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I. Általános rendelkezések, az alapító okiratban foglaltak részletezése 
 

1. Az intézmény neve, székhelye, telephelye 
 
Borostyán Természetvédő Óvoda 
Székhely: 2014 Csobánka, Fő út 11. 
Telephely: 2014 Csobánka, Vörösvári út 12. 
 
2. Az intézmény alapítója és fenntartó szerve 
 
Csobánka Község Önkormányzata 
 
3. Az intézmény bélyegzőinek lenyomata 
 
Hosszú bélyegző 1 db Körbélyegző 1 db 
 
A bélyegzők az intézmény lemezszekrényében tarthatók. 
 
Használhatja: 
 

 óvodavezető 
 óvodavezető-helyettes 
 óvodatitkár 

 
4. Az intézmény felügyeleti szervének vezetője 
 
Csobánka Község Polgármestere 
 
5. Az intézmény alapító okiratának száma, kelte 
 
01/279-25/2017. 
 
6. OM-azonosító 
 
201792 
 
7. A költségvetés végrehajtására szolgáló számlaszám 
 
11742087-1579825 
 
8. Az intézmény jogállása 
 
Önálló jogi személy. Költségvetési szerv, köznevelési intézmény (óvoda). 
 
9. Az intézmény típusa 
 
Napközi otthonos óvoda. 
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Az intézmény a nevelőtestület által elfogadott helyi nevelési program szerint látja el hároméves kortól 
az iskolába járáshoz szükséges fejlettség eléréséig – legfeljebb hétéves korig – az óvodai nevelés és 
iskolai életmódra felkészítés feladatait. 
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
 
10. Az intézmény működési területe 
 
Az óvoda feladat ellátási kötelezettsége a fenntartó által jóváhagyott körzetben, a Csobánka község 
közigazgatási területén lakó vagy tartózkodó óvodáskorú gyermekek óvodai nevelésére, iskolai 
életmódra való felkészítésére terjed ki. Ezt meghaladóan üres férőhelyeivel a szabad óvodaválasztás 
érvényesítését szolgálja. 
 
11. A felvehető gyerekek maximális száma 
Székhely: 120 fő 
Telephely: 25 fő 
 
12. Az intézmény tevékenységi köre, szakfeladatainak száma 
 
12.1 Alaptevékenysége 
 
Az intézmény alaptevékenysége óvodai nevelés, emellett ellátja a többi gyermekkel együtt nevelhető 
sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének szakmai feladatát is. 
 
12.2 Az alaptevékenység kormányzati funkció szerinti megjelölése. 
 
 

 sorszám kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 
    

 1 081071 Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkezés 
    
 2 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
    
 3 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének 

   ellátásának szakmai feladatai 

    
 4 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladati. 
    
 5 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 
    
 6 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 
    
 7 013360 Más szerv részére végzett pénzügyi, gazdálkodási 

   üzemeltetési, egyéb szolgáltatások 

    
 
13. Az intézmény vagyona  
 
A Csobánka belterület 614 helyrajzi számú, természetben 2014 Csobánka, Fő út 11. sz. alatti 
székhely, és Csobánka belterület 940 helyrajzi számú, természetben 2014 Csobánka, Vörösvári út 12. 
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sz. alatti telephely felépítményes ingatlan ingyenes használata, valamint vagyonértékű jogok, tárgyi 
eszközök (gépek, berendezések, felszerelések stb.) állóeszközleltár szerint. 
 
14. Az intézményi vagyon feletti rendelkezési jogosultság 
 
Az intézmény által használt ingatlan és a benne lévő berendezés és felszerelési tárgyak felett Csobánka 
Község Önkormányzata jogosult rendelkezni, melyek tekintetében az intézményt ingyenes használati 
jog illeti meg. 
 
15. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje 
 
Az intézmény vezetője magasabb vezető beosztású közalkalmazott, akit pályázat útján Csobánka 
Község Önkormányzatának Képviselő-testülete bíz meg. 
 
 
16. Jogszabályi háttér. 
 
• 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 
 
• 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények 

működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 
 
• 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 
 
• 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról (Áht.) 
 
• 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról (Ávr.) 
 
• 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről 
 
• 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a 

szabálysértési nyilvántartási rendszerről 
 
• 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 
 
• 2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól 
 
• 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól 
 
• 28/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet a költségvetési szervnél belső ellenőrzési 

tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről 
 
• 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
 
• 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 
 
• 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános 

követelményeiről 
 
• 1995. évi LXVI. törvény a közokiratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag 

védelméről 
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• 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 
gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük 
feltételeiről 
 

• 363/2012 (XII. 17.) Korm. rendelet az óvodai nevelés országos alapprogramjáról   
 
• 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény a köznevelési 
intézményekben történő végrehajtásról 

 
17. Az alap- és kiegészítő tevékenység forrásai 
 

Az intézmény alap-, kisegítő és kiegészítő tevékenységének forrását Csobánka Község 
Önkormányzata a mindenkori költségvetésében biztosítja. 

 
 

18. Gazdálkodással összefüggő jogosítványok 
 
Az intézmény költségvetési szerv, mely besorolás nem érinti az intézmény szakmai önállóságát. A 
személyi előirányzat felett teljes rendelkezési jogkörrel bír, a dologi előirányzatok feletti rendelkezési 
jogosultságát önállóan gyakorolja. A pénzügyi feladatokat a Csobánkai Polgármesteri Hivatal 
Pénzügyi Csoportja látja el. A munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét külön megállapodás 
szabályozza. 
 
(1357-2/2012/01. sz. Kelt: 2012.09.13.) 
 
A gazdálkodási jogkörrel kapcsolatos további szabályokat ezen megállapodás tartalmazza. 
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19. Feladatmutatók megnevezése és köre 

 
Feladatmutató megnevezése Köre 

  

Óvodai nevelés, iskolai életmódra való felkészítés;  
a gyermekek létszáma, csoportszám 

Az óvodába felvett gyermekek 
 

  

Intézményi közétkeztetés 
éves élelmezési napok száma (nap/év) 

Az óvodában étkező gyermekek, az 
étkeztetést igénybe vevők létszáma 

 
 

Az óvodában közalkalmazotti 
jogviszonyban, pedagógus 

munkakörben foglalkoztatottak 
Pedagógus-szakvizsga és továbbképzés 

 
  

 
20. Az óvoda szervezeti felépítése 
 
 

  Óvodavezető 
 

  
 Óvodatitkár 

     
       

           
           
    

Óvoda vezető 
  Szakmai 

Nevelőtestület 
    

munkaközösség    
Óvodavezető- 

helyettes 

  

      
vezetők          

          
           
           

  
Dajkák 

Technikai Szakmai 
  

dolgozók munkaközösségek        
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21. Az óvoda szervezeti egységei 

 
1. vezető beosztások 
 
2. alkalmazotti közösség 
 
3. nevelőtestület 
 
4. szakmai munkaközösség 
 
 
II. A működés rendje 
 
 
1.  A gyermekek fogadása (nyitva tartás), a vezetők benntartózkodása 
 
Az óvoda hétfőtől péntekig tartó, ötnapos munkarenddel egész éven át folyamatosan működik. 
 
A nyitvatartási idő napi 12 óra - 06.00 órától 18.00 óráig. 
 

Az óvoda üzemeltetése a fenntartó által meghatározott nyári zárva tartás alatt – esetenként karácsony és 
újév között – szünetel. Ilyenkor történik az óvoda szükség szerinti felújítása, karbantartása, valamint a 
nagytakarítás. 
 
A nyári zárás időpontjáról a szülőket április hó 15-ig tájékoztatjuk, ennek tudomásulvételét 
aláírásukkal igazolják. 
 
A nevelés nélküli munkanapról a szülőket 7 nappal előtte tájékoztatjuk. 
 
A nevelés nélküli munkanapról a szülőket szeptemberben, az éves munkatervben foglaltak alapján 
tájékoztatjuk. 
 
Az óvoda zárva tartási ideje alatt kéthetente egy alkalommal – külön megállapított beosztás szerint 
szerdai napokon 08.00 órától 16.00 óráig ügyeletet tartunk A hivatalos ügyek intézése az óvodatitkár 
irodájában történik. 
 
Rendezvények esetén a nyitvatartási időtől való eltérést az óvoda vezetője engedélyezi. Az intézmény 
nyitvatartási idején belül egy intézkedési jogkörrel rendelkező vezető az intézményben tartózkodik. 
 

Az ő akadályoztatásuk esetén délelőtti időszakban a nyitós, délutáni időszakban a zárós 
óvodapedagógus jogosult intézkedésre. 
 
 
Telephelyre vonatkozó külön előírások: 
 
A telephely intézmény nyitva tartása 07.00-16.00 óráig. A telephely intézmény nyitvatartási idején 
kívül, de a székhely intézmény nyitva tartási idején belül érkező/távozó gyermekek felügyeletét a 
székhely intézményben látjuk el. A 06.00-07.00 között érkező gyermekeket szüleik a székhely 
intézménybe viszik, ahonnan óvodapedagógus kísérettel 07.30-ra a telephely épületbe mennek. 16.00 
óra után a telephelyen még tartózkodó gyermekek óvodapedagógusi kísérettel a székhely intézménybe 
mennek, felügyeletüket 18.00 óráig az ott működő ügyeletes gyermekcsoport pedagógusa látja el. 
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2.  Az óvoda munkarendje 

 
2.1. Az óvoda vezetői munkarendjének szabályozása. 
 
Az intézmény vezetője vagy helyettese közül egyiküknek az intézményben kell tartózkodnia abban az 
időszakban, amikor foglalkozások vannak. Ezért az óvodavezető vagy helyettese közül legalább 
egyikük hétfőtől csütörtökig 08.00-16.00 óra között, pénteken 08.00-14.00 óra között az intézményben 
tartózkodik. Egyebekben munkájukat az óvoda szükségleteinek és aktuális feladataiknak megfelelő 
időben és időtartamban látják el. Mindkettejük akadályoztatása esetén a helyettesítés rendje szerint 
kell eljárni. 
 
2.2. A pedagógusok munkaidejének hossza, beosztása. 
 
Az óvodapedagógusok törvényes munkaideje heti 40 óra. Ennek 80%-át (heti 32 órát) mint kötött 
munkaidőt a gyermekekkel való közvetlen, teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozásokra kell 
fordítania. 
 
A munkaidő fennmaradó részének beosztását önmaga jogosult meghatározni. A le nem kötött 
munkaidőben ellátandó feladatok különösen a következők: 
 Foglalkozásokra való felkészülés 

 Gyermekek mérése, értékelése 

 Tehetség gondozás, a gyermekek fejlesztésével kapcsolatos feladatok 

 Óvodai programok szervezése 

 Gyermekvédelmi feladatok ellátása 

 Szülői értekezletek, fogadóórák megtartása 

 Családlátogatások 

 Részvétel nevelőtestületi értekezleten, megbeszélése. 

 A munkáltató által elrendelt továbbképzésen való részvétel 

 Kirándulások, óvodai programok szervezése 

 Munkaközösségi értekezleteken valórészvétel 

 Intézményi dokumentumok felülvizsgálatában, készítésében való részvétel 

 Szertár rendezés, leltározás, csoportszobák, folyosó dekorációjának kialakítása 

 
 
2.3. Pedagógusok munkarendjével kapcsolatos előírások 
 
A pedagógusok napi munkarendjét, és a helyettesítési rendet az óvodavezető vagy az helyettes 
állapítja meg heti rendszerességgel és váratlan esetekben szükség szerint. A konkrét napi 
munkabeosztások összeállításánál az intézmény feladatellátásának, zavartalan működésének 
biztosítását kell elsődlegesen figyelembe venni. Az intézmény vezetőségének tagjai, valamint a 
pedagógusok a fenti alapelv betartása mellett javaslatokat tehetnek egyéb szempontok, kérések 
figyelembe vételére. 
 
A pedagógus köteles 10 perccel foglalkozási beosztása előtt a munkahelyén megjelenni. 
 
A pedagógus a munkából való rendkívüli távolmaradását, annak okát lehetőleg előző nap, de 
legkésőbb az adott munkanapon 8.00. óráig köteles jelenteni az intézmény vezetőjének vagy 
helyettesének. Ezt megelőzően értesíti egyazon csoportba osztott kollégáját és intézkedik az aznapi 
helyettesítéséről.  
 
A pedagógus köteles várhatóan egy hetet meghaladó hiányzásának kezdetekor foglalkozás tervezetét 
kollégája rendelkezésére bocsátani, hogy akadályoztatása esetén kollégája biztosíthassa a gyermekek 
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számára a tervezett tevékenységeket. A táppénzes papírokat legkésőbb a táppénz utolsó napját követő 
3. munkanapon le kell adni a z óvodatitkárnak. Műszakcserét az óvodavezető vagy az óvodavezető 
helyettes engedélyezhet. .A pedagógusok számára – a kötelező óraszámon felüli – a nevelő munkával 
összefüggő rendszeres vagy esetenkénti feladatokra a megbízást vagy kijelölést az intézményvezető 
adja a vezető helyettes és a munkaközösség-vezetők javaslatainak meghallgatása után. 
 
A pedagógusok munkaidejének nyilvántartására szolgáló adatlapot – a mindenkor hatályos jogszabályi 
előírások követésével – az óvoda vezetője készíti el. 
 
Minden pedagógus köteles napi gyakorisággal pontosan vezetni saját munkaidő-nyilvántartó lapját, a 
hónap utolsó napján az aláírt nyilvántartó papírokat az óvodatitkárhoz köteles eljuttatni. 
 
2.4. Az óvoda nem pedagógus munkavállalóinak munkarendje 
 
Az intézményben a nem pedagógus munkavállalók munkarendjét a jogszabályok betartásával az 
intézmény zavartalan működése érdekében az intézményvezető állapítja meg. Munkaköri leírásukat az 
az óvodavezető készíti el. A törvényes munkaidő és pihenőidő figyelembevételével az intézmény 
vezetői tesznek javaslatot a napi munkarend összehangolt kialakítására, megváltoztatására, és a 
munkavállalók szabadságának kiadására. A nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak 
munkarendjét az óvodavezető határozza meg. A napi munkaidő megváltoztatása az intézményvezető 
szóbeli vagy írásos utasításával történik. 
 
3. Belépés és benntartózkodás azok részére, akik nem állnak jogviszonyban az intézménnyel 
 
A gyermekeket kísérő szülők kivételével, az intézménnyel jogviszonyban nem álló személyek az 
óvodatitkárnak jelentik be, hogy milyen ügyben jelentek meg az intézményben. 
 
Az óvodatitkár a feladatkörét meghaladó ügyekben jelentkező külső személyeket az 
intézményvezetőnek/helyettesének jelenti be. 
 
A fenntartói, szakértői, szaktanácsadói és egyéb hivatalos látogatás az intézmény vezetőjével történt 
egyeztetés szerint történik. 
 
Az óvodai csoportok látogatását más személyek részére kivételes és indokolt esetben az óvodavezető 
engedélyezi. 
 
Az ételszállítás abban az esetben, ha a gyermekek az udvaron tartózkodnak, a főbejáraton a folyosón 
keresztül történik. Rossz idő esetén, ha a gyermekek csoportszobában tartózkodnak az ebéd 
beszállítása az udvari kapun keresztül, a középső folyosói bejáraton lehetséges 
 
A konyhában csak az oda beosztott alkalmazottak tartózkodhatnak. 
 
Az intézmény által szervezett, valamint a szülők részvételével tartott rendezvények alkalmával az 
intézmény helyiségeinek használati rendjét az intézmény vezetője állapítja meg. 
 
A telephelyre vonatkozó külön előírások: 
 
A gyermekeket kísérő szülők kivételével, az intézménnyel jogviszonyban nem álló személyek az 
épületben tartózkodó portásnak jelentik be, hogy milyen ügyben jelentek meg az intézményben. A 
portás a feladatkörét meghaladó ügyekben jelentkező külső személyeket az épületben tartózkodó 
pedagógiai asszisztensnek jelenti be. 
A fenntartói, szakértői, szaktanácsadói és egyéb hivatalos látogatás az intézmény vezetőjével történt 
egyeztetés szerint történik. 



Borostyán  Természetvédő Óvoda    2014 Csobánka Fő út 11. OM: 201792 
Tel: 06/26/324 817   Email: borostyanovi@digikabel.hu  

Web: www.borostyanovoda.hu  
  

 

12 
 

Az óvodai csoportok látogatását más személyek részére kivételes és indokolt esetben az óvodavezető 
engedélyezi. 
 
4. Az ünnepek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok 
 
Az ünnepélyek, megemlékezések csoportonként, illetve közösen szervezhetők. 
 
Lehetőség szerint a belső termek is az ünnepekhez méltó díszítést kapnak. 
 
Az ünnepet – kellő időt biztosítva a felkészülésre – az óvónő a gyerekek számára érthető tartalommal, 
formával tegye emlékezetessé, bensőségessé. 
 
A gyermekközösséggel kapcsolatos megemlékezéseket, hagyományokat különböző szervezési 
formában az éves óvodai munkaterv tartalmazza, amit az óvónők saját csoportjukban egyedivé 
alakítanak, konkretizálnak. 
 

A gyerekek hagyományos ünnepei az intézményben: 
 
 Zöld jeles napok (Víz világnapja, Föld világnapja, Madarak- és Fák világnapja) 
 Mikulás 
 Advent 
 Karácsony 
 Farsang 
 Húsvét 
 Anyák napja 
 Gyereknap 
 Nemzeti ünnep 

 
Az intézményi szervezés igyekszik lehetővé tenni, hogy nyílt rendezvényeken a szülők együtt 
ünnepelhessenek gyermekeikkel. 
 
A helyi nevelési programban nem szereplő kirándulásokkal, mozi-, színház-, múzeumlátogatásokkal 
kapcsolatos kiadásokat a szülők fizetik (előzetes megbeszélés alapján). A kiránduláshoz a 
szülő/gondviselő írásos beleegyezése szükséges. 
 

A testület hagyományos ünnepei, eseményei: 
 
 Nyugdíjba menő munkatárs búcsúztatása 
 Munkába lépők köszöntése 
 Névnapok megünneplése 

 
Hagyományos rendezvényeink: 

 
 Terménybáb kiállítás és Családi nap októberben 

 Óvodapedagógusok adventi koncertje 

 Farsangi mulatság, 
 Adventi, húsvéti kézműves délután, 
 Közös év végi buszkirándulás 

 
Az intézmény hagyományápolásának és természetvédő programjának körében tartozó konkrét 
események, rendezvények nevét a helyi nevelési program tartalmazza. 
 
A hagyományápolással kapcsolatos feladatok: 



Borostyán  Természetvédő Óvoda    2014 Csobánka Fő út 11. OM: 201792 
Tel: 06/26/324 817   Email: borostyanovi@digikabel.hu  

Web: www.borostyanovoda.hu  
  

 

13 
 

 
A hagyományápolás az intézmény valamennyi dolgozójának, illetve ellátottjának a feladata. 
 
A hagyományápolással kapcsolatos feladatok célja az intézmény meglevő hírnevének megőrzése, 
illetve növelése. 
 
A hagyományápolás elsősorban a nevelőtestület feladata, mely tagjai közreműködése révén 
gondoskodik arról, hogy az intézmény hagyományai fennmaradjanak. A hagyományőrzés eszközei: 
 
 ünnepségek, rendezvények, 

 egyéb kulturális versenyek, 

 egyéb sportversenyek, 

 egyéb eszközök (például kiadványok, újság, honlap). 
 
Az intézmény hagyományai érintik: 

 
 az intézménnyel jogviszonyban álló gyermekeket, 
 a dolgozókat, 
 a szülőket. 

 
A hagyományápolás érvényesülhet továbbá az intézmény: 
 
 jelképhasználatával (például zászló, jelvény), 
 az intézmény belső dekorációjával. 

 
A nevelőtestület feladata, hogy a meglévő hagyományok ápolásán túl újabb hagyományokat 
teremtsen, majd gondoskodjon az újonnan teremtett hagyományok ápolásáról, megőrzéséről is. 
 
5. A pedagógiai munka belső ellenőrzése 
 
A belső ellenőrzés legfontosabb feladata az óvodában folyó pedagógiai tevékenység hatékonyságának 
mérése. A pedagógiai munka belső ellenőrzése a nevelési intézmény valamennyi pedagógiai 
tevékenységére kiterjed. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének célja az esetlegesen előforduló 
hibák mielőbbi feltárása, majd a feltárást követő helyes gyakorlat megteremtése. 
 
Az ellenőrzés célja másrészről a pedagógiai munka hatékonyságának fokozása. 
 
Az ellenőrzési tervet az óvodavezető-helyettes és a szakmai munkaközösség javaslatai alapján az 
óvodavezető készíti el. 
 
Az ellenőrzési terv tartalmazza az ellenőrzés területét, módszerét és ütemezését. 
Az ellenőrzési tervet az óvodában nyilvánosságra kell hozni (az éves munkaterv része). 
Az ellenőrzési tervben nem szereplő rendkívüli ellenőrzésről az óvodavezető dönt. 
 
Rendkívüli ellenőrzést kezdeményezhet: 

 
 az intézményvezető-helyettes, 

 a szakmai munkaközösség, és 

 a szülői szervezet is. 
 
Az intézményvezető minden pedagógus munkáját legalább egy alkalommal értékeli a nevelési év 
során. 
Az egyes nevelési területek ellenőrzésébe bevonhatja: 
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 az intézményvezető-helyettest, 

 a szakmai munkaközösségek vezetőit 

 a szakértői névjegyzékben szereplő szakértőt. Az ellenőrzés formái: 

 nevelőmunka gyakorlatának ellenőrzése, csoportlátogatás 

 beszámoltatás, 
 írásbeli dokumentációk ellenőrzése, 

 speciális felmérések, vizsgálatok. 
 
Az ellenőrzés tapasztalatait az érintettekkel ismertetni kell, akik arra írásban észrevételt tehetnek. A 
tanévzáró értekezleten értékelni kell a pedagógiai munka belső ellenőrzésének eredményeit, illetőleg 
az ellenőrzés általánosítható tapasztalatait, megállapítva az esetleges hiányosságok megszüntetéséhez 
szükséges intézkedéseket. 
 
 
6. A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje 

 
A gyermekek rendszeres egészségügyi felügyeletét, mint ingyenesen igénybe vehető szolgáltatást az 
intézmény biztosítani köteles, ennek keretében gondoskodnia kell arról, hogy az óvodába járó 
gyermekek évenként legalább egyszer fogászati, szemészeti és belgyógyászati vizsgálaton vegyenek 
részt. Az egészségügyi ellátás: 

 
 az óvodai gyermekorvos és 

 a védőnő 

 a fogorvos 

együttes szolgáltatásából áll. 
 
Az intézménnyel jogviszonyban lévő gyermekek intézményen belüli egészségügyi gondozását az 
intézménybe járó orvos és védőnő látja el. 
 
A védőnő kéthetente és szükség szerint látogatja az intézményt. A gyermekek egészségügyi ellátásával 
kapcsolatos adminisztráció a csoportnaplóban történik. (Dátum, résztvevő gyermekek névsora, a 
vizsgálat tárgya stb.) 
 
Az intézményvezető feladatai az egészségügyi ellátás keretében: 

 
 biztosítja az orvosi és védőnői munka feltételeit, 
 gondoskodik a szükséges pedagógusi felügyeletről, és 

 szükség szerint a gyermekek vizsgálatokra történő előkészítéséről. 

 
A fenntartó által biztosított feltételek mellett az óvodában évente egy alkalommal fogorvosi és 
szemészeti szűrés történik. 
 
Az intézmény működése során az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat által 
meghatározott szabályokat be kell tartani (fertőző gyerekek elkülönítése, csak a szülő érkezéséig, 
illetve a legszükségesebb ideig tartózkodhatnak az óvodában). 
 
Fertőző gyerekbetegség esetén a szülőnek az intézményt értesíteni kell. 
 
Fertőző megbetegedésről a szülőket értesítjük (faliújságon). 
 
Az intézményben a további megbetegedés elkerülése érdekében fokozott figyelmet kell fordítani a 
fertőtlenítésre, tisztaságra. 
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7. Intézményi védő, óvó előírások 
 
Általános előírások 
A gyermekekkel az óvodai nevelési év elején, valamint szükség szerint (pl. kirándulás előtt) 
életkoruknak és fejlettségi szintjüknek megfelelően ismertetni kell az óvó-védő előírásokat. Az 
ismertetés tényét és tartalmát dokumentálni kell. 
 
Az „Gyermekeinkkel megismertetendő balesetvédelmi szabályok” c. dokumentumban kerülnek 
meghatározásra azok a védő-óvó előírások, amelyeket a gyermekeknek az intézményben való 
tartózkodás során meg kell tartaniuk. 
 
Minden dolgozónak ismernie kell, és be kell tartania a munkavédelmi szabályzat, valamint a 
tűzvédelmi utasítás és a tűzriadó terv rendelkezéseit. 
 
A gyermekek biztonságos és egészséges környezetben történő nevelése érdekében a szükséges 
feltételrendszer vizsgálata, a feltételek javítása állandó feladat. 
 
A napközben megbetegedett gyermeket el kell különíteni, és le kell fektetni, szükség esetén azonnal 
orvoshoz kell vinni. Gondoskodni kell a szülők mielőbbi értesítéséről. 
 
A beteg gyermek az orvos által meghatározott időszakban nem látogathatja az óvodát. Azt, hogy a 
gyermek egészséges, orvosnak kell igazolnia. 
 
Minden pedagógus feladata, hogy a rábízott gyermekek részére az egészségük, testi épségük 
megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, és ezek elsajátításáról meggyőződjék, továbbá ha észleli, 
hogy a gyermek balesetet szenvedett, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges intézkedéseket 
megtegye. 
 
Fentiek érdekében: 
 
Minden nevelési év kezdetén, valamint kirándulások előtt és egyéb esetekben szükség szerint, minden 
óvodai csoportban – a gyermekek életkorának megfelelően – ismertetni kell az egészségük és testi 
épségük védelmére vonatkozó előírásokat, veszélyforrásokat és az elvárható magatartásformákat. Az 
óvoda csak megfelelőségi jellel ellátott játékokat vásárolhat. A játékot használó óvodapedagógus 
köteles a játékon feltüntetett vagy ahhoz mellékelt figyelmeztetést, feliratot és használati utasítást 
gondosan áttanulmányozni, és a játékszert annak megfelelően alkalmazni. 
 
Az intézmény dolgozói házi készítésű vagy használatú elektromos berendezéseket az intézménybe 
nem hozhatnak be. 
 
Az óvoda dolgozói csak olyan játékot, eszközt hozhatnak be az óvodába, amelyek a gyermekek és 
dolgozók testi épségét, egészségét nem veszélyeztetik. Az óvodában történő használatukra előzetes 
bemutatás után az óvodavezető ad engedélyt. A nem engedélyezett játékot és eszközt az óvodából 
történő kivitelig – a munkanap végéig – az óvodavezető által kijelölt szekrénybe kell zárni. Ittas 
szülőnek, illetve hozzátartozónak gyereket nem adunk ki. 
 
A gyerekek intézményen kívüli kísérése esetén 8 gyermek után egy óvodapedagógust és egy dajkát 
kell biztosítani. 
 
Gyermekbaleset estén az intézmény dolgozóinak feladata: 
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A gyermekek felügyeletét ellátó nevelőnek a gyermeket ért bármilyen baleset, sérülés vagy rosszullét 
esetén haladéktalanul meg kell tennie a következő intézkedéseket: 
 A sérült gyereket elsősegélyben kell részesítenie, ha szükséges, orvost kell hívnia. 

 A balesetet, sérülést okozó veszélyforrást a tőle telhető módon meg kell szüntetnie. 

 Minden gyermeki balesetet, sérülést, rosszullétet azonnal jelezni kell az 
intézményvezetőnek. 

 Értesítenie kell a gyermek szüleit. 
 
E feladatok ellátásában a gyermekbaleset helyszínén jelenlévő nevelőknek is részt kell vennie. 
 
A balesetet szenvedett gyermeket elsősegélynyújtásban részesítő dolgozó a sérülttel csak annyit tehet, 
amihez biztosan ért. Ha bizonytalan abban, hogy az adott esetben mit kell tennie, akkor feltétlenül 
orvost kell hívnia, és a beavatkozással meg kell várni az orvosi segítséget. 
 
Az intézményben történt balesetet, sérülést az intézményvezetőnek (az általa megbízott személynek) 
ki kell vizsgálnia. A vizsgálat során tisztázni kell a balesetet kiváltó okokat és azt, hogy hogyan 
lehetett volna elkerülni a balesetet. A vizsgálat eredményeképpen meg kell állapítani, hogy mit kell 
tenni hasonló balesetek megelőzése érdekében, és a szükséges intézkedéseket végre kell hajtani. 
A gyermekbaleset kivizsgálásába, ha a szülői szervezet igényli, be kell vonni a szülők képviselőjét. 
 
8. Rendkívüli esemény, bombariadó esetén szükséges teendők 
 
Az intézmény minden alkalmazottja köteles az általa észlelt rendkívüli eseményt közvetlen 
felettesének jelenteni. 
 
Az intézményvezető a rendkívüli esemény jellegének megfelelően haladéktalanul értesíti 
 az érintett hatóságokat, 
 a fenntartót, 
 a szülőket; 

 megtesz minden olyan szükséges intézkedést, amely a gyermekek védelmét, biztonságát 
szolgálja. 
 
Rendkívüli eseménynek számít különösen: 
 a tűz, 
 az árvíz, 

 a földrengés, 

 bombariadó, 
 egyéb veszélyes helyzet, illetve a nevelőmunkát más módon akadályozó, nehezítő körülmény. 

 
Bombariadó esetén az intézményvezető intézkedhet. Akadályoztatása esetén a szervezeti és működési 
szabályzatban szabályozott helyettesítési rend szerint kell eljárni. 
Az épület kiürítése a tűzriadó terv szerint történik. Fegyelmezetten, a menekülési útvonalon keresztül 
hagyja el mindenki az épületet – különösen figyelve, hogy semmilyen berendezéshez ne nyúljunk. 
 
Az épület kiürítésének időtartamáról, a gyermekek elhelyezéséről az intézkedést vezető hatóság 
információja alapján az óvodavezető, akadályoztatása esetén az intézkedéssel megbízott személy dönt. 
 
Jó idő esetén a gyermekeket a játszótérre visszük, egyéb esetben a Közösségi Házba. 
 
Rendkívüli eseményt, bombariadót az intézményvezető a szükséges és elengedhetetlen intézkedések 
megtétele után a fenntartó felé haladéktalanul jelentenie kell. Az esemény után az intézményvezető 
írásos jelentést küld a fenntartónak, mely tartalmazza az esemény leírását, a megtett intézkedéseket, az 
elhárítás módját és időtartamát és az esetleges következményeket. 
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9. Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendje 
 
Az oktatási ágazat irányítási rendszerével a Közoktatási Információs Rendszer (KIR) révén tartott 
elektronikus kapcsolatban elektronikusan előállított, hitelesített és tárolt dokumentumrendszert 
alkalmazunk a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően. Az elektronikus 
rendszer használata során feltétlenül ki kell nyomtatni és az irattárban kell elhelyezni az alábbi 
dokumentumok papír alapú másolatát: 
 
 az intézménytörzsre vonatkozó adatok módosítása 

 az alkalmazott pedagógusokra vonatkozó adatbejelentések 

 a gyermekek jogviszonyára vonatkozó bejelentések 

 az október 1-jei pedagógus és gyermek lista 

 
Az elektronikus úton előállított fent felsorolt nyomtatványokat az intézmény pecsétjével és az 
óvodavezető aláírásával hitelesített formában kell tárolni. 
 
Az egyéb elektronikusan megküldött adatok írásbeli tárolása, hitelesítése nem szükséges. 
 
A dokumentumokat a KIR rendszerében tároljuk, mely rendszerhez az óvodavezetőtől Jogosultságot 
kapott személyek (óvodatitkár, helyettes) férhetnek hozzá. 
 
Elektronikus úton előállított, papíralapú nyomtatványt (pl. digitális csoportnapló) az óvoda jelenleg 
nem használ. Ha erre sor kerül, a szervezeti működési szabályzatban meg kell határozni konkrét 
dokumentumok, nyomtatványok kezelési és hitelesítési rendjét, szabályait. 
 
10. A pedagógiai program és az intézményi dokumentumok nyilvánossága 
 
Az óvoda pedagógiai programjához a szülők és érdeklődők az óvoda honlapján. (borostyanovoda.hu) 
valamint az óvodaépület (székhely és telephely) folyosóján kifüggesztve bármikor hozzáférhetnek. 
Szóbeli tájékoztatást az óvoda pedagógiai programjáról az óvodavezető, akadályoztatása esetén az 
általa kijelölt óvodapedagógus adhat, fogadóórákon, nyílt napokon, valamint igény szerint bármikor, 
előre egyeztetet időpontban. 
 
Az óvoda házirendjét, szervezeti működési szabályzatát az intézmény honlapján közzétesszük, 
valamint a z épület folyosóján kifüggesztve megtalálhatóak. A házirend ezen kívül minden 
csoportszoba ajtaján kifüggesztve megtalálható és az első szülői értekezleten az újonnan belépő 
óvodások szüleinek átadásra kerül. 
 
Az intézmény éves munkaterve a vezetői és nevelői szobában található, valamint rövidített kivonatát a 
nevelési év elején minden pedagógus papíralapon megkapja. 
 
11. A dohányzásra vonatkozó szabályok 
 
Az intézmény egész területén tilos a dohányzás, az óvodai életen kívül szervezett rendezvények 
alkalmával is. 
 
III. A kapcsolattartás rendje, formái, feladatok, a helyettesítés rendje 
 
Belső kapcsolatok 
 
1. A vezetők közötti feladatmegosztás, kapcsolattartás. 
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1.1 Óvodavezető, az óvoda egyszemélyi felelőse. 

 
Az óvodavezető felel: 
 
 az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, 
 a takarékos gazdálkodásért, 

 a pedagógiai munkáért, 
 a gyermekvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, 

 a nevelőmunka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, 

 a gyermekbalesetek megelőzéséért, 

 a gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért, 

 a pedagógusi középtávú továbbképzési program, valamint az éves beiskolázási terv 
elkészítéséért, 

 a pedagógusok továbbképzésének megszervezéséért, 

 gyakorolja a munkáltatói jogokat, 
 dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály vagy 

kollektív szerződés nem utal más hatáskörbe, 
 az alkalmazottak foglalkoztatására, élet- és munkakörülményeire vonatkozó 

kérdések tekintetében jogkörét jogszabályban előírt egyeztetési kötelezettség 
megtartásával gyakorolja, 

 rendkívüli szünetet rendel el, ha rendkívüli időjárás, járvány, természeti csapás vagy más 
előreláthatatlan ok miatt a nevelési intézmény működése nem biztosítható, vagy az
 intézkedés elmaradása jelentős veszéllyel, illetve helyrehozhatatlan kárral 
járna. 

 Intézkedéséhez be kell szerezni a fenntartó egyetértését, illetve, ha ez nem lehetséges, a 
fenntartót haladéktalanul értesíteni kell, 

 felel a közoktatási információs rendszerrel kapcsolatos tájékoztatási feladatokért, az óvoda 
ügyintézésének, irat- és adatkezelésének, adattovábbításának szabályosságáért, 

 felel a nemdohányzók védelmére előírt feltételek biztosításáért. 

 
Az óvodavezető kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

 
 a nevelőtestület vezetése, 
 a pedagógiai munka irányítása, 
 a tanügy-igazgatási döntések meghozatala, 

 a munkáltatói döntések meghozatala, 

 a kötelezettségvállalás, 
 a kiadmányozási jogkör gyakorlása, 
 közvetlenül irányítja az óvodavezető-helyettest, az óvodatitkárt, a technikai vagy kisegítő 

alkalmazottakat, 

 fenntartó előtti képviselet. 
 
Az óvodavezető feladata: 

 
 a nevelőtestületi értekezlet és az alkalmazotti közösség értekezletének előkészítése, 

vezetése, 

 a döntések (állásfoglalások) végrehajtásának megszervezése és ellenőrzése,  

 a nevelőmunka irányítása és ellenőrzése, 

 a rendelkezésre álló költségvetés alapján az intézmény működéséhez szükséges 
személyi és tárgyi feltételek biztosítása, 

 a munkavállalói érdek-képviseleti szervekkel, a szülői szervezettel való 
együttműködés, 
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 a kötelezettségvállalási, munkáltatói és kiadmányozási jogkör gyakorlása, 

 az intézmény külső szervek előtti teljes képviselete azon lehetőség 
figyelembevételével, hogy a képviseletre meghatározott ügyekben eseti vagy 

állandó megbízást adhat, 
 a jogszabályok által a vezető hatáskörébe utalt – és át nem ruházott – feladatok 

ellátása, 

 a gazdálkodási feladatokban közreműködő óvodatitkár, irányítása, 
 a nemzeti és óvodai ünnepek méltó megünneplése, 
 a gyermekek fejlődésével kapcsolatos tájékoztatás szervezése,  

 a gyermekek felügyeletének megszervezése a nevelés nélküli munkanapokon, ha a 
szülők igénylik, 

 

 a szülők írásbeli nyilatkozatának beszerzése minden olyan döntéshez, amelyből 

a szülőre fizetési kötelezettség hárul, 
 az óvodai jelentkezés idejének és módjának nyilvánosságra hozatala a fenntartó által 

meghatározottak szerint, 
 igazgatási feladatok ellátása 

 az intézménybe felvett gyermekek nyilvántartása, az illetékes jegyző értesítése, 

ha olyan gyermeket vett fel, vett át, akinek lakóhelye nem az intézmény székhelyén 
van, a gyámhatóság értesítése, ha a felvételt a gyámhatóság kezdeményezte, 

 a tanköteles életkorba lépéskor a gyermek fejlettségével kapcsolatos igazolások 
kiadása, jogszabály szerinti javaslatok megtétele, 

 a szülők értesítése az intézmény nyári zárva tartásáról, a nevelés nélküli 
munkanapokról, a felvétellel, átvétellel, az óvodai elhelyezés megszűnésével 

kapcsolatos döntésekről, az igazolatlan mulasztás következményeiről, a 
nyilvántartásból való törlésről, továbbá minden olyan intézkedésről, amire az 
értesítést a jogszabály előírja. 

 
1.2 Óvodavezető-helyettes  
 
Feladata: 

 a vezetői tevékenységet az óvodavezető közvetlen irányítása mellett végzi, 
 az intézményvezető akadályoztatása esetén korlátozott jogkörben – el nem halasztható ügyek 

intézésével – ellátja az óvodavezető helyettesítését, 
 nevelési területen közreműködik a vezető által meghatározott tevékenység irányításában, 
 közvetlenül szervezi és irányítja a dajkák munkáját, 
 a szabadságolási terv elkészítése. 
 Heti munkabeosztás elkészítése 

 
Felelős: 

 a házi továbbképzések megszervezéséért, 

 a szakmai munkaközösség működési feltételeinek biztosításáért, 

 

 a munkarend, munkabeosztás elkészítéséért, 

 a szülői szervezet (közösség) működésének segítéséért, valamint 

 a helyettesítési beosztás elkészítéséért. 
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2. A vezetők közti kapcsolattartás a helyettesítés rendje 
 
Az intézményvezető távollétében a teljes vezetői jogkört az intézményvezető helyettes gyakorolja. A 
reggeli és délutáni ügyeleti időben, valamint a vezető és helyettes egyidejű távolléte esetén a vezetői 
feladatok ellátásában közreműködnek a munkarend szerint dolgozó óvodapedagógusok. Intézkedésre a 
Szakmai munkaközösségi vezető és a BECS vezető jogosult. Intézkedési jogköre kiterjed a halasztást 
nem tűrő ügyekre, a gyermekek biztonságának megóvásával összefüggő feladatokra. 
 
A telephelyre vonatkozó külön előírások: 
 
A telephelyen dolgozó pedagógusok és a pedagógiai asszisztens állandó telefonkapcsolatban van az 
intézmény vezetőjével, vagy helyettesével. A vezető vagy helyettese esetleges elérhetetlensége esetén, 
valamint a halasztást nem tűrő ügyek esetében a vezetői feladatok ellátásában a telephelyen tartózkodó 
pedagógus jogosult intézkedni. Intézkedési jogköre kiterjed a halasztást nem tűrő ügyekre, de 
elsősorban a gyermekek biztonságának megóvásával kapcsolatos feladatokra. 
Az óvodavezető és a helyettes heti egy alkalommal megbeszélést tartanak. A vezetőséget havonta 
legalább egyszer össze kell hívni. 
 
Az összehívásról a vezető gondoskodik. Az ülésekre a tárgyalt napirend függvényében meg kell hívni: 
 a szakmai munkaközösség vezetőjét, 
 a szülői szervezet (közösség) képviselőjét, 
 a közalkalmazotti képviselő 

 

 

3. A vezetők és a szervezeti egységek közti kapcsolattarás rendje, formái. 
 
3..1. Nevelőtestület 

 
A nevelőtestület – a köznevelési törvény 70. § alapján – a nevelési–oktatási intézmény 
pedagógusainak közössége, nevelési és oktatási kérdésekben az intézmény legfontosabb tanácskozó és 
határozathozó szerve. A nevelőtestület tagja a nevelési-oktatási intézmény valamennyi pedagógus 
munkakört betöltő munkavállalója, valamint a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő egyéb 
felsőfokú végzettségű dolgozója. 
 
A nevelési és oktatási intézmény nevelőtestülete a nevelési és oktatási kérdésekben a nevelési – 
oktatási intézmény működésével kapcsolatos ügyekben a köznevelési törvényben és más 
jogszabályokban meghatározott kérdésekben döntési, egyébként pedig véleményező és javaslattevő 
jogkörrel rendelkezik. 
 
A nevelőtestület döntési jogköre: 

 
 a pedagógiai program és módosításának elfogadása, 

 a szervezeti és működési szabályzat és módosításának elfogadása, 

 a nevelési intézmény éves munkatervének elkészítése, 
 a nevelési intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadása, 

 a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztása, 

 a házirend elfogadása, 

 az intézményvezetői pályázathoz készített vezetési programmal összefüggő 

szakmai vélemény kialakítása, 
 a nevelési tanácsadó vagy a szakértői és rehabilitációs bizottság szükség szerinti 

megkeresésére  

 jogszabályban meghatározott más ügyek. 
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A nevelőtestület véleményét ki kell kérni: 
 
 pedagógusok külön megbízásainak elosztása során, 
 vezető helyettes megbízása, illetve a megbízás visszavonása előtt, 

 pedagógusok, gyermekek csoportbeosztásakor, 
 munkaközösség-vezetői megbízásról. 

 
A nevelőtestület véleményt nyilváníthat az intézményt érintő bármely kérdésről. 
 
A nevelőtestület értekezletei: 
 
A nevelőtestület feladatainak ellátása, a szakmai kapcsolattartás a munkaterv szerint ütemezett 
nevelőtestületi értekezleten, munkaértekezleteken, illetve a rendkívüli nevelőtestületi értekezleten 
valósul meg. 
 
A nevelési év tervezett nevelőtestületi értekezletei: 
 
 tanévnyitó értekezlet, 
 félévi értekezlet, 

 tanévzáró értekezlet. 

 
Rendkívüli nevelőtestületi értekezletet kell tartani, ha 

 
 az óvodavezető összehívja, 

 a nevelőtestület egyharmada kéri, 
 a szülői szervezet kezdeményezi, akkor, ha a kezdeményezést a nevelőtestület elfogadja. 

 
A nevelőtestületi értekezletről tartalmi jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet az 
intézményvezető, a jegyzőkönyvvezető és a nevelőtestület jelenlevő tagjai közül két hitelesítő írja alá. 
A döntések az intézmény iktatott iratanyagába kerülnek, határozati formában. 
 
A nevelőtestület az óvodavezető irányításával heti munkaértekezletet tar, melyeken az aktuális heti, 
napi tevékenységeket, problémákat beszéli meg. A munkaértekezletek pontos időpontját a 
munkatervben kell meghatározni egy nevelési évre előre. 
 
A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházása, továbbá a feladatok ellátásával megbízott 
beszámolására vonatkozó rendelkezések 
A nevelőtestület nem ruházhatja át a következő jogköreit: 
 
 nevelési program elfogadása 

 szervezeti és működési szabályzat elfogadása 

 a házirend elfogadása, 

 az intézményvezetői pályázathoz készített vezetési programmal összefüggő szakmai 
vélemény kialakítása, 

 
3.2 Alkalmazotti közösség 
 
Az alkalmazotti közösséget az intézményben dolgozó valamennyi közalkalmazott alkotja. 
 
Alkalmazotti értekezletet kell tartani: a jogszabályban meghatározott fenntartói döntések előzetes 
véleményezésére, amelyek az intézmény megszüntetésével, átszervezésével, feladatának 
megváltoztatásával, nevének megállapításával, költségvetésének meghatározásával és módosításával, a 
vezetői megbízással kapcsolatosak. 
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Az alkalmazotti közösség értekezlete biztosítja a szakmai munkát végző óvodapedagógusok, valamint 
a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő dajkák, ügyintéző és műszaki, kisegítő dolgozók 
együttműködését. 
 
Alkalmazotti értekezletre évente háromszor, ezen kívül a jogszabályban meghatározottak szerint kerül 
sor. Alkalmazotti értekezletet az óvoda vezető hívja össze Az előre tervezhető értekezletek időpontját 
az éves munkaterv tartalmazza. 
 
3.3 Szakmai munkaközösség 
 
A pedagógusok szakmai munkaközösséget hozhatnak létre azonos feladatok ellátására. 
A szakmai munkaközösség tagjai közül évenként a munkaközösség irányítására, koordinálásra 
munkaközösség-vezetőt választanak, akit az intézményvezető bíz meg a feladatok ellátásával. 
 
A munkaközösségek évenként, az igényeknek megfelelően változhatnak. 
 
Feladatai: 
 
 segítséget ad szakmai, módszertani kérdésekben a nevelőmunka tervezéséhez, 

szervezéséhez, ellenőrzéséhez, 

 a tagok véleményezhetik a feladatok megvalósulását, munkájuk során javaslatot 
tehetnek a nevelőmunka változtatására, 

 igényelheti szaktanácsadó segítségét, 
 támogatja a pályakezdő és új pedagógusok munkáját, 
 összehangolja az egységes intézményi követelményrendszert, 

 végzi a nevelőtestület által átruházott feladatokat, javaslatokat tehet a helyi 
nevelési program módosítására. 

 
A szakmai munkaközösségek rendszeresen, kéthetente megbeszélést tartanak, mely megbeszélésekről 
emlékezetőt készítenek. Tevékenységükről a heti munkaértekezleteken, valamint a nevelőtestületi 
értekezleteken tájékoztatják az óvoda vezetését és a nevelőtestületet. Munkájukról a munkaközösség 
vezetője a nevelési év végén átfogó írásbeli beszámolót készít, mely beszámoló melléklete az 
intézményvezető által a fenntartó felé készített átfogó intézményi beszámolónak. 
 
A munkaközösség-vezető feladatai és jogai: 
 összekötő a munkaközösség és az óvoda vezetője között, 
 adott témában együttműködik a szaktanácsadóval és a területgondozóval, 

 képviseli a munkaközösséget szakmai fórumokon, az intézményen belül és kívül, 

 állásfoglalásai, javaslatai előtt köteles meghallgatni a munkaközösség tagjait, 

 tájékoztatást ad a nevelői értekezletek napirendi pontjaival kapcsolatban, 
 irányítja a munkaközösség tevékenységét, felelős a szakmai munkáért, értekezletet hív össze, 

hospitálást, látogatást szervez, 

 

 ellenőrzi a munkaközösségi tagok szakmai munkáját, hiányosságok esetén intézkedést 
kezdeményez az intézményvezető felé, 

 összeállítja a nevelési program és a munkaterv alapján a munkaközösség éves munkatervét – 
mely az óvoda éves munkatervének melléklete, 

 beszámol a nevelőtestületnek a munkaközösség tevékenységéről, 

 szakmai továbbképzésekre ad javaslatot, 
 véleményezi a vezetői pályázatokat. 
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Részletes feladatait munkaköri leírása tartalmazza, amit minden tanév elején az érintett 
munkaközösség-vezetőkkel a vezető módosít. 
3.4. A nem pedagógus-munkakörben alkalmazottak 
 
 Dajka 

 Takarító 

 Konyhai dolgozó 

 Óvodatitkár 

 Pedagógiai asszisztens 

 
Az intézményi titkár az intézményvezetőhöz közvetlenül beosztott ügyintéző, feladatait munkaköri 
leírása határozza meg. 
 
A dajkák az óvodában önálló csoportot alkotnak. A dajkák munkaértekezleteit az óvodavezető-
helyettes hívja össze az éves munkaterv szerint. Rendkívüli esetben az óvodavezető engedélyével 
hívható össze. 
 
3.5. . Az óvodai szülői szervezet 
 
Az óvodában működő szülői szervezet a Szülői Munkaközösség (a továbbiakban: SZMK). 
Döntési jogkörébe tartoznak az alábbiak: 
 
 saját szervezeti és működési rendjének, munkaprogramjának meghatározása, 

 a képviseletében eljáró személyek megválasztása (pl. a szülői munkaközösség elnöke, 
tisztségviselői), 

 a szülői munkaközösség tevékenységének szervezése, 

 saját pénzeszközeikből segélyek, anyagi támogatások mértékének, felhasználási módjának 
megállapítása. 

 
Az SZMK munkáját az óvoda tevékenységével az óvoda vezető-helyettes koordinálja. A SZMK 
vezetőségével történő folyamatos kapcsolattartásért, az SZMK véleményének a jogszabály által előírt 
esetekben történő beszerzéséért az óvodavezető a felelős 
 
3.6. A vezetők, valamint az óvodai szülői szervezet (közösség) közötti kapcsolattartás rendje 
 
Az intézmény szülői szervezetét a csoportok, osztályok szülői közösségei alkotják. A kapcsolattartás 
rendjét az általuk megalkotott és az intézmény vezetése által is elfogadott szervezeti és működési 
szabályzat tartalmazza. A szülői szervezet és az óvoda közti kapcsolatot az óvoda vezető helyettes 
koordinálja. 
 
Külső kapcsolatok: 
 
4. Család és- Gyermekjóléti Szolgálattal 
 
Az intézmény szokásos kapcsolattartásán kívül azonnal felveszi a kapcsolatot, ha: 
 
a gyermek veszélyeztetettségét tapasztalja a gyermeket veszélyeztető okokat pedagógiai eszközökkel 
nem tudja megoldani, esetmegbeszélésre tart igényt, a szolgálat beavatkozását szükségesnek ítéli. A 
rendszeres kapcsolattartás szervezése, felügyelete, irányítása az intézményvezető vagy az általa 
megbízott személy feladata. Megbízott személy esetén legalább havi rendszerességgel konzultáció/ 
beszámolás szükséges az intézményvezetővel. 
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5. Pedagógiai Szakszolgálattal 
 
Az intézmény a gyermek fejlesztése, gondozása érdekében szükség szerint közreműködik a 
Szakszolgálat vezetőjével, munkatársaival. Az együttműködésért a gyermekkel közvetlenül foglalkozó 
pedagógusok tartoznak felelősséggel. 
 
6. Egészségügyi szolgáltatókkal 
 
Az intézmény folyamatos kapcsolatot tart az óvodaorvossal, védőnővel, fogorvossal. 
 
A kapcsolat formája, módja személyes találkozók, rendszeres szűrővizsgálatok, tájékoztatók az 
óvodapedagógusok részére az aktuális egészségügyi teendőkről. (járványok, influenza stb.) Az 
óvodaorvos, védőnő, fogorvos elérhetőségét, az intézményi és a rendelőintézeti rendelési időt az óvoda 
faliújságára ki kell függeszteni, valamint a nevelési év első szülői értekezletén ki kell hirdetni. 
 
4. Fenntartóval 
 
A kapcsolattartás folyamatos, elsősorban a következő területekre terjed ki: 

 intézmény átszervezése, megszüntetése, 
 intézmény tevékenységi körének módosítása, 
 intézmény költségvetésének megállapítása, módosítása, végrehajtása.  

 
A kapcsolattartása formái: szóbeli tájékoztatás, írásbeli utasítások, beszámolók, egyeztető tárgyalások 
 
5. Civil szervezetekkel, alapítványokkal 
 
Az óvoda pedagógiai programjának végrehajtása során különböző programok, tevékenységek 
szervezésébe bevonhat különböző szervezeteket, alapítványokat, vagy ezek programjaiba 
bekapcsolódhat. Az egyeztetést, kapcsolatfelvételt az óvodavezető által megbízott óvodapedagógus 
jogosult intézni, akit a vezető a nevelőtestület egyetértésével jelöl ki. A közös programokat az éves 
munkaterv tartalmazza. 
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Záró rendelkezések 

 
Jelen szervezeti és működési szabályzat kiterjed az intézménnyel jogviszonyban állókra és mindazon 
személyekre (a rájuk vonatkozó rendelkezések erejéig), akik belépnek az intézménybe. 
 
Jelen egységes szerkezetbe foglalt szervezeti és működési szabályzat a nevelőtestületi elfogadás 
napján lép hatályba. 
 
Jelen SZMSZ-t mellékleteivel együtt a Borostyán Természetvédő Óvoda nevelőtestülete 2019. 
augusztus 30. napján megtartott, határozatképes értekezletén fogadta el. 
 
Jelen volt: 1 fő óvodavezető, 7 fő óvodapedagógus. (További részt vett 4fő pedagógiai asszisztens.) 
Igen szavazat: 8 (+4 ) Nem szavazat: 0 Tartózkodott: 0 
 
 

P.H. 
 
 
 

Dátum: Csobánka, 2019.08.30.   Szabadosné Balga Diána 
             Óvodavezető  
 
 
 

LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK 
 
 

 
 
A Nevelőtestület rendkívüli értekezletén a Szervezeti és Működési Szabályzatot a mellékleteivel 
együtt elfogadta. 
 
 
                                                                                                      ………………………. 
                                                                                                      Nevelőtestület nevében 
 
 
 
 
 
Az intézmény Szülői Szervezete egyetértését nyilvánította. 
                                      
 
Tájékoztatásul Csobánka Önkormányzata megkapta. 
 
 
 
 
 
 
 
Csobánka, 2019.augusztus 30. 
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1. sz. Melléklet Adatkezelési szabályzat 
 

 
I. Általános rendelkezések 

 
I. Általános rendelkezések 
 
1. Az adatkezelési szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) célja: 
Jelen Szabályzat célja, hogy a Borostyán Természetvédő Óvoda (székhely: 2014 Csobánka, Fő út 11., 
OM azonosító: 201792) mint adatkezelő (a továbbiakban: Óvoda) által az alkalmazottak, valamint a 
gyermekek adatainak nyilvántartása, kezelése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, intézményi 
rendjének megállapítása, az ezekkel összefüggő adatvédelmi követelmények szabályozása a 
mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően. 
 
2. A Szabályzat alapját képező jogszabályok: 

 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény (a továbbiakban: Nktv.), 
 Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

Törvény (a továbbiakban: Info tv.), 
 a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII törvény (Kjt.) 83/B.-D. §-ai és az 

5. számú melléklete, 
 a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012 (VII.31.) EMMI rendelet, 
 az Európa Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése 

tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK 
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (a továbbiakban: GDPR) 

A Szabályzatban használt fogalmakat az Info tv 3. §-a és a GDPR 4. cikke szerint kell értelmezni.  
A személyes adatok kezelésére vonatkozóan a GDPR 5. cikkében megfogalmazott elveket 
érvényesíteni kell. 
 
3. A szabályzat hatálya: 
A Szabályzat hatálya kiterjed az intézmény vezetőjére, vezető beosztású alkalmazottjaira, minden 
közalkalmazottjára, vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban álló természetes személyekre, 
továbbá az intézménnyel jogviszonyban álló gyermekre, törvényes képviselőikre. Kiterjed továbbá 
minden olyan személyre, aki az Óvoda használatában álló domain alatt üzemeltetett honlapot 
(http://borostyanovoda.hu/) használja és ott önkéntesen adatot szolgáltat az Óvoda részére. 
 
4. E szabályzat alapján kell ellátni 

 a közalkalmazotti alapnyilvántartást, valamint a közalkalmazott személyi iratainak és 
adatainak kezelését (továbbiakban együtt: közalkalmazotti adatkezelés),  

 a gyermekek adatainak nyilvántartását, továbbítását, kezelését (továbbiakban: gyermeki 
adatkezelés), 

Jelen Szabályzat alkalmazandó minden olyan esetben, amikor az Óvoda a természetes személyek 
személyes adatait részben vagy egészben automatizált módon kezeli, valamint olyan esetekben is, 
amikor a személyes adatok nem automatizált adatkezelése valamely nyilvántartási rendszer részét 
képezi, vagy ilyen nyilvántartási rendszer részévé kívánják azt tenni. 
 
5. E szabályzatot megfelelően kell alkalmazni a közalkalmazotti jogviszonyok megszűnése után, 
illetve e jogviszony létesítésére irányuló előzetes eljárásokra. 
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A gyermekekkel kapcsolatos titoktartási kötelezettség független a közalkalmazotti jogviszony 
fennállásától, annak megszűnése után határidő nélkül fennmarad. 
 
 
 
II. A közalkalmazottakra vonatkozó adatkezelés 
 
1. Felelősség a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő adatok kezeléséért 
Az intézményben a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő adatok kezeléséért 

 az intézmény vezetője, 
 az érintett közalkalmazottak tekintetében a teljesítményértékelést végző vezető  
 az óvodatitkár  
 személyügyi adatkezelésben bármely formában közreműködő közalkalmazott, 
 a közalkalmazott a saját adatainak közlése tekintetében tartozik felelősséggel. 

Az intézmény vezetője felelős a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő adatok védelmére és 
kezelésére vonatkozó jogszabályok, valamint e Szabályzatban rögzített előírások megtartásáért, illetve 
e követelmények ellenőrzéséért. 
A teljesítményértékelést végző vezető felelősségi körén belül gondoskodik arról, hogy a 
teljesítményértékelés folyamatába bevont harmadik személy kizárólag csak a jogszerű és tárgyilagos 
teljesítményértékeléshez szükséges adatokat ismerhesse meg. 
A vezető felelős azért, hogy az illetményszámfejtés körébe tartozó adatok intézményen belüli 
feldolgozása és továbbítása során az adatvédelmi rendelkezéseket betartsák. 
 
2. Az alkalmazottak nyilvántartott adatai 
 A nyilvántartott adatok: 

 név, születési hely és idő, állampolgárság; 
 lakóhely, tartózkodási hely, telefonszám és egyéb közvetlen elérhetőségek, 
 a személy azonosítására alkalmas azonosító számok (TAJ-szám, adószám, pedagógus 

igazolvány, személyi igazolvány, lakcímkártya száma) 
 hatósági erkölcsi bizonyítvány száma, kelte 
 családi állapot, gyermekek, illetve eltartottak száma, eltartás kezdete 
 közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó adatok: 

— iskolai végzettség, szakképesítés, alkalmazási feltételek igazolása, 
— munkában töltött idő, közalkalmazotti jogviszonyba beszámítható idő, 
— korábbi munkaviszonyok adatai, 
— besorolással kapcsolatos adatok, 
— alkalmazott által kapott kitüntetések, díjak és más elismerések, címek, 
— munkakör, munkakörbe nem tartozó feladatra történő megbízás, 
— munkavégzésre irányuló további jogviszony, fegyelmi büntetés, 
— kártérítésre kötelezés, 
— munkavégzés ideje, túlmunka ideje, illetmény, továbbá az azokat terhelő tartozás és 

annak jogosultjai, 
— szabadság, kiadott szabadság, 
— alkalmazott részére adott juttatások és azok jogcímei, 
— az alkalmazott munkáltatóval szemben fennálló tartozásai, azok jogcímei, 
— a közalkalmazott munkából való távollétének jogcíme és időtartama, 
— a közalkalmazotti jogviszony megszűnésének, valamint a végleges és a határozott 

idejű áthelyezés időpontja, módja, a végkielégítés adatai 
 
A nyilvántartott és kezelt adatok köre alapvetően megegyezik a  Kjt. 5. számú mellékletében 
meghatározott adatkörök adataival, ezért az alkalmazottak adatainak nyilvántartására a 
közalkalmazotti alapnyilvántartás vezetésére szolgál a Szabályzat melléklete szerinti adatlapok 
formájában. 
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A közalkalmazotti alapnyilvántartás rendezetten tárolja és feldolgozza a közalkalmazott 
közalkalmazotti jogviszonyával összefüggésben keletkezett és az azzal kapcsolatban álló adatait. 
A közalkalmazotti alapnyilvántartás adatkörén kívül – törvény eltérő rendelkezése hiányában – 
adatszerzés nem végezhető, ilyen adat nem tartható nyilván. 
Az intézmény külön törvény alapján nyilvántartja a közalkalmazott bankszámlaszámát, valamint a 
magán-nyugdíjpénztári tagságával kapcsolatos adatokat. 
3. A közalkalmazotti adatkezelésben közreműködők feladatai 
Az intézmény közalkalmazottainak adatkezelését az óvodatitkár (továbbiakban: megbízott személy) 
végzi. Feladatkörén belül a megbízott adatokat kezeli. 
A magasabb vezető beosztású vezető tekintetében a közalkalmazotti adatkezelést a munkáltatói 
jogokat gyakorló fenntartó szerv látja el. 
A közalkalmazotti alapnyilvántartás  adatköréből a munkából való rendes szabadság miatti távollét 
időtartamának nyilvántartását a megbízott személy vezeti. 
A közalkalmazotti alapnyilvántartás személyi juttatásokról szóló adatköréhez tartozó nyilvántartást a 
megbízott személy vezeti, amelyből egy példányt a tárgyév zárását követően a személyzeti anyagok 
közé kell helyeznie. 
A megbízott személy felelősségi körén belül köteles gondoskodni arról, hogy: 

 az általa kezelt, a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő adat és megállapítás az 
adatkezelés teljes folyamatában megfeleljen a jogszabályi rendelkezések tartalmának; 

a személyi iratra csak olyan adat, illetve megállapítás kerülhessen, amelynek alapja közokirat vagy 
közalkalmazott írásbeli nyilatkozata, írásbeli rendelkezése, bíróság vagy más hatóság döntése, illetve 
jogszabályi rendelkezés,  

 a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő adat helyesbítését és törlését egyeztesse az 
óvodavezetővel,ha megítélése szerint a személyi iraton szereplő adat a valóságnak már nem 
felel meg, 

 ha a közalkalmazott nem általa szolgáltatott adatainak kijavítását vagy helyesbítését kéri, 
kezdeményezze az óvodavezetőnél az adathelyesbítés, illetve kijavítás engedélyezését, 

 a közalkalmazott írásbeli hozzájárulásának beszerzéséről az önkéntes adatszolgáltatás 
körébe tartozó adatok nyilvántartását megelőzően. 

Személyügyi nyilvántartási feladatban működik közre minden olyan közalkalmazott, aki az 
intézménynél tevékenysége során közalkalmazotti alapnyilvántartás adatkörével és a személyi irattal 
összefüggő adatot is kezeli. 
 
4. A közalkalmazotti alapnyilvántartás vezetése, az adatok továbbítása 
A közalkalmazotti alapnyilvántartás számítógépes módszerrel is vezethető. Ez esetben – a következő 
kivétellel – papíralapú adatlapot nem kell vezetni. 
A számítógéppel vezetett adatokat ki kell nyomtatni a közalkalmazott 

 adatainak első alkalommal történő felvételekor, ebben az esetben az érintett 
közalkalmazott aláírásával igazolja az adatok valódiságát, 

 áthelyezéskor, 
 közalkalmazotti jogviszonyának megszűnése esetén, valamint 
 a betekintési jog gyakorlójának erre irányuló külön kérelmére (azokat az adatokat, 

amelyekre betekintési joga kiterjed). 
Az előzőek alapján készített iratokat személyi iratként kell kezelni. 
A számítógépes módszerrel vezetett alapnyilvántartásból a közalkalmazotti jogviszony megszűnése és 
végleges áthelyezése esetén azonnal és véglegesen törölni kell a közalkalmazott személyazonosító 
adatait. Statisztikai célokból a személyazonosításra alkalmatlan adatok továbbra is felhasználhatók. 
A technikai azonosító a közalkalmazott egyéni azonosítására szolgáló számjegy. Az egyéni azonosítót 
az intézmény nem változtathatja meg a közalkalmazotti jogviszony fennállása alatt. A technikai 
azonosítóról az adatok megismerése végett a jogosultakon kívül másnak tájékoztatás nem adható. 
Az adatokat védeni kell a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, megsemmisítés, jogosulatlan 
továbbítás és nyilvánosságra hozatal ellen.. 
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A közalkalmazotti alapnyilvántartás adatai közül a munkáltató megnevezése, a közalkalmazott neve, 
továbbá a besorolására vonatkozó adat közérdekű, ezeket az adatokat a közalkalmazott előzetes tudta 
és beleegyezése nélkül nyilvánosságra lehet hozni. 
A közérdekű adatokon kívül a közalkalmazott nyilvántartott adatairól – a jogszabályban meghatározott 
esetek és a közalkalmazott erre irányuló írásbeli kérelme kivételével – tájékoztatás nem adható. 
A közalkalmazott személyi anyagát az áthelyezéshez kapcsolódó eset kivételével kiadni nem lehet. 
Az intézmény a nem nyilvános személyes adatokat csak jogszabályban meghatározott esetekben és 
célokra, illetve az érintett közalkalmazott erre irányuló írásbeli kérelmére használhatja fel, vagy 
adhatja át harmadik személynek. 
Az adattovábbítás a munkáltatói jogkör gyakorlójának aláírásával történik. Az illetményszámfejtő hely 
részére történő adattovábbítást a megbízott személy irányítja. 
 
5. A közalkalmazott jogai és kötelezettségei 
A közalkalmazott a saját személyi anyagába, illetve a személyes adatait tartalmazó egyéb 
nyilvántartásokba, személyi iratokba korlátozás nélkül betekinthet, azokról másolatot vagy kivonatot 
kérhet, illetve kérheti adatai helyesbítését, kijavítását. Tájékoztatást kérhet a személyi irataiba való 
betekintésről, az adatszolgáltatásról, személyi anyagának más szervhez történő megküldéséről. 
A közalkalmazott az általa szolgáltatott adatai helyesbítését és kijavítását a nyilvántartás vezetőjétől, 
egyéb esetekben az óvodavezetőtől írásban kérheti. A közalkalmazott felelős azért, hogy az általa a 
munkáltató részére átadott, bejelentett adatok hitelesek, pontosak, teljesek és aktuálisak legyenek. 
A közalkalmazott az adataiban bekövetkező változásokról 8 napon belül köteles írásban tájékoztatni az 
óvodavezetőt, aki 8 napon belül köteles intézkedni az adatok aktualizálásáról. 
 
6. Személyi irat 
Közalkalmazotti szempontból személyi irat minden – bármilyen anyagon, alakban és bármilyen 
eszköz felhasználásával keletkezett – adathordozó, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítésekor 
(ideértve a közalkalmazotti jogviszony létrehozását kezdeményező iratokat is), felhasználása alatt, 
megszűnésekor, illetve azt követően keletkezik, és a közalkalmazott személyével összefüggésben 
adatot, megállapítást tartalmaz. 
A közalkalmazotti álláshelyekre kiírt pályázatokra (álláshirdetésekre) beérkezett, valamint az elbírálás 
során keletkezett iratokat személyi iratként, de más ügyiratoktól elkülönítve kell iktatni és kezelni. 
 
A személyi iratok körébe az alábbiak tartoznak: 

 a személyi anyag iratai, 
 a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő egyéb iratok, 
 a közalkalmazottnak az alkalmazotti jogviszonyával összefüggő más jogviszonyaival 

kapcsolatos iratok (adóbevallás, fizetési letiltás), 
 a közalkalmazott saját kérelmére kiállított vagy önként átadott, adatokat tartalmazó iratok. 

 
Az iratokban szereplő személyes adatokra a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok 
nyilvánosságáról szóló törvény rendelkezései vonatkoznak. 
 
7. Személyi irat kezelése 
Az intézmény állományába tartozó közalkalmazottak személyi iratainak őrzése és kezelése, személyi 
számítógépes nyilvántartó rendszer működtetése a megbízott személy feladata. 
A személyi iratokba a Kjt. 83/D. §-a alapján a következő szervek és személyek jogosultak betekinteni: 

 a közalkalmazott felettese, 
 a teljesítményértékelést végző vezető, 
 feladatkörének keretei között a törvényességi ellenőrzést végző szerv, 
 a fegyelmi eljárást lefolytató testület vagy személy, 
 munkaügyi, polgári jogi, közigazgatási per kapcsán a bíróság, 
 a közalkalmazott ellen indult büntetőeljárásban nyomozó hatóság, az ügyész és a 

bíróság, 
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 az illetmény-számfejtési feladatokat ellátó szerv e feladattal megbízott munkatársa 
feladatkörén belül, 

 az adóhatóság, a társadalombiztosítási igazgatási szerv, az üzemi baleseteket 
kivizsgáló  

 szerv és a munkavédelmi szerv. 
 más jogviszony alapján keletkezett iratokba az arra vonatkozó törvény szerint 

jogosultak (adóellenőr, társadalombiztosítási ellenőr) 
Az intézményben keletkezett személyi iratok kezelése jelen Szabályzat előírásai alapján történik. 
A közalkalmazotti jogviszony létesítésének elmaradása esetén a közalkalmazotti jogviszony létesítését 
kezdeményező iratokat vissza kell adni az érintettnek, illetve a személyi anyagot annak a szervnek, 
amely azt megküldte. 
A személyi anyag tartalma: 

 a közalkalmazotti alapnyilvántartás adatlapjai, 
 a pályázat vagy szakmai önéletrajz, 
 az erkölcsi bizonyítvány, 
 az iskolai végzettséget és szakképzettséget tanúsító oklevél másolata, 
 iskolarendszeren kívüli képzésben szerzett bizonyítvány másolata, 
 a kinevezés és annak módosítása, 
 a vezetői megbízás és annak visszavonása, 
 a címadományozás, 
 a besorolás iratai, közalkalmazotti jogviszonnyal kapcsolatos iratok, 
 a teljesítményértékelés, minősítés, 
 a közalkalmazotti jogviszonyt megszüntető irat, 
 a hatályban lévő fegyelmi büntetést kiszabó határozat, 
 a közalkalmazotti igazolás másolata. 

Az előzőekben felsorolt iratokat (személyi anyagként) minden esetben együttesen kell tárolni. 
A közalkalmazotti jogviszony létesítésekor a közalkalmazotti alapnyilvántartást el kell készíteni. A 
megbízott személy összeállítja a közalkalmazott személyi anyagát. A törvény eltérő rendelkezésének 
hiányában a személyi anyagban a személyi iratokon kívül más irat nem tárolható. 
A személyi iratokat tartalmuknak megfelelően csoportosítva, keltezésük sorrendjében, az e célra 
személyenként kialakított iratgyűjtőben kell őrizni. Az elhelyezett iratokról tartalomjegyzéket kell 
készíteni, amely tartalmazza az iktatószámot és az ügyirat keletkezésének időpontját is. 
A személyi anyagnak „Betekintési lap”-ot is kell tartalmaznia, amelyen jelölni kell a személyi anyagba 
történő betekintés tényét, jogosultjának személyét, a betekintés időpontját, a megismerni kívánt adatok 
körét, a betekintő aláírását. A „Betekintési lap”-ot a személyi anyag részeként kell kezelni. 
A közalkalmazott személyi anyagába, egyéb személyi irataiba, illetve az alapnyilvántartásba a Kjt. 
83/D. §-ában felsorolt személyek a „Betekintési lap” kitöltését követően jogosultak betekinteni, kivéve 
a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 42. §-ában foglalt eseteket. 
A közalkalmazotti jogviszony megszűnése esetén a tartalomjegyzéket és a betekintési lapot le kell 
zárni, és a személyi anyagot irattározni kell. A közalkalmazotti jogviszony megszűnése után a 
közalkalmazott személyi iratait az irattározási tervnek megfelelően a központi irattárban kell 
elhelyezni. Az irattározás tényét, időpontját és az iratkezelő aláírását rögzíteni kell. 
A személyi anyagot – kivéve, amellyel áthelyezés esetén átadták – a közalkalmazotti jogviszony 
megszűnésétől számított ötven évig meg kell őrizni. A személyi anyag 50 évig nem selejtezhető. 
 
III. A gyermekek adatainak kezelése, továbbítása 
 
1. Felelősség a gyermekek adatainak kezeléséért 
Az intézmény vezetője felelős a gyermekek adatainak nyilvántartásával, kezelésével, továbbításával 
kapcsolatos jogszabályi rendelkezések és jelen Szabályzat előírásainak megtartásáért, valamint az 
adatkezelés ellenőrzéséért. 
Az arra kijelölt személy felelős a vezetői feladatmegosztás szerint irányítása alá tartozó területen folyó 
adatkezelés szabályszerűségéért. 
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A pedagógusok, a munkaköri leírásukban meghatározott adatkezeléssel összefüggő feladatokért 
tartoznak felelősséggel. 
Az arra kijelölt személy (óvodatitkár) felelős a pénzügyi elszámolásokhoz kapcsolódó személyes 
adatok szabályszerű kezeléséért. 
 
 
 
 
2. A gyermekek nyilvántartható és kezelhető adatai 
A gyermekek személyes adatai jogszabályban meghatározott nyilvántartások vezetése céljából, 
pedagógiai célból, gyermek- és ifjúságvédelmi célból, egészségügyi célból, társadalombiztosítási, 
szociális juttatás céljából, a célnak megfelelő mértékben, célhoz kötötten kezelhetők. 
A nyilvántartott adatok: 

 a gyermek neve, születési helye és ideje, állampolgársága, lakóhelyének, tartózkodási 
helyének címe, telefonszáma, nem magyar állampolgárság esetén a Magyar Köztársaság 
területén való tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat megnevezése, száma; 

 a szülő, gondviselő neve, lakóhelye, tartózkodási helye, telefonszáma és egyéb közvetlen 
elérhetőségei, 

 a gyermekek óvodai fejlődésével kapcsolatos adatok, 
 az óvodai jogviszonnyal kapcsolatos adatok, 
 a felvétellel kapcsolatos iratok, 
 beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek rendellenességére 

vonatkozó adatok, 
 a gyermekbalesetre vonatkozó adatok, 
 a fentieken túl jogszabályban biztosított kedvezményekre való jogosultság elbírálásához 

és igazolásához szükséges azon adatok, amelyekből megállapítható a jogosult személye és 
kedvezményre való jogosultsága. 

 
3. Az adatok továbbítása 
A gyermekek adatai a következő célból továbbíthatók az intézményből: 
a) fenntartó, bíróság, rendőrség, ügyészség, önkormányzat, államigazgatási szerv, nemzetbiztonsági 
szolgálat részére valamennyi adat, 
b) sajátos nevelési igényre, a beilleszkedési zavarra, tanulási nehézségre, magatartási rendellenességre 
vonatkozó adatok pedagógiai szakszolgálat intézményeinek, 
c) a magatartás és tudás értékelésével kapcsolatos adatok a nevelőtestületen belül, a szülőnek, 
f) a gyerek óvodai/iskolai felvételével, átvételével kapcsolatban az érintett óvodához, iskolához 
g) az egészségügyi, óvodai, iskolai egészségügyi feladatot ellátó intézménynek a gyermek, tanuló 
egészségi állapotának megállapítása céljából, 
h) a családvédelemmel foglalkozó intézménynek, szervezetnek, gyermek- és ifjúságvédelemmel 
foglalkozó szervezetnek, intézménynek a gyermek veszélyeztetettségének feltárása, megszüntetése 
céljából. 
i) az óvodai fejlődéssel, iskolába lépéshez szükséges fejlettséggel kapcsolatos adatok a szülőnek, a 
pedagógiai szakszolgálat intézményeinek, az iskolának. 
 
4. Az adatkezelés és továbbítás intézményi rendje 
A gyermeki/tanulói adatkezelésre és továbbításra jogosultak: 
az intézményvezető, a helyettes, a pedagógus feladatköre vagy megbízása szerint, óvodatitkár a vezető 
tájékoztatása mellett. 
Az óvodatitkár feladata a gyermekek nyilvántartására szolgáló névsor vezetése. A névsort és a 
nyilvántartásokat biztonságos módon elzárva tartja, a hozzáférést csak az arra illetékes személynek 
biztosítja.  
Az óvodatitkár kezeli a gyermekbalesetekre vonatkozó adatokat, jegyzőkönyvet, a jogszabályban 
meghatározottak szerint. 
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A csoportos óvodapedagógus kezeli a csoportjában lévő a beilleszkedési, tanulási, magatartási 
nehézségekkel küzdő gyermek rendellenességére vonatkozó adatokat, szakvéleményeket. 
Az óvodatitkár nyilvántartja és kezeli a kedvezményes intézményi étkezési díj megállapításához 
szükséges adatokat. A kedvezmények megállapításához szükséges adatok kezelésében feladatkörén 
belül részt vesz az intézményvezető-helyettes és az óvodapedagógusok is. 
Az intézményvezető adhatja ki a 3. a), b), f) és h) pontban írt adattovábbításról szóló iratokat. 
Az irat előkészítőjét az intézményvezető jelöli ki. 
A vezető helyettes adja ki a 3. g) pont szerinti adattovábbításról szóló iratokat. 
A pedagógus a gyermek haladásával, magatartása és szorgalma értékelésével, hiányzásával összefüggő 
adatokat közölheti a szülővel. 
Az adatkezelő az adatfelvételkor tájékoztatja a szülőt arról, hogy az adatszolgáltatás kötelező-e vagy 
önkéntes. A kötelező adatszolgáltatás esetében közölni kell az alapul szolgáló jogszabályt. 
Az önkéntes adatszolgáltatásnál fel kell hívni a szülő figyelmét arra, hogy az adatszolgáltatásban való 
részvétel nem kötelező. 
Az adatkezelés időtartama nem haladhatja meg az irattári őrzési időt. 
 
5. Titoktartási kötelezettség 
Az intézményvezetőt, helyettest, a beosztott pedagógust, továbbá azt, aki esetenként közreműködik a 
gyermek felügyeletének ellátásában, hivatásánál fogva harmadik személyekkel szemben titoktartási 
kötelezettség terheli minden olyan tényre, adatra, információra vonatkozóan, amelyről a tanulóval, 
szülővel való kapcsolattartás során szerzett tudomást. 
A kiskorú gyermek szülőjével közölhető minden gyermekével összefüggő adat, kivéve ha az adat 
közlése súlyosan sértené vagy veszélyeztetné a gyermek érdekét. 
Az adat közlése akkor is sérti, súlyosan veszélyezteti a gyermek érdekét, ha olyan körülményre 
(magatartásra, mulasztásra, állapotra) vonatkozik, amely a tanuló testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi 
fejlődését gátolja vagy akadályozza, és amelynek bekövetkezése szülői magatartásra, közrehatásra 
vezethető vissza. 
A titoktartási kötelezettség nem terjed ki a nevelőtestületi értekezleten a nevelőtestület tagjainak 
egymás közti, a tanuló fejlődésével, értékelésével, minősítésével összefüggő megbeszélésre. A 
titoktartási kötelezettség kiterjed mindazokra, akik részt vettek a nevelőtestületi értekezleten. 
A titoktartási kötelezettség alól a szülő írásban felmentést adhat. A felmentést – a pedagógus, a 
nevelőtestület javaslatára vagy saját döntése alapján – az intézményvezető kezdeményezheti írásban. 
Az Nktv.-ben meghatározottakon túlmenően a gyermekkel kapcsolatban adatok nem közölhetők. 
 
6. Internet alapú hozzáférések adatkezelése  
 
Óvodánk honlapja a http://borostyanovoda.hu/ url címen érhető el. A honlap célja óvodánk 
bemutatása, szolgáltatásainak, működésének és programjainak ismertetése. 
Az internet alapú felületeken megjelenített tartalmak (összefoglalók, beszámolók, képek, videók stb.) 
esetében a megjelenítéshez az érintett személyek írásos hozzájárulását be kell szerezni. A megjelenített 
tartalmak nem okozhatnak hátrányt a tartalmakban szereplő személyes adat jogosultjának jogaira és 
szabadságaira.  
A honlap kezeléséért, az azon megjelenő tartalmakért, a munkatervben kijelölt óvodapedagógus a 
felelős.  
Tárhely és e-mail szolgáltató: DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. 1134 Budapest Váci út 35. 
ügyfelszolgálat@digikabel.hu 
Honlap működtető: Silihost KFT. 2800 Tatabánya Boróka utca 7.   
 
7. Adatvédelmi incidens 
 
Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely az Óvoda által továbbított, tárolt, vagy más 
módon kezelt személyes adatok véletlen, vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, 
megváltoztatását, jogosulatlan közlését, vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. 



Borostyán  Természetvédő Óvoda    2014 Csobánka Fő út 11. OM: 201792 
Tel: 06/26/324 817   Email: borostyanovi@digikabel.hu  

Web: www.borostyanovoda.hu  
  

 

33 
 

Adatvédelmi incidens esetén az Intézményvezető legkésőbb 72 órával az után, hogy az adatvédelmi 
incidens a tudomására jutott, köteles azt a bejelenteni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóságnak kivéve, ha az adatvédelmi incidens nem jár kockázattal a személyes adat jogosultjának 
jogaira és szabadságaira. 
A bejelentésnek a következőket kell tartalmaznia: 
 az adatvédelmi incidens jellege, az 

érintettek és érintett adatok kategóriái és hozzávetőleges számuk, 
 az adatvédelmi tisztviselő nevét, 

valamint elérhetőségeit, 
 az adatvédelmi incidensből eredő, 

valószínűsíthető következmények,  
 az adatvédelmi incidens orvoslására, 

következményei enyhítésére tett, vagy tervezett intézkedések. 
Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a személyes adat jogosultjának 
jogaira és szabadságaira, úgy az Intézményvezető haladéktalanul köteles az adatvédelmi incidensről az 
érintettet tájékoztatni. 
 
 
 
 
 
 

P.H. 
 

Dátum: 2019.08.30 Óvodavezető 
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2. sz melléklet: Munkaköri leírás minták. 
 

Az óvodapedagógus munkaköri leírása 
 

A munkavállaló neve: 
 

Munkaköre: óvodapedagógus 
 

A munkahely neve, címe: 
 

Kinevező és a munkáltatói jogkör gyakorlója: 
 

Munkaideje: 
 

Kötelező óraszáma: 
 

Helyettesítője: 
 

A munkavállaló munkaterülete a szervezeten belül: 
 

A munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettség: 
 

A szakmai fejlődést segítő önképzés, továbbképzési, továbbtanulási elvárások:  
a 7 évenkénti 120 órás továbbképzés elvégzése 

 
A munkakörből és a betöltéséből adódó, elvárható magatartási követelmények: 

 
 Képes a gyerekkel és szüleivel szemben együttérző, odafigyelő, együttműködő magatartást 

tanúsítani. 
 Tisztában van a gyerekek személyiségi jogaival, azokat semmilyen körülmények között sem 

sérti meg. 
 Tudatosan alkalmazza az egyenlő bánásmód elvét. 
 Tiszteletben tartja és tolerálja a másságot. 
 Óvodai munkája során biztosítja a világnézeti és a politikai semlegességet. 

 A pedagógusetika, a társadalmi normák általános szabályait munkahelyén, valamint 
a 

 magánéletében is betartja. 
 

A munkakör célja: 
 
A családi nevelés kiegészítése. Az óvodáskorú gyerekek testi-lelki-szellemi gondozása, nevelése, 
fejlesztése, oktatása 
 
 

A cél eléréséhez szükséges feladatok, főbb tevékenységek tételes felsorolása: 
 

A kötelező óraszámon belül (heti 32 óra): pedagógiai-szakmai feladatok, tanügy-igazgatási, 
      adminisztratív teendők 
 

Pedagógiai-szakmai feladatok 
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 Az óvónő gondozói, illetve pedagógiai munkáját önállóan, teljes körű felelősséggel látja el, 
melyre írásban, tervszerűen is felkészül. 

 

 Tudásának és szakmai felkészültségének maximumát adva foglalkozik a gyerekekkel, annak 
tudatában, hogy modell, minta, esetleg példakép számukra. 

 Kötelező óraszámát kizáróan a gyerekek között tölti el. Ezen idő alatt feladata a rábízott gyerekek 

testi-lelki gondozása, nevelése, fejlesztése, oktatása, életkoruk és egyéni fejlettségi szintjük 
figyelembevételével. 

 Felelős a rábízott gyerekek testi épségének megőrzéséért. Ennek érdekében csoportját egyetlen 
pillanatra sem hagyja felügyelet nélkül. 

 Körültekintően gondoskodik a balesetveszélyes helyzetek elkerüléséről (csoportszoba, udvar, 
utcai séta, kirándulás). Baleset esetén az SZMSZ előírásainak megfelelően jár el. 

 Biztosítja a nyugalmat, a szeretetteljes légkört a gyermekcsoportban. 

 Megszervezi és megteremti a nyugodt, tartalmas játékhoz szükséges feltételeket (hely, idő, 
eszköz). a játékidő rovására nem szervez más tevékenységet. 

 Tanév elején felméri a csoportjába tartozó gyerekek neveltségi és fejlettségi szintjét. Éves 
pedagógiai munkáját ehhez viszonyítva tervezi, szervezi, bonyolítja. 

 Differenciált neveléssel, oktatással gondoskodik arról, hogy valamennyi gyermek a 
szükségleteinek és az értelmi képességeinek megfelelő bánásmódot, fejlesztést kapjon. 

 Tapasztalatairól tájékoztatja váltótársát, valamint az óvoda vezetőjét és az érintett gyerek szüleit 
(annak érzékenységét figyelembe véve). Amennyiben indokolt, tanácsot, segítséget kér az 
óvodavezetőtől, vagy a családsegítőtől. 

 
Tanügy-igazgatási, adminisztratív teendők 

 
 Az Óvodai nevelés országos alapprogramjának tartalmát ismeri, annak elveit munkája során 

betartja. 

 a helyi pedagógia program és az éves pedagógiai munkaterv elkészítésében, esetleges 
módosításában aktívan részt vesz, mint a nevelőtestület tagja. Ezek tartalmát jól ismeri, 
azonosul vele, és megvalósítását magára nézve kötelezőnek tekinti. 

 A szervezeti és működési szabályzatban (SZMSZ), valamint az óvoda házirendjében 
megfogalmazottakat betartja, és betartatja a vele kapcsolatban álló gyerekekkel és azok 
szüleivel. 

 

 Hivatásából eredő kötelessége a rendszeres szakmai önképzés, a megújulás, a műveltségbeli 
fejlődés. ennek érdekében folyamatosan képezze magát. 

 Évente legalább kétszer szülői értekezletet szervez. 

 Nyomon követi a gyerekek hiányzását, naprakészen vezeti a mulasztási naplót. 
 Az igazolatlan hiányzásról, illetve a nagycsoportos foglalkozások rendszeres elmulasztásáról 

haladéktalanul tájékoztatja az intézmény vezetőjét. 
 Szükség szerint, kérésre pedagógiai szakvéleményt ír (a nevelési tanácsadó, szakértői vagy 

rehabilitációs bizottság, bíróság számára; gyermekelhelyezés ügyében). 

 Közreműködik a gyerekek egészségügyi vizsgálatának megszervezésében. 

 Az érintettekkel (nevelőtárs, szülő, óvodavezető, fejlesztőpedagógus, pszichológus, logopédus, 
gyerekorvos stb.) történt egyeztetés alapján szakvéleményt ad a tanköteles gyerekekről. 

 Tájékoztatja a szülőket az iskolába való beíratás szabályairól, feltételeiről. 

 Naprakészen vezeti a nevelőtestület által elfogadott csoportnaplót: hetirend, napirend, 
csoportos szokásrend, nevelési terv (három hónapos bontásban), heti ütemterv szintjén, játék, 
mozgás, foglalkozások tagolásban. 

 Évente legalább kétszer kitölti a „fejlettségmérő lapot”, mely a gyerek aktuális fejlettségi 

állapotát tükrözi. Ennek alapján készíti el a gyerek fejlesztési tervét. 
 
Általános szabályok 
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A szabadság felhasználásával, illetve a távolmaradással kapcsolatos előírások 
 
 A szabadság kiadásának időpontját a dolgozó meghallgatása után a munkáltató határozza meg. 
 Az alapszabadság egynegyedét (5 nap) – a munkaviszony első három hónapját 

kivéve – munkavállaló kérésének megfelelő időpontban kell kiadnia a vezetőnek. A 
dolgozónak az erre vonatkozó igényét 15 nappal előbb kell bejelentenie írásban, kivéve 
rendkívüli esetben. 

 A szabadságot esedékességének évében kell kiadni, illetve kivenni. 
 A munkáltató a már megkezdett szabadságot fontos érdekből megszakíthatja, de a munkával 

töltött idő a szabadságba nem számít bele. 
 

 Szorgalmi idő alatt pedagógus esetében összefüggően csak néhány nap kiadása lehetséges, a 
vezető mérlegelése alapján. 

 Szorgalmi idő alatt csak az alapszabadság (21 nap) használható fel, a pótszabadság nem. 
Amennyiben betegség miatt nem lehetett kiadni az éves alapszabadságot vagy annak 
törtrészét, akkor a munkába állást követ 30 napon belül kell azt kiadni. 

 Éves szabadságolási ütemterv elkészítése a félreértések elkerülése érdekében ajánlott. 

 Váratlan távolmaradást, hiányzást (betegség, egyéb komoly indok) a helyettesítés 
megszervezésének érdekében legkésőbb reggel 8. óráig jelezze a vezetőnek vagy 
helyettesnek, értesítse tárást. 

 
A pedagógiai munkával kapcsolatos egyéb előírások 
 
 A gyerek személyiségi jogainak megsértését jelenti, s ezért szigorúan tilos a testi 

fenyítés, levegőztetés vagy étel elvonása, a játékidő lerövidítése büntetésből vagy rossz 
szervezés miatt (például felesleges sorakoztatás, várakoztatás, videóztatás). 

 Reggel 6-tól 7-ig, valamint 17-től 18.00-ig ügyelet ellátására a pedagógus 
beosztható. A további időszakban, 7 órától délután 5-ig mindenki a saját csoportjában 
tartózkodik a rábízott gyerekcsoporttal. 

 A gyerekeket felnőtt felügyelete nélkül hagyni tilos. Dajkára, illetve más, 18 évnél 

idősebb személyre bízni őket csak rövid időre, csak indokolt esetben, a vezető 
engedélyével lehet. Amennyiben a szolgálati idő alatt bármilyen baleset történik az óvónő 
távollétében, a felelősség változatlanul őt terheli. Dadus, szakképzetlen növendék, szülő 
ilyen esetben nem vonható felelősségre. 

 A pedagógus a tudomására jutott hivatali titkokat köteles megőrizni. Ebbe a körbe tartoznak az 
intézmény működésével összefüggő belső problémák, az óvoda szempontjából belügynek 
számító témák, szakmai vagy munkaügyi viták. 

 A gyerekekkel kapcsolatos bizalmas információknak tekintendő kérdésekben (a gyerek 
egészségügyi állapota, fejlettségi szintje, szociális helyzete, családjának sajátságos 
problémája) illetéktelen személyeket (dajka, másik szülő) tilos tájékoztatni. 

 
Egyéb 
 
 A kötelező óraszám letöltése alatt az intézmény épületét elhagyni kizárólag csak vezetői 

engedéllyel lehet. 
 A kötelező óraszám letöltése alatt magánügyben csak a nevelőmunka zavarása nélkül, a 

legszükségesebb esetben használja a telefont, 12 és 1 óra között. 
 A mobiltelefon használata a gyerekekkel való együttlét alatt, a csoportszobában, illetve az 

udvaron nem megengedett, ilyenkor a készüléket kikapcsolt állapotban kell tartani. Az 
átfedési időben, amikor a váltótárs is ott van, lehet megnézni az esetleges üzeneteket. 
Rövid (1-2 perces) magánbeszélgetésre is ekkor kerülhet sor, de ebben az esetben is ki 
kell menni a csoportszobából, hogy a gyerekek ne hallják a beszélgetés tartalmát. 
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 Munkahelyén olyan időpontban jelenjen meg, hogy a munkaidejének kezdetekor már 
átöltözve, a munkavégzésre készen álljon. 

 Hiányzás esetén külön díjazás ellenében a vezető rendelkezése alapján köteles a 
helyettesítéssel kapcsolatos feladatokat ellátni. 

 Munkája során az óvónő az óvoda berendezéseit, tárgyait, értékeit megóvni köteles, azokat a 
rendeltetésüknek megfelelően kell használnia. Amennyiben kárt okoz, anyagi 
felelősséggel tartozik. 

 Munkavégzés alatt betartja a munkavédelmi, tűzvédelmi és balesetvédelmi, egészségügyi 
szabályokat. 

 

 Az óvoda területén (épület, udvar) a törvényi előírásnak megfelelően nem lehet 
dohányozni. 

 
Egyéb feladatok a teljes munkaidő (heti 8 óra) kitöltése alatt 
 
 felkészülés a nevelési-oktatási feladatokra (például továbbképzésen való részvétel, 

eszközök előkészítése); 

 a tanügy-igazgatási (mulasztási napló) és pedagógiai (csoportnapló, fejlettségfelmérő 
lap) adminisztráció elvégzése; 

 családlátogatás; 

 

 gyermekvédelmi feladatok ellátása; 

 szülői értekezletre való felkészülés, annak levezetése, fogadóóra tartása; 

 szakmai megbeszéléseken, valamint nevelői értekezleteken való részvétel; 

 óvodai kirándulások, ünnepélyek, szabadidős tevékenységek előkészítése, lebonyolítása. 

 A fentieken túl az óvodavezető eseti feladatokat adhat, kizárólag pedagógiai témában. 

 

A munkavállaló jogai és kötelességei 
 
 A nevelőtestület tagjaként gyakorolja azokat a jogokat és kötelezettségeket, 

melyeket a jogszabályok számára előírnak, biztosítanak. 
 
Kapcsolattartási és információszolgáltatási kötelezettsége: 
 
Kapcsolatot kell tartania az óvodán belül: 
 az óvodavezetővel, 

 az óvodavezető-helyettessel, 

 váltótárssal, 
 csoportos dajkával, 
 a szülőkkel, 
 a társintézményekkel: iskolával, bölcsődével, nevelési tanácsadóval. 

 
A óvónő kompetenciája: 
 
 A helyi pedagógiai program megvalósításához szükséges módszerek megválasztása 

 A gyerekek fejlődését segítő tehetséggondozás, felzárkóztatás 

 A munkaköri leírás módosításának jogát – a körülményekhez igazodva – a 
munkáltató fenntartja. 
 

 
 
 
 



Borostyán  Természetvédő Óvoda    2014 Csobánka Fő út 11. OM: 201792 
Tel: 06/26/324 817   Email: borostyanovi@digikabel.hu  

Web: www.borostyanovoda.hu  
  

 

38 
 

 
 

Nyilatkozat 
 
A munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek tekintem, annak egy 
példányát átvettem. Egyben kijelentem, hogy az általam végzett munkáért és a kezelt értékekért 
anyagi és büntetőjogi felelősséggel tartozom. A munkám során használt tárgyakat, eszközöket, 
gépeket rendeltetésüknek megfelelően használom. 
 
 
 
Dátum: ……………………………… 
 
 

P. H. 
 
 
 

óvodavezető munkavállaló 
 
 
 
 
 
KIEGÉSZÍTÉS AZ ÓVODAVEZETŐ-HELYETTES MUNKAKÖRI LEÍRÁSÁHOZ 
 

Megjegyzés: Az általános részt elegendő az óvónői munkaköri leírásban rögzíteni, itt csak a vezetői 
feladatmegosztást kell szabályozni. 

 
A munkavállaló neve: 
 
Munkaköre: óvodavezető-helyettes 
 
Kinevezés módja 
 
Kinevezés időtartama: 
 
Munkáltatói jogkör gyakorlója: 
 
Munkaideje: 
 
Kötelező óraszáma: 
 
Helyettesítője: 
 
A munkakörből és a betöltéséből adódó, elvárható magatartási követelmények: 
 
 Vezetőhelyettesként felelősséget érez az intézmény szakszerű és törvényes 

működtetéséért. 
 Segíti és támogatja a vezető munkáját a gyerekek, a szülők, a munkatársak és a 

fenntartó elvárásait figyelembe véve. 
 A munkamegosztás szerinti feladatait maradéktalanul ellátja. 
 Tiszteletben tartja a kizárólagosan a vezető kompetenciájába tartozó feladatokat 
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(például munkaerő-gazdálkodás, bérmaradvány-felosztás, jutalmazás, beruházás, eszközvásárlás). 
 
 
 
A munkakör célja: 
 Az intézményvezető távollétében képviseli az óvodát. 
 Segíti az intézmény működtetését és a vezető munkáját. 
 A munkamegosztás szerint ellátja a rábízott pedagógiai-szakmai, tanügy-igazgatási, 

munkáltatói, gazdasági-adminisztratív feladatokat. 
 Részt vesz a belső ellenőrzés feladataiban. 

 
A cél eléréséhez szükséges feladatok, főbb tevékenységek tételes felsorolása: 
 
 A kötelező óraszámon belül (heti 24 óra): az óvodapedagógusi feladatok ellátása a 

gyerekcsoportban. 

 A teljes munkaidő (heti 16 órás) kitöltése alatt alapvető feladatok: pedagógiai-
szakmai, tanügy-igazgatási feladatok, munkáltatói-humánpolitikai, gazdasági-
adminisztratív feladatok. 

 
Pedagógiai-szakmai feladatok 
 
 Aktívan részt vesz az óvoda pedagógiai programjának kialakításában, s elősegíti 

annak megvalósulását. Javaslatot tesz a módosításra, amennyiben szükségesnek érzi. 

 Segíti a pályakezdő, illetve az új kolléga szakmai tájékoztatását. 

 Az óvoda rendezvényeinek előkészítésében tevékenyen részt vesz. 
 Ellenőrzi az egyenlő bánásmód elvének érvényesülését, segítve a vezető munkáját. 
 Ösztönzi a pedagógusok tervszerű és folyamatos önképzését. 

 Elősegíti az újító szándékú, korszerű pedagógiai törekvések kibontakoztatását. 
 Figyelemmel kíséri az intézményben folyó pedagógiai munkát, és rendszeresen 

értékeli annak színvonalát, eredményességét és hatékonyságát. 

 Az óvodai dokumentumokat jól ismeri, és ő is gondoskodik arról, hogy az érintettek 
ismerjék ezek tartalmát. 

 
Tanügy-igazgatási feladatok 
 
 Adatok kigyűjtésével segíti az éves statisztika elkészítését. 

 A vezető távollétében informálja a fenntartót a gyereklétszám alakulásáról. 

 Biztosítja az intézményen belüli információáramlást. 
 Követi és adminisztrálja az ingyenes, az 50%-os és a 100%-os térítési díjra rászoruló 

családok számát. A statisztika számára (kihasználtság) összesíti a csoportnaplók 
adatait, havi szinten nyilvántartást vezet a gyerekek hiányzásáról. 

 Vezetői kérésre ellenőrzi a csoportnaplók, a felvételi és mulasztási naplók vezetését és 
azok tartalmát. 

 Javaslatot tesz arra, hogy az óvoda nevelés nélküli munkanapjain milyen pedagógiai 
tartalmú előadást, foglalkozást szervezzenek. 

 Figyelemmel kíséri az intézményben folyó gyermekvédelmi munka ellátását. 
 A balesetvédelmi szabályok betartását folyamatosan ellenőrzi, és a hiányosságokat 

azonnal jelzi a vezetőnek. 
 Kapcsolatot tart a szülői munkaközösséggel, évente egy alkalommal összehívja őket. 

 
Munkáltatói-humánpolitikai feladatok 
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 Naprakészen vezeti a szabadság-nyilvántartást, és elkészíti a szabadságolási 
ütemtervet. 

 Elkészíti a dolgozók munkabeosztását, ügyeleti rendjét, és nyomon követi ezek 
betartását. 

 Megszervezi és ellenőrzi a dajkák napi munkáját. 
 Megszervezi a hiányzó dolgozók helyettesítését, és erről tájékoztatja a vezetőt. 
 Ellenőrzi a jelenléti ívet, a helyettesítés, a túlóra és a délutáni pótlék helyességét. 

 A dolgozók munkavégzése során tapasztalt, közérdekű, pozitív, illetve negatív 
észrevételeiről tájékoztatja az óvoda vezetőjét. 

 Javaslatot tesz a jutalmazás elbírálására, a keresetkiegészítés elosztására és a 
kitüntetésekre. 

 Segíti a pályakezdő, illetve az új kolléga beilleszkedését. 
 A kollektíván belül elősegíti a munkafegyelem és a törvényesség megtartását, a 

munkaviszonyát vétkesen megszegő dolgozó törvényes felelősségre vonását. 
 Személyes példájával segíti a jó munkahelyi légkör kialakítását. 

 
Gazdasági-adminisztratív feladatok 
 
 Alkalomszerűen ellenőrzi a befizetéseket. Időnként besegít a térítési díj beszedésébe. 

 A vezető hosszabb távolléte esetén biztosítja a pontos adatszolgáltatást. Az 
intézménybe érkező ügyiratokat naprakészen átnézi, érdemben intézkedik. 

 Részt vesz az óvoda számára szükséges különböző eszközök vásárlásában. 

 Javaslatot tesz a szükséges javításokra, felújításokra, beszerzésekre. 

 Tisztítószerek nyilvántartása és kiadása 

 Betartja a kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés rendjét. 

 Feladata, az intézmény költségvetésének ismeretében, a takarékos gazdálkodás, az 
intézményi vagyon őrzése, védelme. 

 
Kapcsolattartási kötelezettsége: 
 
Közvetlen, napi munkakapcsolatot tart fenn az óvodavezetővel (szakmai, gazdasági témákban), 
valamennyi pedagógussal, a pedagógiai munkát segítő dajkákkal. 
 
Indokolt esetben, a vezető távollétében, telefonon tartja a kapcsolatot. 
 
Kapcsolatban van továbbá az óvodai szülői közösséggel (SZMK). 
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Nyilatkozat 

 
A munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek tekintem, annak egy 
példányát átvettem. Egyben kijelentem, hogy az általam végzett munkáért és a kezelt értékekért 
anyagi és büntetőjogi felelősséggel tartozom. A munkám során használt tárgyakat, eszközöket, 
gépeket rendeltetésüknek megfelelően használ. 
 
 
Dátum: …………………………… 

 
 
 
 

P. H. 
 
 
 
 
 
 
 

____________________________ 
 
 

óvodavezető        munkavállaló 
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A dajka munkaköri leírása. 

 
A munkavállaló neve: 

 
Munkaköre: dajka 

 
A munkahely neve, címe: 

 
Kinevező és a munkáltatói jogkör gyakorlója: 

 
Munkaideje: 
 
Besorolása: 
 
Helyettesítője: 
 
A munkavállaló munkaterülete a szervezeten belül: 
 
A munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettség: 
 
A munkakörből és a betöltéséből adódó, elvárható magatartási követelmények: 
 A gyerekekkel szemben barátságos, kedves. 
 A szülőkkel szemben együttérző, odafigyelő, együttműködő magatartást tanúsít. 
 Tisztában van a gyerekek személyiségi jogaival, azokat semmilyen körülmények között 

sem sérti meg. 
 Tiszteletben tartja és tolerálja a másságot. 
 Óvodai munkája során betartja a világnézeti és politikai semlegességet. 
 Példát mutat kulturált viselkedésével, önmaga tisztaságával, gondozottságával, ápoltságával. 

 
A munkakör célja: 
 Az óvodáskorú gyerekek gondozásának segítése óvónői irányítással. 
 A gyerekek közvetlen és közvetett környezetének tisztán tartása, takarítása az ÁNTSZ és a 

HACCP előírásainak megfelelően. 
 

 Az étkeztetéssel kapcsolatos feladatok ellátása. 
 
A cél eléréséhez szükséges feladatok, főbb tevékenységek tételes felsorolása: 
 
Gyerekekkel kapcsolatos feladatok 
 
 Szorosan együttműködik az óvónőkkel, segíti megvalósítani az intézmény 

pedagógiai célkitűzéseit. 
 Nyugodt hangvétellel, érthető, tiszta, nyelvtanilag korrekt beszéddel segédkezik az 

óvoda egész napos nevelőmunkájában. 
 Hozzájárul a gyerekek kulturált viselkedésének és a csoport szokásrendjének 

kialakításához, személyes példáján keresztül is (türelmes és udvarias 
kommunikációval, igényes nyelvhasználattal). 

 Részt vesz a gyerekek gondozásában. Tevékenyen segít az étkeztetésnél, 

 az öltöztetésnél, kézmosásnál, vécéhasználatnál. Ameddig szükséges, maga is magyarázza, 
tanítja a helyes viselkedést (például öltözködés sorrendje, ruhák összehajtása, cipők 
párosítása, kulturált étkezés, kanálfogás, kézmosás technikája, vécépapír használata). 

 Ha munkája során balesetveszélyt észlel, köteles elhárítani, megelőzni, jelezni. 
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 A tisztítószereket elkülönítve, biztonságosan, a gyerekektől elzárt helyen tárolja. 

 Délelőtt, az óvónővel egyeztetett időben, az étkezés és a foglalkozás segítése 
érdekében a gyerekcsoportban tartózkodik (torna, festés, vágás, varrás, 
sütés). 

 Kísérőként segít a gyerekekre felügyelni az utcai séták, kinti foglalkozások, 
kirándulások ideje alatt. 

 Amikor a gyerekek nem tartózkodnak a csoportszobában, gondoskodik az alapos 
szellőztetésről. 

 A megbetegedett, lázas, elkülönített gyerekre vigyáz, nyugtatgatja, amíg az orvos vagy 
a szülő meg nem érkezik. 

 A hányás, hasmenés nyomait eltakarítja, a gyermek ruháját kimosva adja át a szülőknek. 

 
A tisztaság megőrzésével, az ÁNTSZ előírásaival kapcsolatos teendők 
 
 A gyerekek környezetének esztétikai rendjének érdekében naponta elvégzi a csoportszoba és a 

hozzá tartozó öltöző, mosdók, gyermek mosdók takarítását, portalanítását, 
porszívózását, az egészségügyi előírásoknak megfelelően. 

 Az intézmény egyéb területeit (bejárat, folyosók, felnőtt mosdók,) a többi dajkával közösen, 
vezetői munkamegosztás alapján tisztán tartja. 

 A csoportszoba növényeit ápolja, szükség szerint lemossa, átülteti. 

 Az időszakos nagytakarítás során – évente minimum 3-szor (augusztusban, decemberben és 
áprilisban) – különös gonddal végzi el a fertőtlenítést, a bútorok, játékok, csempék, 
csövek, ablakok, ajtók lemosását. Amennyiben indokolt a különböző részfeladatokat 
(például ajtómosás vagy járvány idején fertőtlenítés) gyakrabban is elvégzi. 

 Feladata a textíliák mosása, vasalása, javítása, megvarrása (például függönyök, köpenyek, 
törülközők, terítők, babaruhák). 

 Legalább háromhetenként gondoskodik a gyerekek ágyneműjének le- és felhúzásáról. 
Járványos időszakban, tetűvel való fertőzöttség idején az óvónő kérésére gyakrabban is. 

 Elvégzi a fektetőágyak lerakását, felszedését. Ágyazáskor ügyel arra, hogy minden gyerek 
kizárólag a saját ágyába feküdjön. 

 Az ágyakat bepiszkolódásuk esetén kisúrolja, fertőtleníti. 
 Ellátja az eseti, nem rendszeres feladatokat, többek között az óvoda udvarának 

takarítását, kertjének gondozását, locsolását, télen a hó eltakarítását, a megvásárolt áruk 
szállítását, kézbesítést, hétvégi ügyeletet, valamint azokat az időszakos feladatokat, 
amelyekkel az intézményvezető megbízza. 

 
Általános szabályok A szabadság felhasználásával, illetve a távolmaradással kapcsolatos előírások 
 
A szabadság kiadásának időpontját a dolgozó meghallgatása után a munkáltató határozza meg. 
 
Az alapszabadság egynegyedét (5 nap) – a munkaviszony első három hónapját kivéve – a 
munkavállaló kérésének megfelelő időpontban kell kiadnia a vezetőnek.  
A dolgozó erre vonatkozó igényét 15 nappal előbb kell bejelentenie, írásban, kivéve rendkívüli 
esetben. A szabadságot esedékességének évében kell kiadni, illetve kivenni. 
 
A munkáltató a már megkezdett szabadságot fontos érdekből megszakíthatja, de a munkával töltött idő 
a szabadságba nem számít bele. 
 
Éves szabadságolási ütemterv elkészítése a félreértések elkerülése érdekében ajánlott. 
 
Váratlan távolmaradást, hiányzást (betegség, egyéb komoly indok), a helyettesítés 
megszervezésének érdekében a munkaidő megkezdése előtt minimum két órával jelezni kell az 
óvodavezetőnek, illetve a helyettesnek. 
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A gyerekekkel kapcsolatos egyéb előírások 
 
A gyerek személyiségi jogainak megsértését jelenti, és ezért szigorúan tilos a testi fenyítés, lelki terror 
(megfélemlítés, megalázás, csoport előtti megszégyenítés), az étel elfogyasztására való kényszerítés, a 
levegőztetés és az étel megvonása. 
 
Szükség szerint felügyel a gyerekek tevékenységére. Tilos a gyerekeket felnőtt felügyelete nélkül 
hagyni. Ez vonatkozik az öltözőre és a mosdóra is. 
 
A gyerekekre egyedül (altatási időben, illetve az óvónő 2-3 perces távolléte esetén) csak a vezető 
engedélyével vigyázhat. Az óvónő ilyen irányú kérését figyelmen kívül kell hagyni. A gyerekek 
érdekében kötelező jelleggel jelezni kell az óvodavezetőnek, ha az óvónő rendszeresen, a 
megengedett néhány percnél hosszabb ideig hagyja a rábízott gyerekeket a dajkára. 
 
A tudomására jutott hivatali titkokat köteles megőrizni. Ebbe a körbe tartoznak az intézmény 
működésével összefüggő belső problémák, az óvoda szempontjából belügynek számító témák, 
szakmai vagy munkaügyi viták. 

 
A gyerekekkel kapcsolatos témákban a szülőket nem tájékoztathatja, nem informálhatja. Amennyiben 
a szülő érdeklődik, udvariasan irányítsa a gyerek óvónőjéhez vagy az intézmény vezetőjéhez, 
távollétében a helyetteshez. 

 
Egyéb 
Munkaidő alatt, magánügyben csak a nevelőmunka zavarása nélkül, a legszükségesebb esetben 
használjon telefont. 
 
Hiányzás esetén, külön díjazás ellenében, a vezető rendelkezése alapján, köteles a helyettesítéssel 
kapcsolatos feladatokat ellátni. 
 
Munkahelyén olyan időpontban jelenjen meg, hogy a munkaidejének kezdetekor már átöltözve, a 
munkavégzésre készen álljon. 
 
Az ebédidő naponta fél óra, mely időtartam nincs benne a napi nyolcórás munkaidőben. Amennyiben 
ezt valaki igénybe veszi, azt az érvényben lévő munka törvénykönyvének előírása alapján le kell 
dolgozni. Munkája során az óvoda berendezéseit, tárgyait, értékeit megóvni köteles, azokat a 
rendeltetésüknek megfelelően kell használnia. Amennyiben kárt okoz, anyagi felelősséggel tartozik. 
 
Munkavégzés alatt betartja a munkavédelmi, tűzvédelmi és balesetvédelmi, egészségügyi szabályokat. 
A gyerekek és az óvoda biztonsága érdekében a bejárati ajtók (főbejárat, hátsó bejárat) zárva tartásáról 
gondoskodik. 
 
Ha idegen érkezik az épületbe, udvariasan feltartóztatja, megkérdezi, hogy kit keres, majd megkéri, 
hogy várakozzon az előtérben. Ezután szól a keresett személynek. Az intézmény épületét elhagyni 
kizárólag csak vezetői engedéllyel lehet. 
 
Az óvoda területén (épület, udvar) a törvényi előírásnak megfelelően nem lehet dohányozni. Az óvoda 
zárásakor áramtalanít, és meggyőződik arról, hogy az ablakok, ajtók jól be vannak zárva. Ezután 
beüzemeli a riasztót. 
Az óvoda kulcsaiért teljes felelősséggel tartozik. 
A munkavállaló jogai és kötelességei 
 
Tudásának és képességének megfelelő, korrekt munkavégzés A munkafegyelem betartása 
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Jó munkahelyi légkör alakítása 
Az óvoda pedagógiai munkájának, céljának megismerése, megvalósításának segítése 
 
Kapcsolattartási és információszolgáltatási kötelezettsége: 
 
A dajka rendszeres kapcsolatban áll az óvodavezetővel, az óvodavezető-helyettessel és a csoportos 
óvónőkkel. 
 
A munkaköri leírás módosításának jogát – a körülményekhez igázódva – a vezető fenntartja! 
 

Nyilatkozat 
 
A munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek tekintem, annak egy 
példányát átvettem. Egyben kijelentem, hogy az általam végzett munkáért és a kezelt értékekért 
anyagi és büntetőjogi felelősséggel tartozom. A munkám során használt tárgyakat, eszközöket, 
gépeket rendeltetésüknek megfelelően használom. 
 
 
Dátum: ……………………………… 
 
 
 

P. H. 
 

____________________________ 
 
 

óvodavezető          munkavállaló 
 
 
A konyhai dolgozó munkaköri leírása. 
 
A munkavállaló neve: 
 
Munkaköre: Konyhai dolgozó 
 
A munkahely neve, címe: 
 
Kinevező és a munkáltatói jogkör gyakorlója: 
 
Munkaideje: 

 
Besorolása: 

 
Helyettesítője: 
A munkavállaló munkaterülete a szervezeten belül: 

 
A munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettség: 

 
A munkakörből és a betöltéséből adódó, elvárható magatartási követelmények: 

 
Tisztában van az egészségügyi szabályokkal és a HACCP előírásaival. Belső igénye, hogy környezete 
tiszta legyen. 
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A munkakör célja: 
 
Az étkeztetéssel kapcsolatos konyhai teendők, feladatok ellátása, a konyha takarítása az ÁNTSZ és a 
HACCP előírásainak megfelelően. 
 
Besegítés a csoportos dajkáknak az óvodáskorú gyerekek gondozásába. A konyhán kívül, a vezető 
által kijelölt terület takarítása. 
 
A cél eléréséhez szükséges feladatok, főbb tevékenységek tételes felsorolása: 
 
Étkeztetéssel, konyhával kapcsolatos teendők 
 
Az ételszállítótól átveszi a reggelit (délelőtt), uzsonnát és az ebédet. A mennyiséget egyezteti az 
óvodatitkárral, ezután ellenőrzi az ételek minőséget és a szállítással kapcsolatban a HACCP-előírások 
betartását. Negatív tapasztalatát jelzi a vezetőnek vagy az óvodatitkárnak, és az elkészült 
jegyzőkönyvet tanúként aláírja. 
 
Az átvett ételeket az egészségügyi szabályoknak megfelelő módon tárolja, és közvetlenül az 
elfogyasztás előtt – ha szükséges – hűti vagy felmelegíti a megfelelő hőmérsékletre, 
 
majd kiadagolja. 
 
Délben, amíg a munkatársai vetkőztetik a gyerekeket, hozzálát az ebéd szétosztásához, tálalásához 
(kötény, sapka), legkésőbb ½ 12-kor, amennyiben indokolt, már előbb is. 
 
Tálalás után ételmintát vesz. Ez vonatkozik a szülők által szabályosan behozott élelmiszerekre is 
(születésnapi torta, sütemény). 
 
Az ételmintás üvegeket feldátumozva, 48 órán át, az erre a célra rendszeresített hűtőszekrénybe n 
tárolja. Az idő letelte után gondoskodik a fertőtlenítő hatású kifőzésről. 
 
A szülők által behozott élelmiszereket csak abban az esetben veheti át, ha a tanúsítványt, számlát 
hoznak róla. 
Délben a dajkák által kihordott edények, evőeszközök, poharak mosogatását megkezdi, a higiéniai 
előírások szerint 
 
– A fehér edények mosogatása három fázisban történik az előtisztítás után. Első fázis a zsíroldás, 
második a fertőtlenítés, harmadik az öblítés, szárítás. 
 
–   A fekete edényeket a kijelölt mosogatóban kell elmosni. 
 
–   A zöldségek, gyümölcsök lemosása szintén egy erre kijelölt mosogatóban történik. 
 
Mosogatás után valamennyi mosogatót naponta cseppmentesen áttörli, hetente egyszer kisúrolja, 
fertőtleníti. A mosogatáshoz használt eszközöket (konyharuha, mosogatószivacs) fertőtleníti áztatással 
vagy kifőzéssel. 
 
Fokozott figyelmet fordít a tálalóasztal, a vágódeszkák, kések, szeletelőgép, mikrohullámú sütő 
hűtőgépek és a gáztűzhely tisztaságára (havonta legalább kétszer 2-szer fertőtlenítő súrolás, kifőzés.). 
 
Naponta kitakarítja a konyhát, legalább kétszer felmossa a kövezetét. 
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Havonta egyszer (a hónap utolsó szerdáján) átmossa a konyhabútorokat, leolvasztja és fertőtleníti 
hűtőket, (a hónap első szerdáján) súrolással elvégzi az evőeszközök, műanyag bögrék alapos 
tisztítását. 
 
A nagytakarítás alkalmával a konyhai üvegfal, ajtók, csővezetékek, fűtőtest lemosását is elvégzi. Az 
óvónőknek tartott röpgyűlés esetén egyedül mosogat. 
 
Ebédideje általában ½ 2 és ¾ 2 között van. 
 
Az uzsonna szétosztását 2-kor elvégzi, majd a többi dajkával közösen hozzálát az uzsonna 
elkészítéséhez. 
 
Gyerekekkel kapcsolatos feladatok 
 
Megegyezik a csoportos dajka feladataival, mint kiegészítő tevékenység. 
 
A tisztaság megőrzésével, az ÁNTSZ előírásaival kapcsolatos teendők: 
 
Megegyezik a csoportos dajka feladataival, mint kiegészítő feladat, amikor helyettesít. 
 
Általános szabályok: 
 
A szabadság felhasználásával, illetve a távolmaradással kapcsolatos előírások: 
 
Megegyezik a csoportos dajka számára leírt szabályokkal. 
 
A gyerekekkel kapcsolatos egyéb előírások: 
 
Megegyezik a csoportos dajka számára leírt szabályokkal. 
Egyéb: 
 
Megegyezik a csoportos dajka számára leírt szabályokkal. 
 
A munkavállaló jogai és kötelességei (a közoktatási törvény alapján): 
 
Tudásának és képességének megfelelő, korrekt munkavégzés A munkafegyelem betartása 
 
A jó munkahelyi légkör kialakítása 
 
A folyamatos intézményi étkeztetés biztosítása 
 
Kapcsolattartási és információszolgáltatási kötelezettsége: 
 
Óvodavezető, óvodavezető-helyettes, csoportos óvónők 
 
A munkaköri leírás módosításának jogát, a körülményekhez igazodva, a vezető fenntartja! 
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Nyilatkozat 

 
A munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek tekintem, annak egy 
példányát átvettem. Egyben kijelentem, hogy az általam végzett munkáért és a kezelt értékekért 
anyagi és büntetőjogi felelősséggel tartozom. A munkám során használt tárgyakat, eszközöket, 
gépeket rendeltetésüknek megfelelően használom. 
 
 
 
 
 
Dátum: ……………………………… 
 
 

P. H. 
 

____________________________ 
 
 

óvodavezető                                                                          munkavállaló 
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Az óvodatitkár munkaköri leírása. 
 
Munkakör: óvodatitkár (ügyintéző) 
 
A munkahely neve, címe: 
 
Kinevező és a munkáltatói jogkör gyakorlója: az óvoda vezetője 
 
Közvetlen felettese: 
Helyettesítője: 
 
Munkaideje: 
 
A munkakörből és a betöltéséből adódó, elvárható magatartási követelmények: 
 
 Az ügyek személyes, illetve telefonos bonyolítása és intézése során együttműködő. 
 Udvarias a szülőkkel, a munkatársakkal. 

 Rendszerető, pontos, az iratok kezelésében naprakész, a határidőket betartja. 
 Tisztában van az iratkezelés szabályaival. 

 Az általa vezetett nyilvántartások világosak, jól követhetőek. 

 
A munkakör célja: 
 
Az intézmény működésével kapcsolatos ügyek intézése, adminisztrációk ellátása. 
 
A cél eléréséhez szükséges feladatok, főbb tevékenységek tételes felsorolása: 
 
Iratkezelés, ügyintézés 
 
Folyamata: érkeztetés, szortírozás, iktatás, továbbítás, feldolgozás, ügyintézés, válaszadás, 
biztonságos megőrzés, selejtezés. Az alábbi szabályokat kell betartani: Az irat útja bármikor 
pontosan követhető, ellenőrizhető legyen. Az iratkezelés során segíti az intézmény feladatainak 
eredményes, gyors és szakszerű ellátását, megoldását. Biztosítja, hogy az iratok épségben és 
használható állapotban maradjanak meg. Az intézményben készült valamennyi iraton szerepeltetnie 
kell 
 

az intézmény nevét, 
székhelyét, 
címét, 
telefon-fax számát, 
e-mail címét, 
az irat iktatószámát, 
az ügyintéző nevét, 
a dátumot, 
az aláíró nevét, 

 a beosztását, 
aláírását, 

az intézmény körbélyegzőjének 
lenyomatát, a címzett 
megnevezését, 
címét, 
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beosztását. 
 

Amennyiben az ügyintézés szóban, telefonon történik, az eredeti iratra rá kell vezeti az intézkedés 
lényegét, dátumát és az intézkedésben részt vevők nevét. 
 
Az irat átvételét igazolja, amennyiben a személyesen postázott iratok átvételekor az átadó ezt külön 
kéri. A kézbesítőokmányon (postakönyv, illetve kézbesítőkönyv) elismeri aláírásával és a dátum 
megjelölésével az átvételt. 
 
A névre szóló levelet nem bonthatja fel más, csak a címzett, vagy az általa megbízott munkatárs. 
 
Az intézményvezető hosszabb távollétében az ő nevére érkezett levelet csak telefonon történő 
egyeztetés után bonthatja fel. 
 
Az átvett iratokat az iratkezelési rendszernek megfelelően szortírozza, aszerint hogy a dokumentum 
bontható, nem bontható, iktatandó, vagy nem kell iktatni, egyéb nyilvántartásba kell-e venni. 
Amennyiben az irat faxon, illetve e-mailen érkezik, gondoskodik arról, hogy készüljön másolat a 
papíralapú tartós tárolás érdekében. 
 
Valamennyi hivatalos levelet az óvodavezető felé kell továbbítani, kivéve, ha az névre szóló. Az 
iktatást a beérkezés napján, de legkésőbb a következő munkanapon elvégzi. Soron kívül kell iktatni a 
sürgős, a határidős, az expressz küldeményeket és táviratokat. 
 
A intézménybe beérkezett, illetve az intézményben keletkezett iratokat, dokumentumokat úgy vezeti 
be az iktatókönyvbe, hogy az tartalmazza az iktatószámot, a beérkezés időpontját, az ügyintéző nevét, 
az irat tárgyát, a mellékleteinek számát, az elintézés módját, a kezelési feljegyzéseket, valamint az irat 
hollétének, tárolásának a helyét, hogy bármikor elővehető legyen. Az iktatókönyvben sorszámot 
üresen hagyni, lapokat összeragasztani, olvashatatlanul írni, az írást olvashatatlanná tenni tilos. 
Javítani csak áthúzással lehet, úgy, hogy az eredeti szöveg olvasható legyen. A javítást dátummal és 
kézjeggyel kell igazolni. 
 
Amennyiben az összetartozó iratok az ügy lezárása után véglegesen egy helyen maradnak, úgy ezt az 
iktatókönyvben jelzi. A jelölés a kezelési feljegyzések rovatban az irat új számának jelölésével 
történik. Érdemes a válaszlevél iktatásával azonos időben csatolni az előzményeket, illetve azok 
iktatószámát és fellelhetőségi helyét egy külön rovatban feljegyezni. Az iktatókönyvet az év utolsó 
munkanapján lezárja. 
 
Meghívókat, sajtótermékeket, propaganda céljából készült kiadványokat nem kell iktatni. Amennyiben 
egy naptári évben az iktatott dokumentumok száma meghaladja a háromszázat, évente név- és 
tárgymutatót kell készíteni. 
 
Az intézményi dokumentumok (szabályzatok, munkatervek, bemutatóra vázlatok, pedagógiai 
szakvélemények) levelezések legépelése. 
 
Nyilvántartásokkal kapcsolatos feladatok: 
 
Tanügy-igazgatási feladatok és nyilvántartások 
 
Az óvodába felvett gyerekek adatainak rögzítése. 
 
Az éves statisztikák elkészítéséhez adatok kigyűjtése, különböző szempontok szerinti rendszerezése. 
 
A beiskolázással kapcsolatos adminisztráció (óvodai szakvélemény, iskolák értesítése) elvégzése. 
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Az óvodai törzskönyv vezetése. 
 
A gyerekek befizetésének, jelenlétének, hiányzásának és lemondásának egyeztetése, nyilvántartása. Az 
ingyenes, az 50%-os és a 100%-os befizetések rendszerezése, havonta ennek nyomon követése, a 
határozatok, nyilatkozatok begyűjtése, ezek ellenőrzése, valamint naprakész adatszolgáltatás. 
 
A közlönyök, rendeletek, határozatok, a Magyar Államkincstár (MÁK) kiadványainak 
tanulmányozása, értelmezése és figyelemmel kísérése. 
 
 
Munkáltatói feladatok és nyilvántartások 
 
A munkatársak alkalmazásával és kilépésével, valamint a béremeléssel és a jutalmazással kapcsolatos 
nyomtatványok, űrlapok kitöltése. A munkaruha-nyilvántartás vezetése. 
 
A jelenléti ív előkészítése, hó végi lezárása. 
 
A pedagógusok kötelező óraszámának kiszámolása és nyilvántartása nyolchetes ciklusban. 
 
A délutáni pótlékok kiszámolása és jelentése a kifizetés érdekében. 
 
A túlórák, helyettesítések, hiányzások adminisztrálása és jelentése a MÁK felé. 
 
A szabadságok (éves rendes szabadság, fizetés nélküli szabadság) jelentése a MÁK felé. 
 
A társadalombiztosítási (tb) ügyek intézése, betegállomány, gyes-, gyed-, gyet-határozatok elkészítése, 
adminisztrálása és nyilvántartása. 
 
Az adóügyekkel kapcsolatos intézményi teendők ellátása, a különböző nyilatkozatok elkészítése 
(adójóváírás, családi pótlék, 1%) 
 
Gazdasági feladatok és nyilvántartások 
 
Az óvoda költségvetésével kapcsolatos áfás számláinak, megrendelőinek, szerződéseinek lefűzése, 
megőrzése. 
 
Az ellátmány megigénylése (a vezetővel történt egyeztetés után), felvétele, naprakész nyilvántartása, 
elszámolása a megadott határidőig, anyagi felelősséggel. Az átutalások naprakész nyilvántartása, 
továbbküldése a kifizetőhely felé. 
 
Az étkezési térítési díjak kiszámolása, a lejelentések vezetése, jóváírása. A borítékok megírása, a 
pénz beszedése, feladása. A szigorú elszámolású nyomtatvány és a befizetési nyugták megírása a 
szülők részére, ezek kiadása. Elszámolás anyagi felelősséggel. 
 
A kis értékű, illetve nagy értékű eszközökről leltár vezetése. A szoba és egyéb helyiségek leltárainak 
elkészítése. 
 
Az éves és az alkalomszerű leltározás előkészítése, megszervezése, lebonyolításának adminisztrálása. 
Selejtezés előkészítése, lebonyolítása. 
 
Egyéb 
 



Borostyán  Természetvédő Óvoda    2014 Csobánka Fő út 11. OM: 201792 
Tel: 06/26/324 817   Email: borostyanovi@digikabel.hu  

Web: www.borostyanovoda.hu  
  

 

52 
 

Munkaidő alatt, magánügyben csak a munka zavarása nélkül, a legszükségesebb esetben használjon 
telefont. 
 
Munkahelyén olyan időpontban jelenjen meg, hogy a munkaidejének kezdetekor már a 
munkavégzésre készen álljon. 
 
Munkája során az óvoda berendezéseit, tárgyait, értékeit megóvni köteles, azokat a rendeltetésüknek 
megfelelően kell használnia. Amennyiben kárt okoz, anyagi felelősséggel tartozik. 
 
Munkavégzés alatt betartja a munkavédelmi, tűzvédelmi és balesetvédelmi, egészségügyi szabályokat. 
 
Ha idegen érkezik az épületbe, udvariasan feltartóztatja, megkérdezi, hogy kit keres, majd megkéri, 
hogy várakozzon az előtérben. Ezután szól a keresett személynek. Az intézmény épületét elhagyni 
kizárólag csak a vezető engedélyével lehet. 
 
A munkavállaló jogai és kötelességei 
 
Tudásának és képességének megfelelő, korrekt munkavégzés. 
 
A munkafegyelem betartása, a jó munkahelyi légkör alakítása. 
 
Felelőssége: A rábízott pénz, ill. iratok kezeléséért anyagi és erkölcsi felelősség terheli. 
 
Kapcsolattartási és információszolgáltatási kötelezettsége: 
 
 Óvodavezető, óvodavezető-helyettes, csoportos óvónők. 

 

 A vezető távolléte esetén felírja egy erre a célra rendszeresített füzetbe az üzeneteket. Rögzíti, 
hogy ki kereste őt (személyesen, vagy telefonon), milyen ügyben, és hogy ki keresse a másikat 

 
 

Nyilatkozat 
 
A munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek tekintem, annak egy 
példányát átvettem. Egyben kijelentem, hogy az általam végzett munkáért és a kezelt értékekért 
anyagi és büntetőjogi felelősséggel tartozom. A munkám során használt tárgyakat, eszközöket, 
gépeket rendeltetésüknek megfelelően használom. 
 
 
 
Dátum: ……………………………… 
 

P.H. 
 
…………………………………………… ……………………………………………… 
 

                 Munkavállaló                      Óvoda vezető 
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A takarító munkaköri leírása. 
 
A munkavállaló neve: 
 
Munkaköre: takarító 
 
A munkahely neve, címe: 
 
Kinevező és a munkáltatói jogkör gyakorlója: az óvoda vezetője 
 
Munkaideje: 
 
A munkavállaló munkaterülete a szervezeten belül: 
 
A munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettség: 
 
Megjegyzés: Az általános részek megegyeznek a dajkák munkaköri leírásával, itt csak az adott munkát 
részletezem. 
 
A takarító feladatai: 
 
 Az emeleti helyiségeket, a földszinti közlekedőt, az udvar burkolt területeit, az óvoda 

előtti utcai frontot tisztán tartja. 
 Gondoskodik a vécék, mosdók, ajtók higiénikus tisztaságáról, a napi portalanításról. 

 Szükség szerint a szőnyegeket kiporszívózza. A szemetes edényeket kiüríti. 

 Besegít a mosásba, vasalásba, teregetésbe. 
 Gondoskodik tiszta törülközőről és konyharuháról. 
 Munkáját úgy szervezi meg, hogy a többiek munkaidejét ne zavarja. 

 Takarítás közben az iratokat eredeti helyükre visszahelyezi. 

 Biztosítja mindenütt a tisztaságot. 
 A tisztítószerrel takarékosan bánik. 

 
 

Nyilatkozat 
 
A munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek tekintem, annak egy 
példányát átvettem. Egyben kijelentem, hogy az általam végzett munkáért és a kezelt értékekért 
anyagi és büntetőjogi felelősséggel tartozom. A munkám során használt tárgyakat, eszközöket, 
gépeket rendeltetésüknek megfelelően használom. 
 
 
 
Dátum: ……………………………… 
 

P. H. 
 
 

____________________________ 
 
 

óvodavezető           munkaválla
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A pedagógiai asszisztens munkaköri leírása 
 
Munkavállaló 
Név: 
Született: 
Munkakör óvodai pedagógiai asszisztens 
  
Munkakör megnevezése:     Pedagógiai asszisztens 
Cél:   Az intézményben folyó pedagógiai munka segítése 
A pedagógiai program eredményes megvalósítása, a gyermekek zavartalan és folyamatos ellátása 
érdekében segítse az óvodapedagógusok munkáját. 
Közvetlen felettese:              Intézményvezető  
Munkavégzés helye:    
Heti munkaidő:                     40 óra 
  
Munkakör betöltéséhez szükséges elvárások 
  
Alapkövetelmény Egészségügyi alkalmasság, büntetlen előélet 
Iskolai végzettség, 
szakképesítés Középfokú végzettség, pedagógiai asszisztensi végzettség 

Elvárt ismeretek Az óvoda nevelési és egészségügyi előírásainak, belső 
szabályzatainak ismerete 

Szükséges képességek Szeretetteljes és példaadó viselkedés 
Személyes tulajdonságok Pontosság, megbízhatóság, türelem, higiénia, segítőkészség 
  
Főbb felelősségek és tevékenységek  
A gondjára bízott gyermekek testi épségéért teljes körű felelősséggel tartozik. Köteles gondoskodni a 
gyermekek testi szükségleteinek ellátásáról, a gyermekek foglalkoztatásáról, fejlődésük optimális 
segítéséről az óvoda pedagógusok iránymutatása szerint: 

 a gyermekek felügyeletének biztosításánál, 
 a párhuzamosan végezhető tevékenységek megszervezésében és lebonyolításában, 
 a lassabban haladó, egyéni segítséget igénylő gyermekek megsegítésében, 
 a másság elfogadtatásában (személyes példaadás), 
 a gyerekek biztonságos körülményeinek megteremtésében, a balesetek elkerülésének 

kivédésében, 
 a tevékenységszervezés feltételeinek zökkenőmentes feltételeinek biztosításában, 
 az óvodai ünnepségek, hagyományok megszervezésében, lebonyolításában, 
 figyelemmel kíséri a csoportra, gyerekekre vonatkozó terveket, azok megvalósítását 

felelősségteljesen segíti. 
  
Feladatkör részletesen 
Az óvodapedagógus irányítása alapján segíti a csoportban folyó nevelőmunkát: 

 Köteles gondoskodni a gyermekek testi szükségleteinek ellátásáról, a gyermekek 
foglalkoztatásáról, fejlődésük optimális megsegítéséről. 

 A tevékenységek megszervezésében az óvónő irányításával segíti a csoportban folyó munkát, 
az eszközöket előkészíti, elrakja, segít a csoportszoba átrendezésében, a gyermekek 
eszközeinek előkészítésében, szükség szerint a gyermekeknek egyéni segítséget nyújt. 

 Segíti a gyerekek befogadásának zökkenőmentéssé tételét. 
 Aktívan részt vesz a gyermekek gondozási teendőinek ellátásában, így: 

– az étkeztetésnél, 
– az öltözködésnél, 
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– a tisztálkodásban, 
– a levegőztetés előkészítésében és lebonyolításában. 

 Sétánál, óvodán kívüli foglalkozásoknál, kirándulásoknál segíti a gyermekek utcai 
közlekedését, a programokon való kulturált részvételt. 

 A délután folyamán – a pedagógus útmutatása szerint – segít a szervezett tevékenységek 
előkészítésében, levezetésében. Esetenként önállóan megtervezi és levezeti a játékot. 

 Csendes pihenő alatt és szabadidejében szemléltető eszközöket készít, azokat karbantartja, 
előkészíti a következő napokra. 

 Segít a gyermekek hazabocsátásánál. 
 Óvónői útmutatás alapján önállóan egyéni vagy kiscsoportos fejlesztést végez. 
 A megtanult fejlesztő terápiák egyes elemeit a pedagógus útmutatása szerint a gyermekekkel 

gyakorolja. 
 Szükség szerint közreműködik a gyermekek orvosi vizsgálatánál, vizsgálatra vagy hazakíséri a 

gyermeket, ha erre utasítást kap. 
 Kisebb baleset esetén elsősegélyt nyújt, de erről mindenképpen értesíti a beosztott pedagógust 

vagy vezetőt. 
 Ismeri az intézmény alapdokumentumait. 
 Munkáját minden esetben az említett dokumentumok alapján és a pedagógusok útmutatása 

szerint végzi. 
 

Általános magatartási követelmények 
 A gyermekek, a szülők, valamint a munkatársak emberi méltóságát és jogait maradéktalanul 

tiszteletben tartja, javaslataikra, kérdéseikre érdemi választ ad. 
 Munkatársaival együttműködik. 
 A munkakörének ellátásához szükséges bizalomnak megfelelő és az adott helyzetben általában 

elvárható magatartást tanúsít: 
 a jóhiszeműség és a tisztesség elvének megfelelően, 
 a munkavállaló érdekeit a méltányos mérlegelés alapján figyelembe véve, 
 munkaidején kívül sem tanúsítva olyan magatartást, amely közvetlenül és ténylegesen 

alkalmas munkáltatója jó hírnevének, jogos gazdasági érdekének vagy a munkaviszony 
céljának veszélyeztetésére, 

 véleménynyilvánításhoz való jogát a munkáltató jó hírnevét, jogos szervezeti érdekeit 
súlyosan sértő vagy veszélyeztető módon nem gyakorolhatja, 

 köteles a munkája során tudomására jutott hivatali titkot megőrizni, ezen túlmenően sem 
közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, amely munkaköre betöltésével összefüggésben 
jutott a tudomására. 
 

Különleges felelőssége 
 Tevékenységét az intézményvezető-helyettes közvetlen irányítása mellett végzi. Felette az 

általános munkáltatói jogokat az intézményvezető gyakorolja. Munkaköri leírását az 
intézményvezető készíti el. 

 A gondjára bízott gyermekek testi épségéért teljes körű felelősséggel tartozik. 
 Az intézmény alkalmazotti körének tagjaként alakítója és részese a jó munkahelyi légkörnek. 
 Az óvoda nevelőtestületével és technikai dolgozóival összhangban szervezi munkáját, 

törekszik az egymást segítő emberi kapcsolatok kialakítására. 
 Részt vesz a gyermekek egészséges testi és mentálhigiénés környezetének kialakításában. 
 A gyermekek óvodai munkájáról a szülőknek tájékoztatást nem ad, őket a megfelelő 

pedagógushoz irányítja. A hivatali titoktartás e munkakörben is kötelező. 
Felelőssége kiterjed teljes munkakörére és tevékenységére. 
 
Felelősségre vonható 

 munkaköri feladatainak határidőre történő elmulasztásáért vagy hiányos elvégzéséért; 
 a vezetői utasítások igénytől eltérő végrehajtásáért; 
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 a jogszabályok, a munkahelyi fegyelem és bizalmi jelleg, a munkatársak és a gyermekek 
jogainak megsértéséért; 

 a munkaeszközök, berendezési tárgyak előírástól eltérő használatáért, megrongálásáért; 
 a vagyonbiztonság, a rábízott leltári tárgyak és a higiénia veszélyeztetéséért. 

 
Ellenőrzési tevékenység 

 Munkáját a törvényesség és az intézmény alapdokumentumai (pedagógiai program, SZMSZ, 
KSZ, házirend stb.) által megfogalmazott célkitűzések, a működési rend, a vezetői utasítások 
és a nevelőtestületi határozatok betartása alapján végzi. 

 A fenti dokumentumokban előírtakat a gyermekekkel is betartatja. 
 Ha bármely területen hiányosságot tapasztal, erről értesíti az illetékes vezetőt. 

 
Ellenőrzésére jogosultak 

 Az intézményvezető, helyettese és az óvodapedagógusok 
 A pedagógiai munka fejlesztése, az eredményes munka érdekében megfigyeléseket 

végezhetnek a nevelőtestület tagjai az intézményi munkatervben jelöltek szerint. 
 

Kapcsolatok 
 Napi munkájában rendszeresen együttműködik a csoportban dolgozó pedagógusokkal és az 

óvodavezetéssel. Az intézmény gyermekei és dolgozói érdekében kiegyensúlyozott 
kapcsolatra törekszik: a társintézményekkel, a szülőkkel ápolja a hagyományosan kialakult 
kapcsolataikat. 

 Részt vesz az alkalmazotti és esetenként (meghívottként) a nevelőtestületi értekezleteken. 
 
Munkakörülmények 

 Munkáját az óvodavezető által meghatározott munkabeosztás és szabályok betartásával, a 
mindenkor hatályos jogszabályok szellemében, az SZMSZ és a közalkalmazotti szabályzat 
alapján végzi. 

 Munkájához telefon, számítógép, fénymásoló berendezés áll rendelkezésére. 
 

 Technikai döntések 
 

 Betartja a tűz-, munka- és balesetvédelmi előírásokat. Takarékosan gazdálkodik a rábízott 
anyagokkal. 

 Kialakítja az egészséges és biztonságos munkakörülményeket, az anyagi lehetőségek szerint. 
  
Jogkör, hatáskör 
 

 Gyakorolja az alkalmazotti közösség tagjának és jogszabályok által valamint az óvoda 
SZMSZ-ében biztosított jogokat. 

 
Beszámolási kötelezettsége 
 

 Év végén az egész éves teljesítményét írásban értékeli. 
 
Járandóság 
 

 bérbesorolás szerinti fizetés 
 útiköltség-térítés 
 a törvényi szabályozás, a fenntartó által biztosított lehetőségek és a kollektív szerződés szerint: 
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Nyilatkozat 
 
A munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek tekintem, annak egy 
példányát átvettem. Egyben kijelentem, hogy az általam végzett munkáért és a kezelt értékekért 
anyagi és büntetőjogi felelősséggel tartozom. A munkám során használt tárgyakat, eszközöket, 
gépeket rendeltetésüknek megfelelően használom- 
 

 
                                                              P.H. 

 
  
…………………………………..                                        …………………………………… 
                munkavállaló                                                                           munkáltató 
 
Dátum: 
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Jegyzőkönyv 
 
 
Készült. 2018.10.03. 
Helye: Borostyán Természetvédő Óvoda nevelői szoba 
Jelen vannak: Jelenléti ív csatolva 
A jegyzőkönyvet vezeti: Mali Lajosné óvodatitkár 
A jegyzőkönyvet hitelesíti: Baróthi Györgyné 
 
 
Napirend: Az intézmény Pedagógiai Programjának módosításának elfogadása 
 
Óvodavezető helyettes 

 Köszönti a jelenlévőket és tájékozatja őket a pedagógiai program szükséges 
módosításáról. Megkérdezi, hogy mindenki ismeri és egyet ért a változtatásokkal. 

 Mindenki ismeri és egyet ért. 
 Van-e valakinek kérdése, javaslata a programmal kapcsolatosan? 
 Nincs. 

 
 Az óvodavezető megkéri a jelenlévőket, hogy kézfeltartással szavazzanak a módosított 

program elfogadásáról. 
 

Az intézmény nevelőtestülete 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett a Borostyán 
Természetvédő Óvoda módosított Pedagógiai programját elfogadta. 

 
 1 fő óvodavezető, 7 fő óvodapedagógus. (További részt vett 4fő pedagógiai asszisztens.) Igen 
szavazat: 8 (+4 ) Nem szavazat: 0 Tartózkodott: 0 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………                                   …………………………………… 
 
  j.k.v vezető  j.k.v. hitelesítő 
 
 
 
 …………………………………… 
                    óvodavezető  
 
 
 
 
Csobánka, 2019.08.30.  
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Jelenléti ív 2019.08.30. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szabadosné Balga Diána 
 
Baróthi Györgyné 
 
Váncsa Tünde 
 
Kálmánfi Mónika 
 
Széri-Varga Eszter 
 
Juhosné Szőrfi Ágnes 
 
Fiebigerné Balga Barbara 
 
Szabó- Berei Renáta 

 
 
Karányi Krisztina 
 
Horváthné Fagyas Andrea 
 
Fodor-Kara Györgyi 
 
Venásch Molnár Lillla 
 
 
 
Benedek Julianna 
 
 
 
 
 
Mali Lajosné  óvodatitkár 
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