tal hlsznált nyomlatvíny lebet
d] ntondai úton e|óá||íoll. lapjaiban soszánozot' szétválaszúot. anu| össze|.ü2tll

ól nyomdai úton elóálliloll papilalapú nyomtatvány.

/) clc|tonikus úlon c1óá1]íoÍ. ' intéznény szMsz ébfl negnatározon rend szerinl
hite|esilelt plpjra|aPú nyonrlalvány'

(2) Az clcl'tronil'us otinl az ok|aláséí |.elelós minis2l.r á|la| jólih!.q}oll rendszer
a||alnraásáva| e|ektronikus úlon clóállíton- az i|Íóznény sZNlsZ óben neghaIáfuZoÍ Íend
szíinl eleklroíikus llijrássll el|átolt. e|ethlni*usan táÍoh nat'

33. $Az óvodn á|txl h'sznált nyontaNánt
d a tiIvétcli c|ójceyzésinapló.
á') a |cIvéle|i ósÍulasztási nál]ó.
./ a7 óvodai csopoínapló'
., azóvodaitóusköny\.
., 3 lankótclczctsóg nc8ál|apilísáho2 szüksógcs szk!élenény (d lovábbiakban: óvodai

89. s (|) A? órod'i fclYórcli clójeB'ósi .!p|ó a óvodába je|enlkezen gyennekck

(2) Á |e|véle|i e|óje!)'zési naplóbín |c| kcl| tüntctni az óloda ncvól. oM úonÓsit{iál.
cinót. a neve|ósi é!cI, a napló ncgnynásának és |eáúsinak idóponljiL' az óvodavezeló
aláinjsál. papi.alapú nyonÍal!áuy eselén az óvoda kórbély*zójénel lenyomaúl k' ^ nap|ó
névelési év !é8éí lilíénő |ezáiásakTr lt| té|l tűntelni a l.l!élete je|entkezó' a fe]lelt és a
fe|lebbezés ercdnényeként feh€n 8yemekek számát.

(3) A f €|vételi €|ój €E|zési D'p|ó &fernekenkénr taÍalnaza
d' je|dtlrezés soÍszánát' idóponlját.
á) ' gyLmL'k ncvL1. szúlctési hclyól ós ldcj&. ál|anPolgáBáaát. ]'kóhelyének. lanózkodásj

helyének cinél' ani! szü|eléskoÍi nevú. apja (gondYise|óF) nevá.
., a kÜc|öh óloda mclncvczését.
z/] anÍrk u ó!.dáí* amcgncvc2ósél. úTválgymclrjclcnlkczósélmégbenyújtonák]
.) lnnak lényél. holy a gvemek a je|entke,és idiiBrndiban .észesü|.c bö|csódcj vae)'

, a szÜ1ó Ii1lé1ellcl' ellátással kapcsolatos i.!ényeit.
3/ a .elvde|i elbirálásání| l]gye|ftbe vchetó egyéb szemponlokal.
/' aZ óvodalerló jlvólalál'
' a Ii|vólc||c| |apcso|atos dönléí. annak idóponÜdl
, ! |elvé|e||eI kapcsoIakD t €lIebbezés idiiponlj.l és iklalósZánil'

90. s (l) A íelvételi és nu|.sztási napló {z óvodábl íelvctt &verD€kek nyi|YáÍtartásár'
ós mu|!sztísaik Yczctósórc szo|gál.

(2) ̂  felvét€|i és muhszúsi nap|óban fel ke rünletÍi az óloda nevél. oM azonositójál.
cifoél. ' nclclósi évd. a csopod ncgncvczésél'

(]] A fc|Yétcli ós nuhszúsi nlpló
d/ a lycmck nap|óbeli soszámát. okalísi azonositó számál. nevét. szü|ct6i h€lyól és

idcjú' áIlaDpoIgáNágát' ncnr nragrar á1lanrpolgár csclén. hnózkodás jo.gcilDcl' ajogszctii
laíl]7kod'í n€gd]dPoll] oknÍ s7ífitjl.l'Ióhcly.n.k. laíózkodási helyénck cinét. an}jJ
\/űlelésroli névúl. dpjl !r.!] li'rvónycs kdp\iscId]. nclól.

.] '7ig',oll és iBaz.]al|'n hidíyzások havi ósícs öss7csnésá.



., a szúlók napkózb.ni lele|onszánál.

./ a megleBlz6 rovarcr

('1) Anennyiben u óvoda s'jálos lcvc|ósi igén'ú sernekek nclelisét is ellátja, l
ncAjc-qyzós Íolalban fcl kcl| üntetni a sak!élenén! kiáilnó szakfiói bizotlság nevét.
cimél. ! szakvé|enény kiál]ilásánal idóponljál és szánrfu' valanrinl az elvégzeí
fclúlvizséálatok. lovábbá a kóvctkczó kötelező iilülvizsBá|at idópoíÍál'

(5) Á gyemekct alkoÍ lehel a l.elvéle]i és nrulasztási naplóból lórölni, ha az óvodaj

9r. s (l) Az óvodÍi csoportnlPló az óloda pedagó.eiai progmm.ja alapján a neldómuíla
len'ezéséne* do*umenlálásáÍ! szolgál.

(2) Áz óvodai csoportnlp|óban fel k€|l tünGtni az óroda nevél. oM azoíosilójál és
cimél. a ncvclcsi év( a c$porl mc8lclczésű. a csopoí óvodapcd.aóguslil, ! negnyitís és
lczánjs h.lyót ds idópontjál. az'ó\odalcz.tó a|ánását. Fpíralapú dT*umentum esetén a
óvodai k(jlbé|yeazót lenyofr dúl. a pedagógiai proeranr nelél'

(3) Az óvod.i csoportnap|ó tírtí|nnzza
4 a gycmekck ncvót s óvodaije|él.
n] a fiúk és |ányok szánának összesitcÍ dalait' gen be|ű| negadva ! háÍonr év a]slli' a

há.om négyéves. a négyíéves. u ól hatéles a hal hétéves gyemekek számál' a sajátos
nelelési igén]ü gyemeLel szánát. lovábbá azon gyemekek sámál. akik blcsódések

.' á íevelési óvbcn t'n*ötclcssé váló gyemckck nevét.
Z, anapireldel. a napirend sze nt i le!ékenysése( idótü1análésa tevéten}sé8eket.
4 ahetenle isméllódó kózös te! ékenys élekel b na |Í uó hetireídet napi boílásban.
, neveiési élen belüli idószakonkénI
&/ a nevel6i feladatokal.
./?'') a szNczési lc|adatok.1.
',t,,) a tc^'úcÍ prgramolai ós eok idópon'jan.
/'/a3yemekek fej|ódésél e|ósegiló laÍlalmaklt a kövelkezó bontásban: re.s és nrese.ének.

zcnc' éneksjálé*' lajzo|ás.minlázás, kézinrunka' moz.!ás. a kü|só világ nelismelése.

a) ahivíllos |átogatisokal. a lá'ogalás célj ál. idóponljfu. a |ítolaló nevél és beos2tisál.
l,/ a gyemrekek egyéni ]lpjail'

92. s (l) Á2 óvodai törzskönia az óvodára vonatkozó |cglonbsabb adalrk vczetésére

(2) Á' óvodd törzskönyl tnrtálnlazz.
!/ a löEskón}ai bejeg)zések hilel €sitésének jdi'pontjál. az ólodave^ló lláirásil'

papíaIapú nyonlalvány eselén az óloda köfué|yegzőjének Ienyomalál.
l, ü óvoda Devét és cinét'
., nelelési é\€nkónt e óvoda íltalános 'dalan (önkomdn'2ati. ícm önkománlz'ti jcllcg.

nevel.e sajálos nelelési igén).ú és nenzeljséei eJ"emekeke| g}akorló inléZménykénl
Biilödik c. a glcrD.kek oklóblJ l..jci |ólszánál. az ö$zes léróh.l! és a szükséscs léróhelyc|
számál. gyemekcsoloÍtjaina* sz:inril. a7 óvod]pedlaógusok szánát' a béI!'dá|kodó' a
mu.ká|lató és gondnoksíg negnevezésé1.

d 0z óvoda D)'ilYahnísii'lcjct (é\' hcliidósznk. nBpiidószk és idólanam)'
., ' gycÍnckILlszimot ícve]ési cvcnként ósszesitve. to\ábbá az október l.jei és ná]us 3l.i

ál]Jpot sleÍin1. J kons7LjIyonkónlj bonlásl. ' s'játjs ncvclési igótr)r] és a hállán].os' lovíbbá



a ha]nozolun h.tninyos he]yzetú 8yermekek szilnát. a g]remekcsTpÓíok o*tóbel l.jei

./,) ncvc lé si éleóként ú étkezé sbe n És zesül ó é s nen Észesül ó ryermeke k s zámát.
g) az engedélyezen és b etöl tón ó s9s álláshel y d enténli lzd lcl'
/' ú óvoda tclkcinck adalail neve]ési&entént (óssz6 terúlet' tulajdonos. a keí, abeépíI€Il

tedlet és az udval leÍú]ele)'
' az óloda épűlclcinck adat.i (épités évc. höziá|al jo.qcine' |úlési módja. léglcrc.

alaptdiiIcl.. awc k szána. a szolgálati Iakások száma' a felújitások adalai),
il kinulalást az óvoda he|yhégeiról (aláptcÍÚ|cl |éÍóhely. hinóség. használal' a

gyemekcsopoío* kiizveden ellátásál szol8.iló helyisé8€k. €8yéb h.|yhégck).
l') az óloda köny\lárának adalait (ál|Tnányál. á|lományának g}ámpodásál. csókk€nésér)

, az óvodapeda3ógusok és elyéb all.lnxzoÍak .dalai küül a ncveI, szú]etési he|yet és
idól' a vélzctlsélcl' szau'ipzellséget. ' béoszl'í. ! szollilali idó kezdelél. a nuúába |épés
és ki]dpés idólonlját'

93' ö (|) A2 óvodai s'akvél.nény az ólodának a ryeanek kkolaéÍc(sóEére lÓdátkozó
á]|ísfoglalásiE s7olgá|ó há.om példánybó| ál|ó nyo]nt.tván''

(2) A lankóle]ezeltség nqá|lapiIásához szükséBcs óvod'i szákvélenényoí fcl kc||
tÜntctni azóloda nclét, oM azonositójítés cnnét'

(3 ) A tÚ köle|ezcltsúg m.gú| l'p írfuához s zü ksé8es óvo d ai szakvél en!ény taíaln '2zl
l') a gyennek ne!ét. szűl €tési hclyót ós idcjót' |'kóhc|yónet. uíózkodási lrelyénet cínét.
''l u ál|ásfoglalisl aÍa lonalkozóan' ho8y az inléznrény
ódl a gyenneknek az álta|ános iskola chó élfolyamára va|ó l'el!ételél.
bl' a 8yeanek lovábbi óvodaj ícve|Bét'
ó., a gyemek szakénói bizotsági vi2sgál!út. lagy
ij1'l a g].emek íeve ]é si únác sdás kerc lé be n töíé nó vizseálalál

.' a szak\élcmény kiá|1itásának helyét és ide.jél az óvodale2eló aliirásil.
// 3 szülónct a szakvó|cnény negisneÉsa igazo|ó ll.injsál.

(4) A $e.nek í.jlódósél nyomon köretó dokumenráció a gtcmek mmnaisél.
!alaminl a tBti.9ociálk. óucIbi. crkö|csi ós óícImi l.cj|ódéséve| |apcsolakx inlbmációkal
képesélekE. kés7ségctÍe Íész|eleiben |ebontva knalmaza u óvodai nevd& tcl.jB

(5) Á rankörelezeíség ne8í|lípitásához szükségcs óvodai szatvé|Lnény cgy példánya ü
ólodában nlalad. cly pé|dányát ál kcl| adnj a szülónek, ̂ mennliben 17 órodavezeló !
gy€nnek to!ábbi óvodai nclclésérc lcszjavaí.ro! 'kkol ú.Byik PúldinÍ meg keil kúld€ui
a g].emek lakóhelye slerinl ilIcléles lelepü|ési ijnkományzl jegyzójének'
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