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polgármesteri utasítás

az tinkormányzati fenntartású óvodákban tiirténő videofelvétellel és képfelvétel készĺtéssel'
valamint az ĺĎvodai alkalmazottak telefonhasználatával kapcsolatos szabályokrő|,,továbbá az
óvodapedagĺĎ gusok képzéséľől

jogalkotásľól szóló 2010. évi CxXx. töľvény 23. $ (4) bekezdés j) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az tllamháztaľtásról szolő 2011. évi CXCV. törvény 9. $-ában meghatánozott
feladatköľömben eljáľva az áIlamhźĺztartásrő| szóló 20II. évi CXCV. torvény 9lA. $ (1)
bekezdésében foglaltakra figyelemmel az önkoľmányzati fenntaľtású óvodákban toľténő
videofelvétel és képfelvételkészítésével,valamint az ővodai alka|mazottak telefonhasználatával,
továbbá az ővodapedagógusok képzésévelkapcsolatban utasítom az ĺjnkormányzati fęnntartású

A

óvodák vezetoit a következő rendelkezések haladéktalan a|ka|mazásáraés ellenőľzésére:

1. Az önkoľmányzati fenntaľtású óvodákban (a továbbiakban: óvoda) lévő gyermekekľől

videofelvétel vagy képfelvétel(a továbbiakban együtt: felvétel) csak
a) az ővodai munkateľvében meghattrozott óvodai élethez kapcsolódó iinnepek,
b) az óvodapedagógusok által a szülőkkel az ővodai nevelési év első szülői értekezleténegyeztetett
egyéb ľendezvények, továbbá
alkalmával készíthető, amennyiben ahhoz a szülő előzetesen hozzájárul

2.

Az

3.

alkalmas eszkozt
Az óvodai a|ka|mazott az ővodai csopoľtban kép- vagy filmfelvétel készítéséľe

1. pontban foglaltaktól eltéľően az ővoda tulajdonában álló film- vagy fenyképfelvétel
készítéséľe
alkalmas eszkozzel készítettéskizárőlag az ővodai csopoľt zártkozosségi csopoľtjának
taĄai részéľeaz ővodai csopoľtok napi életéľőlszólóan megküldött képek a szilő hozzájárulása
esetén készíthető. Az ilyen módon készitętt képeket a szülők részérevaló megküldést (feltöltést)
követő en he lyre ál l íthatatl anul töľö lni kęll az eszkozr ól.
(fényképezogép,mobil telefonkésztilékstb.) csak az ővodavezętő engedélyével taľthat magánźtl.

4' Tilos az ővodábaĺ tartőzkodó gyermekról az öltözőben

(öltözésre használt helyiségben) és a

mosdóban felvételt készíteni.

5. Magánügyben mobiltelefont csak a nevelőmunka és a gyeľmekek délutáni pihenőidejének
zavarása nélkiil, a munkaközi szünetben vagy a legszükségesebb esetben lehet hasznéini, ha az
óvodapedagógus felügyeletére bízott óvodások felügyelete teljes biztonsággal megoldott. A
magánbeszélgetés alkalmával az ővodapedagógus köteles anól gondoskodni, hogy gyeľmek ne
halhassa a beszélgetéstaľtalmát.

6. Mobiltelefont az ővodai csoportszobában feszültség alá heIyezni tilos. A nevęlőmunka és a
gyermekek délutáni pihenőideje alatt a mobiltęlefont néma üzemmódban kell 1'artani.
Telefon: 437-8696

drkisslaszlo@obuda.hu

Telefon: 4378-685
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7. Az 1-6. pontban foglaltakat az ővodźtkhźzirendjébeaz utasítás hatálybalépésétkövető 30 napon
belül be kell építeni,és aľľól a szülőket ahźniręnd módosításának kifi'iggesztésével az ővoda koteles
tájékoztatni.

A

gyermekekkel szembeni erőszak megelőzése érdekében minden óvodában az utasítás
hatálybalépéséről számított 60 napon belül általános pľogľamot kell kidolgozni. Az ővodavęzęto
segítse elő a keľületi gyeľmekvédelmi munkaközösség gyeľmekekkel szembeni eľőszak megelőzése

8.

érdekében v é gzett munkáj át.

9. Az óvodapedagógusoknak az ővodapedagógusi továbbképzés keretében évente a gyeľmekekkel
szembeni erőszak felismerésétszolgáló továbbképzésenkell részt vennie, amelynek fedezetét az
Ö nkoľmán y zat bizto sítja.

l0. Felkérem továbbá

vezetőjét, hogy a munkaközĺisség
kiemelt feladatként kezelje gyermekekkel szembeni eľőszak megelőzésével kapcsolatos teendőket.

II.Ez

a kerületi gyeľmekvédelmi munkaközösség

azutasítás a kiadmányozásanapjátn

lép hatályba.

Budapest, 2020. május 8.
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