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A Szervezeti 6s Miik0d6si Szabdlyzat c6lja

A Szervezeti 6s Mrikctd6si Szabiiyzat (tov6bbiakban: Szabiil yzat) celj4 hogy r6gzitse a
kdlts6gvetdsi szerv alapveto adatait, fel6pit6s6t, feladatait 6s mtik<id6si folyamatait mrikrid6si
rendj6t.

l. feiezet
A Szerv ezeti 6s Miik6d6si Szabiiyzat hatfuIy a

Az intlzmeny sz[ndta jogszabdlyokban, testtileti ddnt6sekben megfogalmazotl feladat- 6s
hat6skdri, szervezeti 6s mtikcid6si el6irrisokat a Szabillyzatbanfoglaltak figyelembe v6tel6vel
kell alkalmazni.

A S zab itly zat hatilly a kiterj ed :

az intdzmeny v ezetilj er e,

az intezmdny do I goz6ira,
az intdzmdnyben mtik6d6 testtiretekre, szervekre, kcizdss6sekre

II. fejezet
Az int0zm6ny legfontosabb adatai

l. Adatok

Megnevez6se: EmberiEr6fonilsokMiniszt6riumaSpeci6lisGyermekotthoniKcizpont,
Altaldnos Iskola 6s Szakiskola

Roviditett neve: EMMI Speci6lis Gyermekotthoni K<izpont, Altalanos Iskola ds
Szakiskola

Sz6khelye: 2500 Esztergom, Budai Nagy Antal utca 2g.

Alapit6s 6ve: 1983.01.01.

M6dosit6 okirat szttma:

25 023 - | s I 20 l 6 I Jrszo c.

Telephelyei: EMMI Speci6lis Gyermekotthoni K6zpont, Altalinos Iskola 6s
Szakiskola, Kalocsai Gyermekotthona, Altakinos Iskol6ja 6s
Szakiskol6ja (6300 Kalocsa, Szent Istvrin kir6ly ft 16-22.)

Alapit6s 6ve: 1983.01.01.
Megsziinteto okirat szima: 25023-1612016/JISZOC.



EMMI Specirilis Gyermekotthoni Kdzpont, Altalinos Iskola 6s
Szakiskola, Kalocsai Gyermekotthon, Altal6nos Iskola 6s Szakiskola
Sporttelepe (6300 Kalocsa, Foktrji utca 33.)

Alapit6s 6ve: 1983.01.01.
Megsztinteto okirat szdma: 25023-161201 6/JISZOC.

EMMI Specirilis Gyermekotthoni Krizpont, Altalanos Iskola 6s
Szakiskola, zalaegerszegi Gyermekotthona (g 900 zalaegerszeg, posta
utca I44.)

Alapitils 6ve: 1970.09.01.
Megsztintet6 okirat szitma 25023-17 120I61JISZOC.

b6nyitoszerve: EmberiEr6forrrisokMiniszt6riuma
1054 Budapest, Akad6mia utca 3.

Fenntart6j a 6s kdz6pir:inyit6 szerve :

Szoci6lis 6s Gyermekv6delmi F 6igazgat6s6g
1 1 32 Budapest, Visegrldi utca 49.

Hatdlyos alapit6 okirat azonosit6ja:

25023-I4t20r6t|rszoc

Alapit6 okirat kiaddsa:

201 6. jrinius 1 5. emberi er6forr6sok minisztere

Alapit6 okirat hatiiy a:

2016.jirlius 01-t6l

Illet6kessdgi teri.ilet: orsz6gos

Azonosit6 adatok: Tcirzskcinyvi azonosit6 szinn
Allamhintart6sinyilvrintartdsiszitm:034865

Jo96ll6sa:

OM azonosft6:

Telefon: +36-33-4lI-644,631-536

Telefon/telefax: +36-33-414200

Kcizd s igazgatilstt td bbcdhi gye rmekv6 delmi intlzmeny
Agazati azonosit6: 50046380

KSH statis ztikai sz6mi el :

Bankszrimlaszdrml

Ad6hat6s6gi azonosft 6 szitm:

308670

1 5308672-8790-3t2-rr
1 0036004-0 1426517 -00000000

rs308672-2-Ir

r02243

email:

weblap:



J

2. Az intdzm6ny kdzfeladata

o { szemdlyes gondoskod6st nyrijt6 gyermekv6delmi szakell6t6s keretdben otthont
nyfjt6 ell6t6s, ut6gondoz6i ell6t6s, valamint el6irt ut6gondoz6s biztosit6sa.

o { kcizneveldsi feladatot ell6t6 6nrill6 szakmai egys6g6ben, krildnleges biin6sm6dot
ig6nylo, beilleszked6si, tanuliisi, magatart6si neh6zsdggel ktizd6 , tov6bb6 szak6rtoi 6s
rehabilit6ci6s bizotts6g szak6rt6i v6lem6nye alapjbn sajritos nevel6si ig6nyri
enyhefokban 6rtelmi fogyat6kos, egy6b pszichds fejlod6si zavanal kiizd6 tanul6k
nappali rendszerti Sltalsnos iskolai integr6lt nevel6se, oktat6sa, szakiskolai nevel6se,
oktat6sa, felnottoktat6s.

F o t ev6keny s d gdnek iilamhaztartilsi szakdgazati b e s o ro I 6s a :

879A40 Gyermekotthonban elhelyezettek ell6trisa

gyermekotthon6ban a gy6mhat6s6g 6ltal nevel6sbe vett kiskoruak jogszabrilyban
eloirtak szerinti otthont nyrijt6 ellitris keretdben specirilis ellitds biztosft6sa a srilyos
pszich6s, vagy srilyos disszoci6lis ttneteket mutat6, illetve pszichoaktiv szerekkel
kizdo, illetve a kettos szi.iks6gletri 10. 6let6viiket betdltott gyermekek sz1mtra
a gyermekotthonriban nagykoruv| v6lt fiatal felnSttek szftmdra a gy6mhat6s6g riltal
elrendelt ut6gondoz6i ell6t6s biztositilsa

a gy6mhat6s6g 6ltal elrendelt ut6gondoz6s biztositrisa
nevel6sbe vett gyermekek nappali rendszeni rlltalinos iskolai nevel6se, oktatdsa l- g.

6vfolyamokon

a szakert6i es rehabilitrlci6s bizottsdg szakv6lemdnye alapjlna kiildnleges brin6sm6dot
ig6nylo, saj6tos nevel6si ig6nyu, enyhefokban 6rtelmi fogyat6kos, egy6b pszich6s
1-ejlod6si zavanal ki.izdo gyermekek nappali rendszeni 6ltalilnos iskolai intesralt
neveldse, oktat6sa 1 -8. 6vfolyamokon
feln6ttoktatds 1 -8. dvfolyamokon
szakiskolai nevelds-oktat6s

a szakertbi ds rehabilitrici6s bizottsrig szakvdlemdnye alapjdna ktilcinleges b6n6sm6dot
igdnyl6, saj6tos nevel6si ig6nyti, enyhefokban 6rtelmi fogyatdkos, egy6b pszich6s
fejlod6si zavarral knzd6 gyermekek nappali rendszeni szakiskolai integrtilt nevel6se,
oktatiisa

o

o

o

a

o

Az alaptevdkenys 6 g ek korminy zati funkc i 6 szerinti me gj el <i l 6 s e

korm6nyzati funkci6 szrlm kormdny zati funkci6 me gnevez6 se

1 082042 Kdnyvt6ri ril I omany gy ar apit6sa. nyi lv6ntart6s a

2 09r2rr Kdznevel6si intezmenyben tanul6k nappali rendszerri
nevel6s6nek, oktat6s6nak szakmai feladatai l-4.



6vfolyamon

Aa

a
J

)

091212 baJatos nevelesi ig6nyri tanul6k nappali rendszerii
nevel6s6nek, oktat6s6nak szakmai feladatai I_4.
6vfolyamon

U9 T22U tr..Koznevelesr intezmfny I-4. dvfolyamrin tanul6k
nevel6s6vel, oktat6s6val dsszeftiggo mtikddtet6si
feladatok

U9 IZ6U Felnottoktatds 1 -4. 6vfolyamon

6 092tIl Kciznevel6si int6zm6nyben
nevel6s6nek, oktat6srinak

6vfolyamon

tanul6k nappali rendszeni
szakmai feladatai 5-8.

7

8

092112 Saj6tos neveldsi igdnyri tanul6k nappati renaszeni
nevel6s6nek, oktat6s6nak szakmai feladatai 5_g.
6vfolyamon

U92I2U Kdzneveldsi intezmeny 5-8. 6vfolyam6n tanut6k
nevel6sdvel, oktat6s6val dsszefiigg6 mtik<idtet6si
feladatok

9 092140 Feln6ttoktat6s 5-8. dvfolyamon

10 09222r K<izismereti 6s szakk6pesit6s megszerz6s6re felk6szit6
szakmai elm6leti oktat6s szakmai feladatai a szakkepzo
iskol6ban

l3

t4

l5

092222 Saj6tos nevel6si ig6nyti tanul6k kOzismereti es
szakk6pesit6s megszerz6s6re felk6szit6 szakmai
elm6leti oktat6s szakmai feladatai a szakkepz6
iskol6ban

09'2'.23 Szakk6pesit6s megszerz6s6re felk6szit6 szakmai
gyakorlati oktat6sanak szakmai feladatai a szah,kepzo
iskoLikban

u9'22',3 Saj6tos nevel6si ig6nyri tanul6k szakk6pesites
megszerzds6re felk6szito szakmai gyakorlati
oktatiisdnak szakmai feladatai a szal<k6pz6 iskokikban

092260 Gimnrlziumi 6s szaJ<kepzo iskola tanul6inak
kcizismereti 6s szakmai elm6leti oktat6s6val dsszeftiggo
mrik<idtet6si feladatok

092270 Szak.kepz6 iskolai tanul6k szakmai gyakorlati
oktatris6val <isszefiiggo miikddtet6si feladatok

t6 10401 1 Gyermekv6delmi bentlak6sos elllt6sok



3' l ' K-ozn-evelgsi feladatp.t e.UaJq.anallq.szakmai--egy-.s6gre.ypnatk-0.2.6-.rp.ndp.lksz-6.ssk

A koznevel6si int6zm6ny tipusa:

Kozcis igazgatilst t6bbc6hi gyermekv6delmi int6zm6nv.

Alapfeladatiinak megnevezdse :

Altal6nos iskolai nevelds - oktat6s, feln6ttoktat5s, szakiskolai nevel6s-oktat6s, a tcibbi
tanul6val egytitt oktathat6 sajiitos nevel6si ig6nyri tanul6k iskolai nevel6se-oktat6sa.

Gazd6lkod 6sf: al 6sszefiiggci j o gositviinyok:

A kciz6pirrinyit6 szerv l6tja el.

Tagrntezmenye;

EMMI Speci6lis Gyermekotthoni Kdzpont, Altaliinos Iskola 6s Szakiskola, Kalocsai
Gyermekotthon, Altaliinos iskola 6s Szakiskola, 6300 Kalocsa, Szent Istvrin kir6lv rit
t6-22.

Feladat ell6t:isi helyek:

o EMMI Speci6lis Gyermekotthoni Kdzpont Altakinos Iskola 6s Szakiskola
Tagozat: Nappali
Maximrllis gyermek-, tanul6 l6tsz6m 64 f6

' EMMI Speci6lis Gyermekotthoni K<izpont, Altalilnos Iskola 6s Szakiskola. Kalocsai
Gyermekotthon, Altalilnos Iskola 6s Szakiskola

Tagozat: Nappali
Maxim6lis gyermek-, tanul6 letszdtm 4g f6

Evfolyamok sz6ma: Altalinos iskola 1-g 6vfolyam

Szakiskola sztinetel

T.

4 . 1 A. gyq.rmEky{dslsm..fe_la_d.al_a_i.te.kinjet€bsn :

1991. 6vi LXIV. tcirv6ny a Gyermek jogair6l sz6l6, New York-ban 1989. november
20.-in kelt Egyezm6ny kihirdet6s6r6l,

' 1997 6vi XXXI. tdrv6ny A gyermekek vddelm6rSl 6s a gyrimi.igyi igazgatirsr6l
(tov6bbiakban Gyvt.),

r I szem6lyes gondoskodiist nyrijt6 gyermekj6l6ti, gyermekv6delmi intdzm6nyek
valamint szem6lyek szakmai feladatair6l 6s mrikdd6siik felt6teleir6l sz6l6 l5/l9gg.
(IV. 30.) NM rendelet (tovribbiakban NM rendelet),
A gy6mhat6silgokr6l, valamint a gyermekv6delmi 6s gyrlmtigyi eljrlr6sr6l sz6l6
| 49 I 1997 .(IX. 1 0.) korm. rendelet,

o 36912013.(X.24.) korm. rendelet a szoci6lis, gyermekj6l6ti 6s gyermekv6delmi



A''

o

o

o

a

a

c

a

szolg6ltat6k, int6zm6nyek ds hiiSzatokhat6srlgi nyilvrintart 6s6rol6s ellen6rz6s6rol,
23511997' (XII'17.) korm. rendelet a gyimhat6s6gok, a teriileti gyermekv6delmi
szakszolgftlatok, a gyermekj6l6ti szolgdlatok ds a szemdlyes gondoskod6st nyrijt6
szervek 6s szem6lyek 6ltal kezelt szemdlyes adatokr6l,
41512015. (X1I.23) korm' rendelet a szoci6lis, gyermekj6l6ti 6s gyermekv6delmi
i gdnybevevo i nyilv6ntart6sr6l 6s az or sz6go s j elent6si rendszerr<il.
a szemdlyes gondoskodrist nyrijt6 gyermekj6l6ti alapell6tiisok 6s gyermekv6delmi
szakellifiilsok t6rft6si dij6r6l 6s az igenylesrikhciz felhasznrilh ato bizonyft6kokr6l
sz6l6 32812011. (X[. 29.) Korm. rendelet,
1993.6vi III. tdrv6ny a szociiilis igazgatisrol6s szocirilis el1it6sokr6l.
1998. 6vi LXXXN. trirv6ny a csal6dok tiimogat6sr6l,
22311998' (XII. 30') korm. rendelet a csal6dok ttimogat6srlr6l sz6l6 tdrv6ny
vdgrehajt6sar6l,

a csal6dok t6mogat6s6r6l sz6l6 1998. 6vi LXXXN. t6rv6ny.

A.ka,zueyql€s_.&ladaJat_tqkinle_tp__b._en:

20rr. dvi cXC. tcirvdny a kciznevel6srol (tov6bbiakban Nkt),
22912012' (VUI. 28.) korm. rendelet a nemzeti k<jznevel6srol sz6l6 tcirv6ny
v6grehajt6sar6l.

20/2012- (VIII.3l.) EMMI rendelet a nevel6si-oktatrisi intezm'nyek mrik6d6s6r6l 6s a
ko zne ve I 6 s i intezmenyek n6vhasz n6,latir 6l

a-gazdalkqdas'.u-z-e.mp.ltp-t€-s,-.fqglakaztatfs.-feladatai.tEkint_e__t_€.b__e_n;.

itrlamhintart6sr6l sz6l6 20 | | . 6vi GXCV. tcirv6ny (tov6bbiakban Aht.;,
36812011. (XII' 31.) korm. rendelet az 6llamhaztart6sr6l sz6l6 t<irv6ny v6grehajt6srlr6l
(tovribbiakban Avr.),
a sz6mvitelrol sz6l6 2000.6vi C. trirv6ny,
a kcilts6gvet6si szervek belso kontrollrendszer6r6l ds belso ellen6rz6s6r6l sz6l6
37012011. (XII. 31.) Korm. rendelet.

a kozalkalmazottakjog6lldsar6l sz6l61992. 6vi XXXIII. tdrv6ny (tov6bbiakban Kjt.),
2012.6vi I. tctrv6ny a Munka t<irv6nyk6nyv6rol

2012.6vi C. tcirv6ny a Btinteto t<irv6nykcinyvr6l
201r. 6vi CXII. tdrvdny, M inform6ci6s dnrendelkez6si jogr6l 6s az
inform6ci6 szabads6gr6l

8/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet a szem6lyes gondoskodrist vegzo szem6lyek
adatainak mrikriddsi nyilvantart fusirol

912000. (VII.4.) ESZCSM rendelet a szem6lyes gondoskodrlst vegzb szem6lyek
tov6bbk6pz6s6r6l 6s a szoci6lis szakvizsgar6l

4.3

a

a

o

o

o

o



III. fejezet

Az int6zm6ny szervezeti fel6pit6s e

Az int'zmeny bels6 szervezeti egys6geinek, vezetli szintjeinek meghat1rozeisan6l els6dleges
c6l, hogy az intdzmdny feladatait zavartalanul 6s a jogszabillyoknak illetve az fuinyito szew
6ltal meghat in ozott kcivetelm6nyeknek me gfelel6en l6thas sa el.

l Szervezeti fel6pit6s

Az intezmenyr az alapit6 okirat rendelkezdse alapj6n int6zm6nyv ezet6 vezeti. Megbiz6s6t 6s
annak visszavon6siit, valamint felette a munk6ltat6i jogk<irt a Szocirilis 6s Gyermekv6delmi
F SigazgatosSg fbigazgat6j a gyakorolj a.

1' 1' A-z--!fiezrys-qv--alaptevEkenvs.ee€-t- sU4J0..pne-l-l6 ..s.?-erye-z-e!.i---egy.$-€g9k.-m.9go-9_y_e__zss_9...€.$
feladata.

Sz6khel)': Emberi Er6forr6sok Miniszt6riuma Speci6lis Gyermekotthoni Kcizpont,
Altalanos Iskola 6s Szakiskola:

Enged6lyezett fer6helyszdm: 1. sz. szakmai egys6g 32 fo lefunygyermek

2. sz. szakmai egys6g 32 folednygyermek

Emberi Er6forrrlsok Minisztdriuma Speci6lis Gyermekotthoni K6zpont,
Altakinos Iskola 6s Szakiskola, Kalocsai Gyermekotthona, ert"rar",
Iskol6j a 6s Szakiskoliij a:

Enged6lyezett fer6helyszln 48 f6 firigyermek

Emberi Erdforrtlsok Miniszt6riuma Speci6lis Gyermekotthoni K<izpont,
Altal6nos Iskola 6s szakisko la, zalaegerszegiGyermekotthona:

Engedely ezett fdr6hel y szitm 4 8 ft i firigyermek

Telephely:

Az iinillo szervezeti egys6gek - tovSbbiakban gyermekotthonok - helyi vezet6s6t az
intezmenyvezetS feltigyelet6vel az intlzmlnyvezetb helyettesek biztositj6k. yezet1i
megbiziisuk ds a szewezeti rend szerinti hatriskclrtik intezmdnyvezet6 helyettes,
megnevezdstik a Szabirlyzat 6rtelm6ben gyermekotthonvezeto. A gyermekotthonok ell6tjrlk a
Gyvt. az Nkt. 6s kapcsol6d6 jogszabiilyok, valamint az alapit6 okiratban el6irt
gyermekvddelmi 6s kciznevel6si feladatokat. A feladatok teljesit6s6nek szakmai elvrlriisait a
gyermekotthon helyi Szakmai Programja, 6s az iskola helyi Pedag6giai Progr amjafogalmazza
meg.

Munkaanyagokban, munkatervekben, besz6mol6kban, riutal6 szakmai 6s vezet6i
dokumentumokban, szabillyzatokban megengedett 6s elfogadhat6 a gyermekotthonok
kovetkezo megnevez6se: Esztergomi Gyermekotthon, Kalocsai Gyermekotthon,
Zalae ger sze gi Gyermekotthon elnevez6s sel.

Telephely:



Az intezmdny szervezeti felepit6s6t, bels6 tagoz6d6sii _
munkamegoszt6s 6s felel6ssdgi rend szerint - aSzabhlyzat

az al6 ds fiil6rendelts6g, illet6leg
l . szhmi mell6klete tartalmazza.

r.2. -A.eyq-m.ekp1_th.q.n.pgys.4gei

r.2.t.

o Az elhelyezett srilyos beilleszked6si, magatartrlsi 6s tanul6si zavarokal ktizd6
gondozottak tdszlre otthont nyrijt6 ell6t6s keret6ben specirllis gyermekotthoni
elkit6st biztosit, egyben gondoskodik a nevel6si folyamatban val6 megtart6sukr6l.

o Biztositja a jogszabdlybaneloirt teljes kcini ell6t6st.

' Megismerteti 6s gyakoroltatja a gondozottakkal a higi6n6s elvilrasokat, az
6nkiszo19616 tev6kenys6geket.

' Bevonja a gondozottakat a napi munkafolyamatokba, az <inkiszolgril6
tev6kenys6gek 6s kcirnyezetgondoz6si feladatok elv6gz6s6vel segfti a fizikai
munkSra nevel6st.

o { nevel6si folyamatban megismerteti 6s elvirja az intdzm6nyi egyttt6l6si
szab6lyok tartdsifi, majd fokozatosan gyakoroltatja a ktils<i kornyezetben val6
norna- 6s szab6lytartrist.

o Biztositja a gyermekek tanulmrinyi felk6szitds6t, segiti a tanul6si motiv6ci6
kialakft6s6t.

o Feladata a nevel6si elj6r6sok 6\tal el6rni a krimin6lis veszelyeztetetts6g
csokkent6s6t, a pszichoaktfv szerektol val6 elterel6st.

o Felk6sziti a gondozottakat az eg6szs6ges 6letm6dra, 6s a helyes sexu6lis
viselked6sre.

o I csal6di 6letre nevelds keret6ben el6segiti a hiuiasszonyi, a csaliidfenntart6i,
anya 6s apa szercpre va16 felkdsztil6st.

o Szakkori tevdkenysdgeket, rendezv6nyeket, versenyeket szervez, kialakitja a
kulturrllt szabadid6 elt6lt6s ig6ny6t, tehets6ggondoz6st v 6gez.

o Az egy6ni sztiks6gleteknek megfelel6en egy6ni terdpiSs programokat biztosit.
o Gondoskodik az orvosok 6ltal eloirt eg6szs6giigyi ell6t6sr6r.

" Biztositja az elliitottak pszichol6giai gondozris6t, habilitirci6jdt-, rehabilit6ci6j6t,
egydni fejleszt6s6t.

" Segfti a gyermekek csal6di kapcsolatainak rendez6s6t, csal6dl6togat6sokat
szetvez, bevonja a sztil6ket a nevel6si folyamatokba, el6segiti a nevel6sbe v6tel
megsziintet6sdt.

o Tiszteletben tartja a gyermeki jogokat, biztosftja a gyermeki jogok 6rv6nyesit6sdt.
. Nyilvfintartilst vezet a gyermekekr6l, gondoskodik [gyeik vitel6r6l, a tcirv6nyes

kdpvi selo ferbatalmaz6s6val az i.igyeikben k6pvi seletet bizto sf t.
o Szervezi a hum6ner6forr6sok karbarfiartits6t, bels6 k6pz6seket, tr6ningeket 6s

rekre6ci6s programokatbiztosit, gondoskodik a kotelez6 szakmai tov6bbk6pz6sek
teljesit6s6r6l.

o Gyakorlati helyszin biztositils6val 6s gyakorlatvezet6ssel el<lsegfti a



szakemberkepzest.

' PublikSci6s szakmai anyagokat kdszit, el5ad6sokat tart az intezmeny speciiilis
p edag6 gi ai gyakorl atar 61, tapasztalatair6 l.

' Kapcsolatokat 6pit 6s 6pol hazai 6s nemzetkdzi szakmai szervezetekkel.
t6mogat6kkal.

o Az alaptev6kenys6g biztosft6sa soriln mindenkor a jogszabftlyok el6ir6sai 6s a
belso szab6lyzatok szerint j6r el.

I.2.1"1 A neveldsi gondozilsi egysdg szewezete:

t Az Esztergomi Gyermekotthonban k6t szakmai egys6g mrikddik. Az l-es szrimri
szakmai egys6gben 32 f6, a 2-es szitmu szakmai egysdgben is 32 f6 lerlnygyermek
elhelyezdse tort6nik. A szakmai egys6gekben 4-4 csoport mrikddik. A csoportok
Ldtszitma 8-8 fo. A gyermekek csoportba val6 helyez6se a vezeto tunet ment6n,
problematipusonkdnt val6sul meg. A szakmai egysdg vezet(|je a szakmai vezeto.
Munkakdrcik: nevel6, gyermekv6delmi asszisztens, gyermekfeltigyel6, pszichol6gus,
gy6 gy-6s fej leszt6pedag6gus valamint 6pol6.

o { Kalocsai Gyermekotthonban 1 szakmai egys6gben 6 csoport mtikddik. A csoportok
l6tsz6ma 8-8 fo firigyermek. Az egys6get a szakmai vezeto irinyitja. Munkakrir6k:
nevelo, gyermekv6delmi asszisztens, gyermekfeltigyelo, pszichol6gus, gy6gy- 6s
fej leszt6pedag6gus valamint ripol6 6s rend6sz.

o I Zalaegetszegi Gyermekotthonban 1 szakmai egys6gben 6 csoport mrik6dik. A
csoportok letszfima 8-8 f6 firigyermek. Az egys eget a szakmai vezet| iranyitja.
Munkakor<jk: nevelo, gyermekvddelmi asszisztens, gyermekfeltigyelo, pszichol6gus,
gy6gy- ds fejlesztopedag6gus valamint 6pol6 6s rend6sz.

A szakmai egys6gek szakmai l6tszrimfeltdteleit 6s k6pesit6si el6ir6sait az NM rendelet frja
elo. A szakmai tev6kenys6get a helyi szakmai program fogalmazzameg.

1.2.2. Oktatiisi-nevel6si eglzs6g feladatai (iskola)

o Biztositja a gyermekotthonban elhelyezett gondozottak r6sz6re az Nkt. szerint
eloirt tank<itelezetts6g teljesft6s6t, igazoljatanul6i jogviszonyuk fennrlll6s6t.

o Alapfokri oktat6st-neveldst biztosit a NAT kdvetelm6nyei szerint.
. Szakiskolai oktat6st-nevel6st folytat, vagy kiils6 iskoldba t6rt6n6 beiskolazrissal

illetve egyiittmtikciddsi meg6llapod6ssal k<izdpfokir oktatilst-nevel6st biztosit az
alapfokri tanulm6nyaikat befej e zett gondozottak r6sz6re.

o Kcizismereti felzink6ztatList 6s munkafoglalkoztathst biztosit a nem beiskol6zott
elkitottak rdszere.

. Integr6lt form6banellifija a saj6tos neveldsi ig6nyri tanul6k oktat6siit, kepzds1t.
o Biztositja az ismeretbeli lemarad6sokkal 6s tanul6si zavarokkal kiizdok egydni

f elzink6 ztat6 6 s rehab i I itSc i6 s fo gl alko ztat6s rit.
o Folyamatosan 6rt6keli a tanul6k iskolai magatartdsttt, szorgalmiit ds



telj e s itm6n y 6t, az o szt6ly fok z5r fusakor bizony itv inyt 6t I it ki.

" Vezeti a tantigyi nyilvantart6sokat, szriks6g szerint jellemz6st keszita tanul6kr6l.
o Intezi a tanul6k kdz6pfokri oktat6si int6zm6nyekbe t6rt6no felv6tel6t, 6tirat6sukat

m6s kozdpfokri int6zmdnybe.
o Az oktat6si feladatok mellet tan6r6n kivtili foglalkoz6sokat, rendezv6nyeket,

versenyeket szew ez, i skolai hagyomrinyokat 6pit.
o Gyakorlati helyszin biztosft6s6val 6s gyakorlatvezet6ssel elSsegiti a

szakemberkepzest.
o Nevel6si-gondoz6si egys6ggel egyiittmrikddve az oktat5s-nevel6s folyamatriban is

a Szakmai Programban megfogalmazott neveldsi c6lok megval6sft6s6t segiti.

f .2.2.I Az oktatrisi-nevel6si egysdg szewezete:

o Az Esztergomi Gyermekotthonban a kdznevel6si feladatok e116t6s6ra 6ltal6nos
iskola 6s szakiskola mtikddik. Az iskol6val tanul6i jogviszonyban rlllnak a

Zalaegerszegi Gyermekotthon rlltallnos iskolis tanul6i magiintanul6i jogviszony
keretdben. Az iskola vezetoje az iskolavezeto. Munkakcir<ik: tanfur, szakoktat6.

o A Kalocsai Gyermekotthonban a sz6khely intezmeny tagint6zmdnyek6nt mrikddik
iiltal6nos iskola 6s szakiskola. Az iskola vezetoje tagintezmeny-vezetl.
Munkak6rcik : taniir, szakoktat6.

Az 6Ital6nos iskola az alapito okiratban eloirt kcizneveldsi feladatot \ifija el nappali
rendszeru, integriilt oktat6s form6j6ban. A szakiskolai nevel6s-oktat6s sziinetel. Az
oktat6si -nevel6 si tev6kenys6 get a helyi pedag6 giai pro gram fo galmazza me g.

r.2.3.

Altal6nos feladatok:

o Biztositja a szakmai alaptev6kenys6g technikai hrltterdt.
. Ell6tjaatitk|rshgifeladatokat.
o Lelthrozza 6s nyilvantartjaaz int6zm6nyi vagyontdrgyakat, selejtezdst szervez.
o Intezi a napi mtikcjd6shez, a gondozottak ell6t6sfthoz sztiksdges beszerz6seket.
o Gondoskodik az ellltottak 6s az egys6gek tisztit6 6s tisztas6gszer ell6t6s6r6l.
c Brztositja a rendelkezdsre 6116 pdnzeszk<izdk szabSlyszeri felhaszn6l6s6t, a

p enzmo zgis ok nyi lvilnt artilsitt.
c Ellen6rzi a zsebpdtu, zseton valamint a k<izciss6gi p6nzfelhaszniihs

admini s ztr6ci 6j 6nak szab 6ry szenis 6 g 6t, az erszitmol 6s rendj 6t.
o Biztositja a gondozottak 6s az alkalmazottak 6tkeztet6s6t.

" Elvlgzi a sziiks6ges karbantart6si feladatokat, gondoskodik az 6piilet ds
kdrnyezete rendben tartdsdr 61.

. K6rmegel6z6st vdgez, meghib6sod6sok eset6n int6zked6seket tesz.
o Szemelyszilllltdst biztosit a gyermekek tigyeinek 6s hivatalos tigyek int6z6se

sor6n, val amint gdpkoc sival tcirt6n6 be szerz6 sek et v 6gez.
o Biztositja az int6zm6nybe tcirt6no be- 6s kil6pds szab6lyok szerinti betartdsdt, a
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vagyonvddelmet, valamint a szakszem 6ly zet munk6j 6nak segit6s6t.

f .2.3.I Gazdasdgi csoport feladatai (Esztergom)

Altal6nos fbladatok:

Az intdzmenyvezet6 iriinyitrisa alatt 6116 6n6ll6 szervezeti egys6g, amely ell1tja az
rntezmenyvezeto altal kozvetlentil deleg6lt, tov5bbd az int6zm6ny k6lts6gvet6s6nek
tervezdsevel, v6grehajtilsdval, az eloirinyzatok felhasznriliisrinak folyamatos kontrolljtival
kapcsolatos feladatait. Az SZGYF Intezmenyi Gazd6lkod6si Oszt6ly6val (tov6bbiakban IGO)
egyiittmrikodve segiti a beszdmol6ssal, kdnyvel6ssel kapcsolatos feladatokat. Feliigyeli a
te i ep hel y ek gazdilIko d6s i tizeme ltet6 s i fel adatait.
A gazdasttgi csoport magitba foglalja a kdzponti gazdasiryi iigyvitelt, a gondnoksiigot 6s az
dlelmezdst. Munk6jukat az intdzmdnyvezeto kdzvetlen iriinymutatrisa alapj6n a gazdas1gi
ko ordin6to r ir 6ny itj a e gyilttmrikcidve a gyermekotthon vezet6vel.
Az intezmeny telephelyein mtikcidb gazdasdgi - mriszaki funkcion6lis egys6gek mrik<id6s6t a
helyi gyermekotthon vezet6vel egytittmrikddve a gazdasdgikoordin6tor hangolja rissze.

1.2.3.1.1 Gazdasdgitigyvitel feladatkdrei

nuT*t)t"r:rT;t 
egyrittmrikddve kialakitja 6s megteremti a kciltsdgvet6si gazd6lkod6s

p6nztigl'rechnikai feltdteleit,

M IGO-val egyiittmrikddve szewezi az intezmeny banksz6mlaforgalm{t 6s

keszpenzf orgalmd!ellen6rziatelephelyihdzipenztirakat,
o krdolgozza M intezmeny p6nztigyi feladatainak elliltilsirhoz kapcsol6d6

szabillyzatokat,

::il::,1lix?,::J:z;1'ff ffi ;:nff ffi :llhilJT,T$i.*::""ekbeszed6s6r6'I,
. biztositja a kcilts6gvet6s v6grehajt6s6val kapcsolatos kdz6rdekti adatszolgiltathst,
. azintezmenyi analitikakb6l havonta adatszolg6ltat6st v6gez azlGO fel6' 

:l 3?il:i,:,.ff ;':ru".:'#i:'ffi jH'ilr' ::;:## 
szab 6'v szer6s6 96'i' az

Sz6mviteli feladatai:

. segiti 6s analitikai adatokkal timogatja az IGO-I a mrikrid6si k<ilts6gvet6s
vdgrehajtdsiihoz kapcsol6d6 fel6ves 6s 6ves beszdmolitsi feladatok. valamint a havi
zitrlati feladatok 6 ssze6llf trisiiban.

: :ffi:l?:'i,:ff:lJili:l::,7^i?:"'::;7;,:;"a'1iinos 
forga'Imi ad6 e'Isz6mo'16s'1'

: :iJ#' r,#:,^!;1":'#;fi 
"T::I,"i 

nvi'Ivantarr6sokat,

o krdolgozza az intlzmeny szilmviteli feladatainak ell6tdsrihoz kapcsol6d6
szabhlyzatokat,

koordin6lj a az int6zm6ny 6s telephelyeinek let6ti szrimla kezel6s6t.
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G azditlko d6si ds k6 lts6gvetdsi feladatai :

' kialakitja az intezmeny gazdasfugi strat6gi6jdt, gazdirlkodrk az el6ir1nyzatoy,kal,
r elk6szfti az elemi kcilts6gvetdst,

' elvegzi az intezmeny 6ves k<ilts6gvetdsi tervjavaslatrinak el<ik6szito munk6it.
megtervezi kozeptfxu k6lts6gvet6s6t,

o kcizremrikddikakincstiirik6lts6gvet6selk6szft6sdben,
o krdolgozza az intezmeny gazd6lkodrisi 6s kdlts6gvet6si feladatainak ellffiksithoz

kapcsol6d6 szabillyzatokat, vdlemlnyezi az egyeb szervezeti egys6gek gazdas1gi
tirgyu szabSlyzatait,

n bonyolitja az operativ gazdfulkodirst a j6vrihagyott eloirrlnyzatonbeliil,

' az IGO-val, Yagyongazd6lkod6si 6s Uzemeltet6si F6oszt6llyal gondoskodik a
megl6v6 tilrgyi eszkdz p6tl6s6r6l, ij tdrgyi eszkoz, k6szlet 6s anyag beszerzlserill,
bonyolitja a szolglltat6sok ig6nybev6tel6t. Ell6tja a vagyonthrgyak 6rt6kesft6s6vel.
hasznosft6s6val kapcsolatos feladatokat,

" elk6szitr a tirgyi eszkdzcik 6s kdszletek mozgfsftval kapcsolatos bizonylatokat, elliitja
az analitikus nyilviintart6sok vezet6 s 6t,

r elokdszitr akeszletek 6s targyi eszkdzcik selejtezdsi eljrlr6sait, gondoskodik a selejtez6s
szab{'lyszeni v6grehajtdsir6l, elvegzi a leltdrszabillyzatilban meghat1rozott lelt6rozilsi
feladatokat, valamint ellifija a feladatmegoszt6si megrlllapodrisb6l ad6d6
v agy ongzd6lkod6si feladatokat,

. naprakdszen vezeti az intdzm5nyi szerzod6seket.

B drszrimfejt6si feladatai :

o sz6mfejti 6s ellenorzi a KlRA-rendszerben a vSltoz6b6reket, a nem rendszeres
juttat6sokat, v ezeti a munkarigyi nyilvrlntart6sokat

o kezeli az intdzmdny 6s a telephelyek munkav6llal6inak jogviszony6val kapcsolatos
azon dokumentumokat, melyek a MAK rdszdremegktilddsre keriilnek.

Jogi ds igazgatdsi feladatai:

' kezdemenyezi a feladatkcirdbe tartozo szabillyzatok megalkotrisdt, gondoskodik az
intdzmdnyegy6bszabillyzatainaknyilvantart6s6rol,

o munkat6rsai ritjan nyilv6ntartj a az intlzmdny kcirb6ly egz6it,
o vdlemdnyezi, 6s nyilvrintartja az intdzmeny gazdillkodhsiival, mrik<jd6s6vel

6sszefiiggdsben kdtend6 szerzod6seket, melyeket j6vrihagy6sra megktild a
foigazgatosdg fele,

o szakmai segits6get nyrijt az intdzmlnyvezeto riltal elrendelt fegyelmi 6s k6rt6rit6si
elj 6r6sok lefolyatisilhoz,

o reszt vesz a kIzbeszerz6si elj6r6sokban,

Uzemeltetdsi feladatai :

o Biztositja a szakmai alaptev6kenys6g technikai h6tter6t.
c Intezi a napi mtikdddshez, a gondozottak ellSt6s|hoz sziiksdges beszerz6seket.
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o Gondoskodik az ellitottak 6s az egys6gek tisztit6 6s tisztasiigszer ell6tiis irol, biztositja
a mriko d6 c soportgazd6lkodds gazdasiryi feltetelrend szer 6t.

o Elvegzi a sztiks6ges karbantart6si feladatokat, gondoskodik az epilet 6s kcirnyezete
rendben tartdsfudl.

c Ell6tja az intdzmeny 6s telephelyei kezel6sdben l6vo ingatlanok rendeltetdsszeni
mukodtetdsdt, segiti a vagyonv6delmi feladatok ell6t6s6t.

o Ell6tja, biztositils kdt6s6vel 6s a kilresem6nyek rigyint6z6s6vel kapcsolatos feladatokat.
o { vagyongazd6lkod6si feladatok ellfitisa sor6n egytittmtikctdik a Vagyongazd6lkod6si

ds Uzemeltet6si Foosztfllyal, eseti vagyonjelent6st ad az MNV 4rt. resz6re.
o Kapcsolatot tart a k<izmti, illet6leg szolg6ltat6si szerzlddsek teljesftes6t vegzo

c 6 g ekk e 1, e I I 6tj a az ingatlan.dzeme ltet6 si fe I adatokat.
o Gondoskodik a vagyontiirgyak eseti hasznillatba adfusithoz, illetoleg b6rbeadiisilhoz

szriksdges engeddlyek megszerzds6r6l, a j6vShagy6snak megfeleloen bonyolitja
azokat.

o Elkdsziti ds karbarfiartja az ingatlankataszterl, folyamatosan figyelemmel kis6ri az
ingatlantartozdkok illapotitt, kezdem6nyezi a sziiks6ges karbantartiisi, feliiit6si
munkiikat, szew ezi, bonyolitj a 6s ellenorzi v6 grehaj t6sukat.

' Kidolgozza az tizemeltet6si feladatok ellfitfusiiltoz kapcsol6d6 szab1,lyzatokat, tovrlbb6
v6lemdnyezi a feladatkcir6t 6rint6, egy6b szewezeti egys6g 6ltal k6szftett
szabfllyzatokat.

e Gondoskodik a

elsz6moltat6sar6l.

Proj ekr feiadatok tekintet6ben:

mag6n g6pj6rmrivek szolgdlati c6hi ig6nybev6tel6nek

o az IGO-val es azlntezm6nyfejlesztdsi F6osztilllyal egyiittmtikcidve k<izremrik6dik a
hazar, uni6s es nemzetk<izi projektekpilyazati dokumentdci6jacisszeiillitiis6ban,

o ell6tja a p|lydzatok benyrijt6s6val, megval6sitilsilal, elsz6molds6val kapcsolatos
valamennyi feladatot, tobbek kdz<itt a pillyazatok kidolgoz6s6t, benyrijt6s6t,
nyilv6ntartiisi 6s elsz6moliisi kdtelezetts6geit,

o felm6ri atervezett szakmai - gazdillkod6si - mriszaki m6dositdsok hat6sait a gazdasilgi
szempontok tiikr6ben, egyiittmtikddik az int6zm6ny kdltsdgvet6s6nek tervez6s6ben,
idokdzi ds 6ves kcilts6gvet6si besz6mol6jrlnak 6s M 6ves tevdkenys6gek
vdgrehajtds6ban.

1.2.3.1.2. Elelmez6s feladatai

o Az 6lelmez6svezeto a kdzpontilag meghatarozott 6lelmez6si nyersanyagnorm6kon
beliil a mindenkori 6lelmez6si szab6lyok szerint kdteles ossze6llitani az etlapot. Az
SZGYF-en beliil egys6ges EcoStat integrrilt szrlmviteli rendszer alkalmazfusfival
kdteles az elelmez6si 6s sz6mviteli adminisztr6ci6tvezetni. A megrendel6seket kciteles
az IGO-val elektronikusan ellenj eg y eztetni.

o Az dlelmez6svezeto az 6tlapokat 6s az 6lelmez6s min6s6g6vel, vdltozatoss6g6val
kapcsolatos feladatokat kciteles egyeztetni a szakmai irrlnyft6st elllt6 gyermekotthon
vezetovel.
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o Az 6lelmez6s mrikdd6s6vel kapcsolatos egy6b beszerz6sek, javitrisok k6rd6s6ben, a
gazdasdgi koordindtorral egyi.ittmrikcidve, k<iz<isen szewezik meg az ell6tand6
feladatokat- A feladat vdgrehajt6sSt a gazdas6gi koordin1tor az rGO-val sztiksdses
egyeztet6sek lefolytat6sa ut6n intezi.

1.2.3.1.3 Gondnoksdg feladatai

o I gondoks6g feladatkc]re intezmenyi saj6toss6gok fliggvdny6ben elt6rhet, de
6ltal6noss6gban az int6zm6nyi karbantartitsi 6s tizemeltet6si feladatok ellit6sa .*rtozik
hatdskdnikbe.

o I gondnoks6gok feladatainak cisszehangol6s6t, gazdashgi lehet6s6gek szerinti
mozg6ster6t a gazdasilgi koordiniltor hangolja rissze, egytittmtikcjdve a mriszaki
feladatok ve grehaj t6s66rt felelo s gondnokkal.

o Az ell6totti szdllft6sok biztosit6s6t telephelyenk6nt rinrill6 sz6llit6 g6pjrlrmtivek vdgzik
a felmenilt ig6nyeknek megfelel<ien.

' Ell6tjak M energetikai rendszerek feliigyelet6t. A szfmlirk teljesitds igazoldsffi,
me I ynek keretdb en fo I yamato s an j e gy zik a m6r 6 6r itk 6ll6s6t.

IV. fejezet
Azint6zm6ny szem6lyi fllominy feladat, - 6s hatfskiirei

1. a,,ari

Magasabb v ezeto munkakOniek :

intdzmenyvezet6

int6zm6nyvezeto helyettes (gyermekotthon v ezet6)

Yezeto munkakciniek:

szakmai vezeto

iskola vezeto

tagrntezmeny-vezeto

gazdasdgi koordin6tor (csoportv ezeto)

1. 1 . In.tezryletyyezpla.fplsdala_i:

o { jogszabSlyokban megiillapitott feladat- 6s hatriskcirdt kdzvetleniil, illetve az
rntezmeny szerv ezete ritj rin gyakorolj a.

o Felelos az alapitS okiratban el6irt tev6kenys6gek, jogszab6lyban, kcilts6gvet6sben
meghatirozott kovetelmdnyeknek, illetve M irSnyit6 szerv dltal k<izvetlentil
megharinozott kdvetelm6nyek megfelel6 ell6tis6ert, az int6zm6ny szakszeni, jogszeni
6 s gazdasitgo s mrik6dtet6s6drt.
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r Meghat irozza az intezmlny szervezeti fel6pit6 s6t, az 6n6ll6 szewezeti egys6gek

feladatait 6s mtikddesiik fobb szabillyait'

o Felelos a kontrollkornyezet kialakit6s66rt, amelyben vil6gos a szervezeti struktrira'

egy6rtelmriek a felel6ss6gi, hat6sk0ri viszonyok 6s feladatok, meghathtozottok az

etikai elv6r6sok a szervezetminden szintjdn 6s 6tlifihat6 a hum6ner6forr6s-kezel6s'

. 6sszefogja, feliigyeli 6s koordin6lja az otthonok 6s a belso iskolak szakmai munk6j6t'

mr.ikod6sdt.

o Kdpvis eh azintezmdnyt a ktils6 szervek el6tt'

o Gyako rolja azintezmlny kozalkalmazottjai tekintetdben a munk6ltat6i jogokat'

o Munkakori leirSsokat ad ki, meghatirozza a vezet6 beoszt6sriak 6n6ll6 hat6sk<ir6t'

be sz6moltat6suk rendj 6t.

o A dolgoz6i drdekkepviseleti szerwel meg6llapod6st k6t.

e Ir6nyitj a az inforrnatikai biztons6gi feladatok ell6t6s6t.

olranyitjaatiz-6smunkavddelmifeladatoke|I6t6s6t.
o Egyi.ittmrikodik az irft6zmeny szakmai iranyit6s6t 6s gazd6lkod6s6t ell6t6 szervekkel,

szervezetekkei

o Kapcsolatot tart athrsintezmenyekkel, szakmai szervezetekkel 6s int6zmdnyekkel'

c TS.mogatja az int1zmeny munk6j6t segit6 testiiletek, szervezetek, koz<issdgek

tevekenYs6g6t.

. Folyamatosan 6rt6keli a vezet6s, a szewezeti egys6gek, az int6zm6ny tev6kenys6g6t'

munk6j6t.

Helyettesit6s6t tartos t6vo[6t vagy akad6l yozratfusaeset6n, a munk6ltat6i jogkor kiv6tel6vel, a

szekhely intezmeny gyermekotthon vezetoje vagy egyedi dont6s alapjtn a helyettesitdssel

megbizott telephely vezetoje l6tja el'

f.i.1

" Az on6llo szewezeti egys6g rendeltet6sszeni mrikddeslt az int6zm6nyvezetovel

egyezrele, a helyi szakmai szervezetekkel 6s a gazd6lkod6 szervezettel

e gyiittmtrkcidve bizto sitj a.

o Felettese az intdzmenYvezeto.

o Feladat a a gyermekotthonban elhelyezett gondozottak jogszabillyokban eloirt teljes

koru speci6lis ell6t6sanak, nevel6s6nek, oktat6s6nak, k6pz6s6nek helyi biztosit6sa'

o A vezeto munkat6rsak bevon6s6val tewezi, szervezi,irdnyitja, ellenorzi 6s 6rt6keli a

szakmai tev6kenYs6get'

o A nevelotestiilettel egyottmtikodve elk6sziti a gyermekotthon Szakmai Programj6t,

H6zirendj6t egy6b belso szab6lyzatait, ossze6llitja az 6ves munkatervet'

c Atad6s r6v6n k6pviseli a szewezeti egys6get'

. Azint6zm6nlv ezetovel egyeztetvebiztositja aszakmaifeladat eredm6nyes elliltishhoz

a sztikseges szem6lyi 6s targyi felt6teleket'

o Iranyitj a a dolgoz6k helyi foglalkoztat6s6t, biztositja a

munkakciriilm6nyeket, engedely ezi a szabads6gol6st'
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tesz jogviszony ldtesftds6re vagy megsziintetds6re.

tov al gondoskodik a dolgoz6k szakmai kepzeserol.

o A gyermekek elhelyezdsdre befogad6 nyilatkoz atot ad,, kezdem6nyezi a nevel6sbe

: 
"n'"' -""'fJi'u".'"h:::f"il 

*; :l:x;;::ij;*il.;-'
gondozottak kapcsolattar6s6t, elthvozisra vagy szabads6gra val6

o Enged6ly ndlkiili eltdvozds vagy szem6lyes szabadsrig koflittozasa eset.n ajogszabiiyokban elciirtak szerint j6r el.o Felelcis az ellfutottak jogainak 6rv6nyesit6 s66rt, az 6rdekv6delmi szervek, forumokhelyi mrik6dtet6s66rt.

' 
xffl',t r#a 

gondozottak adatkezel6sdnek 6s rigyvitel6nek rendj6t, az iigyeikben

u Megigdnyli a csakidi p6tl6kot, valamint kezdem6ny ezi a csaltdi p6tl6k foly6sit6s6nak

. 
szfineteltet6s6t vagy leillititsfut.

" jffi*X,uj]||. az egvsdgn6l alkalmazott munkatiirsak etismeres6re vagy

' Az intezmenyvezetS felk6r6s6re besz6mol6kat k6,szit, szakmai publikrici6s 6sp 6ly azatfi gyel dsi tev6kenys d get v e gez.

A gyermekotthon vezetl konkrdt feladatait a munkakdri lefr:is tartalmazza, akadiiyoztatdtsaeseten helyettesit6s6t a szakm ai vezeto litja el.

1.1.2 Szakmai vezet6 feladatai

o { dolgoz6k, az eg'szs'grigyi 6s pszichol6giai valamint a gy6gy-, 6sfej iai szolgSltatds munkrijrinak irinyitksa, ellen6rz6se, 6rt6kel6se.Szervezi a renddszek munkrijrit.
o Felettese a gyennekotthon vezeto.
t ossze6llitja az egysdg dves munk atewet, ellenorzia csoportok 6ves munkaterv6nek, 6sa heti terveknek az elkeszitesdt, az azokbantervezettek megval6sftdsrit.o '{ gyermekotthon vezet6vel egyeztetve elk6sziti a szakmai egysdg napirendj6t, dvesszolgiiati rendj6t, gondoskodik a csoportkciz<issdgek rilland6 feltigyelet6rol.o Biztosftja 6s figyelemmel kfs6ri a megfelel6 elhelyezdsi kdriilm6nyeket, a teljes kcinigondoz6s-nevel6s felt6telrend szer6t.
o Szervezi a gyetmekek befoga d5s6t, csoportba helyez6s6t, 6s elbocsiitiis6t.o { Szakmai Program alapjan biztositja a neveldsi eljiir6sok, a jutalmazrisi- biintetdsigyakorlat egys6g6t' a sziiksdgleteknek megfelelo egyeni brin6sm6dot.
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o Biztositia a novenddkek ruhfuattal, tisztas6gszerekkel va16 ell6t6sanak valamint
kapcsolattart6suknak a felt6teleit.

o J6v6hagyja es rendszeresen ellen6rzi a kdzdss6gi p6nzeszkdzrik felhasznSl6sit.
o Ellenorzi a csoportkonyhiik mrikod6s6t, az ltrend viiltozatossiig6t.
c { jogszab|lyi eloir6soknak megfeleloen intdzkedtk az engeddly n6lkiili eltdvozfus vagy

szemdlyes szabadsrlg korl6toz6sa eset6n.

o Gondoskodik a kultur6lt szabadido eltdlt6s, a krizciss6gi 6s egy6ni fejleszt6 6s terripi6s
pro gramok megszervez6s6nek felt6teleir6l.

. Szervezi az ellittottak eg6szs6gtigyi 6s pszichol6giai gondozfusfit valamint a gy6gy-, 6s

fej lesztopedag6 giai tev6kenys6get.

. Szervezi 6s feltigyeli a szakkdri tev6kenys6get, 6s az intezmdnyi szintri rendezv6nyek
megval6sul6s6t.

c Figyelemmel kis6ri a teljes krtni ell6t6s biztosit6s6t, hidnyossSg eset6n jelz6st tesz
kcizvetlen felettese fel6.

o Feladata megszervezni az intezmeny belso 6s kiils6 kcirnyezet6nek tiszt6ntartisht.

" Folyamatos kapcsolatot tart az iskola vezetdj6vel.
o A szakmai munkakdzdss6ggel egyet6rtdsben javaslatokat fogalmazmegk<izdssdg6pfto

programokra, hat6konyabb pedag6giai tartalmakra, m6dszerekre, eszkcizdkre

A szakmai vezeto konkr6t feladatait a munkakriri leir6s tartalmazza. helyettesit6s6t szakmai
vezeto / iskolavezet6 (Esztergom), vagy tagiskola vezet6 (Kalocsa) l6tja el, vagy a
gyermekotthon vezeto riltal megbizott iigyeletes vezet6nevell (Zalaegerszeg) kltja el.

1.1.3 trskolavezeto feladatai

o Kozvetlen felettese a gyennekotthon vezeto.
n Ir6nyitj a, szervezi. ellen6rzi 6s 6rt6keli az alapfokit oktat6s, a szakkdpz6s, a gyakorlati

oktat6s 6s a konyvtrlr munk6j6t.

o Felelos az iskola oktat6si jogszabillyokban el6irt rendeltet6sszeni mrikdd6s66rt, a

szakszeni feladatell6t6s6rt.

e Elk6sziti az iskola Pedag6giai Programj6t, 6ves Munkatervet, tant|rgyfeloszt6st,
orarendet, gondoskodik a helyettesit6srol.

n Biztositja az oktat6s-nevel6s szemdlyi 6s tfurgyi felt6teleit az intezmenyvezetovel
egyeztetve.

o Gondoskodik a tanul6k tank<inyvekkel 6s tanszerekkel val6 ellit6s6r6l.
. Szervezi a tanul6k felzirk6nathshl egy6ni rehabilit6ci6s foglalkoztatfusdt, 6s

tehets6ggondozisSt, szorosan egyiittmrikctdik a nevel6si-gondozSsi egys6g vezet6ivel.
o Javaslatot tesz az osztfiIyfondki ds egy6b megbiziisokra.
t Az iskolai munkakdzdssdggel kidolgozza a tanul6k 6rt6kel6si rendszer6t, osztfiyozo

drtekezletet tart, javit6 6s oszt6lyoz6 vizsgikat, illetve szakmunkrlsvizsg6kat szervez.
o Intezi a kdzponti felv6teli jelentkezdseket, biztositja a tanul6k felv6teli 6s alkalmass6gi

vizsg6kon val6 r6szv6tel6t.

o Felelos a tantigyi dokument6ci6k szab6lyszenis6g6rt, pontoss6g66rt.
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o Kapcsolatot tart a kiils6 iskol6kba beiratkoz6 tanul6k 6s M 6tvett tanul6k
intezmenyevel.

r Kialakida a kdnyl't6ri kdlcsdnz6s rendj6t, megteremti a felt6teleket a k<inyvrlllomriny
b6vit6sdhez,szakszerielhelyez6sdhez,hasznillatithoz.

o A tantesttilettel tan6riikon kiviili programokat szervez, biztosftja a gyermekek

tanulm6nyi 6s egy6b versenyeken val6 r6szv6tel6t, felk6sziil6siiket.

Konkrdt feladatait a munkakdri leirds tafialmazza. helyettesit6s6t a szakmai vezet6l6tja el.

T.1.4

o Kdzvetlen felettese a gyermekotthon vezet6, oktatiisi-nevel6si-, k6pz6si k6rd6sekben

fo lyam ato s szal<rnai kapc so latb an itll az i sko lave zet6v eL

o Feladata egyezlk az iskolavezetb feladataival.

" On6ll6 tigyvitellel bir6 iskolak6nt - az elektronikus rendszerbe val6 bel6p6si
jogosultsdggal - biztositja a tagintezm6ny tanul6inak nyilv6ntart6s6t, elvegzi a

sziiksdges adatszolgitltatrisokat.

Konkr6t feladatait a munkakOri leir6s tartalmazza. helyettesit6s6t a szakmai vezet(5l6tja el.

1.1.5

o Kozvetlen felettese az rntdzmlnyvezeto.
o A gazdasdgikoordin6tor akdlts6gvet6si szerv gazdasfryi ir6nyit6ja.
o Szakmailag iranyitja 6s ellenorzi az int5,zmdny 6s telephelyeinek, gazdasSgi

szew ezeteinek mrikdd6s6t.

o A Feladat megoszt6si meg6llapod6snak megfeleloen tartja a kapcsolatot az SZGYF
Intezmenyr Gazd6lkod6si OsrtillydvaI, a fi5igazgat6sdg intezmenyhez deleg6lt

ellenjegyzoj 6vel a sz6mviteli feladatok szab6lyos megold6sa 6rdek6ben.

Altal 6no s gazdtiko das i fe I adatkcir6t drint6 en

. Egyiittmtikddik az IGO-val a kdltsdgvet6si int6zmdny 6ves mrikdd6si k<iltsdgvet6s6nek

tervezds6ben, az eloirinyzatok felhaszn6l6s6val, sztiks6g szerinti m6dositilsdval jhr6

feladatok jogszab6lyoknak megfelel6 ell6t6sriban, a j6vdhagyott el6iranyzaton beliili
operativ gazd6lkodSst; javaslatot tesz M int6zm6nyi hat6skclrti eloirinyzat
m6dosit6s6ra.

o Az IGO-val egyi.ittmrikddve feli.igyeli a banksz6mla 6s k6szperuforgalom el6ir6sok
szerinti bonyolit6s6t.

. Az intdzmdnyi sz6mviteli feladatok vdgrehajtris6t az IGO vegz| A gazdasdgi

koordin6tor az irfnyithsa al6 tartozo gazdasdgi csoporftal, 6s a telephelyek gazdashgi

rigyviteldnek koordin6l6s6val, a szitmviteli - analitikai nyilvantart6sok megfelel6 6s

hiteles vezet6s6vel 6s adatszolg6ltat6ssal biztositja a szdmviteli adatok altfiilmasnfsdt.
o Ir6nyitja, ellenorzi az intezm6nyi adatszolgilltatiisok teljesit6s6t, mellyel segiti a

besz6mol6 szabilyszeri elk6szit6s6t. Elk6sziti az 6ves besz6mol6hoz kapcsol6d6
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szdveges beszrimol6t.
o Az IGO ellenjegyz6se mellet gyakorolja M drv6nyesftdsi jogk6rt, biztositja a

kifizet6sek szabiiyszenis6gdt tovribbrl a bev6telek eloirfusift6s beszed6s6t.

' Kidolgozza, illetve sztiksdg szerint a vrlltoz6soknak megfelel6en m6dosit6sra
elokesziti a kOlts6gvetdsi, p6nztigyi, gazdiikod6si 6s tizemeltet6si feladatok szakszeni
ellatilsithoz kapcsol6d6 bels6 szab6lyozdst6s gondoskodik annak betartris6r6l.

' Feliigyeli a tirgyi eszkcizcik 6s k6szletek mozgttsilal kapcsolatos bizonylatok
kdszf t6s6t e s az analitikus nyilvrintart6sok vezet6s6vel kapcsolato s feladatokat.

' Feliigyeli, ellenotzi a selejtez6ssel 6s a lelt6roz6ssal dsszefiigg6 tevdkenys6get,
iigykcir6b e tart6 z6 an eng ed6 I yez i a vagyo nv 6ltoz6sokat.

A gazdasdgi koordin6tort tart6s t6voll6t vagy akadillyoztatds eset6n a penzigyr eload6
helyettesiti.

2.

Az ell6tottak szemdlyis6gkorrekci6ja 6s k6s6bbi sikeres trirsadalmi integrrici6ja 6rdek6ben a
Szakmai Programban megfogalmazott specirilis pedag6giai tevdkenysdget a munkakcjri
leiriisban rcszletezett konkrdt feladatok elv6gz6s6vel biztositj6k. A szakmai szem1lyzetre
vonatkoz6 letszfim 6s k6pesit6si eldir6sokat az NM. rendelet irja el6.

Nevelo: Feladata a ritbizott csoportk<iz<iss6g 6let6nek szervez6se, c6lir6nyos pedag6giai
programokkal a gyermekek nevel6s6nek, fejleszt6s6nek el6segit6se.

Gyermekvedelmi asszisztens: Feladata a gondoziisi tev6kenys6g ellittlsa 6s a foglalkoztat6si
programokban val6 segft6 krjzremtikcid6s.

Gyermekfeliigyelo: Feladata a gondoz6si feladatok 6s szakszeni feliigyelet ell6t6sa.

Tandt: Feladata a tanul6k iskolai oktat6srlnak -nevel6s6nek ell5tiisa, pdlyaviiaszt6suk
elosegit6se.

Szakoktato: Feladata a szakiskolai kdpzdsben r6szt vev6 tanul6k szakmai k6zismereti
felk6szit6se 6s szakmai gyakorlati oktat6sa.

Apol6 : F eladata az elliltottak egdszs6gtigyi gondo z6sa.

Pszichologus: Feladata az ellitottak pszichol6giai gondozfusa, az alkalmazottak nevel6si
gyakorlatrinak elemz6se, szeml6letformrll6s 6s egytittmtikcid6s elosegft6se.

Gy6gypedag6gus - fejleszt6pedag6gus: Feladata a ment6lisan s6riilt vagy tanul6si 6s
rdszkdpessdg zavarol<kal knzd6 gondozottak habilitrici6s - rehabilit6ci6s 6s egy6ni
f elzftrk6 ztat6 fej le szt6 s e, nevel 6 s e - oktat6sa.

Gyermekvddelmi tigyint6zo: Feladata a n<ivend6ktigyi tigyvitel adminisztriici6s feladatainak
ell6t6sa.

Novenddkiigyi eload6: Feladata a ndvenddkek hivatalos iigyeinek intez1se, kfsdr6s.
meghatalm azSs szerint k6pviselet biztositilsa.
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3. Egy6b munkakcircik

A szakmai alaptevdkenys6get szolg6l6, az igazgatilsi-gazdasdgi egysdghe z hrtoz6 technikai
munkakcircik konkrdt feladatait a munkakciri leir6sok tartalmazzik.

Igazgatds:

Irodavezeto (titkrirs6g): Biztositja azigazgatits adminiszr6ci6s feladatainak ellifihsifi.
Tiz- es munkavddelmi eload6: Biztositja az intezmenyhez tartoz6 valamenny i egys1g tiiz-

6s munkavddelmi szab6lyoknak megfelel6 mrikcidtet6sdt, ehhez belso k6pz6seket
szerv e z, gyako rl atok at v 6 geztet, szab ily zatokat k6 szf t.

Gazdasilgi iigyvitel:

Szamviteli-penzigyi igyintezo, p6nzt6ros, raktaros, munkatigyi rigyintdz 6: Az <inrill6
szewezeti egys6g vagyonkezel6s6vel, pdnzforgal mhval, beszerz6sekkel,
bdrsz6mfejt6ssel kapcsolatos feladatokkal segiti a mrikrid6st, a gondozottak ell6trlsrit.

Elelmezds:

Elelmezdsvezeto, szak6cs, konyhal6ny: Az 6lelmezlsvezeto irsnyititsiyal biztosftja a
gondozottak 6 s az alkalm azottak 6tkeztet6s6t.

Gondnoks6g:

Gondnok, szakmunk6s, g6pkocsivezeto, port6s, kert6sz, mosodai alkalmazott, takarft6: A
gondnok itinyitSs6val biztositja a meghib6sod6sok, elhfrit6s6t, a sztiks6ges
karbantartiisokat, valamint a szemdlyszrillit6ssal 6s beszerz6sekkel illetve a
biztonsrigi v6delemmel kapcsolatos feladatokat. Segiti az intlzmdnyi kcirnyezet
rendben hrt6s6t, a gondozottak higi6n6s ell6t6s6t.

Renddszet:

Rend6sz: A szakmai vezeto irdnyitdsdval segiti a szakszemllyzet munkrijanak
zav artalans 6gifi , v alamint b i zton s 6gtechnikai d s 6rz6 s -v6de lmi fe I adatokat I 6t e l.

V. fejezet

Az int6zm6ny miikiid6s 6n ek szabf lyai

1. Az irinyitils eszkdzei:

Az intezmeny folyamatos 6s jogszeni mrikdd6s6t, a hattilyos jogszabSlyok, az alapit6 okirat, a
Szabiiyzat, tov6bbi bels6 ir6nyit6si eszkcizok, valarrrint az intezmeny munka- 6s ellen6rz6si
tervei hatiltozzitk meg, az int6zm6nyen beltili hat6kony inform6ci66raml6s biztositdsa, az
inform6ci6ifiadfs, a feladat-meghatdrozds ds ellen6rz6s, tov6bb6 a beszitmoltatiis
alkalmazdsiin kere s ztiil.
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1.1. Irany[las_pgyeb__p.szkgz.pi:

Az ir 6ny itits e gy6 b e s zk<i ze i me g alkot6s inak illtalino s szab6lyai :

o Az irinyiths egy6b eszkdzeinek megalkotdsakor az alabbi kdrtilm6nyek vizsg6lata
sziiks6ges:

. a tervezett szab6lyoz6s alkalmas-e az el6mi kivdnt c6l megval6sit6s6ra,

::T111'lr.?:?:1'ff i:i"l:f H:lfiH1Ti:#'JJ\,'"H,ii"LHil;",
t6 b b s z intri szab 6ly o zttst,

: "":*:y:;:;utll1,?in"'"u,,'i0,", 
kiad6s6nak kezdem6ny ezeseert 6s a tewezet

elokdszftdseert a szabillyozits targya szerinti feladatkdnel rendelkezo szewezeti egys6g
vezetoje Yagy az el6k6szitesre ktitelezett szewezeti egys6g vezetlje felel6s.

" 
" ::::::'ffi:::[:T;f in 6,^eny szewezet.t, sze,vezeti tagoz6d6sr,t,

vezetot szintjeit, valamint az egyes szewezeti egys6gek vezet5inek fo feladatait 6s a
szerv ezeti egysdgek feladatk<ir6t hatirrozza meg,

Ugyrend: e Szabillyzatra 6piilve azintezmeny szervezeti egys6geinek r6szletes feladat-
6s hatd.skor6t, szervezeti tagol6dds6t tartalmazza, melyet az adott szewezeti egys6g
trfnyittsdt ell6t6 vezeto k6szit el6s azintezmeny vezetohagy j6vh;

Int6zmdnyvezetoi utasit6s: sziiks6g szerint meghatfurozza az intezmeny feladat6t, ide
6rtve azon szabiiyzatok kiad6siit, melyeket jo gszabiiy ir el6.

Gyermekotthon vezet6i utasit6s: sziiks6g szerint meghatfirozza az <in6ll6 szewezeti
egysdg feladatiit

Szabiiyzat: e Szab6lyzaton kiviili azon szabhlyok cisszess6ge, melyek az intezmeny
egyseges mtikcid6s6t segitik elo, azonban megalkot6sukat jogszabdly nem irja elo;
M6dszertani ritmutat6: az egys1ges jog6rtelmezdst 6s egys6ges gyakorlat kialakitris6t
celozvameghatirozzaazintdzm6ny 6n5ll6 szewezeti egys6g6nek bels6 elj6r6s rendj6t;

:lHff :n:::i;*:Hi;Ta',ffi :lffi ,Tfi ]il?:::W#tr:,,,a*a,maz

2. Munkarend

A kcilts6gvet6si szervnel alkalmaz6sban 6116 fb 6ll6su szem6lyek jogviszonya kcizalkalmazotti
jogviszony. A jogviszonnyal kapcsolatos kdvetelm6nyeket a Kjt. szabillyozza.

Az intlzmeny megszakft6s n6lkiili munkarend szerint mtik<idik.

A gyermekotthonban legal6bb 1 felelos vezetol6tjaelavezetoi tigyeletet. A vezetoi [gyeletet
a gyermekotthon vezeto hatttrozza meg. Ha tigyeletes vezeto nem tart6zkodik az

intezmeryben, akkor a kijeldlt tigyeletes tandr, vagy tigyeletes nevel6 l6tja el a feladatot azzal,
hogy probl6ma eset6n brirmikor ertesitheti az tigyeletes vezet6t.
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2.r. K._q_t_eJlp.n.nunkar.dp_(40 sra./h_e1)

munkakiirz intezmenyvezeto, gyermekotthonvezet6, szakmai vezet6, iskolavezet6,
tagintezmeny vezeto

2.2. A.Lta.l44ps..munka.rend-(4.0. .srdhpu-
m u n kakii r z igazgatilsi- gazdashgi admini sztr6c i 6, 6 I e lme z e sv ezeto, ndvend6ktigyi

iroda,

munkaid6: h6tfo-cstitorttik 07.30-15.40 6ra

p6ntek 07.30-14.50 6ra

ebddid6 30 perc amelyet 12 6ra 6s 13.30 6ra kdzdtt lehet ig6nybe venni

2.3 . Egymri-s-za.kas..nqunkar.ettd-(4Q.0r.4&-e.-t),

kiitelez6 6raszimrfi munkakiiriik
munkakiir: munkaido:

tanfn 6rarend szerint 08.00-14.00 6ra kciz<itt

fejleszt6pedag6gus (Zalaegerczeg) 07.00-14.00 6rakcizdtt
szakoktat6 08.00-14.00 6ra kciz<itt

nevel6, beoszt6s szerint II.00-22.00 6ra kdzcitt
pszichol6gus, gy6gy-, 6s fejleszt6pedag6gus beosztiis szerint

08.00-18.00 6ra kdzdtt

munkakiir: gondnok, szakmunkiis, takarit6, mosodai dolgoz6,

munkaido: ny6ri idoszttrnitils 06.00-14.00 5ra

teliidoszimitits 07.00-15.00 6ra

rnunkakiir: g6pkocsivezet6

munkaido: 06.00-18.00 6ra kcizcitt akturilisan

mu nkakii r : 6j szak6s gyermekfeliigyelo beo szt6s szerint

munkaido: 22.00-08.00 6ra kciz<itt

2.a.Y.a_llpmiszakqs..munka{.ed49_6tilhi!,.hptiviiltiisban

m unkakii r : gyermekv6delmi as szi sztens, gyermekfeliigye lo, 6pol6, port6s, rend6sz

beoszt6s szerint

munkaido: 06.00-14.00

illetve 14.00-22.00

valamint 22.00-08.00 6ra kcizcitt

rnunkakiir : szak6cs, konyhai kisegit6
munkaido: 06.00-14.00
illetve 1 1.00-19.00 6ra k<izcitt

A munkavd gzes rlszletes szab6lyail" az intezm6ny Kdzalkalmazotti Szabillyzata, a szewezeti
egysdg iigyrendje, valamint a munkak<iri leirils tartalmazza.
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J.

3. 1. V__e_zqtei..ta.n-aP.q

Tagj ai : intezmdnyv ezeto, gyermekotthon vezetok

A tan6cs az intezmenyvezeto sztikebb kdni tan6csad6, dtint6st el6k6szito testiilete. El6zetes

egyeztetes szerint havonta til6sezik, m6s - m6s feladat ell6t6si helyen. A beszrlmoltat5s 6s

tiitekozodtts mellett osszehangolja a telephelyek szakmai tev6kenys6g6t, mriktid6s6nek

rendjdt, kozos dont6seket hoz ahat6konyabb mrikddes 6rdek6ben.

3 .2. V-e.zsta.segi. er-tsk-ezl.et

Tagjai: gyermekotthon vezet6, szakmai vezet6, iskola- vagy tagintezmely - vezeto

A vezetosdg gyermekotthononk6nt havonta vezet6s6gi til6st tart, amelynek celja a feladatok

egyeztetese mellett a naprak6sz tSjekoztatils, mozg6sit6s, az dsszehangolt iigyint6z6s a

dontdsek elok6szit6se 6rdek6ben.

A vezetoseg b6rmely taga jelzes6re a felmeriil6 kdrd6sek rendez6se t6rgyiiban aktuSlisan is

munkamegbesz6l6st tart. A vezetosdg iil6sein - t6m6t61 fiigg6en - egy6b meghivott dolgoz6k,

vagy megbizottak is r6szt vesznek. Javaslataikkal a vezet6s6g munkdiflt, a napi szakmai

d6nt6seket segitik eseti feladatokban. A vezet6s6g dcint6seket hoz azokban a pedag6giai -

szem6lyi- gazdas1gi k6rd6sekben, amelyekkel nem s6rti a Pedag6giai Tan6cs, a

neve l6te stiilet, valamint a K<izalkal mazotti Tan6c s j o gkdreit.

A vezetos6gi 6rtekezlet a kdzvetlen napi mrikod6s biztosit6sa 6rdek6ben folyamatos dcjnt6s

elokeszito, koordin6l6 6s v6lem6nyez6 f6rum. Az lrtekezleten jegyz6kdnyv k6sziil, amelyet

thjekoztatirsk6ntazintezmenyvezet6r6sz6rekelleljuttatni.

3.3. Munkekp..z.d.ss.€g

Feladata segiteni a tartalmi munka szinvonal6t, hasznos pedag6giai tapasztalatok fitadhsflt, az

azonos munkakdrben dolgoz6k szeml6let form6l6s6t, az egyslges pedag6giairithatilst.

Az intezmenyekben i skolai 6 s otthoni munkaktizo ss6 gek mtikddhetnek.

A munkakoz6ss6g dcint mrikdd6si rendj6r6l, munkaprogramjSr6l, javaslatair6l, v6lemenyet6l,

ddnt6s6rol tfillkoztatja a nevelotesti.iletet.

Dont6si jogkore van a tovribbkepzesi program dssze6llit6siin6l, versenyek, vet6lkedok

programjrinak ossze6l1it6s6n61, 6s minden olyan k6rd6sben, melyet a nevelotestiilet

inruh6z1ssal jogkdr6be utal. Igy, az iskolai munkakcizdss6g jogk6re a tanul6k magasabb

dvfblyamba 16p6s6nek megilllapithsa, az oszt6lyoz6 vizsgirra bocs6ttis, valamint a

tant6rgyfelosztfs v6lem6nyezlse. Az iskolai munkak<izdss6g a nevel6testtilet szerves egys6ge.

Az oktat6-nevelo munka tervezls€roI, szewezds6r6l, valamint a munka 6rt6kel6setol a

nevelotestiileti 6rtekezleteken sz6mol be. Az egyes pedag6gusok ki.ilcin megbiz6sainak

e I o szt6sa s or 6n az 6rintett munkak<jzd s s6g nyilvrlnithat v6lem6nyt.
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A munkakdzcissdgeknek javaslattev6 joga van, az ellen6rz6sek tapasztalatai alapjin, az adott
neveldsi tenileten folytatott munka tov6bbfejlesztds6re, a pedagogiai hat6kon ys6g javitirs1ra,
valamint szemldltet6 eszk6z<ik, anyagok, kieg6szit6 programok, m6dszerek bevezet6s6re,
kipr6biilas6ra. Javaslatottesz azintdzeti szabadidos programok szervez6s6re.

A munkakdzdss6g vezeto p6tl6kban r6szesiil. Kiv6laszt6s ina az egys6g kdzvetlen vezeti1je
tesz javaslatot, amit nevelotestiileti drtekezlet v6lem6nyez. A munkakcizriss6gekben val6
rdszv6tel kcitelezo.

3 .4. Pp.daeq_giai. Ia.r_1ep.q

Elndke: a gyermekotthon vezeto

Tagjai:szakmai vezeto, iskola/tagint6zmdny-vezet6, csoportnevel6k, oszt6lyfdnrik<ik, iskolai
tan6rok, szakoktat6k, pszichol6gus, gy6gy-, 6s fejleszt6pedag6gus, n<ivend6ktigyi iroda
dolgoz6i.

A Pedag6giai Tan6cs havonta iil6st tart az lvesmunkatervben meghat trozottidopontban.

A pedag6giai taniicstildseken tdrtdnik az eltelt id6szak pedag6giai feladatinak 6rt6kel6se.
fjabb feladatok megj elcil6se, egyeztet6se.

Minden olyan pedag6giai k6rd6st megvitat, v6lem6nyez, anelyhez nem sztiks6ges a
nevelotesti.ilet j ogo sitvanya.

A Szakmai Program alapjfin ddntdseket hoz a gyermekek min6sft6s6re (fokozatba helyez6s),
iutalmaz6stra (zsebpenz - kieg6szit6 t|rnogat6s, otthongytil6sen val6 elismer6s, stb.), vagy
elmarasztalrisara vonatkoz6an. Javaslatot tesz a n6vend6kek eltdvozfusfunak, vagy
szabadsS'goltatris6nak enged6lyez6s6hez. A nevel6testiilet 6truhinisa folyrin d6nt6st hoz a
gyermekek, tanul6k fegyelmi iigyeiben.

3.5. N.q.v.El.olsslri_le1

Tagjai: a helyi intezmeny pedag6gus munkak<jrben 6s a pedag6giai munk6t segito
munkakdrben fo glalko ztatott dol goz6i, a ndvend6kiigyi iroda dol goz6i.
A gyermekotthon nevel6testiilete nevel6si 6s oktatiisi k6rd6sekben az int6zm6ny legfontosabb
tan6cskoz6 es hatir ozathoz6 szew e.

A nevelotesttilet 6venk6nt 3 rendes 6rtekezletet tart:

6szi (szeptember)

t6li Canu6r)
ny6ri (jrinius) 6rtekezlet

Ezeken tul avezetos6g, vagy a tagok kezdemdnyezdsdre rendkivtili 6rtekezlet hivhat6 6ssze.
A nevelotesttileti ertekezletril jegyzokcinyv k6sztil, amely megkiild6sre keriil a fenntart6 fel6.
Alkot6 m6don mriktidik egytitt a nevel6-oktat6 munka fejleszt6s6ben, a pedag6giai eljar6sok
korszertisitdsdben, a kdvetelm6nyek es az ertekel6s egys6g6nek kialakit6srlban. Jogositv6nyait
a Gyr,'t. es az Nkt. figyelembe v6tel6vel aszabillyzathatdrozza meg.
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Ddntdsi joga van:

- A szervezeti- ds mrikdd6si szabilIyzat 6s m6dositdsai elfogad6s6ban.
A gyermekotthon szakmai programja 6s az iskola pedag6giai programj6nak
elfogadds6ban.

A hfuir end e I fo gadiis 6b an

A gye rmekotthon 6ve s munkaterv6nek me ghatfur o zds 6b an.
Besz6mol6k, pedag6giai elemz6sek, 6rtdkel6sek elfogad6sriban.
A gyermekotthoni speci6lis pedag6giai munkilval kapcsolatos kfs6rletek, kutat6sok
eredmdnyeinek elfogadiisiiban, publik6lhat6s6g6ban.

A nevel6testtileti jogkdrdk fitruhazfsdban, illetve a nevekitesttilet k6pviselet6ben eljn6
pedag6 gus kiv6laszt6sriban.

V6lemdnyez6si jogkrire van:

Az intezmeny mrik<id6s6vel kapc solato s valamennyi k6rd6 sben

Int6zm6nyvezetoi, helyettesi piiyazathoz keszitert vezet6si programmal <isszeftiggo
szakmai vdlem6ny kialakitrisrlban

Vdlemdnyt nyilv6nit avezetiSkmegbizdsa, illetve megbizds visszavoniisa el6tt.
vd lemdnyt nyilvrinit a munkak<izd ss6g v ezeto me gbizfusffi illet6 en.

Javaslattevo jogkcire van:

Az rntezmeny 6let 6s munkarendj6t 6rint6 k6rd6sekben.

- Barmely pedag6giai k6rd6sben.

Kcilts6gvet6sben rendelkezdsre iill6 szakmai ellirinyzatok felhasznillindtlan.
A b eszeruesi, fe i leszt6 si tervezet elk6 szit6s6n6l.

3 .6. 
-0. 

qs.zdplgq_z6i .e{t_ek_e. zle!.

Az rnrezmeny dolgoz6i rlszere 6vente a feladatell6trlsi helyeken legal6bb egy-egy kcizriss6gi
drtekeziet keriil megt artitsra.

celja a munka drt6kel6se, tdj6koztat6s, t6vlatok ismertet6se, v6lem6nyk6r6s.

3 .7 . K0zalkalna_za_ttt. Ia.usp.q ;

A Kozalkalmazotti Tan6cs a Kjt. rendelkezdsei szerint a gyermekotthon k<izalkalmazotti
testr.ilete nev6ben gyakorolja a dolgoz6k tdbbs6g6t 6rint6 d<int6sekben a reszvlteli jogokat, a
Kci zalkalm azotti S zab ftly zat kerete i kdzdtt.
A Kd z alkal m az otti Taniic s tdrv6nyb en me ghatir o zott j o go s itv iny ai :

egyet6rtdsi jog

v6lem6nyez6si jog

szabfiyozitsi jog.

A jogositv6nyok konkrdt teriileteit a Kjt. meghatfrozza, int6zm6nyi szinten a Kdzalkalmazotti
S zab iiy zat szab itly o zza.
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4. A ki.ilso kapcsolattart6s

Az intezmeny ilItalitnos k6pviseletet az intezm6nyv ezet6 l6tja el. Az int6zm6nyv ezet6 a
kdpviseleti jogkcir gyakorl6srit a Szabiiyzat, valamint az intezmenyvezeto 6ltal kiadott egyedi
felhatalmazds alapjfun iltruhazhatja. A k6pviseletre adott felhat almazitstov6bb nem ruhilzhat6.

4'1' Az EMMI Specidlis Gyermekotthoni Kcizpont, Altal6nos Iskola 6s Szakiskola, Kalocsai
Gyermekotthona, Altal6nos Iskolija 6s Szakiskol6ja k6pviselet6t a helyi gyermekotthon
vezetb latja el.

4'2' Az EMMI Speci6lis Gyermekotthoni Kdzpont, Altakinos Iskola 6s Szakiskola,
Zalaegerszegi Gyermekotthona kdpviselet6t a helyi gyermekotthon vezeto l6tja el

Az tntezmenyt iigyfelk6nt a bfr6s6gok 6s m6s hat6silgok eloui elj6r6sban - sziiks6g eset6n az
drdekelt szervezeti egys6g bevon6s6val az intezmenyvezeto 6ltal megh atalmazott iigyv6d,
j o gtan6c s o s, va gy j o gi v e gzetts 6 gti kri zal k almazott k6pvi s el i.

A m6dia megkeres6sek sor6n az int6zmdny 6s gyermekotthonai k6pviselet6t mindenkor a
hat6lyo s fenntart6i szabiiy zatok, utasit6sok alapj 6n lehet megtenni.

Az intlzmeny vezetoinek, kcizalkalmazottainak kdtelezetts6gv6llaldsi, utalv1myozitsi 6s
drvdnyesft6si jogkor6t kiildn szabtiyzat tartalmazza. Az ellenjegyz6si jogk<irt a fenntart6
gyakorolja.

6. A kiadman)'oz6s szab6l)'ai

A kiadmdnyozitsi jog a d<int6st, az intezkeddsek kiad6s6t 6s az fuat irartirba helyez6s6nek
jog6t fbglalja mag6ban.

A dontdst az el6keszit6s ellen6rzdse ut6n, a kapott inform6ci6k alapj6n, feladatkcirdben
elj tnv a, a td rvdnye s s 6 g betartris6val, hatririd6ben kell me ghoznia.

Az intezmeny kiadm6nyozitsi rendjdt az iigyvitel rendj6rol sz6l6 szabitlyzat rogziti.

7. Az ellenorzds rendszere

Az intezmdny ellenorzdsi rendszere a szakmai tartalmri jogszab6lyok, valamint az Aht es a
vegrehajt6sa tirgyiban kiadott Avr-ben meghatfirozott szabillyok, m6dszerek, valamint a
belso ellen6rzds, a belso kontrollrendszer 6s FEUVE-rendszer ritjan val6sul meg. A belso
ellenorz6st az SZGYF Bels<l Ellenorzdsi Foosztrilya l6tja el.

Az ellenorz6si rendszerbe tartozik az ellenorz6si nyomvonal meghatrirozfusa, amely
tartalmazza a folyamatba 6pitett ellen6rz6si pontokat, a kockinatkezelds eljdrilsrendjdt, a
szabfiytalans6gok kezel6s6nek rendj6t, a szakmai feladatok ellSt6srinak protokolljait, a
minosdgbizto sit6s rendszer6t.
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Az ellenorz6si rendszer eleme a vezetli 6rtekezletek, a
szervezer rendszerdbe 6pitett kril<inb<iz6 szakmai es gazdasfugi

jelent6sek rendszere, illetve
monitoring alrendszerek.

Az intdzmeny ellen6rzdsi nyomvonal6t 6s a szabiiytalans6gok kezel6s6nek rendj6t
S zab itly zat 2. sz6mi mell6klete tartalmazza.

VI. fejezet
Egy6b rendelkez6sek

l. Beldpds a glrermekotthonba:

A gyermekotthonba a feliigyeleti hat6s6g tigykdrileg illet6kes dolgoz6i, valamint M
ellenorz6sre jogosultak kiilcin enged6ly n6lkril l6phetnek be.

Az tigy6szs6gek 6s rendori szervek k6pviselcii hivatali t6nyked6siik kapcs6n az
int6zmenyvezeto vagy a gyermekotthon vezet6 enged6ly6vel jogosultak a gyermekotthonba
va16 bel6p6sre, Egydbirrint csak h6zkutattisi paranccsal. (Trivoll6trikben 6s stirg6s esetben a
helyettesito v ezeto enged6ly6vel.)

Az erre feljogositottak a gyermeket az e c6lra kijelcilt helyis6gben, a trirv6nyes k6pviseldje
vagy az 6'ltala felhatalmazott szem6ly jelenl6tdben hallgathatjdk meg. N6vend6k
meghallgatdsa ds kihallgatrisa a biinteto eljrirris szabiiyai szerint tort6nhet.

A gyermekotthonba a gyermekotthon vezeto enged6lydvel bel6phetnek, 6s munk6juk vlgzese
c6liab61 a kijelolt munkaterriletentart6zkodhatnak azok a munkav6gz6sre jogosult szem6lyek,
akik munkajogi kapcsolatban nem 611nak az intezmennyel, de valamilyen munkilt v6geznek
ott. Ezekre a szem6lyekre is vonatkoznak azokaz6ltakinos el6fr6sok, rendszab6lyok, amelyek
a gyermekotthoni dolgoz6kra.

A gyermek l6togatoi a kapcsolattart6sra kijel<ilt helyen tart6zkodhatnak.

J.:

A gyermekotthonokban eg6szs6grigyi szolgtitatfus (r6szleg) mrikodik rendel6vel 6s

betegszob6val.

A gyermekotthonban elhelyezett gondozottak rendszeres egdszs6gi.igyi feliigyelet6t
szerzoddses jogviszonnyal hflziowos 6s pszichi6ter szakorvos I6tja el, akiket az intlzmeny
alkalmazhshban6116f66lkisriszak5pol6noksegitenekmunkrijukban.

Az orvosok meg6llapod6s szerint az intezmenyben rendelnek, illetve indokolt esetben

behivhat6k"
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A gyermekek egdszs6grigyi ellit6sa az orvosok utasft6sa szerint
az iryolonoklStjdk el. Az intdzmlnrryel megbizilsi szerz6d6sben
kdtelezo egdszsdgtigyi alkalmassrlgi vizsg6l at6t is.

Siirgoss6gi esetben iigyeletes orvos, ment6 hivhat6.

tcirtdnik, gy6gyszereldstiket

5116 orvos vegzi a dolgoz6k

Minden dolgoz6nak kdteless6ge ardbizott gyermekek eg6szs6g6nek, testi 6ps6g6nek v6delme,
megorzdse. Az rntezm6ny v6d5-6v6 eloir6sait a Munka 6s Balesetv6delmi Szabfiyzat es a
Tuzv6deimi Szabttlyzatrdgziti, amelynek betart6sa minden dolgoz6ra fokozottan 6rv6nyes.

A gyermekotthonok teriiletdn tilos a dohinyzds

Az iskolai tanul6- 6s gyermekbalesetekkel cisszefiigg6 egyes feladatok vdgrehajtils6val,
valamint a tanul6- 6s gyermek balesetek jelent6s6vel kapcsolatosan az Nkt. valamint a
2012012 (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevel6si oktat6si intezmenyek mrikdd6serol el6irisai az
ir6nyad6k.

4.:

A gyermekotthon helyisdgeit csak rendeltetdstiknek megfelel6en arra a c6ha lehet haszn6lni,
amelyre a helyis6get kialakitott6k. A helyis6g elt6r6 rendeltet6s celjfura trirt6n6 hasznillatiitoz
a gyermekotthon vezet6jdnek el6zetes enged6ly6re van sziiks6g. A szert6rakat, a szal<kriri 6s

szabadidos helyisegeket zdwa kell tartani 6s csak feliigyel6 tan6r jelenl6t6ben lehet kinyitni,
illetve oda bel6pni. A sportudvaron, a tornateremben 6s a kert6szetben, egy6b
munkafoglalkoztat6si teriileteken, tanmrihelyekben a tanul6 csak feltigyelettel tart6zkodhat. A
konyr,t6rat a tanul6k ds az alkalmazottak a kcinyvtrlri tan6rak kiv6tel6vel nyitva tartris alapjdn
vehetik ig6nybe. A tanmuhelyek, oszt6lytermek ajtajilt a foglalkozhsok, tanit6si 6rak
befejezese utin zitmi kell. Lehet6s6g van pedag6gus feliigyelet6vel az oszt6lyteremben val6
d6iutani iskolai felk6sziil6sre. Az eg6szs6giigyi rlszlegre, a port6ra 6s az igazgatisi,
novend6kiigyi teriiletre a tanul6 csak feltigyelettel mehet.

Az intezm6ny helyisdgeinek nyithat6sriga 6rdek6ben minden helyis6gr6l I db kulcsot a

tizszekr enyben kell cimkdvel ell6tva bizto sitani.

5.

A rendkivlili esemdny meghatfuoz6sft 6s jelentdsdnek m6dj6t a szoci6lis 6s gyermekv6delem
teriilet6n, a Szoci6lis 6s Gyermekv6delmi Foigazgat6s6g hat6lyos fbigazgat6i utasit6sa ritgziti.
Mindenkor az utasitfls eloir6sai szerint kell elj6rni. A rendkivtili esem6nyr6l az intezmeny
v ezetot hal addktal an ul t6j eko ztatni kell.
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6. Adatkezel6s 6s adatv6delem:

Szabiiyait a hatiilyos jogszabiiyok frjdk el6.

A munkav6llal6k adatainak kezel6se, biztonsiigos t6rolisa az intezmenyi szerve zetben a
vezet6k, a titkarsrig 6s a hum6n illetve munkaiigyi feladatot ell6t6kn6l fokozott elvrir6s.

A gondozottak adatv6delm6t az adatok tov6bbad6sanak el6irdsait a Gyvt. XXI. fejezet
hatfrozza meg. Ennek betartfusirban az intlzmdny vezet6s6n tril a ncivend6krigyi iroda
dolgoz6inak, a csoportban dolgoz6knak, 6s iskolai taniiroknak van fokozott felel6ss6ge.

Az adatkezel6s 6s adatvddelem belso eloir6sait az adatkezel6si 6s informatikai szabitlyzat
tartalmazza.

VII. fejezet

ZfrS rend,elkez6s

Az Szewezeti 6s Mrikdd6si Szabillyzat a Szoci6lis 6s Gyermekvddelmi F6igazgat6s6g
j 6v 6hagy 6s 6v al l6p hatSlyb a 6 s vi s szavon6s i g 6rvdnye s.

Je I en S ZM SZ hatillybal 6p 6 s6ve I e gyi dej til e g hatily 6t v e szti

az EMMI Gyermekv6delmi Szolg6ltat6 Kdzpont, Esztergomi Gyermekotthon, Altalanos
Iskola 6s Szakiskola V/ 83 l-21201211181. sz6mri,

az EMMI Kalocsai Gyermekotthon, Altal6nos Iskola 6s Szakiskolagl-212012-03l3. sz6ml.

6s az EMMI Zalaegerczegi Gyermekotthona I29 8 | -3 I 2004-00 1 4GYF szfrmu,

kor6bbi Szervezeti 6s Mrikddd si Szabttly zata.

A Szervezeti 6s Mtikdd6si Szabitlyzatot a vonatkoz6 jogszab6lyok m6dosul6sa, fenntart6i
d<int6sek, valamint az intezmenyben bek<ivetkez6 vdltozitsok eset6n feliil kell vizsg6lni 6s a
bekdvetkez ett viitozhsokkal m6dositani sztiks6ges.

Az SZMSZ 6s mell6kleteinek naprak6sz 6llapotban tart6shr6I az intdzmeny vezetlje
gondoskodik.

Az SZMSZ M rntezmlny sz6khely6n, a szewezeti egys6gek, valamint a dolgoz6i
drdekk6pviseleti szervek vezet6in6l megtal6lhat6, hozzitf6rheto.

Kanizsai Mikl6s
int6zm6nyvezeto

.J ',
..iJi'*i

'I', I,vl
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'(i

Esztergom, 2016.jirlius 1 5.
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A nevel6testiiletek jelen szewezeti 6s Mrikctd6si szabillyzatot elfogadtitk, az abban
foglaltakkal e gyet6rtenek.

Esztergom, 2016.__. _..._J016.J61 
J 8.. .

Zhrad6k:

A Szoci6lis 6s Gyermekvddelmi Foigazgat6s6gr6l sz6lo 31612012. (XI. 13.) Korm. rendelet 4.
$ (2) bek. a) pontja alapjin, a Gyvt. 104. $ (1) bek. d) pontja szerint az Emberi Er6forrdsok
Minisztdriuma Speci6lis Gyermekotthoni Kdzpont, Altalinos Iskola 6s Szakiskola Szervezeti
6 s Mtikrtd6 si S zabilly zatdt j 6v dhagyom.

Budapest, 2016. O9, 3o,

Bitori Zsolt 
I

6s Gyermekv6delmi F oigazgat6 sitg
f6igazgat6ja

Szociiilis
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2. sz. melleklet

S zab d,lytalansiigok kezel6s6nek rendi e

A szabalytalansrigok kezeldsdnek rendje meghatdrozza a szabllytalans1g fogalm6t, aszabitlytalans6gok 6szlel6s6nek, az alkalmazand6 int6zked6sek meghozatalinak,
vdgrehajt6s6nak ds nyomon kcivetds6nek, tov6bb6 mindezek nyilv:lntartrisrinak rendj6t.

l. A szabdlytalansdg

A Szabrilyzat alkalmazdsa sor6n szabillyalans6gnak min<istil a FEUVE hat6kcirbe tartozo
tevdkenys6gek sor6n

- a hatilyos jogszabiilyok, igy kiildncisen:
a) aBinteto Tcirv6nyk6nyvr6l sz6lb r97g. 6vi IV. tcirv6ny;
b) a szabiiysdrrdsekrol sz6l6 1999. 6vi LXIX. t6rv6ny;
c) aPolgitri rorv6nykonyvr6l s2616 1959. 6vi IV. t6rv6ny;
d) akiizalkalmazottak jogiilisfir6l sz6l6 1992. eviXXXIII. trirvdnv:
e) aMunka Torv6nykcinyv6r6l s26161992. 6vi XXII. tcirv6ny;
g) az illamhdztartilsrol sz6l6 20II.6vi CXCV. t6rv6ny;
h) aklzbeszerzesel<rol sz6l6 20ll.6vi CVIII. t6rvdny;
i) 

'llamhaztartdsr6l 
sz6l6 tcirv6ny v6grehaj t6sa6l sz6l6 3681201 I . (XII. 3 1 .) Korm. rendelet:

- az |llami ir6nyit6s egy6b jogi eszkcizei, igy ktilcincisen:

- az intezmdny vonatkoz6 belso szabl.lyzatai, utasit6sai, kcjrlevelei,

- a szervezeti egysdgek iigyrendjei,

- a rnunkakdri leir6sok,

- az intdzmeny fltal kotott polgriri jogi szerz6d6sek
rendelkezdseinek megsdrt6se, ftiggetlentil att6l, hogy a szabilylalans6g szrlnd6kosan, vagy

gondatlanul, aktiv magatartrlssal, vagy mulaszt6ssal val6sul meg.

2. A szabdlytalansdgok alapesetei

A szab alytalans 6gok alap estei :

- a sz6nd6kosan okozott szabillytalans6gok (felrevezet6s, csal6s, sikkasztils, megveszteget6s,
sz6nddko san okozott szabillyalan kifi zet6s stb. )

- a nem sz6nd6kosan okozott szabfiy4alansSgok (figyelmetlens6gb6l, hanyag magatart6sb6l,
helyteientilvezetettnyilv6ntart6sb6lstb.sz6rmaz6szabillylalansdg)



3. A szabdlytalansdgok megeldzdse

A szab'lyozotrsitg biztosit6sa, a szabill;ftalans6gok megakad6l yozhsa els6dlegesen a
F oigazgato felelo s s6 ge.

A szabfllyralans6gok megeloz6sdvel kapcsolatosan aFoigazgat6 feleloss6ge, hogy:
- a jogszab6lyoknak megfelel6 szabtiyzatok alapjrin mrikcidjrin azint6zm6ny,
- a szabftlyozottsitgot, illetve a szabSlyok betart6s6t folyamatosan kis6rje figyelemmel a

vezeto.

- szabiitt4'alans6g eset6n hat6kony int6zked6s szriless6k, a szabdlytalansilg korrig6liisra
keriiijdn annak a mdrt6knek megfelel6en, amilyen m6rt6ket k6pviselt a szab1lylalansiig.
A szab6lytalans 6gokkal kapc so lato s intdzkedd sek riltal6no s c6lj a, ho gy :

megakad6lyozza a kiil6nbdz6 jogszab6lyokban 6s szabilyzatokban meghatilrozott
elofrdsok megszeg6sdt (megeloz6s),

- keretet biztosftson ahhoz, hogy azok s6riil6se, megsdrt6se eset6n a megfelelo rillapot
helyrerillitiisra kertiljcin, a hib6k, hiSnyoss6gok, t6ved6sek korrig6l6sa, a felel6ss6g
meg|llapitirsa, az int6zked6sek foganatosit6sa megt<irt6nj en.

l. A szabdlytaransdgok dszrerdse a FE(IVE rendszerdben

A szab'Iltalans6gok 6szlel6se a folyamatba 6pitett el6zetes, ut6lagos 6s vezet6i ellendrz6s
rendszer6ben tdrtdnhet a munkav6llal6 6s munk6ltato rcszer6l egyartnt.

4.1. Az intdzmeny valamely munkatiirsa dszlel szabrilytalansiigot
Amennyiben a szabiiytalans6got az intezmeny valamely munkat6rsa 6szleli. kdteles

drtesiteni a szerv ezeti egys6g v ezetojet.
A kisebb srilyf szabrilytalans6g jelent6se a szabillylalansiig 6szleloj6nek

sz6ban, vagy ir6sban tcirt6nik. A vezetl utasithatja az eszlelot a sz6ban
foglal6srira.

Nagyobb srilyri szab6lytalans6g, valamint a vezet6 6rintetts6ge eset6ben
tortdnik.

Amennyiben a szervezeti egys6g vezetoje az adott tigyben 6rintett, a munkat6rsnak a vezeto
felettesdt, amak 6rintetts6ge est6n a feltigyeleti szervet kell 6rtesftenie.

Ha a szervezeti egys6 g vezet6je megalapozottnak l6tja a szabillYtalans6got, rigy arr6l 6rtesfti
aFotgazgaI6t.

A kdlts6gvetdsi szerv vezetojdnek k<jteless6ge gondoskodni a megfelelci int6zked6sek
meghozatal6r6l, illetve indokolt esetben a szi.iksdges eljrir6sok megindit6srir6l.

4.2. A v ezeto 6szleli a szabhlylalans6got

A vezeto az iitala 6szlelt, vagy miis 6ltal jelentett inform6ci6t 6rt6keli . Az ertekeL6s soriin az
elndk elsosorban azt vizsg{ija, hogy az informdci6 val6ban szabillyalansiigra utal-e.
Szabflytalans6g esetdn megvizsgitlja tovdbb| annak jelleg6t (egyszeri, vagy ism6tl6d6) 6s

villasz/thsa szerint
tett jelent6s iriisba

a jelent6s frrisban



1.1. A Gyermekotthonra vonatkozó jogszabályok  

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

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint 

személyek szakmai feladatiról és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet  

A gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és 

a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 

235/1997. (XII.17.) Korm. rendelet 

A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság 

szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatótevékenység engedélyezéséről, valamint a 

gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről szóló 259/2002. (XII.18.) Korm. 

rendelet 

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi 

szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 

133/1997. (VII.29.) Korm. rendelet 

A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról 

szóló 9/2000. (VIII.4.) SzCsM rendelet 

Az intézmény a gyermekvédelmi szakellátás részeként országos hatáskörben speciális 

gyermekotthoni ellátást biztosít – a külön jogszabályban meghatározott eltérésekkel – a 10. 

életévüket betöltött, súlyos beilleszkedési, magatartási vagy tanulási zavarokkal küzdő, 

átmeneti vagy tartós nevelt lányok és fiúk számára. 

 



l. sz. mell6klet
Tisztelt Niivend6kiink!

Az itt olvashat6 H6zirend c6lja, hogy eligazodj a gyerrnekotthon szab{lyai kdzott. A
szab6lyok pedig ana val6k, hogy jogaid dn6nyesiiljenek, 6s jogaidb6l ktivetkez6
ktiteless6geiddel tisztdban l6gy.

H6zirend

l. Hogyan lett6l a niivcnd6kiink? Mi6rt vagy gyermekotthonunkban, 6s meddig lehetsz
itt?

Az Orszrigos Gyermekv6delmi Szak6rt6i Bizottsrig (tovdbbiakban: OGYSZB) javasolta,

hogy nciverrddkiink 1egy6l. Ugy l6ttAk kdrtilm6nyeid 6s szemdlyes gondjaid atapj6n, hogy
v6dehned 6s fejlesztdsed 6rdek6ben kiemellted6 figyelemre, segits6gre van sziiks6ged. Eue
ad neked lehet6sdget gyermekotthonunk.

Addig maradsz itt, amig az OGYSZB 6ltal javasolt fejleszt6s be nem fejez6dik. Ez az id6
6ltal6ban kdt 6v. Befogad6sod utiin figyeljuk fejl6ddsedet 6s gyerrnekotthonunk vezet6je
javaslatara az OGYSZB d<jnthet amellett, hogy k6t 6vndl rovidebb id6t tdlts az otthonban, de

ddnthet amellett is, hogy k6t 6vndl hosszabb ideig maradj.
Megsziinik az itteni elhelycz6sed, ha otthoni kdriilm6nyeid lehet6v6 teszik nevel6sed

megsziintet6sdt, igy gy6mhivatali ddnt6ssel visszakeriilhetsz csal6dodba.

Ha nagykorfvi vdlsz, ds tanulm6nyaidat szeretn6d a gyermekotthonban befejezni, akkor ere
lchet6siget kapsz.

2. Kihez fordulhatsz kiiliinbiiz6 gondjaiddal?

o Gy{modhoz, aki t<irvdnyes k6pvisel6d is. O veled kapcsolatban szinte minden fontos

sziil6i joggal rendelkezik.

o A gyermekotthonban dolgoz6 nevel6khiiz, iskolai tan:irokhoz,
gyermekfeliigyel6khiiz. Kiildn<is bizalornmal 6rdemes fordulnod saj6t csoportodban
dol9oz6 nevel6idhez, gyermekfelil gyeloidhez, iskolai osztrilyfbndkddh<iz.

r A csopoftodban megv6lasztott gyermekiinkormrinyzati k6pviselddhdz is

fordulhatsz, aki kijzvetiti k6r6sedet a helyi gyemekdnkorm6nyzathoz (tov6bbiakban:

GYOK). A GYOK pedig segit megoldani az igyedet, vagy tovdbbitja k6r6sedet a

gyermekotthon vezet6s6gdnek.

Minden 6v szeptember6ben valamennyi csoport megv6lasztja gyermekonkorn|nyzati
k6pvisel6j6t. A GYOK pedag6gus segitdje t6jdkoztat6st nyfjt az lnkormhnyzali
kdpviseloknek, hogy mihez sz6lhatnak hozz6, mllyen dijntisekben vehetnek rcszt.

K6pvisel6d a csoportnevel6 segitsdg6vel veled is megosztja ezt a tud6st. A
gyerrnekcinkorm6nyzat folyamatosan kapcsolatot tart a gyelmekotthon vezettij6vel, 6s

minden velcd kapcsolatos kdrd6sben kdpviseli az 6rdekeidet.



Kdzvetleniil a gyermekotthon vezetls|gChez is fordulhatsz. Kdrhetsz besz6lgetdst az
intezmdny vezelljdtril, az otthon vezet6itol, ds az iskola vezettijdtol is.

Felkereslreted a gyermekjogi k6pvisel6det. Az o feladata, hogy alapvet6 jogaiddal
kapcsolatban felvi169osit6st nyirjtson, taniicsot adjon, kdpviseljen. Gyermekjogi
kdpvisel6d el6rhet6s6g6r6l tajdkoz6dhatsz csoportodban, ahol kitettiik a k6pviselo
nevdt, l6togat6sainak id<ipontjdt 6s el6rhet6sdg6t.

I{a panaszod van:

o az elldtrisoddal kapcsolatban,
o jogi s6relem 6r,
c az int'zmdny dolgozoi r6sz6tr6l kdtelezetts6gszeg',st tapasztalsz,
o irat betekintdsi iginyedet megtagadjdk (136/4 g.),

akkor a sziileid, gy6mod, a gyerrnekiinkorminyzat ugy is segithet neked, hogy ir6sban
fordul a gyelmekotthon vezet6j6hez vagy az 6rilekk6pviseleti f6rumhoz.

A gyennekotthon vezet6je, illelve az 6rdekkdpviseleti f6rum kriteles a panaszodat
kivizsg6lni 6s 15 napon beliil v6lasz adni. A v6lasz alapj6n intdzkednie is kell, hogy
panaszod oka megsziinjdn. Ha 15 napon beli.il nem kapsz vitlaszt vagy a viilasszal,
illetve a megtett intdzkeddssel kdpviselSd nem eldgedett, akkor a gyermekotthon
fenntart6jihoz v^W 

^z 
illet6kes gyermckjogi k6pvisel6hbz fordulhat panaszod

megnyugtat6 rendez6sd6rt.

Az 6rdekk6pviseleti forum tagj ai a gyermekrinkormdnyzat kdpviselet6ben 2 fci
ndvend6k, sziil6d vagy tdrv6nyes k6pvisel6d, vagyis a gy6mod, az otthon
dolgoz6jdnak kCpvisel6je ds az otthont fenntart6 kdpvisel6je.

Az 6rdekk6pviseleti f6rum tagjainak aktudlis ndvsor6t is cldrfiet6s6gdt mitden
csoportban 6s a GYoK faliirjs6gon, j6l l6thatd m6don kiftiggesztjiik szdmodra.

3. A mindennapi 6let szabflyal

Lakhatris
. A gyermekotthonban csal6diasan kialakitott lakr6szek v6rnak. Egy lakrdszben egy 8

f6s gyermekkd'26 sslg, azaz csopolt 61. Csoportban val6 elhelyez6sedr6l vdlem€nyedet
meghallgatja a vezet6sdg.

o A lakr6szt, ahol elsz, valamint a gycrmekotthon egy6b helyis6geit, udvar6t - ahol
tanulsz, pihensz ds l6togat6kat fogadsz - csoportonk6nt kcizrisen takaritj6tok, felel6si
rendszerben. Nagytakaritiist szombat ddlel6tt csin6ltok a sai6t lakr.dszetekben.

litkez6s
. Naponta citszrir van 6tkez6s, ebb6l legal6bb egyszer meleg 6telt fogyaszthatsz. Ha

egdszsdged drdekeben didtera van sziiks6ged, akkor az orvos ekjirasainak megfelel6en
ezt biztositani tudiuk.



. Az 6tkezdssol kapcsolatban a gyermekdnkormAnyzat folyamatosan kdzvetit a

n<ivend6kek 6s a vezet6s6g kcjzcitt. A vezet6sdg az indokolt javaslatokat 6tad1a az

6tkezds6rt kozvetleniil felelos dolgoz6knak ds ellemjrzi a v6grehajtdst.

o A kcizcis 6tkezdsek az ebddl6ben zajlanak, idopontjaikat a napirendben olvashatod.
Csoportjaitok a saj6t csoportkonyhdban is fcjzhelnek, ezeke a napokra az 6trendet is ti
6llitj6tok 6ssze, ds ti is vds6r'olj6tok mcg a hozz6val6kat.

Mi mindent kapsz a gyermekotthonban?
. Tdrv6ny irja el6 azt a ruhat6r'at, arneliyel rendelkezned kell. Ha hi6nyzik valami, azt a:z

otthon 6ltal biztositott pdnzb6l vds6rolhatod -"g, nevel6id segitsig6vel.
Term6szetesen saj6t, otthonr6l bchozott ruhiit is viselhetsz.

o Minden h6nap elej6n tisztalkodrisi ds testdpol6 szereket kapnak a csoportok.
Gyelmekfeltigyelod felel6ss6ge, hogy megkapd a r6szed, ti6d a feladat, hogy beoszd

eg6sz h6napra.

e Bekeriil6sedkor k6t veltAs 6gynerniit kapsz. Ezeket az itgynemtrket a gyermekl'eltigyel6
segits6g6vel te tisztitod, 6s hetente vdltod. Tartal6k dgynemii is rendelkez6sedre iill, ha

sziiksdges, ezt is haszn6ll'ratod.

. Minden h6nap elej6n zsebplnzhez jlutsz. Kiemelked6 eredm6nyek6rt m6g zsebpdnz -

kieg6szitri tamogat6st is kaphatsz a Vadvirigok Alapitv6nyt6l. Ezt a t{mogat{s/- a
h6nap utols6 keddj 6n 6sszeiil6 Pedag6giai Tandcs szavazza meg. Zsebpdnzed

felhaszn6l6s6r6l csoportnevel6d nyilv6ntart6st vezet. A nyilv6ntartdst al6ir6soddal
hitelesited.

Hogyan telnek a napjaid?
o Napi feladataid 6ltal6nos beoszt6s6t a napirendben olvashatod. Minden h6t v6g6n

csuportncvcltid tervet kdszit a k6vetkez6 hdt programjaihoz, term6szetesen az €ves

munkaterv alapjrin. A k6sztilo heti tervhez a te vdlemdnyedet is kik6ri. A heti tervet a

csoportban kiteszitek, igy egdsz hdten figyelemmel kisdrheted a rdd vitr6 programokat

ds feladatokat.

A heti terv felsorolja a d6lut6n 6s az este bcoszt6sat. Szerepel benne a tanul6s

idoszaka (6ltal6ban 14.00-15.30), az ltkezdsek id6pontja (uzsorura: 15.30, vacsora:

18.00), a csoportfoglalkoz6sok 6s szakkdrcik ideje (16.00-17.30), valamint a kdtetlen
szabadid6 s6vja (hdtkdznap:19.00-21.00; szabad 6s munkasziineti napokon: teljes
d6lutri'n 6s este - kivdtel a munkanapot negelozo nap, ekkor 14.00-15.30 bedkelcjdik
egy tanul6si szakasz).

Ha nagyon le vagy terhelve a nap soriin, akkor csoportnevel6d a napilendben jelzett

idcjn feliil is biztosit pihen6idot sz6modra. Az esti lefekv6s napirendben el6irt
id6pontjrit6l az iigyeletes nevelti enged6ly6vel el lehet t6rni.

A heti terv pontosan megnevezi a csopot'tokban z.ajl6 foglalkozisokat 6s 
^zokat 

a

szakkiiriiket is, arnelyeket minden ntivend6ktink sz6mara meghitdettiink .416l is

tSjekoz6dhatsz,lesz-e valami hagyomrinyokhoz, iinnepekhez kdt6d6 bels<j vagy kiils<5

program a hdten. Csoportfoglalkoz6s keletdben ttibbnyile a kcjvetkez6 t6m6kkal

foglalkozhatsz: dletvezet6si ismeretek; kdzmiivess6g; sporl 6s j6tdk; dnismeret 6s



dndrtdkelds; egy6ni 6s csoportos kirnen<jk. Szakkrireink a k6vetkez6 t6m6kat kin6li6k:
sport, termdszetj6r.ris, kerfmiak6szit6s, roma hagyom6nycirzes, niptiinc.

o Novend6keirrket szivesen vissztik kiils6 rendezv6nyekre is: hangver.senyckr.e, v6rosi
megemldkez6sekre, mrizeumokba, szinh|zba 6s rnoziba, Edei Iskol6ba stb.

o Bels6 rendezv6nyeinrr egyftszt rinepekhez kdtodnek, miisrdszt sai6t
hagyom6nyokb6l fakadnak: krizds kar6csonyi iinnep 6s vacsora minden ncivenddk is
dolgoz6 szdmdra; Ki Mir Tud, Vadvir6g Fesztiv6l stb.

. Minden foglalkoz6ssal, programmal kapcsolatban a gyermekdnkorm6nyzaton
keresztiil bevonunk a tervek kdszilrjs6be, is sziimitunk aktiv riszviteleche. Az emlitett
programokhoz a gyermekotthon biztositj^ az anyagi ds szemdlyi feltdteleket.

Tovdbbi ell{t{sok, rendelkez6sedrc 6lt6 eszktiziik, balesefv6delem

o Gyermekotthonunkban legfontosabb jogod 6s lehet6s6ged, hogy eredmdnyes
neveldsed 6rdek6ben egyUttmilkodj a veled foglalkoz6 pedag6gusokkal,
k6pessdgeidnek megfelel6en tanulj. .Iogod, hogy egdszsdges dletm6dot 1blytiss, hogy
eg6szs6gedet k6rosit6 szerekt<il t6vol tafisunk.

o Eg6szs6giigyi probl6mfdat el6sz<ir a veled ldvo nevcl6nek jelezd. 6 tov6bbitja
panaszodat az egdszslgligyi rdszleghez, 6s ell{itest kapsz. Csoportnevel6d 6s a
beosztott egdszs6giigyi dolgoz6 javaslatira lehet6s6ged van orvosi vizsgilaton r6szt
venni, a tovribbi ellitrisr6l ok d<intenek.

o K6rdsedle, csoportnevel6d javaslatiira pszichohlgiai beszdlget6seken, fejleszt6sen
vehetsz r6szt.

Egdszs6ged v6delm6ben a gyermekottlion teriiletdre alkoholt, egydb kribit6szernek
min6stil6 anyagot behozni, t61.olni, fogyasztani vagy m6s rdsz6re dtadni tilos.
Balesetv6delmi szempontb6l tart6zkodj a ktildnbrizci test6kszerek visel6s6t<jl.

A gyermekotthon felszerel6si 6s bere,dez6si trirgyait m6sok nyugalmiinak zavarlsa
ndlkill rendeltet6sszeriien haszndlhatod. Anyagi felel6ss6ggel tartozol a szdnddkos,
illetve a rendeltetdsellenes haszniilat miatt gondatlanul okozott k6rok6rt. A k6rt mes
kell t6ritened a zsebpdnzkiegCszit6-temogat6sodb6l vagy gyrimod enged6ly6vel egydi
vagyonodb6l.

. Nagyon fontos, hogy rdgtdn sz6lj b6rmelyik feln6ttnek, ha sajrit magadat, t6rsaidat
vagy a feln6tteket vesz6lyeztett helyzetet tapasztalsz, vagy baleset t6rt6nt.

Mit jelent a szem6lyes szabadsdg korl6tozfsa?

r Ha magatart6soddal vesz6lyezteted <inmagadat, trir.saidat, kdrnyezetedet, a
gyermekotthon vezet61e, vagy az iigyeletes vezet6 korl{tozhatja szem6lyes
szabads{godat. EI6irhatja, hogy csak az int6zm6ny tertiletdn, vagy azon beliil is, mely
helyisdgekben kell tart6zkodnod.



Ez a korr6toz6s a 4g 
.or6t nern haladhatj a meg. Kozveszdlyes magatartds esetdnelkiil.nitdsed'e is sor ke'iilhet. zq 6ras iat6l;rt7,org, a bizrons{gi erkiitiinitdben.

o Ha vesz'lyeztet6 masataltdsod, nern. r'ende zodik, a gyer.'rekotrhon vezettije neverdsifetiigyelet elrendeldsdt kezdenrdnyezlieti a gydrnhiv#lnel, aminek idotartama akitr 2lr6rrap is lehet. Ez id6 alalt u, i"i;.;i;y-'i"riiletdr nem hagyhatod el.

o A szenrdlyes szabads'g korr'tozSs6nak megelciz.sere elozetesen ferhiviuk afigyelmed, ha m6gis sziiksdgess' 
"afit, ", iriJri"a{.Of 

";et"rr.ir"f. 
,i;;;,i;;";.rtesirjt.ik gy'modat, a gyermekjogi kdpviselot, a gyamhivatalt, ,riikrd; ;;";i;-;;orvosl. es a megyei szakdrtoi bizo sdpot.

Tanulmf nyaidrr5l

r Tanulmdnyaidat bers6 vagy kiils<i iiltal6,os iskorriban, k.zdpfokii isko'ibanfolytathatod. oktat6sod ro'nri;rtot u gy".,r.,"kotihoni uJtro irtoto tandri testiirete ddnt.A gyermekotthon bels6 iskol6j6ban megszezett v6gzettsdged egyendltdkii a m6skcjznevel6si int6zmdnyben megszerezhetovll.

Ha valanrilyen tanrrirgyb6l nagyon.lemaradt6l, srilyos hi6nyossiigaid vannak, akkor abelso iskola biztosit szdmodia ktilcin foglalioz6s;il.. 
-dd"" 

a fejreszt<i 6r6konmindent p6tolhatsz, sajdt ritmusod ,r..int tanulhatsz.

Ha szorgalmasan, iigyesen tanulsz, tan6raid j avaslatdra lehet6sdget kaphatsz ara, hogyosztdlyoz6 vizsg|val, az adott id6szak alatt tObb osztalyfotoiis etvegezz.

Hogyan fej16dhetsz a fokozatos rendszeren keresztiil?

o Magatart5sodat ds munkavegzdsedet foryamatosan irt6kerjiik csoport, osztiiry dsinrdznrdnyi szinte,. Fejl6d6sid alapjrin huuontu szocializecios roioritol-G"'l
Pedag6gia Taniicsiilis dontdsdvel. A szocializdci6s fokozatok *"a.r"* 

"rt 
er:t'e"tlihogy mennyire illeszkedtdl 

!":.,19n"yir9 vagy egyuttmiikdd6, hogyan fejl6d<itt aszem6lyis6ged. Fokozatos. drt6keldsednek ni"gf"i"tO"n egyre tdbb, vagy egyrekevesebb kedvezmdnyben rdszesiilsz.

. A fokozatos rendszer 
_ 
kifejtisdt a gyermekottholr szak_mai programj6ban 6s akdvetelminyrendszer leir6siiban tanulminyozhatod. A krtvetelmdny,i"a#,t .i"a."

csoportban megtalilod, csoportneveldd segit az drtelmezdsdben.

A Pedag6giai ranrics r6sztvev6i: gyermekotthon vezet6, szakmar vezet6k, csoportnevel6k,iskolai pedag6gusok, ndvenddkt.igyiiroda dolgoz6i, p.ri"tiotJ!u..

Kimen6l< rendje

o Az el6r1 szociarizrioi6s fokozatodnak megfeler6en vehersz rcszt csoportos 6s egy.nikimenok.. A csopodos kimenri fern6tt kis6retter, hetente legal,bb egy atkuofr-ui
szerepel a heti tervben, ennek gyakoris6g6t csoportnevel6d tervezi. n{yeni ki;";d;fokozatnak megferel6er.r a csoportnevel6dt6l i6rhet6: kozosen beJ.lirek m"g ukimen6 id6tartamet 6s programj,t. Nevel6d kimenri enged.ly formunyo_tuiuLf



kitdlt6s6vel enged6lyezi a kil6pdst. A legfeljebb 18.00-ig tart6 egy6ni kimen6
meghosszabbitds6hoz a szakmai vezet6 enged6lye sziiks6ges.

Egy6b eltrivozrlsok

o H6tv6gi elt6voz6sra akkor mehetsz, ha gy6rnhivatali hat6rozat engeddlyezi 6s el6rted
az dniil6 fokozatot. Csoportnevel6d ir6sban jelzi a h6t elejdn ell|voz{si k6relmedet,
amit a szakmai vezeto egyetdrtdse esetdn a gyermekotthon vezet6 enged6lyezhet.

o Csal6dodban tdlt6nl rendkiviili esem6ny kapcshn hozz.|tartoz6d rendkivt.ili
szabads6got kdlhet szrlmodra. Csoportvezetod is a szakmai vezeto egyet6 6se mellett,
gyimod hozzitj|rul6sdval szint6n a gyermekotthon vezet6 engeddlyezheli az
eltavozast.

o EI6r1 fokozatodnak megfelel6en tanit6si sztinetek idejdn szabads6gra utazhatsz. Ehhez
halad6 ds dn6ll6 fokozat sziiks6ges, alapozl fokozaltal csak nagyon indokolt esetben

engeddlyezheto. A szabadsfgol5sra nevel6d teszjavaslatot a Pedag6giai Tandcsiildsen,

csak ezt kdvetSen k6rheto engeddly gySmodt6l, is a gy6mhivatalt6l.

. Minden elt6voz6st kdzdsen mcgterveziink, utaz6sodat segitjiik kdzcis jegyv6srirl6ssal,

buszhoz, vonathoz indit6ssal, sziiks6g eset6n teljes ritvonalon oda- ds visszakisdliink.
Ha engeddllyel elhagytad az otthont, be kell tartanod visszatdrdsednek elore megadott
id6pontjeL. Ha valami komoly akad6ly miatt nem tudsz id6ben vissza6rni az otthonba,
akkor siirg6sen jelezd telefonon vagy egydb m6don: mi6rt nem tudsz jdnni 6s m6g

mennyi id6re van sziiks6ged a bedrkezdshez, esetleg milyen segits6get kdrsz t6liink..

Kapcsolattartds

. Kiilso, els6sorban csalddi kapcsolataidat t6mogatjuk, a kapcsolattart6st segitjiik. Ha a
gyemhivatal korl|rozza valakivel a kapcsolattart6sodat, vddelmedben ennek is eleget

tesziink. Leveleidet 6s csomagiaidat csoportn€velcid tov6bbitja a ntivend6kiigyre,

onn6t a postAra keriilnek kijldemdnyeid. A neked sz6nt kiildemdnyek ugyanezen az

riton jutnak el hozz6d.

. Tclefonilni hdt v6g6n 6s munkasziiueti napokon (szombaton:14.00-20.00, vas6rnap:

09.00-20.00), h6t kdzben pedig kdt napon tudsz (18.00-20.00). Fontos iizenetet ettol az

idobeosztest6l eltekintve is kaphatsz, illetve adhatsz csoportneveltid engeddly6vel. A
telefonos portaszolg6lat folyarnatosan felviligositja a t6ged keres6ket, hogy mikor
ludnak eldrni. A h6t k<izbeni kit napot ti v6lasztj6tok ki a csoportban. A meghat6rozott

id6pontokban a mobiltelefonodat is haszn6lhatod. Telefont fogadni a csopofiban tudsz,

telefonrilni pedig vagy a csopodb6l, vagy a sziil6i fogad6ban ldvo 6llom6sr6l.

o Telm6szetesen lStogat6kat is fogadliatsz a gyermekotthonban: csoportnevel6d
enged6ly6vel megmutathatod l6togat6idnak, lak6teredet, majd besz6lgethetsz veliik a
sz0l6i fogad6teremben. Latogatiisi ido: szabad- 6s munkasziineti napon 09.00-14.00

6ra. A nagyon rnesszir'<il erkezo hozz\tartoz6id k6rhetik a gyermekotthon vezetoj6tcll,

hogy 6jszak6ra sz6ll6st kapj anak.



l

Mit szeretn6nk k'6rni hozzftartozdidt6l, tdmogat6idt6l?

t lfozzdtartoz6dt6l, tamogat6dt6l elv6rjuk, hogy miiktidjtin egyiitt
gyermekotthonunkkal. Ha eltivozls ese16n n6la tart6zkodsz, akkor ell6t6sod6rt,
biztons:igod6rt, pontos id6ben t0rtdn6 visszadrkezesed'rt felel6s. Ha elj<in
otthonunkba, fontosnak tartjuk, hogy betartsa a kulturrllt l6togat6s szabelyait. V6rjuk,
hogy 6rdekl6dj6n fekiled, tan6csainkat fejlesztdsed drdekdben elfogadja ds gyakololja.

4. igy tessziik nyilvrinossr{ 6s kiiziiss6giv6 a hdzirendet

A h6zirendet az int6zm€nyvezet6, a nevel6testttlet, a gyermekdnkorminyzat, valwnint az
drdekk6pviseleti f6rum egyet6rt6sdvel hagyja j6v6.

A h6zirendet a gyermekotthon forgalmas hely6n kifiiggesztjiik. Nemcsak te, de sziileid,
gy6mod is olvashatj dk.

A h|zirendhez kapcsol6d6 jogi 6s szakmai anyagokat megtal6lhatod a gyermekotthon bels6
k0nyr46r6ban (k0znevel6si t6rv6ny, gyermekv6delmi t6rv6ny stb...). Csopofinevel6d
folyamatosan segitsdget nyijt a h5zirend 6s egydb kapcsol6d6 anyagok b6ngdsz6s6ben.

Esztergom, 2016. jrilius 15.

Hat6lyba l6p6s d6tuma: Esztergom, 20 I 6. . . . .OJ. .$9.

\C-:

Kanizsai Mikl6s
mb. int6zm6nyr ezetb









































































































































































S, Emberi.ErtiforrisokMiniszt6riumaSpecijlis Gyermekotthonift Kdzpont, Attaanos tskota e" sr"axrc*of i"i"J"iityJ..rot nor.,+ Attatdnos tskoraja es dzakiiiitji"'-

HAzrRnnn
C6lja:

A gyermekotthoni nevel6s idejdre sz6ld an tartalmazza... a befogad6s,
r az ellit6s, gondoziis-nevelds es iskolai elet.r a gyermeki jogok ds kdlelessdgek,
. a kapcsolattaftes,
. a juralmaz6s es biinletds
. napirend
r az erdekkdpviseleti tev6kenys6g, helyi sajdtosshgait 6s s zabilyait,

mindazt, ami szerint mi itt dliink es doleozunk.

A h6zirendet a gyermekek v6lem6nyenek figyelembevdtelevel
gyermekek), kiizijsen dolgozuk ki.
Fontos, hogy mindazt, ami az dletiinket szabAlyozza, minden gyerek
megismerje, megdrtse, mert csak igy tudja betartani.

l. Befogad6s

1. Fontos, hogy tudd:
I midrt keriiltdl ide
. kiiriilbeliil meddig maradsz itt
r mi mit tesztnk erted
o neked mit kell tenned azdt, hogy az iletm6dod megv6ltozzon, es mindl

hamarabb visszakeriilj csal6dodba.

2. Befogadrisodat krivet6en az otthon r6szleg egyik csoportj6tran helyeziink
el, ahol 6llapotodnak megfelel<i elLit6st, segitsdget kapsz.
F6 c6l, hogy biztonsdgban 6rezd magad.

(feln6ttek ds

+3C /r//i€' :l{io.,nr'ila-78rd6l 1rl8: c nr. I lyotlh.n1-pnrol.of Lre hu



II. Jogaid 6s k6teless6geid

A./ Jogaid

l,-tTi",.O"l"_1,".1s1gos,, 
nlu9odt ds egdszseges kdmyezetben 6lj ds hozaijussmlndazok-hoz a szolgdltatdsokhoz, amelyek alapjrin megfel"tO"n t"jtOanet.z.

2. Mdlt6s6god 6s szemdlyisdged tisztelerben rartsdk, vddelmet kapi, a fizikaier6szak, az elhanyagolds, az iniormaci6, 6ft"1";;;i";;tuiorio)iJier"o 
"rr"".

3. Eletkorodnak, fejlertsdgi szintednek, dllapotodnak ds egyeb sziiksdgleteidnek
megfele|6 reljes krini gondozdsr. elldt.jst. neveldsr. kep.rr?'g"iJ;nii ot LutartKapJ. segrtsenek tanulm6nyaid, lemaradasaid p6tlis6ban, tehetsdged
kibontakoztatds6ban. Napirended rigy szervez<idj<ln, hogy u tanular, pit"ner,
kikapcsol6d6s (6tdk, sport, szorakozis, stb.; t etyes aianyii e*eny"siii*"f..

+ Eqgsz-sgge_s llrnyezetben dlj, hozzijuss az egdszs6giigyi e 6.t6sokhoz, a
megelozo 6s felvil69osit6 szolgriltatrisokhoz.

5.. Sziiieiddel (hozz6tartoz6iddal) kapcsolatot tarts. Sziileiddel akkor is
l2lAlko.zhatsz, ha valamelyikiik el6zetes letartdztatdsbar van, vagy
szabads6gvesztds btntetdsdt tdlti.

6. Vall6si vagy lelkiismereti neggyozoddsedet szabadon gyakorolhatod, 6s r€szt
vehetsz hit ds valLisoktat6sban is.

7. Kisebbsdgi - vagy etnikai - csoport tagiakdnt sajat kultlredat - nyerv, zen€,
szok6sok, hagyom6nyok - ripolhatod, gyakorolhatod.

8. Gyermekiinkormdnyzat keretdben gyakorold a jogaidat.

9. Segitseget kapsz csaLidi ktimyezetedbe tiirtdn6 visszakeriil6sedhez.



B../ Kiiteless6geid

l, L g7-..1.*,jl:n valamennyi dotgoz6jrinak ds tiirsaidnak emberi logair ds
merrosagat tartsd tiszteletben.

2. Kdpessdgeidnek megfelel6en tegydl eleget tanulm6nyi k6telezetts€gednek.

3 Eredmdnyes fejlod6sed, gondozisod, nevel6sed 6rdek6ben ldgy egynttmiikdd6
a veled foglalkoz6 feln6ttel ds t6rsaiddal is.

4. Az <inkiszolg6t6 rendszer keretdben vegydl rdszt az otthoncsopon, az
intdzm€ny kiizvetlen kdrnydkdnek takarit6s6ban, a spoftp6lya ds a kiskert
mfiveldsdben. Ezt anyagi ellenszolgaltaris ndlkiil vdgzed.

5. Az int6zm6ny teriiletdre cigarettit, alkoholt, ilt. kibit6szernek miriisiil6
anyagot bevinni, fogyasztani TILOS! Tov6bb6 tilos a teJov6l6s kdszitdse 6s a
balesetveszdly miatt a testdkszerek hasznrilata. 6vakodj az egdszsdget k6rosit6
szerek hasznelatdt6l, a k6ros dletm6d gyakorlis6tdl.

6. A mindennapi dletet a napirend 6s a csoportvezet6 6ltal kdszitett heti terv
szerint be kell tartani, ett<ll indokolt esetben lehet csak elt6rni.

7. A gyermekotthon terijletdn 6s azon kiviil l6gy illemtud6 ds viselkedi
kulturiltan.

8. 6vd t6rsaid ds sajAt testi 6ps6ged. A munka-, baleset- 6s tflzv6delmi
szabrilyokat tatsd be! Nem tarthatsz magadnril olyan tr{tgyat, ami veszdlyezteti a
gyemekonhon rendjdt, biztons6grit, saj6t vagy m6sok testi 6psdgdt.

9. tla saj6t magad, t6rsaid, vagy a felnotteket. vesz6lyeztet6 6llapotot,
tev6kenys6get, vagy balesetet eszlelsz, vagy arl6l tudomest szerzel,
halad6ktalanul jelentened kell a feldgyeletedet elLit6 feln6ttnek.

10. A gyermekotthon letesitmdnyeit, berendezdseit, felszereldseit
rendeltet6sszeriien haszn6ld, esszeriien takar6koskodj a vizzel es az energi|val.

I l. Az drintdsvedelmi szempontb6l kifog6solhat6 elekfiomos b€rendezdst tilos
0zemeltetni.

12. Az int6zm6ny teriilet6t €nged6ly n6lkiil elhagyni TILOS! Ha tudom6st
szerzel, hogy t6rsaid ilyen tettet akamak vdgre hajtani k<;teless6ged jelenteni a

feliieyeletedet elliit6 feln6ttnek.



III. Gondozrls, elkltrls, nevel6s. oktatds

l. A.gyermekotthoni elhelyezised csalidias jellegii otthoncsoportokban tdrrdnik.Az iinkiszolg6l6 rendszerrel Te is aktivan rdJz vehetsz ul ei"iiOa,.eny"t
megszerve,z6sdben, a napirend kialakitdsdban, szemdlyes trlrgyaid, emldkeidgyarapit6s6ban. Ehhez a szakkdri revdkenysegekkel ds te.Zpi,ltiar mi ishozzdjdrulunk. pl. for6k. video. ajdnaekot<,juratmif r,U. 

- '- -- *"'

2. Az.".Eiszsdees Lipl6lkoz6s szerint naponra minimum otsz<ir (ill. igdny
szerint) dtkezdst bizrosirunk szdmodra.

3. Oltijzkdd6sedrol is mi gondoskodunk (csalddi p\ttikod terhAr4t ,ruh6t, cip6t(a rendelkezdsre 6l16 iisszegig) a gyermekvedelmi asszisaerr" vagygyermekfeliigyek! segitsegdvel v6s6rolhatsz magadnak, amit szemdlyis
holmiddal egyiitt is haszn6lhatsz, s amit elkeriildsldkor elvihetsz magaddal.
Ruh6id tisztitesa, javit6sa a gyermekotthon feladata, de ebben Te is aktivan rdszt
vehetsz.

Fontos, hogy mindig szdpen iiltiizkiidj, ne j6rj piszkos, szakadt ruh{ban!
Legydl drunagadra igdnyes! DE ldgy dnmagad!

4. Alttoz,hogy dpolt is legy -Teistorcidj magaddal, ehhez mindent bizrositunk.
A tisztalkod.isi ds test6pol6si szereket sziiksdg szerint t6liink kapod, feladatod,
hogy ezekkel takarAkosan gazddlkodj.

5. Kiiteles vagy saj6t 6s t6rsaid testi 6ps6g6nek meg6v6s6ra! Ha
megbetegszel, mi gondoskodunk a gogtfuo egtszsegiigli elldtdsr6l, az el6irt
gy6gyszerekril, a beregsdgek megeltizdse drdekdben sziiks6ges orvost
sztir6vizsgd.latokr'L Fontos, hogy betegsdg esetdn - gyogyulisod erdekeben - a
kezeldst tartsd be ds a sziiksdges gy6gyszereket vedd be, mert a Te drdeked is,
hogy ne ess vissza a betegsdgbe.

6. Havonta - ninden gyereknek -zsebpdnz jrir. Ennek dsszegdt rendelet
szabLlyozza. Gyernekenkdnt napi 200Ft a zsebpdnz dsszege.
Minden evben 80000 Ft ruhrizati p6nz illet meg, melyet kdt rdszletben kdlthetsz
el.

Pdnzjutalmat kiildnbdz6 versenyeken csoportosan ds egydnileg is lehet nyemi.
(pl. rendezvdnyeken val6 aktiv rdszv€tel, komoly szerepldsek, kir6nduldsok,
stb..).



A munk6b6l szermaz6 kereset vagy hozz6tartoz6t6l irkezett pdnzkiildemdny
Teged illet. dtvetelenil kiil<in is nyilvanunast vezetijnk.
A csalddi porlek felhaszndlds6rol kiilitn szabdlyzatban rendelkeztink.

7..A2 eltrivozrisok 6s szabadsigok idrjere (riszi, tdli, tavaszi, nydri szijnet)didkigazolv6nnyal mehetsz el tttiiink, h; u jy".rn"[o,',f,or,-!l''u' ![_niuututengeddlyezi.

8. A gyennekotthon berendezdseit, fejszereldseit rigy cdlszerii haszn6lni, hogy
:it. i"C .sok6ig mds gyerekeknek is hasznriri legyenek. fre", .r." i"
rererosseggel tartozol. Nem rendeltetesszeni haszn6latb6l vagy szdnddkos
rong6lis esetdn ad6d6 k6rt m€g ke t6riteni: rdszt venni u nJivrJl[tartan
vagy anyagilag is hozzaj|rulni a k6r kijavit6rsdhoz, men a Te erdekei. hogy szdp
€s igdnyes kiimyezetben dlj.

9. Sajdt tulajdonodban ldvci, gyermekotthonunkba behozott miiszaki r6rgyakdrt,
melyeket nem adsz le meg<irzesre, a felel6ss6get Te villalod!

10. A gyermekotthonban tanulm6nyaj.dat a bels6 iskoldban folytathato(l. A
tanul6shoz sziiks6ges felszerel6st (tankitn).vek. taneszkdzdk, tanszerek, stb.) mi
biaositjuk sz6modra. A nrilunk megszerzett iskolai vegzet:.f,eg egyen6*6kil m6s
kdzoklatasi intdzm6nyekben megszerzett vdgzettsdggel.

I L Lehetosdged van a szabadid6 hasznos elt6ltesdre is: pihends, sportolds, j6t6k,
szakkdrdk, versenyek, sz6rakoztat6 mlisorok, trir6k, kirandulis, t6boroz6s, stb.
A prograrnok k<iziitt szabadon v6laszthatsz de, varurak kdtelezci ter6pirik is,
amik a Te drdekedet szolgdljek, s ezekhez a megfelel6 szemdlyi ds ttugyi
felt€teleket mi biztositiuk.



IV. Kapcsolattartris

l. Fontos, hogy sziileiddel, hozzitartoz6iddal, gyermekvddelmi gy6moddal vagy
tdrvenyes k6pviseldddel ds barritaiddal kiicsolatot tar*raiz. ia nincs
korlitozris, ezt mi is segitjiik.
A veliik valo tal6lkoz6skor t6jdkoztatjuk oket fejl5d6sedr6l, ds figyeremoe
vessziik vdlemdnyiiket, kdrdseiket 6s javaslataikat is.

2. Ha elvisznek triltjnk, <jk gondoskodnak r6lad, 6s mindkettotdk feletossdge,
hogy a megadott pontos id6re visszahozzanak. Ha ez nem tdrtdnik meg (k6sds
vagy tovdbbi tdvolmaradds) engeddly ndlktili t6volldted sziikdsnek minosijl. Ez
kedvezmeny megvondssai jir (szocializdcios szinr Beldpci fokozar t.

3, A kapcsolattartds form6i:

. levelezds
r elektronikus levelez6s

A levdltitokhoz ds mag6ntitokhoz val6 jogaidat (a szemdlyes adatok vddelme
alapjrin) tisaeletben tartjuk.
. csomagkiild€s, ajdnd6koz6s
r telefon6lis
. 16togat6k fogad6sa (gy6mhivatali hattuozat ala1it:)

TELEFONAI,ASI REND

Minden este 19 ds 20 6ra ktiz<itt fogadhatsz telelbnhiv6st.

Mobiltelefonodat naponta, hdtvdgdn 6s iimepnapokon 19 - 20 6m katzdtt
kdrheted ki a csoportban dolgoz6 felnon6l.

. Ldtogatds
SzlJlerd, \ozzitartoz6id szombaton, vas6map ds iinnepnapokon
8. 00- 17. 00 6r6ig (kiildnleges esetben igazgat6i engeddllyel, hdtkdznap ddludn
is) meghitogathatnak, maximum 4 fti, akik a porti4n szemdlyi igazolv6ny
ellen6ben ldphetnek be. Kiiltjn helyisdget biaositunk a zavar|alan tal6lkoz6s
kultur6lt kddilm6nyeihez. Rendkiviili esetben * kill<in kdrdsre - hozzirta!1oz6id
itt is alhatrak.
L6togat6id nem jelenhetnek meg ittasan, enged6ly ndlktil nem vihetnek ki a

v6rosba, tartozkodjanak att6l, hogy enged6ly ndlkijli t6volmarad6sra
kdnyszeritsenek, vagy abban segedkezzenek.
L6togat6id a szolgAlatban ldvrj neveltiddel meg tudjrik besz6lni a Veled
kapcsolatos k6rddseiket, probldmriikat.



V, Jutalmaz6s, biintet6s

Az otthoncsoportban vdgzett munka hetente eddkeldsre keriil. Havonta egyszer
csoport ds iskolai teljesitmdnyedet is 6rtdkelj0k. Ez alapjrin a kedvezmdnyikben
6s kedvezmdny megvonAsban rdszesiilhetsz.

Jutalmaz6s:
A kitiin6 magatarl6sdrt, a tanul6sban vagy munk6ban eldrt eredmdnydrt
jutalomban 16szesiilhetsz.

a.) csopoltos j utal mazas :
. csoport el6tt dicsdret, oklevdl,
. t6rgyjutalom, pdnzjutalom,
. kiriindul6s, triborozis.

b.) egleni jutalmazds:
. sz6beli vagy inisbeli dicsdret: osztiilyfontiki, nevel6i, igazgat6i
. oklev6l,
. ttrgyjutalom,
. jutalomzsebpdnz,
. sport, kultur6lis rendezvdny l6togat6sa.

Felel6ss69re von6s:
A kdtelessdget nem teljesit6, a hazi- ds napirendet tiibbsziir vagy sr.llyosan
megszeg6 gyermeket, a kdtelessegszegds atinyriban felelcissdgre vonjuk

Intdzkedis: Felel6s: Intdzkedes m6dia; Szocializdckis szint:

Irisbeli
Iigyel mezlet6s

csoportvezeto
vagy of.

Bel6p6, Kezd6,
Alapoz6, Halad6 vagy

Onrill6 szirt
lehet6sisci

Vissza egy
fokozal

irisbeli
figyelmeztet6s

Tagint.-vez.
vagy szakmai

vezelo

I h6nap kedvezmdny
megvoniis

(egydni ds csoportos
kimen6 megvon6s)

Kezd6 fokozat

Irisbeli
megroYAs

gy€rmekotthon
vezeto

2 hdnap kcdvezmeny
megvoniis

(egy€ni Cs csoportos
kimen6 meevonds)

Kezd6 fokoztl2
h6napig

Enged6lyn6lkiili t6volmaradAs utin a niivend6k egy h6napig v6rosi s6t6ra
nem mehet!

Egy6ni kimen6re k6t h6napig nem mehet!
Enged6ly n6lkiili elt5vozisr6l vissza6rkezett niivend6k bel6p6 fokozatba

keriilhetl



VL Kimen6 szab6lvozrisa

l-/ Csoportos kimend az 6v minden napliin eogeddlyezett feln6,tt vezet6s6vel.

2./ E-gini kimenat a csoportvezet6 nevel6 enged6lyezhet (a neveld tart6s
t6volldte 

_eset6n, 
pl. szabads6g a 2. szimt nevel6l a csoportba iartoz6

gyermekeknek.
o Kimenci engeddllyel l6tja el ds beirja a portdn ldv6 kimen6 napl6ba.o Nevel6 vagy gyermekfellgyelci kisdri le a portdig a kimen<jre t6voz6

nevelteket.
Ideje:

. Unnepnapokon, szombaton 6s vas6m ap:14-17 61619,
o Sziinetekben: 15-18 6niig

Tq.nildsi-, iUetve munkanapokon egtini kimenfre cssk rendk{viiti esetben (pt.
vtirosi sporlkiii tagsdg) van lehetdsig !

Kimendre ax, a gtermek mehel:
r Aki Alapoz6, Halad6 vagy On6ll6 szinten van az Egy6,ni Ert6keldsi

rendszer alapj6n.

Az illemtud.i viselkeddsl minden tt elvdrjuk.

A szabdlyzatban foglaltakt6l eltdmi csak indokolt esetben ds vezet6i engeddllyel
lehet.

Engeddlyn6lkiili t6volmarad6sr6l visszahozott, visszakeriilt 6s az fjonnan
befogadott gondozott egy h6napig nem mehet csoportos kimen<lre (vrirosi
sdt6ra), ds az intdzeten kiviili 6reka, foglalkoz6soka.



VII. Napirend

I. Tanltiisi napokon:
06.30 Ebreszr6
07.00 Reggeli
07.40 Iskolaigyiilekez6
07.45 - 12.55 Iskola
13.00 - 13.30 Ebdd
13.30 - 15.00 Szakkdrirk, Glz6rk6ztalis, fejlesztds, munk6ltat6s
15.00 - 16.00 Tanul6szobai foglalkoz6s
16.00 Uzsonna
I 6.15 - 18.00 Ter6pi6k, hitdleti foglalkozrisok, munk6{taiis, sportfoglalkozr4sok18.00 Vacsora
18.30 - 21.30 Szabadidris tevdkenysdgek
21.30 Villanyoltris

lI. Szombaton: A tanit_dsi napok rendjdt6l a kdvetkeztjkben tdr el:
o 07.00 - 08.00: 6bresa6, reggeli feladatok
o 08.00 - 08,15: reggeli
. Ddlel6tt

- csoponos kiizds programok,
- nagytakariuis,
- szabadfoglalkoz6s (a csoport heti terve szerint).

e 12.00 - 13.00: ebdd
o Villanyolt6s 22.45.

IIl. Vas6rnapokon. iinnepnapokol: EltArAs a szombati napirendt6l:
I Program: a nevel<iranrir heti tervdben meghatiirozott.

A napirend szorgalmi idrire drvdnyes.

Sziineteke (nyfui, 6szi, t6li, tavaszi) k0l6n napirend kdsziil.
A napirendt6l elt€mi csak akkor lehet, ha a csoportvezet6 nevel6 ezt indokoltnak
tartja, a t6bbi csopot munkijet nem zavarja 6s a feligyelet biztositva van.



VIII. Erdekv6delmi tev6kenys6g

A gyermekotthon miikoddsdbe a gyermekeket drint6 valamennyi tdm6baTe is belesz6lhatsz, abban aktivan rdsa vehetsz. N"_"rut i",'i"^rruf"ia e.tdrvdnyes kdpvisel6d ds az drdekkdpviseleti ,r"_"* 
-r.OU'-'ds 

iriisbanvdlemdnyt mondhat, iitleret, javaslatoi tehernek, vagy pan;;;' eiUet ,"t 
"zelldtds,, neveles, fejteszrds helyzet6rot.a gyerrnet<i jog'o'k lJJiirurjre.or e, 
",intezmdny dol gozoinak tevdkenysdgerot.

A. gyermekdnkorm anyzat a Ti v6lemdnyeteket, drdekeiteket kdpviseli,

:l*:-r-.:l ir,'*.rmeny egeszet drinr<i kdrddsekben, amety"t< a neu"tes"tettet,
oK{arasorot{<at. a gyermeki jogok ds kdtejessdgek betarr6sdval ds gyakorldsdval
ruggnet( ossze. lgy kiilcincisen a hdzirend. napirend jovdhagydsdban. ajuralmazas
szab6lyoz6s6ban, a szabadid6s programok, intdzmdnyi rendezvenyer

li-1:."€:d,"..1. 
szervezesdvel kapcsolatosan valamint egy6b kdrddsekben (etlap,

Irszatkodo-szerek. ruhdzar)

- Otthongyiilds - havonta egyszer van,
- Erdekkdpvisel eti F6rum,
- Cyermekiinkorm6nyzat - tagjait (6fd - csopodonkdnt I f6) titkos szavazessal
Ti vilaszrjdtok magarok kdziil haronra egysier raldlkoznak.
- Az iinkorm6nyzat vezetoje kipviseli a gyermekotthon lak6it azokon az
intdzmdnyi f6rurnokon, ahovri meghivj6k.

Mriikddds

- A gyermekek drdekkdpviseletdt a gyennek<inkorm6nyzat \etia el a fenti
forumokon keresztiil a Gyennekdnkorminyzat SZMSZ szerint.
- A gyermekiinkormdnyzatot egy nevel<i segiti, akit az ir.t4zmeny vezetoje
bevon a gyermekkel kapcsolatos ddntdsekbe.

Panaszjog

- Ti, a sziileitek, tdrvdnyes kdpviseloitek, valamint a gyennek6nkorm6nyzat
panaszjoggal dlhettek az intdzmdny vezet6jdndl ds a gyermekotthon
irdekvddelmi f6rumrinril az aldbbi esetekben:
- az elLitrisotokat drinto kifogrisok oruoslesa erdekdben. Ilyen esetek:
dletkorotoknak ds egdszsdgeteknek megfelel<i 6tkez6sek biztosi:dsa; az

dvszakoknak, a titrvdnyi ekjir6soknak megfeleki ruhdzatotok biztosilasa; a

ruh6zatotok tisztitdsa, javitiisa; a mindennapos liszt6lkod6shoz, testdpol6shoz
sziiksdges feltdteiek, valamint a tisztAlkod6si 6s testapolasi szerek biztosit6sa;
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tankcinyvek, tanszerek, egydb iskolai felszereldsek bizositdsa; kapcsolattartiis

lffj.n...u lo.tui, kohsdgerek llevelezds). a relelondldsotok el6segilese ds
brztosrlasa; a szabadidcjs revdkenysdgeilek (kuhu16lodas. jarek. spon) ;ziiksdges
eszkcizeinek, feltdteleinek biztositdsa; a zsebpdnzzei rdrte;6 'eit6t6sotok
probldm6i.

: a gyermeki jogok s6relme, tovribbri az intdzmdny dolgoz6i
kiitelezettsdgszegdse eseten. Ilyen esetek: emberi mdlt6s6gotoli tiszteletben
tartrisa; t6ntalmazrissal (fizikai, lelki, szexudlis eroszakf elhanyagol6ssal
szembeni. vddelmetek; kapcsolattad6sotokkal kapcsolatos nenerseget,
probldm6k; szabad v6lemdnynyilv6nitds akadrilyoztatisa esetdn; t6j6koztar6s
elmaraddsa,.. megtagadrisa jogaitok6l, azok drvdnyesitdsdnek lehetosdgeir<il;
megfeleki ell6t6sotok, neveldsetek, oktatiisotok sedjldse; hit- 6s vallasoktat6sban
val6 rdszvdteletek akad|lyoztat|sa; drdekl<ideseteknek negfelel<i szabadid<is
foglalkoz6sokon, valamint felzdrkoztat6, tehets6gfejlesztci programokon tiin6no
rdszvdteletek biztositiisa.
Sziiieitek vagy tdrvdnyes kepviseloitek a gyermekotthon vezet<jin6l
kdrelmezhetik, hogy betekinthcssenek a r6lad kdszitett adatlapokba, iratokba.
Amennyiben ezt megtagadjii.k, nem engeddlyezik, panasszal dlhetnek sziileid ds
ldrvdnyes kdpviselcid az intdzmdny vezetcijdndl, valamint az drdekkdpviseleti
forumn6l,

lgazgat6i {ogad66ra; h6tf6, szerda: 14. 00 - 15. 00-ig.

A gyermekotthon vezetdje kdteles a vdlemdnyeket figyelembe vennr, a

panaszokat kivizsgdlni ds l5 napon beltil t6jdkoztatrist adni a megoldrls
n6djair6l. Ha ez nem t6rtdnik meg vagy az intdzkedds nerr eldgsdges, rigy a
panaszt inditv6nyozo az tntdzmdny fenntafi6j6hoz vagy a Megyei
Gy6mhivatalhoz fordulhat jogorvoslatdrt.

Gy6nljaitok telefonos ds postai elerhetosdg6t, cindt a niivenddkiigyi irod6ban,
csopodvezetd nevelodt6l vagy a gyermekvddelni ngyintdz6t6l megtudhatod.
Lehetosdget biztositunk arra, hogy telefonon beszdlni tudjatok.

f rdekk6pviseleti f6rum

A F6rum feladatai
- az intezmer.y vezet<ij6ndl vdlemdnyt nyilvrnithat a gyermeket, fiatal

felnottet drint6 Ugyekben,
- javaslatot tehet az inldzm6ny alaptevekenysdgdvel iisszhangban v6gzett

szolg6ltatasok tervezdsdr6l, miikitdtetdsdr6l, valamint az ebbol sz6rmaz6

bevdtelek felhaszn6les616l,
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:lj::1.,.1uT0" 

r<e.zfe$1yez.ne1 a fennrarrondl, a gyermekvddetmi
g#|jl , gyermekjogi kdpviselcinet, i etve mds hatarkE'nei ,"no"lr"zo

- egyetdrtisi jogot gyakorol a hiizirend j 6vrihagydsrin6l.

A F6rum taeiai
- a gy.ermekdnkorm6nyzat kdpvisel6i, a fiatal feln6ttek k6pvisel6i.- az ell6t6sban reszestil6 gyermek sziili, ,"cy ;;;;;;;;;", tei.,1i""roi,- az intdzmdny dolgozoinak kdpvrseroye.- azrnrezmenylenntanokdpviseldje.
- A gyemekotthonunkban mijkijd<i forumba a gyermekek, fiatal fbln6ttekkdt 

,tagot, az intezmdny kozatkalmazortjai "id; ;; tijfutserot, agondozott gyermekeink tdrvdnyes kepvisitoi 
"gy 

,ugi' 
"aiu!rt_ut. afenntart6 egyedi ditntdssel delegritja tagj6t.

L A gyermekek szemelyi igazolvdny6t elhelyezdsdnek megvdltoztatasdig agyermekotthonban <irizziik.

2. A TB krirtya ds dirikigazolv6ny kiad6s6ra indokolt esetben kedilt sor.

3. Kimen6 esetdn kimen6 engedellyel, eltdvoz6s ds szabadsdg ideie alatt agyermek dirikigazolvany6val, valamint tdvozisi engeddly-evel igazolla
szemdlyazonossdg6t ds a gyermekotthonon kiviili tart6zkodisdnaijogoss6g6t. 

'

ZARADf,K

A.hrizirendet az inteztn'tyvezet6, a nevel6testtilet, a gyermekdnkormdnyzal
vaiamint az drdekkdpviseleti fdrum egyetertdsdvel hagyja j6v6.

A h6zirendet a gyermekotthon forgalmas helydn kifiiggesztjiik. Nemcsak te, de
sztileid, gydmod is olvashatjrik.

Kalocsa,20l7.12.01.

Hatdlyba ldpds drituma: Kalocsa, 2017.12.01.

\t-- J
Kanizsai Miklos
intdzmdnyvezet6
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