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-21. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, kiterjedési köre
A Szervezeti és Működési Szabályzat helyi dokumentum, amely meghatározza az intézmény
szervezeti felépítését, működésének belső rendjét, a szakmai és pedagógiai munka belső
ellenőrzésének rendjét, a vezetők és alkalmazottak feladatait és jogkörét, a külső kapcsolatokat,
azok formáit és módját, a helyettesítési rendet, és azokat a rendelkezéseket, amelyeket jogszabály
nem utál más hatáskörbe, fenntartja a demokratikus rendet. Az óvodai intézmény alapításának
leglényegesebb folyamata az Alapító Okirat kiadása, az alapító okirat alapján az intézmény
nyilvántartásba vétele. Ezzel az intézkedéssel válik a közoktatási intézmény önálló jogi személlyé,
amely ettől kezdődően saját nevében eljárhat, jogok és kötelezettségek illetik meg.
Az SZMSZ, a magasabb szintű jogszabályok rendelkezésein túl, elveiben és tartalmában illeszkedik
az intézmény más belső szabályaihoz, alapdokumentumaihoz: Alapító okirat, Házirend, Szivárvány
Nevelési Program, Bölcsődei Szakmai Program és Éves munkaterv.
A 2011. évi CXC. Törvény a nemzeti köznevelésről 25. §. (1). alapján a közoktatási intézmény
működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket az intézmény szervezeti és
működési szabályzatában kell meghatározni.
A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról 4. § határozza meg az intézmény Szervezeti és Működési
Szabályzatának kötelező tartalmi elemeit, elfogadásának és hatályba léptetésének rendjét.
A nemzeti köznevelésről szóló törvény 70. § (2). bekezdésének b.) pontjában foglaltak alapján a
Bőnyi Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde nevelőtestülete fogadja el az alábbi Szervezeti és
Működési Szabályzatot (továbbiakban SZMSZ).
1.1.Kiterjedés köre:
 a bölcsődébe járó gyerekek közössége,
 az óvodások közössége,
 a gyerekek szülei, törvényes képviselőjük,
 az intézmény vezetője és helyettesítője,
 a nevelőtestület,
 a gondozó-nevelő-oktató munkát segítők,
 az egyéb munkakörben dolgozók,
 partnerek,
 A SZMSZ előírásai érvényesek az intézmény területén a benntartózkodás ideje alatt,
valamint az intézmény által külső helyszínen szervezett rendezvényeken, programokon, a
rendezvények ideje alatt.

-32. A Szervezeti és Működési Szabályzathoz felhasznált törvények, rendeletek:



















A 2011.évi CXC. Törvény a köznevelésről
A 20/2012 EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési
intézmények névhasználatáról
A 326/2012. (VIII.30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. tv. köznevelési intézményekben
történő végrehajtásáról
A 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és módosításai
A közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. törvény és módosításai
A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló LXIII.
törvény
A 138/1992. (X.8.) Kormányrendelet a vezetői kinevezésről
A 277/1997. (XII.22.) Kormányrendelet a pedagógus továbbképzésről
A 32/1997. (XI.5.) MKM rendelet a Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének
iránylevei
A 2/2005 (III.1.) OM rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének
irányelve
32/2012. évi EMMI rendelet a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének
irányelve
Az 1999. évi Módszertani levél
A Bölcsődei alapprogram
Az intézmény munkáját a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló
többször módosított 1997. évi XXXI. törvény.
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények,
valamint személyek szakmai feladatáról és működésük feltételeiről 15/1998. (VI. 30.)
NM rendelet módosítását tartalmazó 6/2016. (III.24.) EMMI rendelet
A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatótevékenység engedélyezéséről, valamint
a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozási engedélyről 259/2002. (XII. 18.) Korm.
rendelet
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1993. évi III. törvény

2.2. Az óvoda és bölcsőde működéséhez kapcsolódó egyéb jogszabályok:









A Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló mindenkor hatályos törvények
A Munka Törvénykönyve 1992. évi XXII. tv. (Mt.) és annak módosításai
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
A 78/2003. (XI.27.) GKM rendelet a játszótéri eszközök biztonságáról
Személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló többször módosított
15/1998. (IV. 30.) NM rendelet alapján végzi
A személyes gondoskodást nyújtó intézmények szakmai feladatairól és működésük
feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet.
A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény, egységes szerkezetben a
végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM-rendelettel
A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és
véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM-rendelet

-43.A szervezeti és működési szabályzat és az intézményi alapdokumentumok nyilvánossága
Az intézmény alapdokumentumait, az intézmény valamennyi alkalmazottja, szerződéses
munkatársa, valamint a gyermekek szülei megtekinthetik nyomtatott formában az óvodában, illetve
az óvoda honlapján (www.szivarvanybony.hu)
Az óvodai Házirendet az óvodák faliújságjain és a honlapunkon is közzé tesszük, valamint az év
eleji szülői értekezleten röviden bemutatjuk. A házirend tartalmazza a gyermekek és a szülők,
valamint az intézmény dolgozóinak jogait és kötelességeit, valamint a belső rend biztonságos
életének részletes szabályozását.
A házirendet a vezetőség készíti el, előzetesen konzultálva, a szülőkkel és a dolgozókkal.
Információ az alapdokumentumokról az óvodavezetőtől és az óvodavezető helyettesétől kérhető.
Az óvodavezető az intézmény vezetői tanácsával történő egyeztetések után egy nevelési évre,
tanévre szóló Éves munkatervet készít, melyhez figyelembe veszi az előző tanév éves intézményi
beszámolóját. Erről az évnyitó szülői értekezleten összefoglaló tájékoztatást nyújt.
A munkatervet a nevelőtestület – előzetes megismerés, véleményezés, javaslattétel után- az évnyitó
nevelőtestületi értekezleten véglegesíti, fogadja el, melyhez a fenntartó jóváhagyása is szükséges.
Az Éves munkaterv alapján feladatterv készül, konkrét feladatokkal, határidőkkel,
Az aktuális programokat közzétesszük az óvoda honlapján, facebook oldalán, és a faliújságokon és
lehetőség szerint a falu újságban is.
4. Az intézmény adatai:
4.1. Neve: Bőnyi Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde
Címe: 9073 Bőny, Ady Endre utca 3.
Székhelye: 9073 Bőny, Ady Endre utca 3.
Telephelye: Mini Bölcsőde – 9073, Bőny, Szabadság u. 33.
OM azonosító: 030372
Típusa: Többcélú intézmény
Csoportszám: 3 óvodai és 1 mini bölcsődei csoport
Maximális gyermeklétszám: 75 fő óvodás + 8 fő bölcsődés
Az óvoda alapítójának, fenntartójának neve: Bőny Község Önkormányzata
Az óvoda fenntartójának címe: 9073 Bőny, Rákóczi Ferenc utca 10.
Szakfeladatai: (2018.09.01-tól)
851011 Óvodai nevelés
889101 Bölcsődei ellátás
562912 Bölcsődei, óvodai, iskolai intézményi közétkeztetés
652917 Munkahelyi vendéglátás
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése
4. 2. Az intézmény feladata és illetékességi köre:
Az óvoda és mini bölcsőde: többcélú, közös igazgatású intézmény önálló szervezeti és szakmai
egységet alkotnak.
Az óvoda alaptevékenysége és feladatai a gyermekek három éves korától a tankötelezettség
kezdetéig nevelő intézmény, amely a gyermeket fokozatosan, de különösen az utolsó évében az
iskolai nevelésre-oktatásra készíti fel. A gyermek addig maradhat óvodában, amíg az iskolába
lépéshez szükséges fejlettséget eléri, legfeljebb hét éves koráig, amit a nevelési tanácsadó, vagy a
szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye igazol. A köznevelési törvény szabályozása
szerint a gyermek három éves korától, napi legalább négy órában köteles óvodai nevelésben részt
venni, mely alól a jogszabályban meghatározott módon felmentés kérhető.

-5A mini bölcsőde a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű
gondozását és nevelését biztosítja mini bölcsődei ellátási formában 2018.09.14. napjától azon
gyermekek számára, akiknek szülei, gondozói munkavégzésük, képzésben való részvételük, vagy
egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni.
Feladatkörében ellátja a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló többszörös
módosított 1997. évi XXXI. törvény 41-42. §-ában foglaltak szerint gyermekjóléti alapellátásként.
4.3. Az intézményi elhelyezés:
Az óvodai beíratás időpontját, helyét a vezető határozza meg.
A bölcsődei beíratás folyamatos. Az óvodába történő az átjelentkezés, felvétel a szülő döntése
alapján év közben is történhet.
A beíratással kapcsolatos tudnivalókról a szülőket különböző kommunikációs csatornán tájékoztatjuk a
helyben szokásos módon. /honlap, zárt csoport, plakát/
A bölcsődei felvétel iránti kérelmet a szülőnek vagy törvényes képviselőjének az intézmény vezetőjénél
kell formanyomtatványon benyújtania. A kérelemhez csatolni kell a házi gyermekorvosi igazolást arról,
hogy a gyermek egészséges, bölcsődében gondozható. Munkáltatói igazolást arról, hogy
munkaviszonyban áll, illetve igazolást a hallgatói jogviszony fennállásáról.
A mini bölcsődébe 20. hetes kortól vehető fel gyermek.
A férőhelyek mértékéig a gyermekek felvételéről az óvodavezetője dönt, a bölcsőde szakmai
vezetőjének meghallgatásával.
Ha az óvodába, bölcsődébe jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az
óvodavezető az intézmény fenntartójával közösen bizottságot szervez, mely dönt a felvételről, az
esetleges elutasításról.
A szülőket a felvétel eredményéről írásban kell tájékoztatni.
A szülő, gondviselő számára kedvezőtlen döntés ellen, 8 munkanapon belül fellebbezhet.
A bölcsődei ellátás kezdetétől számított 15 napon belül az intézményvezető a 259/2002. (XII. 18.) sz.
kormányrendelet 13. § (1) bekezdése alapján megállapodást köt a gyermek törvényes képviselőjével.
Bölcsődei felvételnél előnyt élvez az a gyermek, akinek a szociális helyzete ezt indokolttá teszi. (HH,
HHH, védelembe vett, Jelzőrendszer jelzése szerint)
A Gyvt. 41. § (1), (2) bekezdése alapján, az a kisgyermek, akinek szülei munkavégzésük, munkaerő
piaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük, betegségük, vagy egyéb ok miatt
napközbeni ellátásról nem tudnak gondoskodni, továbbá, ha a család szociális helyzete ezt kívánja.
4.4. Az intézmény gazdálkodási formája:
Önálló jogi személy, önállóan működő költségvetési szerv, részben önállóan gazdálkodó.
Az intézmény pénzügyi-gazdasági feladatait Bőny Község Polgármesteri Hivatala 9073 Bőny,
Rákóczi Ferenc utca 10. látja el, együttműködési megállapodás értelmében.
Az intézmény fenntartási és működési költségeit az adott naptári évre a fenntartó által jóváhagyott
költségvetés biztosítja.
Az óvodai és bölcsődei ellátásban részesülő gyermekek az intézményen belüli meleg
étkeztetését az óvodai konyhánkon készítik el a 67/2007. (VII. 10.) GKM-EüM-FVMSZMM
együttes rendelete alapján.
4.5. Az intézmény működésének rendje:
Az intézmény éves működésének rendjét az EMMI által kiadott tanév rendjéről szóló rendelet
szabályozza, az intézmény Éves Munkaterve tartalmazza. Nyitva tartása a nyári karbantartás alatt
szünetel, ennek időtartalmáról és időpontjáról, a szülők minden év február 15-ig tájékoztatást
kapnak

-64.5. Bélyegzőhasználat:
Az intézmény hosszú és körbélyegzőjének használatára jogosult személyek:
 Cseszregi Zoltánné - intézményvezető
 Gyüre Ilona – intézményvezető- helyettes
 Bogdánné Harangozó Edina - élelmezésvezető
 Termeczkyné Bánházi Hajnalka - bölcsőde szakmai vezetője
Bélyegző lenyomatai:
Körbélyegző

Hosszú bélyegző

4.6 Az intézmény szervezeti felépítése:
Vezető beosztások:
 magasabb vezető beosztású: intézményvezető
 vezető beosztásúak: vezető helyettes, bölcsőde szakmai vezetője és élelmezésvezető
Alkalmazotti közösség: az óvoda székhelyén foglalkoztatott valamennyi közalkalmazott és
alkalmazott.
Nevelőtestület: az óvoda székhelyén foglalkoztatott óvodapedagógusok, és kisgyermeknevelő.
Az óvoda és mini bölcsőde dolgozóit a magasabb jogszabályok, így elsősorban a 2011. évi CXC.
Nemzeti Köznevelési Törvény 1.sz és 2. sz. melléklet, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény és módosításai, valamint a 15/1998 NM rendelet és módosításai alapján a
megállapított munkakörökre, a fenntartó által engedélyezett létszámban az óvodavezető alkalmazza.
Az óvoda és mini bölcsőde dolgozói munkájukat nevelési évente aktualizált munkaköri leírásaik
alapján végzik.

Bőnyi Szivárvány Óvoda
és Bölcsőde
Intézményvezető

Bölcsőde

kisgyermeknevelő
szakmai vezető

Óvoda

intézményvezetőhelyettes

Konyha

élelmezésvezető

-7óvodapedagógusok

bölcsődei
dajka

pedagógiai
asszisztens

szakácsok

dajkák

konyhalányok

5. Az intézmény irányítása:
Az intézményvezető az intézmény egyszemélyi felelős vezetője.
A vezető felelősségét, képviseleti és döntési jogkörét a közoktatásról szóló törvény állapítja meg.
Munkáját a magasabb jogszabályok, a fenntartó és az intézmény belső szabályzatai által előírtaknak
megfelelően végzi.
Megbízása Bőny Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázati eljárás alapján határozott
időre szól. A vezetői megbízás legfontosabb követelménye a felsőfokú iskolai végzettség,
szakképzettség, 2010-től a pedagógus szakvizsga, 5 év szakmai gyakorlat, valamint az
óvodapedagógusi munkakörben határozatlan idejű alkalmazás.
Az intézmény kiadványozási joga az óvodavezetőt illeti meg. Az óvodavezető távolléte esetén az
általa megbízott személyt. Munkaköri leírások tartalmazzák az átruházható jogköröket.
5.1. Az intézményvezető jogköre:
 a dolgozók felett munkáltatói jogkörrel rendelkezik,
 kötelezettségvállalói, utalványozó jogkört gyakorol.
5.2. Dönt:
 az intézmény működésével kapcsolatos minden olyan ügyben, melyet jogszabály nem utal
más hatáskörébe.
5.3. Képviseli:
 az intézményt,
 az alkalmazottak foglalkoztatására, élet-és munkakörülményeire vonatkozó kérdések
tekintetében a jogszabályban előírt egyeztetéseket lefolytatja,
 képviseli az intézménnyel jogviszonyban álló gyermekek, családok érdekeit.
5.4. Feladatkörébe tartozik:
 az intézmény törvényes, gazdaságos működtetése,
 a nevelőtestület, az alkalmazotti közösség vezetése,
 a gondozó-nevelő szakmai munka irányítása és ellenőrzése, színvonalának emelése,
 a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítése, végrehajtásuk megszervezése és
ellenőrzése,
 személyi és tárgyi feltételek biztosítása a rendelkezésre álló költségvetés alapján,
 a minőségi pedagógiára épülő rendszer kiépítése és működtetése, ellenőrzése,
 a pedagógiai-szakmai ellenőrzésekben (tanfelügyelet) és pedagógusok minősítő eljárásában
való intézményi képviselet, szakszerű és törvényes közreműködés,
 a szülői munkaközösséggel való együttműködés,
 nemzeti és intézményi ünnepek méltó megszervezése, a gyermekvédelmi munka irányítása,
a szülők tájékoztatása
 a gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos tevékenység irányítása, a gyermekek
fejlődésével kapcsolatos tájékoztatás szervezése,
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a szülők írásbeli nyilatkozatainak beszerzése,
az óvodai és bölcsődei jelentkezés idejének és módjának nyilvánosságra hozatala a fenntartó
által meghatározottak szerint, a határidő lejárta előtt legalább 30 nappal.

5.5. Az igazgatási feladatok ellátása:
 az óvodába, a mini bölcsődébe felvett gyermekek tanügyi nyilvántartása, az illetékes jegyző
értesítése, ha olyan gyermeket vett fel, vett át, akinek lakóhelye nem az óvoda székhelyén
van,
 a tanköteles életkorba lépéskor a gyermek fejlettségével kapcsolatos igazolások kiadása,
jogszabály szerinti javaslatok megtétele
 a szülők értesítése az óvoda-bölcsőde nyári zárva tartásáról, a nevelés nélküli
munkanapokról,
 a felvétellel, átvétellel, az óvodai elhelyezés megszűnésével kapcsolatos döntésekről, az
igazolatlan mulasztás következményeiről, a nyilvántartásban való törlésről,
 továbbá minden olyan intézkedésről, amire az értesítést jogszabály előírja,
 az intézmény ésszerű és takarékos gazdálkodása.
Az óvodavezető kizárólagos hatáskörébe tartozik a munkáltatói, kötelezettségvállalási és
utalványozási jogkör.
5.6. Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség
Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. törvény 3. § (1)
bekezdésének c) pontja alapján az intézményben foglalkoztatott, bankszámla feletti rendelkezési
jogot
gyakorló
közalkalmazottnak
kétévente
vagyonnyilatkozatot
kell
tennie.
Vagyonnyilatkozatának őrzése a fenntartó feladata.
Vagyonnyilatkozat-tételre köteles beosztás és munkakör: intézményvezető
6. Az óvodavezető helyettesítésének rendje
6.1. Az óvodavezető távollétében belépő intézkedések:
Az óvodavezető helyettes kiválasztásának szempontjai sorrendben:
 vezetői kompetencia, alkalmasság
 vezető helyettesi gyakorlat,
 szakvizsgázott óvodapedagógus,
 rangidős vagy szakmailag elismert óvodapedagógus,
 munkaközösség vezetői tapasztalat.
Az óvodavezetőt távollétében, akadályoztatása esetén, a vezető helyettes Gyüre Ilona korlátozott
jogkörben- el nem halasztható ügyek intézésével- helyettesíti.
Az óvodavezető tartós távollétében teljes jogkörrel helyettesíti az intézményvezetőt. (Tartós
távollétnek minősül a két hetet meghaladó távollét.)
Az óvodavezető és az őt helyettesítő távolléte esetén a helyettesítés az óvodavezető által megbízott
óvodapedagógus feladata. A helyettesítő megbízást kap a feladat ellátására.
Intézkedésre a magasabb fizetési fokozatba tartozó óvodapedagógus jogosult. Intézkedési jogköre
az intézmény működésével, a gyerekek biztonságának megóvásával összefüggő azonnali döntést
igénylő ügyekre terjed ki.
Az óvodavezető munkáját közvetlenül segíti még az élelmezésvezető.
Munkáját a munkaköri leírása, valamint az intézményvezető közvetlen irányítása alapján végzi.
Az élelmezésvezető felelősséggel tartozik az intézmény konyhájának zavartalan, törvényi
előírásoknak megfelelő működtetéséért, költségtakarékos élelmezési gazdálkodásért. Távolléte
esetén helyettesítését a legmagasabb fizetési fokozatba sorolt szakács megbízással látja el.
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Korlátozott gazdálkodói és munkáltatói jogkörrel rendelkezik az óvodavezető által átruházott
ügyekben. Nevelési területen a vezető által kijelölt feladatok, tevékenységek irányításáért felel. Az
alkalmazotti és nevelőtestületi, valamint a szülői munkaközösségi értekezletek előkészítésében vesz
részt, szükség esetén helyettesíti az intézményvezetőt.
 Gyermekek csoportba osztásának elkészítésében vesz részt.
 Óvodai törzskönyv vezetése.
 Tanügyi nyilvántartások vezetése (felvételi, előjegyzési napló), dokumentációk (felvételi és
mulasztási,- csoportnapló, fejlődésnapló) csoportszintű ellenőrzése.
 A dolgozói kartonok, analitika, nyilvántartások vezetése, karbantartása.
 Éves ellenőrzési tervben vesz részt, ellenőrzési, mérési, értékelési feladatok ellátása,
koordinálása.
 Éves statisztikai adatszolgáltatás előkészítése.
 Dolgozói jelenléti ívek, munkaidők betartásának ellenőrzése, helyettesítések megszervezése.
 Vezetői tanácsban való aktív részvétel.
 Alkalmazotti és egyéb értekezletek jegyzőkönyveinek elkészítése, elkészíttetése.
 Az intézmény kulcsainak használatáért, a kulcsnyilvántartás vezetéséért, a
bélyegzőhasználatáért felel.
 A középtávú pedagógus-továbbképzési program és az éves beiskolázási terv
koordinálásának segítése.
 Az óvoda programjait előkészíti, szükség szerinti irányítja.
 Együttműködés az óvodavezetővel az intézményi dokumentumok előkészítésében.
 Megteremti a nevelő és oktató munka biztonságos feltételeit, javaslatokat tesz
változtatásokra.
 Mindent megtesz a gyermekbalesetek megelőzése érdekében.
 Egészségügyi vizsgálatokat megszervezi.
 Szülői szervezet támogatása, segítése
 Szakmai fórumokon, települési rendezvényeken képviseli az óvodát.
Ezen feladatok zavartalan ellátásához a vezető teljes hatáskörrel ruházza fel.
Beszámolási kötelezettségét a tanévzáró értekezlet előtt szóban teljesíti, s előterjeszti a vezetői
tanácsnak, melyet a tagok egyetértés esetén elfogadnak, vagy megvitatnak. A konkrét ellenőrzések
eredményeit tényekkel támasztja alá, az elvégzett feladatait értékeli.
7. A mini bölcsőde szakmai vezetőjének feladata és hatásköre:
7.1. A csoportban dolgozó legmagasabb, kisgyermeknevelő végzettségű közalkalmazott, akit
az óvodavezető a feladatra határozott időre írásban bíz meg, melyet a munkaköri leírásban
rögzít.
7.2. A mini bölcsőde szakmai vezetőjét az óvodavezető által megbízott szakmailag kompetens
közalkalmazott helyettesíti. A szakmai vezető és az általa megbízott személy egyidejű távolléte
esetén, a bölcsődében tartózkodó, legmagasabb fizetési fokozatba tartozó dolgozó jogosult
olyan intézkedésre, amely a gyermekek biztonságának megóvásával összefüggő ügyekre terjed
ki.
7.3. Szakmai tekintetben önálló:
 a mini bölcsőde vezetésében, irányításában
 javaslattevő,
 döntés előkészítő,
 tájékoztatja az intézmény vezetését a bölcsődével kapcsolatos jogszabályok
változásáról.
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 javaslatot tesz a bölcsőde személyi és tárgyi feltételeinek alakítására,
 felelős a bölcsődei dolgozók munkájáért,
 aktívan vesz részt az intézmény vezetői tanácsában,
 kialakítja a bölcsőde Házirendjét,
 a bölcsődei dokumentáció vezetése, határidők betartása,
 irányítja és ellenőrzi a bölcsőde gondozási és nevelési feladatainak ellátását,
 naprakész nyilvántartást vezet,
 elkészíti a bölcsőde éves szakmai munkatervét, összeállítja az éves igényeket, a
karbantartással valamint felújítással kapcsolatos javaslatait,
 a gyermekfelvétellel kapcsolatos nyilvántartások elkészítése: felvételi könyv,
egészségügyi törzslap, bölcsődei törzskönyv,
 statisztika előkészítésében vesz részt,
 meghatározott időközönként beszámol a bölcsőde munkájáról,
 aktívan vesz részt a munkaértekezleteken, képviseli az egység érdekeit
 szülői szervezettel való kapcsolattartás,
 szükség szerint összeállítja a dolgozók továbbképzési tervét és figyelemmel kíséri
annak alakulását,
 bölcsőde orvosával, védőnővel és egyéb partnerekkel való kapcsolattartás,
 egységek közötti kapcsolattartás (közös tanévnyitó, záró értekezlet, nevelőtestületi,
alkalmazotti értekezletek, szakmai napok, bemutatók, egyéb továbbképzések, közös
rendezvényeken való részvétel, intézményi hagyományok ápolása)
 az intézmény szabadságolási tervét elkészíti, a szabadságokat nyilvántartja, rögzíti
(KIRA), gondoskodik a szükséges helyettesítések megszervezéséről.
7.5. A mini bölcsődében foglalkoztatottak feladatai:
 a bölcsődés gyermekek gondozása, nevelése, a harmonikus testi és mentális
szükségleteinek kielégítése az életkori és egyéni sajátosságok figyelembe vételével,
 konstruktív kapcsolat kialakítása a szülőkkel, gondviselőkkel az egységes nevelési
célkitűzések megvalósítása érdekében,
 tevékenységüket a vonatkozó gyermeki és szülői jogok és kötelességek figyelembe
vételével végzik a munkaköri leírásban foglaltak alapján,
 családlátogatás, szülői megbeszélés szervezése
 csoportnapló és egyéb dokumentáció vezetése naprakészen,
 feljegyzések a gyermekek fejlődéséről, üzenő füzet vezetése,
Beszámolási kötelezettségét a tanévzáró értekezlet előtt szóban teljesíti, s előterjeszti a vezetői
tanácsnak, melyet a tagok egyetértés esetén elfogadnak, vagy megvitatnak. A konkrét ellenőrzések
eredményeit tényekkel támasztja alá, az elvégzett feladatait értékeli.
8. Intézményi benntartózkodás rendje
8.1. Vezetők:
Munkaidő
intézményvezető

40 óra

Kötelező
óraszáma
10 óra

vezető helyettes
bölcsődei szakmai vezető
élelmezésvezető

40 óra
40 óra
40 óra

24 óra
35 óra
40 óra

Benntartózkodás
8:00-11:00
14:00-16:00
11:00-13:00
9:00-14:00
8:00-15:00
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óvodapedagógusok
dajkák
pedagógiai asszisztens
konyhai alkalmazottak

40 óra
40 óra
40 óra
40 óra

32 óra
40 óra
40 óra
40 óra

munkaidő beosztás szerint
munkaidő beosztás szerint
munkaidő beosztás szerint
munkaidő beosztás szerint

Minden alkalmazottnak heti 40 óra a kötelező óraszáma, a munkakörére megállapított munkakezdés
előtt 5-10 perccel kell megjelennie munkavégzéshez megfelelő állapotban, annak érdekében, hogy
munkaköri feladatait megfelelően elláthassa.
Általános szabályok alapján az alkalmazottak munkájukat megfelelő szakértelemmel, gondossággal,
és a munkaköri leírásuk alapján a helyben szokásos módon kötelesek ellátni. Munkahelyüket csak
vezetői engedéllyel hagyhatják el.
A tanévre vonatkozó aktuális munkarendet augusztus 25-ig a vezetők készítik el, és adják át a
dolgozóknak.
9. Az intézmény közösségei, kapcsolatuk a vezetővel és egymással
Az óvoda-bölcsőde közösségeit az alkalmazottak, a gyerekek és a szülők alkotják, akik tagjai
érdekeiket, jogosítványaikat érvényesíthetik. Az Szmsz célja az intézmény jogszerű működésének
biztosítása, a zavartalan működés garantálása, a gyermeki jogok érvényesülése, a szülők,
gyermekek és pedagógusok közötti kapcsolat erősítése, az intézményi működés demokratikus
rendjének garantálása.
A belső kapcsolattartás legfontosabb általános szabályai:
Az óvoda egészét érintő ügyekben minél szélesebb körű döntés előkészítésre, egyeztetésekre van
szükség.
A különböző döntési fórumokra - nevelőtestületi, alkalmazotti értekezletekre - a vonatkozó
napirendi pontokkal kapcsolatban a döntési, egyetértési és véleményezési jogot gyakorló
közösségek által delegált képviselőt meg kell hívni, nyilatkozatukat jegyzőkönyvben kell rögzíteni.
9.1. Nevelőtestület:
 a nevelési program és módosítása elfogadására,
 Szervezeti és Működési szabályzat, valamint módosítása elfogadására,
 nevelési év előkészítése, a munkaterv elfogadására,
 az intézmény éves munkájának értékelésére, egyéb átfogó elemzések, értékelések,
beszámolók elfogadására,
 házirend elfogadására,
 a nevelőtestület képviseletében eljáró óvodapedagógus kiválasztására,
 az ötéves pedagógus-továbbképzési terv elfogadására,
 az óvodavezetői pályázathoz készített vezetői programmal összefüggő szakmai vélemény
kialakítására,
 nevelőtestület véleményének kikérésére a vezetőt helyettesítő óvodapedagógus
személyében,
 nevelési tanácsadó vagy a szakértői és rehabilitációs bizottság megkeresésére a hetedik évet
betöltött gyermek újabb nevelési évének megkezdéséhez szükséges egyetértés megadására,
 jogszabályban meghatározott esetekben.
A magasabb jogszabályokban megfogalmazottak szerint:
 a nevelőtestületi értekezlet akkor határozatképes, ha azon tagjainak több, mint az 50%-a
jelen van,
 a nevelőtestület döntéseit, ha arról magasabb jogszabály, illetve a szervezeti és működési
szabályzat másként nem rendelkezik, nyílt szavazással, egyszerűen szótöbbséggel hozza.
Rendkívüli nevelőtestületi értekezletet kell tartani, ha:
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az óvodavezető összehívja,
a nevelőtestület egyharmada kéri,
a szülői szervezet kezdeményezi.

9.2. Az alkalmazotti közösség:
Biztosítja a szakmai munkát végző pedagógusok, kisgyermeknevelő, valamint a gondozó-nevelőoktató munkát közvetlenül segítő dajkák, konyhai dolgozók, élelmezésvezető együttműködését.
Alkalmazotti értekezletet kell tartani, a közoktatásról szóló törvényben meghatározott fenntartói
döntések előzetes véleményezésére,amely
 az óvoda megszüntetésével,
 átszervezésével,
 feladatának megváltoztatásával,
 nevének megállapításával,
 költségvetésének meghatározásával és módosításával,
 vezetői megbízással kapcsolatosak,
A nevelőtestületi és az alkalmazotti közösség értekezletét az óvodavezető hívja össze az
intézményvezetői pályázattal kapcsolatos értekezletek kivételével.
A közalkalmazottak közösségének jogai:
Képviselet: Közalkalmazotti megbízotton keresztül, aki az elmúl év közalkalmazotti tanácsának
legtöbb szavazatot kapott tagja.
 részvételi,
 javaslattételi, véleményezési,
 egyetértési,
 döntési jogok illetik meg.
Részvételi jog:
Megilleti az intézmény minden dolgozóját és közösségét azokon a rendezvényeken, amelyekre
meghívót kap.
Javaslattevő és véleményezi jog:
Megilleti az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban álló minden személyt és közösséget.
Egyetértési jog:
Minden intézkedés meghozatalának feltétele.
Döntési jog:
Kizárólag intézkedési jog, melyet jogszabályok biztosítanak. Személyes jogkör esetén a jogkör
gyakorlója teljes felelősséggel egy személyben az óvodavezető. Testületi jogkör esetén a testület
abszolút többség (50%+1 fő) alapján dönt. A testület akkor határozatképes, ha tagjainak kétharmada
része jelen van.
9.3. Anyagi felelősség:
Az intézmény a dolgozó ruházatában, (munkaruha és védőruha) a munkavégzés folyamán
bekövetkezett kárért felel, ha a kár a dolgozó munkahelyén a kötelező feladatellátás közben
következett be. A dolgozó személyes használatú tárgyakat meghaladó mértékű és értékű dolgokat,
csak az óvodavezető vagy az óvodavezető-helyettes engedélyével hozhat be munkahelyére, illetve
viheti ki onnan. (Pl. írógép, számítógép stb.) Az intézmény valamennyi dolgozója felelős a
berendezési, felszerelési tárgyak rendeltetésszerű használatáért, a gépek, eszközök, szakkönyvek
stb. megóvásáért.
9.4.Fegyelmi felelősségre vonás:
A közalkalmazottakkal szemben felelősségre vonást kell alkalmazni a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban Kjt.) 45-43. §-a értelmében.
A fegyelmi vétség megvalósulásának feltétele:
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 nem, vagy késve jelenik meg a munkahelyén, és nem tudja távollétét igazolni,
 nem munkára képes állapotban jelenik meg
 megszegi a munkájára vonatkozó szabályokat, utasításokat
 nem működik együtt munkatársaival, sőt akadályozza a munkát,
 indokolatlanul tagadja meg a tanfolyamon, továbbképzésen való részvételt,
 illetéktelenekkel közöl olyan információkat, amelyek munkája során tudomására jutottak
 megszegi az intézmény belső szabályainak rendelkezéseit,
 nem megengedett nevelési módszereket alkalmaz,
 a szülőkkel és más külső partnerrel szemben intézményhez méltatlan magatartást tanúsít.
A felelősségre vonás mértéke az elkövetett mulasztás nagyságától és az addigi munkavégzés
minőségétől is függ.
9.5. A szülői közösség:
Az együttműködés szervezése a vezető feladata. Intézményünkben a szülői érdekképviseletet Szülői
Munkaközösség (SzM) látja el, melynek tagjait - csoportonként 2 képviselő – demokratikusan
maguk közül választják a tanév első szülői értekezletén. A SzM élére a munkaközösség tagjai
elnököt választanak, aki közvetlen kapcsolattartó az intézmény és a szülők között.
Az óvodavezető és a szülői munkaközösség képviselője (elnök) az együttműködés tartalmát és
formáját az óvodai munkaterv és a szülői munkaközösség munkaprogramjának egyeztetésével
állapítják meg.
A szülői munkaközösség működési feltételeinek biztosításáról az óvodavezető gondoskodik.
Az SzM jogkörei:
 tanácskozási
 véleményezési
 javaslattevő
A gyermekek nagyobb csoportját érintő bármely ügy tárgyalásakor a szülői munkaközösség
képviselője tanácskozási joggal részt vehet a nevelőtestület értekezletén.
A szülői munkaközösség egyetértési jogot gyakorol:
 a Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadásakor a jogszabályban meghatározott
kérdésekben,
 a házirend elfogadásakor
A szülői munkaközösség véleményét be kell szerezni:
 a nevelési program elfogadása előtt,
 a nevelési év rendjének (munkatervének) elfogadása előtt,
 a szervezeti és működési szabályzat elfogadása előtt,
 a szülői értekezlet napirendjének meghatározásához,
 az intézmény és a család kapcsolattartási rendjének kialakításához.
A szülői munkaközösség javaslattevő joga:
 az intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben,
 az óvoda irányításában a vezető személyében,
 az óvoda egészét vagy a gyermekek nagyobb csoportját érintő kérdésekben.
Az intézményi szülői munkaközösség figyelemmel kíséri a gyermeki jogok érvényesülését, a
pedagógiai munka eredményességét. Megállapításairól tájékoztatja a fenntartót és a nevelőtestületet
is.
A gyermekek étkezési térítési díjának befizetése és visszatérítésének időpontjait, illetve
szabályozását a házirend, valamint az étkezési térítési díjak szabályzata tartalmazza.
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Az azonos csoportba járó gyerekek csoportközösséget alkotnak. Intézményünkben igyekszünk
homogén csoportokat kialakítani, ennek értelmében kis-, középső és nagycsoportot, valamint 2018.
szeptember 14-től egy mini (bölcsődei) csoportot is.
A csoportokban dolgozók:
bölcsődei:
1 fő kisgyermeknevelő
1 fő bölcsődei dajka
óvodai:
2 fő óvodapedagógus
1 fő dajka,
1 fő pedagógiai asszisztens segíti.
A gyerekek egyéni haladásával kapcsolatos tájékoztatásra (évente legalább két alkalommal) az
alábbi fórumok szolgálnak:
szülői értekezlet, fogadóórák, nyílt napok, egyéni beszélgetések, digitális fejlődési napló
A szülőértekezletek és fogadóórák idejét a munkaterv évenként tartalmazza.
A szülők gyermekeikkel kapcsolatos kérdéseiket, szóban vagy írásban egyénileg is közölhetik az
óvoda vezetőjével, vagy a csoportban dolgozó óvodapedagógusokkal.
Az óvoda Szivárvány nevelési programja, Házirendje és Szervezeti és működési szabályzata
nyilvános, Munkaterve, Bölcsődei Szakmai program minden érdeklődő számára elérhető,
megtekinthető az óvodavezető irodájában, a csoportokban az intézmény nyitvatartási idejében,
illetve az óvodánk, vagy az Oktatási Hivatal honlapján.
A dokumentumok tartalmáról tájékoztatás kérhető az óvodavezető fogadóóráján, illetve előzetesen
egyezetett időpontban.
Tájékoztatást a szülők a szülői értekezletek alkalmával is megkapják.
Az intézménybe járó gyermekek felvételi rendjét, a nyilvánosságra hozatal módját, a mulasztások
igazolását, az elhelyezés megszűnésének szabályait az intézmény házirendje tartalmazza.
A gyermekek felvételekor az intézmény házirendjét a szülővel ismertetni kell, illetve elolvashatja az
óvoda honlapján, vagy faliújságain.
9.7. Kapcsolattartásának formái, rendje
A vezetők közötti kapcsolattartás
- formája: vezetői értekezlet, tanácskozás, beszámoltatás
- rendje: évnyitó, félévi és évzáró vezetői értekezlet, vezetői tanácskozás az éves munkaterv szerint
Óvodavezető és a nevelőtestület kapcsolattartásának formája, rendje
- formája: nevelőtestületi értekezlet, szakmai konzultáció, egyeztetések, látogatások, hospitálások,
nyílt napok, rendezvények, írásbeli, szóbeli tájékoztatás, információcsere zárt csoporton
keresztül (Viber)
- rendje: éves munkatervben szabályozottan, aktuálisan, igény szerint
Rendkívüli értekezlet:
- ha az óvodavezető összehívja
- jogszabály által meghatározott véleménynyilvánítási, egyetértési jog gyakorlásakor
- a nevelőtestület egészét érintő szakmai, nevelési ügyek tárgyalásakor
- ha a nevelőtestület legalább egyharmada kéri
Óvoda és Bölcsőde kapcsolata:
Egymás munkájának megismerésével, szakmai konzultációkkal, közös értekezletekkel,
egységes dokumentációs rendszer vezetésével, közös programokkal, a gyermekek nyomon
követésével segítjük a zökkenőmentes átmenetet. Helyi adottságainkat kihasználva,
óvodakezdés előtt a leendő óvónők személyesen is találkoznak a gyermekekkel, „ovicsalogató”
foglalkozásokat szerveznek, illetve a családok együtt is betekinthetnek az óvodai életbe.
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Az óvoda, bölcsőde munkájára, az alkalmazottak tevékenységére vonatkozó panaszok bejelentése
történhet írásban, illetve szóban. Szóbeli panasz esetén az azonnali panaszkezelés a vezető, vagy az
általa megbízott vezetők feladata. Írásos panasz esetén jegyzőkönyvet kell az óvoda vezetőjének,
vagy a bölcsőde szakmai vezetőjének felvenni, melyet a panasszal élőnek kell ellenjegyeznie abban
az esetben is, ha kiskorú gyermeke él a panasz lehetőségével. A panasz kivizsgálását az óvoda
vezetője, vagy az általa felkért személy, vagy bizottság 7 munkanapon belül megkezdi, és 30 napon
belül lezárja vizsgálatát, jelentését átadva megbízójának. A panasztevő 30 napon belül, írásban kap
választ a beadványára. A panaszról és annak kimeneteléről a fenntartót a vezető tájékoztatja. Név
nélküli bejelentéseket, névtelen levelek által felvetett panaszokat az intézmény nem vizsgál ki.
11. Külső kapcsolatok:
11.1. A külső kapcsolatok formáit és rendszerességét a helyi nevelési program és az éves
munkaterv tartalmazzák.
Az óvodavezető az intézményi szakmai munka megfelelő szintű irányításának érdekében állandó
kapcsolatban van a követkő intézményekkel:
 a fenntartóval (9073 Bőny, Rákóczi Ferenc utca 10.)
 a Szent István Király Általános Iskolával (9073 Bőny, Ady Endre utca 5.)
 a megyei Pedagógiai Szakszolgálattal (9023 Győr, Török Ignác út 36.)
 ennek székhelyintézményével (9024 Győr, Cirkeli utca 5.)
 a helyi gyermekjóléti szolgálattal
 a helyi gyámügyi előadóval,
 Oktatási hivatallal,
 Regionális Módszertani Bölcsődével
Az eredményes működés érdekében az óvodavezető rendszeres munkakapcsolatot tart fenn a
következő intézményekkel, szervezetekkel:
 az egyházak képviselőivel,
 a helyi vöröskereszttel,
 a helyi nyugdíjas egyesülettel,
 az orvossal és a védőnővel, fogorvossal.
 a Győrszentiváni Vadásztársasággal,
 a bőnyi Mezőgazdasági Szövetkezettel
 a helyi vállalkozókkal.
12. A működés rendje:
Az óvoda és a bölcsőde hétfőtől péntekig tartó ötnapos munkarendben, egész éven át folyamatosan
működik:
reggel 6:00-tól délután 16:00-ig
Nyári időszakban (június 15 - augusztus 31-ig) a fenntartó jóváhagyásával, csoportjaink
összevontan működnek.
Az intézmény zavartalan működése érdekében a közalkalmazottak munkarendjét és a helyettesítés
rendjét – a hatályos jogszabályok betartásával – az óvodavezető, a bölcsődei szakmai vezető
állapítják meg.
Az alkalmazottnak a munkából való távolmaradását előzetesen jelentenie kell, hogy feladatának
ellátásáról helyettesítéssel gondoskodni lehessen.
A rendkívüli távolmaradást legkésőbb az adott munkanapon a munkaidő megkezdése előtt egy
órával jelezni kell az óvodavezetőnek, vagy egyéb vezetőknek.
Az óvoda minden dolgozója köteles munkahelyén olyan időpontban megjelenni, hogy munkaideje
kezdetekor, munkavégzésre, rendelkezésre álljon.
Minden alkalmazott az erre rendszeresített jelenléti íven napi munkaidő nyilvántartást vezet
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aláírásukkal hitelesítenek.
12.1. Helyettesítés, túlóra:
Hiányzás esetén elsősorban az egy csoportban dolgozó óvónők helyettesítik egymást, figyelembe
véve az egyenletes terhelést, és a túlóra elrendelésének maximumát.
Dajka hiányzása esetén, a dajkai munkakört ellátók egymást helyettesítik.
A túlmunkát a vezető vagy vezető helyettes rendeli el szóban vagy írásban.
Hosszabb idejű távollét esetén a feladatellátás munkarend módosítással is megoldható, amennyiben
ez a gyermekek zavartalan ellátását biztosítja.
Mini bölcsődében a helyettesítést szükség esetén a megfelelő végzettségű kolléganő végzi.
12.2. Szabadságolás:
Az óvodavezető, a vezető-helyettes, az alkalmazottakkal történt egyeztetés után, legkésőbb tárgyév
május 31-ig szabadságolási tervet készítenek és jól látható helyre, kihelyezik a vezetői szobában.
Az óvoda konyhája az óvoda működésével együtt naponta reggel 7-től délután 3-ig tart nyitva.
Üzemeltetése a fenntartó által meghatározott nyári zárva tartás alatt szünetel. Ilyenkor történik az
intézmény szükség szerinti felújítása, karbantartása, valamint a nagytakarítás.
Az intézmény zárva tartásának ideje alatt hetente egy alkalommal ügyeletet kell tartani, a hivatalos
ügyek intézése miatt. Ennek rendjét az intézményben ki kell függeszteni látható helyen.
Az intézmény nyári zárva tartásának időpontjáról a szülőket február 15-ig értesíteni kell. A szülők
gyermek-elhelyezési igényüket jelezhetik, esetlegesen más óvodában történő elhelyezés érdekében.
Szorgalmi időben hétfőtől péntekig a nyitva tartás idején belül a munkamegosztást úgy kell
elkészíteni, hogy az óvodavezető, vagy a megbízott helyettesítője az intézményben tartózkodjon.
Az óvoda és bölcsőde szüneteit az éves munkaterv tartalmazza (nevelés nélküli munkanapok az év
illetve a szünetek). A szünetek időpontjáról minden esetben hét nappal előtte kell értesíteni a
szülőket.
Az intézmény bejáratai reggel 9-től délután 3 óráig zárva vannak a gyermekek és az értékek
védelme érdekében.
Az intézmény helyiségeit elsősorban a hivatalos nyitva tartási időn túl és az óvodai szünetekben
külső igénylőnek külön megállapodás alapján engedheti át az óvodavezető. Szorgalmi időben úgy,
hogy az az óvodai foglalkozásokat, rendezvényeket ne zavarja.
12.3. Belépés és benntartózkodás:
Akik nem állnak jogviszonyban az óvodával, bölcsődével azokra a következő szabályozás érvényes:
A gyermekeket kísérő szülők kivételével, az óvodával jogviszonyban nem álló személyek csak az
óvodavezető engedélyével tartózkodhatnak az intézményben.
Szülő az óvodában a gyermek behozatala és elvitele során csak az öltözőben tartózkodhat, kivétel a
bölcsődés, akit szülője bekísérhet a mosdóig. Kiskorú hozzátartozó csak a szülő, gondviselő által
aláírt külön kérelemmel viheti ki intézményünkből a gyermeket.
A csoportszobákban szülők csak vezetői engedéllyel tartózkodhatnak (pl.: szülői értekezlet,
nyíltnap). Szakértő, ellenőr az előzetes (vezetői és fenntartói) egyeztetés után tartózkodhat az
intézményben meghatározott ideig.
Az óvoda konyhájában az intézmény dolgozóin kívül egészségügyi okok miatt idegen nem
tartózkodhat.
Étkezési térítési díjak befizetése alkalmával csak az élelmezésvezető irodájába léphetnek be az
ebédet befizetők.
Külső személyek (pl. terjesztők, vállalkozók) számára a belépés csak kötött, ellenőrzött formában
valósulhat meg a vezető engedélyével.
Az egyházak képviselői az óvoda helyiségeit az óvodavezetővel történő előzetes egyeztetés alapján
úgy használhatják, hogy az óvoda mindennapi életét ne zavarja.

- 17 13. Az intézmény belső ellenőrzésének rendje:
A belső ellenőrzés legfontosabb feladata az óvodában folyó pedagógiai, nevelő tevékenység
hatékonyságának, eredményességének mérése, a szakmai munka minőségének, színvonalának
javítása érdekében, illetve az intézményben folyó munka feltételeinek objektív ellenőrzése.
Az ellenőrzési terv részletes leírását a mindenkori éves munkaterv tartalmazza, melyet a vezetők
készítenek el.
13.1. Az ellenőrzési terv tartalmazza:
 az ellenőrzés területeit, szempontjait,
 módszerét (csoportlátogatás, konzultáció, beszámoltatás, dokumentumelemzés)
 ütemezését.
Az ellenőrzési tervet az intézményben nyilvánosságra kell hozni. Az ellenőrzés tapasztalatait az
érintett dolgozóval ismertetni kell, aki arra írásban észrevételt tehet.
A vezetők minden alkalmazott munkáját értékelik a nevelési év végén, az éves munkatervben
leírtak alapján (teljesítményértékelés).
13.2. Az ellenőrzés kiterjed a munka:
 minőségére,
 teljesítményére,
 magatartásra
13.3. Az intézmény, a pedagógusok külső ellenőrzése:
Az intézmény szakmai ellenőrzésében, minősítő vizsga, eljárás lefolytatásában az vehet részt, akit
Oktatási Hivatal ellenőrzés, minősítés céljából kirendel, illetve szerepel a Szakértői Névjegyzékben.
A szakmai ellenőrzés megkezdése előtt törvényi előírás szerint értesíteni kell az intézményt. A
vezető, illetve az általa megbízott személy a szakmai ellenőrzéshez szükséges feltételeket
megteremti, időpontot egyeztet, kapcsolatot tart. A keletkezett dokumentációt iktatja, illetve
irattárazza az előírásnak megfelelően.
13.4.A gondozó és nevelőmunka belső ellenőrzésének rendje:
Az ellenőrzési terv részletes leírását a mindenkori éves munkaterv tartalmazza, melyet a
vezetők készítenek el. Az ellenőrzési tervet az intézményben nyilvánosságra kell hozni.
A belső ellenőrzés legfontosabb feladata az bölcsődében folyó gondozási tevékenység
ellenőrzése. Bölcsődében a gondozó - nevelőmunka minőségének, és eredményeinek objektív
számba vétele. A gondozói-nevelői munka belső ellenőrzése az intézmény valamennyi
gondozási és nevelési tevékenységére kiterjed. A belső ellenőrzés célja az esetleges hibák
mielőbbi feltárása, a helyes gyakorlat megteremtése, a gondozási munka hatékonyságának
fokozása.
Az ellenőrzési terv tartalmazza az ellenőrzés területét, módszerét és ütemezését.
Az ellenőrzési tervben nem szereplő rendkívüli ellenőrzésről az óvodavezető dönt.
A bölcsőde szakmai módszertani irányítását, ellenőrzését az illetékes Módszertani Bölcsőde
végzi.
13.3. Értékelés
Az évzáró alkalmazotti értekezleten (írásban is) értékelni kell a teljesítményt, a pedagógiai, szakmai
munka belső ellenőrzésének eredményeit, az ellenőrzés általánosítható tapasztalatait, megállapítva
az esetleges hiányosságok megszüntetéséhez, a munka minőségének javításához szükséges
intézkedéseket.
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A gyermekek műsorral ünnepelnek a következő ünnepélyek alkalmával:
 karácsony,
 anyák napja,
 évzáró (ballagás),
 idősek napja,
 falunap.
A gyermeki élet hagyományos ünnepei az óvodában:
 Mikulás-nap,
 kántálás,
 farsang (Kisze-báb égetése),
 húsvét,
 gyermeknap,
 csoporton belül közös megemlékezés a gyerekek születésnapjáról.
Egyéb rendezvényeken való részvétel:
 kirándulások,
 séták,
 színházlátogatás,
 sportnapok,
 erdei óvoda,
 közlekedési nap,
 egészséghét, családi nap szervezése a mindenkori munkaterv szerint történik,
 falusi (Szent György nap, Szent Mihály nap stb.) rendezvények
Nemzeti ünnepek, megemlékezések:
 március 15-én: a csoportok ellátogatnak a helyi temetőbe a mártír sírhoz, közös
megemlékezést tartunk verssel, énekkel, zászlókkal, kokárdákkal
 október 23-án: a csoportok életkoroknak megfelelően emlékeznek meg a hősökről,
beszélgetéssel, képek nézegetésével
Mindkét alkalommal az iskolába készülő nagycsoportosokat az iskolai ünnepségre (a Faluházba)
kísérik az óvónők, ahol ünnepi megemlékezést nézünk meg.
A hagyományok, ünnepélyek és egyéb rendezvények időpontja a munkatervben szerepel,
lebonyolításukról, a velük kapcsolatos feladatokról a szülőket értesítjük az esemény előtt hét nappal
a szokásos módon.(faliújság, írásos üzenet), illetve lehetőség szerint bevonjuk őket a szervezésbe,
lebonyolításba.
15. A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje:
15.1. Az intézménybe járó gyerekek intézményen belüli egészségügyi gondozását az óvodába,
bölcsődébe járó háziorvos és védőnő látja el. Az éves egészségügyi szűrővizsgálatokat is ők végzik,
amit az óvónők a fejlődésnaplóba dokumentálnak.
Évente egy alkalommal szemészeti, fogászati általános orvosi vizsgálat megszervezésében mi csak
közreműködünk.
A szülők tájékoztatása az ellátás szabályairól, módjáról, rendjéről, évnyitó szülői értekezleten, a
védőnő tolmácsolásában történik.
Az óvodavezető feladatai az egészségügyi ellátás keretén belül:
 biztosítja az egészségügyi munka feltételeit,
 szükség szerint a gyermekek vizsgálatokra történő előkészítése.
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 betegségre gyanús, lázas gyermeket nem szabad bevinni az óvodába,
 a nap közben megbetegedett gyermeket el kell különíteni, le kell fektetni, szükség esetén
azonnal orvoshoz kell vinni,
 gondoskodni kell a szülők mielőbbi értesítéséről.
15.2. Egészségügyi előírások dolgozók számára:
Az óvoda működésének során az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat által
meghatározott szabályokat szigorúan be kell tartani. Az intézmény dolgozóinak rendelkeznie kell
33/1998 NM rendelet 2. számú melléklete szerinti, orvosi alkalmassági vizsgálatról és
véleményezésről szóló, érvényes Egészségügyi Nyilatkozattal, illetve „egészségügyi
kiskönyvvel”.
Az éves munkaegészségügyi vizsgálatokon való részvétel az intézmény minden dolgozójára nézve
kötelező, a szolgáltatási szerződés megkötése, a dolgozók részvételének biztosítása, megszervezése
a vezetők feladata.
Járványos betegség családban való előfordulása esetén az intézményben nem lehet dolgozni, illetve
orvosi igazolás szükséges munkába lépés előtt.
Járványos betegségek idején a gyermekek játékait, mosdókat, vécéket folyamatosan fertőtleníteni
kell, a szükséges feladatok elvégzése a dajkák feladata, intézkedéseket kizárólag a vezetők
hozhatnak.
16. Intézményi védő-óvó előírások:
16.1. Védő- óvó előírás:
 az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírás,
 a foglalkozásokkal együtt járó veszélyforrások,
 a tilos és az elvárható magatartásforma meghatározása, ismertetése.
A gyermekek biztonságos és egészséges környezetben történő nevelése érdekében a szükséges
feltételrendszer vizsgálata, a feltételek javítása állandó feladat.
Minden óvodapedagógus, gondozónő és óvodai dolgozó feladatát képezik a gyermekbalesetek
megelőzésével kapcsolatban, hogy:
 ismerje a jelen szervezeti és működési szabályzat mellékletét képező munkavédelmi és
tűzvédelmi szabályzatot, tűzriadó terv rendelkezéseit,
 minden csoportban, a gyermekek életkorának megfelelően ismertetni kell az egészségük és
testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, veszélyforrásokat és az elvárható
magatartásformát minden nevelési év kezdetén, valamint kirándulások, séták előtt és egyéb
esetekben szükség szerint,
 ezek elsajátításáról meg kell győződni,
 a gyerekek számára közölt balesetvédelmi ismeretek témáját, az ismertetés időpontját, a
jelenlévők számát le kell jegyezni, a csoportnaplókban dokumentálni
 a dolgozók a nap folyamán kötelesek a rájuk bízott gyermekek tevékenységét folyamatosan
figyelemmel kísérni, a rendet megtartani, valamint a baleset-megelőzési szabályokat a
gyerekekkel betartani,
 ittas szülőnek, illetve hozzátartozónak gyereket nem adunk ki
 a gyerekek intézményen kívüli kísérése esetén 10 gyerekenként egy óvodapedagógust, vagy
dajkát kell biztosítani,
 magasabb létszám esetén egy óvodapedagógusnak 10 gyermekenként további
óvodapedagógust vagy dajkát kell biztosítani,
 folyamatos nevelési feladatnak kell tekinteni a gyermekek egészségének megőrzésére és a
gyermekbalesetek megelőzésére vonatkozó szabályok betartását, ezekre a gyermekek
figyelmét folyamatosan fel kell hívni,
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a csoport szokásrendszerének, életének kialakítása és betartása oly módon történik, hogy a
gyermekbalesetek elkerülhetők legyenek (például futkározás kiküszöbölése helyhiány
esetén, vizes padlózaton, mozgásos foglalkozások, udvarhasználat során a szükséges
szabályok kialakítása),
 a vizes helyiségekben, az öltőzőkben a gyermekek (akár egyénileg, akár csoportosan)
kizárólag kísérettel, felnőtt felügyelete mellett tartózkodhatnak,
 bármilyen balesetforrás észlelése esetén kötelező a gyermekcsoport biztonságba helyezése
után az óvodavezető tájékoztatása,
 gondoskodni kell arról, hogy a gyermekek által nem használható gépek, eszközök,
elektromos készülékek (elektromos főzőlap, elektromos tűzhely, vasaló, kávéfőző, porszívó,
diavetítő, tévé, videó, rádiósmagnó…) közelébe gyermek ne kerüljön,
 kizárólag pedagógus felügyelete mellett használhatók:
 a szúró-vágó eszközök (pl. olló, kés), tornaszerek, udvari játékok- mászókák, csúszda, hinta,
kerékpár…stb, ha észleli, hogy a gyermek balesetet szenved, vagy ennek veszélye fennáll, a
szükséges intézkedéseket meg kell tenni,
 az intézménybe csak olyan játékot, eszközt hozhatnak be, amelyek a gyermekek és dolgozók
testi épségét, egészségét nem veszélyeztetik,
 a nem engedélyezett játékot és eszközt a kivitelig – a munkanap végéig – az
óvodapedagógus, vagy kisgyermeknevelő gyermekektől elzárt helyiségben őrzi, majd a
szülőnek adja át,
Az intézmény csak megfelelő jellel, tanúsítvánnyal ellátott játékokat vásárolhat. A játékot használó
óvodapedagógus, kisgyermeknevelő, dajka köteles a játékon feltüntetett, vagy ahhoz mellékelt
figyelmeztetést, feliratot és használati utasítást gondosan áttanulmányozni és a játékszert a szerint
alkalmazni.
16.2. Az intézmény dolgozóinak feladatai a gyermekbalesetek esetén:
A gyermek felügyeletét ellátó dolgozónak a gyermeket ért bármilyen baleset, vagy rosszullét esetén
haladéktalanul meg kell tennie a következő lépéseket:
 a sérült gyermeket elsősegélyben kell részesítenie, orvost, mentőt kell hívni, a szülőt
azonnal értesíteni kell,
 a balesetet, sérülést okozó veszélyforrást a tőle telhető módon meg kell szüntetnie,
 minden gyermeki balesetet, sérülést, rosszullétet azonnal jeleznie kell az óvodavezetőnek.
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 várnia az orvosi segítséget.
Elsősegélydoboz helye az öltőkben van.
A gyermekbalesetek kivizsgálása:
Gyermekbaleset esetén az intézmény teljesíti az előírt bejelentési kötelezettségét a KIR rendszeren
keresztül, és kivizsgálja a három napon túl gyógyuló sérülést okozó gyermek baleseteket.
A vizsgálat során tisztázni kell a balesetet kiváltó okokat, a felelősséget 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.
A súlyos balesetet (haláleset, érzékszerv elvesztése vagy jelentős károsodása, életveszélyes sérülés,
súlyos csonkulás, bénulás, elmezavar) azonnal jelenti kell a fenntartónak is. Ebben az esetben a
baleset kivizsgálásába legalább középfokú munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt kell
bevonni.
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 a gyermekbalesetet a KIR rendszerben nyilván kell tartani,
 a három napon túl gyógyuló sérülést okozó gyermekbaleseteket haladéktalanul ki kell
vizsgálni és e balesetekről az előírt nyomtatványon jegyzőkönyvet kell felvenni,
 a jegyzőkönyv egy példányát meg kell küldeni a fenntartónak, egy példányát pedig át kell
adni a gyermek szülőjének, egy példány pedig az intézményben marad,
 a súlyos balesetet azonnal kell jelenteni a fenntartónak, a baleset kivizsgálásába
munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt kell bevonni.
16.3. Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok:
A gyermekvédelmi felelős személyéről a szülőket a tanév kezdetekor tájékoztatni kell, továbbá
közzé kell tenni, hogy milyen időpontban és hol kereshető fel.
A gyermekvédelmi felelős feladatait megbízásában rögzítjük.
A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős feladata különösen:
 a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekek felmérése, naprakész nyilvántartása az
intézményben,
 veszélyeztető okok feltárása végett családlátogatáson megismerni a gyermek családi
környezetét,
 esetmegbeszéléseket tart az óvodapedagógusokkal, folyamatos kapcsolatot ápol
gyermekjóléti szolgálattal
 gyermekbántalmazás vélelme, vagy egyéb pedagógiai eszközökkel meg nem szüntethető
veszélyeztető tényező megléte esetén kezdeményezi, hogy a vezető értesítse a
Gyermekjóléti Szolgálatot, illetve egyéb jelzést, intézkedést kezdeményez,
 a Gyermekjóléti Szolgálat meghívására részt vesz esetmegbeszélésen, tanácskozásokon,
 rendszeresen ellenőrzi a csoportnaplók nyilvántartásait, az óvodáztatási támogatásra
jogosultak rendszeres óvodába járását a mulasztási naplóban,
 beszámolókat, kimutatásokat készít.
Az intézmény dolgozói közreműködnek a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában.
16.4. Rendkívüli esemény esetén szükséges teendők:
Az intézmény minden alkalmazottja köteles az általa észlelt rendkívüli eseményt közvetlen
felettesének jelenteni. Az intézményvezető és a megbízott felelősök a rendkívüli esemény
jellegének megfelelően haladéktalanul értesíti az érintett hatóságokat, a fenntartót, a szülőket és
megtesz minden olyan szükséges intézkedést, amely a gyermekek védelmét, biztonságát szolgálja.
Rendkívüli eseménynek számít különösen:
 a tűz,
 az árvíz,
 a földrengés,
 egyéb veszélyes helyzet (bombariadó, terrorcselekmény),
 illetve a nevelőmunkát más módon akadályozó, nehezítő körülmény.
A vezető akadályoztatása esetén a szervezeti és működési szabályzatban szabályozott helyettesítési
rend, illetve az intézményi megbízatások szerint kell eljárni.
Az épület kiürítése a kiürítési terv szerint történik, melyet a menekülőtáblák jeleznek.
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 a csoportban dolgozók, az alkalmazottak, illetve az óvodavezető,
akadályoztatása esetén az intézkedéssel megbízott dönt.
A tűz oltásában mindenki köteles részt venni, kivéve azokat, akik a gyermekek felügyeletét látják
el. Az esemény után az intézményvezető írásos jelentést küld a fenntartónak, mely tartalmazza az
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következményeket.
16.5. Biztonsági rendszabályok
Az intézményi és személyi vagyonvédelem miatt az óvoda kapuját nyitvatartási időben, a
Házirendben foglaltaknak megfelelően tartjuk zárva. Vagyonvédelmi okokból ugyancsak zárva kell
tartani az üresen hagyott csoportszobákat, öltözőket és egyéb helyiségeket is.
17. Egyéb rendelkezések
17.1. A nemdohányzók védelmére vonatkozó előírások
Az intézmény területén és a bejárat 5 méteres körzetében tilos a dohányzás! Erről az intézmény
bejáratainál kihelyezett kötelező tájékoztató tábla is jelez.
A részletes szabályokat a Nem dohányzók védelmére írt szabályzat tartalmazza.
17.2. Telefon használata
Tilos telefonálni a csoportban, udvaron stb., amikor a gyermekek között tartózkodik a dolgozó.
Telefonhasználat:
 az intézményben lévő vonalas telefon hivatali ügyek intézésére
 a dolgozók saját mobiltelefonjaikat a gyerekek között nem használhatják, a szülők kerüljék
az óvodapedagógusok és a gondozónők mobiltelefonon történő hívását.
17.3. Dokumentumok kiadásának szabályai:
Az intézményi dokumentumok (személyi anyag, szabályzatok stb.) kiadása csak az óvodavezető
engedélyével történik.
17.4. A kiemelt munkavégzésért járó kereset kiegészítés:
Kiemelt munkavégzésért járó kereset kiegészítés adható annak az alkalmazottnak, aki:
 munkáját a munkaköri leírásnak megfelelően maradéktalanul, kiemelkedő színvonalon látja
el,
 szerepet vállal a szakmai munka tartalmi megújításában,
 megbízatásokat lát el,
 kiemelkedő eredményeket ér el a tehetségfejlesztés, tehetséggondozás területén,
 aki SNI, hátrányos helyzetű gyermek nevelésében eredményesen vesz részt,
 preventív tevékenységeket lát el,
 gyermekek, dolgozók, szülők, közösségteremtő tevékenységében eredményes,
 részt vállal a gyermekek szabadidős, illetve sporttevékenységének szervezésében és
lebonyolításában (például alapfeladaton túli foglalkozást vezet, kirándulásokat szervez),
 részt vállal az intézmény szervezeti életét kialakító munkában (Házirend, Nevelési program,
Éves munkaterv, munkarend, elkészítésében),
 részt vállal az óvoda és környezetének szépítésében, karbantartásában, felújításában.
17.4. Fakultatív hit- és vallásoktatás időpontját és helyét biztosító eljárás rendje
Szülői igény esetén, a fakultatív hit- és vallásoktatás szervezése az egyházak képviselőinek feladata.
Az egyházak képviselője a vezető tájékoztatása alapján (zavartalan óvodai napi- és hetirend
biztosításának figyelembevételével) használhatja a kijelölt helyiséget.
A tanév első szülői értekezletén a szülők tájékoztatást kapnak, illetve véleményt nyilváníthatnak a
fakultatív hit- és vallásoktatás időpontjának, helyének biztosításáról.
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A szülői igényre szervezett egyéb foglalkozások, alapfeladaton túli szolgáltatások, térítési díjasok.
Elsősorban a nevelési program cél és feladatrendszerét támogató szolgáltatások megszervezését
támogatjuk. Ezeket, a nevelési program, külön pontban tartalmazza.
A lehetőségekről, a szülőket évnyitó szülői értekezleten tájékoztatjuk.
18. Záró rendelkezések:
Az óvodavezető elkészíti a szervezeti és működési szabályzat tervezetét, beszerzi a szülői
munkaközösség, a fenntartó véleményét, a nevelőtestület pedig dönt a szervezeti és működési
szabályzat elfogadásáról.
A szervezeti és működési szabályzat akkor lesz érvényes, ha az intézmény fenntartója jóváhagyja.
Jóváhagyottnak kell tekinteni a szabályzatot, illetőleg módosítását, ha a fenntartó a benyújtást
követő harminc napon belül nem nyilatkozik.
A szervezeti és működési szabályzatban foglalt rendelkezések megtartása az intézmény valamennyi
alkalmazottjára kötelező, megszegése esetén az óvodavezető munkáltatói jogkörében intézkedhet.
A szervezeti és működési szabályzatban foglaltakról a szülőket is tájékoztatni kell.
A szervezeti és működési szabályzat módosítását kezdeményezheti:
 a fenntartó,
 a nevelőtestület,
 az óvodavezető,
 a szülői munkaközösség,
 előírhatja jogszabály.
Az intézmény eredményes és hatékony működéséhez a szervezeti és működési szabályzat
mellékletei is hozzájárulnak.
Hatálybalépésével az ezt megelőző szervezeti és működési szabályzat hatályát veszti.
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Nyilatkozatok
A közalkalmazottak képviseletében és felhatalmazása alapján aláírásommal tanúsítom,
hogy a szervezeti és működési szabályzat elkészítése során véleményezési jogunkat gyakoroltuk.
Kelt:………………………………..

………………………………

Ezt a szervezeti és működési szabályzatot az intézmény nevelőtestülete a ......... év .................. hó
...... napján tartott ülésén megtárgyalta és elfogadta. Ezt a tényt hitelesítő aláírásával tanúsítja.
Kelt:………………………………..

………………………………

A szülői szervezet képviseletében és annak felhatalmazása alapján aláírásommal tanúsítom, hogy a
szervezeti és működési szabályzat elfogadása során a jogszabályban meghatározott ügyekben
egyetértési jogunkat gyakoroltuk.
Kelt:…………………………………….

…………………………….

16.Mellékletek:
1. Munkaköri leírások
2. Iratkezelési szabályzat
3. Adatvédelmi szabályzat

Bőny,

.....................................................
Cseszregi Zoltánné
intézményvezető
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………………………………………………………ÓVODAPEDAGÓGUS RÉSZÉRE
(hatályos: az aláírás napjától visszavonásig)
MUNKÁLTATÓ: Bőnyi Szivárvány Óvoda és Mini bölcsőde
MUNKAKÖR: Óvodapedagógus
MUNKAIDŐ: 32 óra/hét + 8 óra kötött munkaidőn kívül
BESOROLÁS: ……………………
INTÉZMÉNYI MEGBIZATÁSOK: …………………………………
………………………………….
…………………………………..
KÖZVETLEN FELETTESE: Óvodavezető
Munkáját a mindenkor hatályban lévő Köznevelési törvény (CXC tv.), valamint végrehajtási
rendeletei, a fenntartó, illetve az intézmény határozatai, és szabályozó alapdokumentumai
alapján köteles ellátni.

ÁLTALÁNOS ÉRVÉNYŰ PEDAGÓGIAI ELVÁRÁSOK:
 személyisége példamutató, empatikus, a pedagógus etika szabályait ismeri, és betartja
 a csoportban dolgozó kollégáival együttműködve szervezi, irányítja a rá bízott gyermekek
nevelését, óvodai mindennapjait
 betartja az emberi, gyermeki jogokat, titoktartási kötelessége van
 tartsa tiszteletben a gyermekek személyiségét, tudatosan, szakszerűen fejlessze őket minden
eszközzel, módszerrel, úgyhogy az a gyermek egészséges iskolai életre való alkalmasságát
szolgálja
 tartsa tiszteletben a szülői jogokat, ismertesse velük a kötelességeiket is
 szakmai tudására támaszkodva, az életkor figyelembe vételével igyekszik segíteni a
gyermekek harmonikus személység fejlesztését, általános ismeretanyag elsajátítását
 vegye figyelembe a gyermekek egyéni képességeit, fejlettségi szintjét, szociokulturális
helyzetét, sajátos nevelési igényét
 módszertanilag felkészült, törekszik a változatosságra, kiválasztáskor figyelembe veszi a
csoport előzetes ismereteit, a nevelési célokat
 folyamatosan fejleszti önmagát, ismereteit kamatoztatja a munkája során, illetve igény
szerint megosztja kollégáival
 az intézmény szakmai munkájában aktívan, konstruktívan vegyen részt, ennek szellemében
képviselje a Szivárvány Óvodát
 a gyermekeket felügyelet nélkül soha nem hagyhatja
 felelős a rábízott gyermekek testi épségéért, szellemi fejlődéséért, erkölcsi védelméért
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 a rábízott gyermekcsoport életének, nevelésének tudatos, komplex szemlélettel történő
szervezése, tervezése, irányítása
 folyamatos tevékenységbe ágyazott, egész napot átható folyamatként tervezze, szervezze a
mindennapokat, amit a csoportnaplóban naprakészen vezessen
 készítse el a tevékenységek reflexióit, vonja le a tanulságokat, értékelje saját nevelő
munkáját, ennek hatásait, képes legyen az önreflexióra
 heti tervezéssel, témamegjelöléssel tudatosan készül fel, változatos, motiváló eszközökkel,
módszerekkel a tevékenységek, a tanulási folyamat, az ismeretszerzés, a gyakorlás
szervezésére, megvalósítására, fejlesztésre, szükség szerint differenciálásra, ezt a
csoportnaplóban dokumentálja
 készítsen önállóan szemléltető eszközöket, segédanyagokat, dekorációs kellékeket, így
teremtve meg a családias, otthonias légkört, a biztonságot adó, esztétikus környezetet
 szükség szerint motiválásként, figyelemfelkeltésre használhat digitális eszközöket
 a gyermekek képességeinek mérése, ellenőrzése, értékelése, dokumentálása
 a Szivárvány Nevelési Program előírásait figyelembe véve tervezze, alakítsa nevelési
tevékenységeit, elsődlegesen az egészséges, környezettudatos életmódra nevelést tartsa szem
előtt
 a játékot, mint elsődleges tanulási színteret használja a céljai megvalósítására
 a mozgásfejlesztést építse be a csoport mindennapjaiba
 ismerje a modern óvodapedagógia módszereit, alkalmazza azokat
 tudatosan alakítson ki a csoportszokásokat az csoportösszetétel függvényében
 ügyel az esélyegyenlőség megvalósulására, a prevencióra, a felzárkóztatásra, a
tehetséggondozásra
 képes az életkori eltérésekből, a fejlettségi szintből adódó differenciált nevelésre, melyet
folyamatosan dokumentál
 ismerje fel a másságot, legyen felkészült a kiemelt figyelmet igénylő gyermekkel
kapcsolatban, képes legyen fejlesztési terv készítésére, megvalósítására
 segítse a hátrányos helyzetű gyermekek, családok hátránykompenzálását, felzárkózását, ezt
dokumentálja
 legyen együttműködő, kölcsönös kapcsolata az óvoda dolgozóival, a nevelőközösség
tagjaival, a csoportban dolgozó közvetlen kollégáival
 jó kapcsolat kialakítása a szülői közösséggel, ennek érdekében közös események,
programok szervezése, lebonyolítása, kölcsönösség, jó kommunikációs színtér kiépítése
 a szülők rendszeres tájékoztatása a gyermekük fejlettségi szintjéről, fejlődésről, fejlesztések
eredményeiről
 munkájának eredményessége érdekében vegyen részt szakmai konzultáción belső, külső
szakemberekkel a fejlesztésekkel kapcsolatban, illetve nevelési problémák esetén
 az óvoda-iskola átmenet nehézségeinek megkönnyítése nyílt napok, közös programok,
iskolacsalogató foglalkozások szervezésével, lebonyolításával
 köteles a balesetveszélyt megelőzni, elhárítani, adott esetben a szükséges intézkedéseket
megtenni
 felelősséggel tartozik az óvodában található berendezésért, tárgyakért, játékokért,
eszközökért

- 27  ha munkáját betegség, vagy egyéb ok miatt nem tudja megkezdeni, azt időben köteles
jelenteni felettesének
KÖTÖTT MUKAIDŐN KÍVÜLI ELVÁRÁSOK:
 törekedjen jó munkakapcsolatok kiépítésére, tudásával, szakmai felkészültségével segítse az
óvodavezető munkáját, az óvoda irányítását
 készüljön fel heti tervezéssel a tevékenységekre, amit váltótársával konzultáljon meg, ezt
dokumentálja a csoportnaplóban
 maximális tudásával segítse, támogassa a gyakornokok, a nálunk hospitáló tanulók
felkészülését
 a témaheteknek időszerűnek kell lenni, és egymásra kell épülniük (Szivárvány Pr.)
 a tanügyi dokumentumok pontos, időszerű vezetése, amit folyamatosan ellenőrizzen
váltótársával a hibák korrigálása érdekében (étkező nyilvántartás, mulasztási napló)
 folyamatosan képezze önmagát, vegyen részt belső, külső képzéseken, továbbképzésen
 ismerje az alapvető infokommunikációs eszközök óvodai alkalmazási lehetőségeit
 gyermekcsoporton kívüli, kötelező órán felüli, az éves munkatervben meghatározott
feladatainak, intézményi megbízatásainak önálló, pontos, időszerű elvégzése
 az óvoda öltözőjének, csoportszobáinak dekorálása, esztétikus környezet kialakítása
 a munkaidő betartása, a nyilvántartások pontos, időszerű vezetése, leadása
 határidők figyelembe vétele, betartása
 alkalmazotti, nevelési, dajkai értekezleteken aktívan, konstruktívan vegyen részt, tegyen
javaslatokat, készüljön fel különböző, önállóan vállalt témákban
 szervezze meg, bonyolítsa le a csoportos szülői értekezleteket, fogadónapokat
 vállaljon feladatokat az intézmény programjaiban, rendezvényein
 szervezzen a csoport életkorának megfelelő sétákat, kirándulásokat, erdei óvodát,
szabadidős programokat, lehetőség szerint a szülők bevonásával
 vegyen részt az intézmény alapdokumentumainak felülvizsgálatában, átdolgozásában, az
éves munkaterv elkészítésében
 segítse az intézmény önértékelés megvalósítását
 vállaljon szerepet, feladatokat települési, egyéb társadalmi célú rendezvényeken,
ünnepségeken, képviselje óvodánkat, mellyel öregbítse jó hírnevünket
Évente egy alkalommal kötelezően részt vesz Munka,- Tűz,- és Balesetvédelmi oktatáson,
valamint munka alkalmassági orvosi vizsgálaton.
A munkaidőre vonatkozó (kötött, és kötött munkaidőn kívüli) időbeosztásokat tudomásul veszi, és a
vezető utasításai szerint betartja.
Az óvónői munkát a csoportban, a intézményben a kollégákkal közösen,
kompromisszumkészséggel, a feladatok megosztásával, összehangoltan, a változásokhoz
rugalmasan alkalmazkodva lehet jól végezni, ami minden óvónővel szembeni elvárás.

- 28 Nyilatkozat:
A munkaköri leírást megismertem, annak tartalmát elfogadom, és magamra nézve
kötelezőnek tekintem. Egy példányát átvettem.
Egyben kijelentem, hogy az általam használt gépekért, értékekért, a rám bízott eszközökért, a
csoportszobában elhelyezett berendezésért anyagi felelősséggel tartozom.
Használom a számomra előírt, a munkáltató által biztosított munkaruhát.
A csoportszobában csak rendkívüli esetekben, engedéllyel készítek videó, és hangfelvételt.
A telefont csak a csoportszobán kívül, gyermekektől távol használom.

A névre szóló munkaköri leírás módosításának, kiegészítésének jogát, a körülményekhez igazodva
a munkáltató fenntartja.

Bőny, …………………..
………………………………….

……………………………….

- 29 MUNKAKÖRI LEÍRÁS
…………………………………….. DAJKA RÉSZÉRE
(hatályos: az aláírás napjától visszavonásig)
MUNKÁLTATÓ: Bőnyi Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde
MUNKAKÖRE: dajka (szakképzett)
MUNKAIDŐ: 8óra/nap
BESOROLÁS: …………………………………..
FELELŐSSÉGI KÖR: dajkai teendők:
 gyermekek gondozása,
 csoportszobák, öltözők, mosdók takarítása,
 tálalás, gyermekétkeztetés
INTÉZMÉNYI MEGBÍZATÁSOK: ……………………………………..
………………………………………
……………………………………….
KÖZVETLEN FELETTESE: óvodavezető
Munkáját a 1992.évi XXXIII. törvény- a közalkalmazottak jogállásáról, valamint az ehhez
kapcsolódó módosítások, és rendeletek, illetve a település, és intézményünk
alapdokumentumai alapján, az óvodavezető által meghatározott munkarendben, irányítása,
és ellenőrzése alapján végzi.
A csoportvezető óvónő kéréseit, utasításait köteles végrehajtani.
Az óvodapedagógus közvetlen segítőtársa, folyamatos jelenlétével, együttműködően segíti az
intézményi nevelési, gondozási feladatokat. Gyermekszerető viselkedésével, befogadással, és
elfogadással, személyes gondozottságával, kommunikáció,- és beszédmintájával hasson a
gyermekek fejlődésére.
A tudomására jutott információkat hivatali titokként kezelje, a szülők felvilágosítása nem feladata,
nevelési kérdésekben a szülőt a csoport óvónőihez irányítsa.
ÁLTALÁNOS ÉRVÉNYŰ DAJKAI ELVÁRÁSOK:





fő feladatát, a gyermekek gondozását látja el a nap folyamán (öltözködés, étkezés stb.)
együttműködve segíti az óvónő munkáját a gyermekek ellátásában, fejlesztésében
aktívan játszik a gyermekekkel
a rá bízott gyermekek testi épségét óvja, figyeli, jelzi, esetlegesen elhárítja a baleseti
forrásokat
 a takarítási tervben szereplő előírásokat betartva, saját, és mások testi épségét megóvva,
időre elvégzi feladatait

- 30  használja az előírt védőfelszereléseket, betartja a munkavédelmi előírásokat
 a tisztítószereket, baleseti forrásokat a gyermekektől elzártan, az erre kijelölt helyen, és
módon tárolja
 a csoportja étkeztetését higiéniás szabályok betartásával végzi
INTÉZMÉNYI ELVÁRÁSOK A DAJKÁVAL SZEMBEN:
 ha munkáját betegség, vagy egyéb más ok miatt nem tudja megkezdeni, jelzi azt a vezető
óvónőnek
 pontosan vezeti a munkaidő nyilvántartást, amit határidőre elkészít, és lead
 a környezetünk rendjéért felel, segíti az óvoda, a csoportok esztétikus dekorálását
 dajkatársaival együtt rendezi az udvart, a külső környezetet, részt vesz az óvoda közvetlen
környezetének szebbé tételében
 tisztasági, takarítási, mosogatási feladatait az intézményünk éves takarítási terve szerint
köteles ellátni
 naponta, az előírásnak megfelelően takarítja, fertőtleníti a csoportszobáját, öltözőket,
mosdókat, tálaló konyhát, amit rendszeresen dokumentál
 gondoskodik a kész ételek előírásszerű szállításáról
 a kis,- és a nagycsoport épületeiben a mosogatást, ételtárolást a HACCP előírásainak
megfelelően látja el
 a takarítási tervben szereplő időszakos reszortfeladatait ellátja, dokumentálja (mosás,
fertőtlenítés, ágynemű csere, nagytakarítás stb.)
 az óvoda, a falu ünnepélyein, programjain, társadalmi eseményeken részt vesz, aktívan
segíti az óvónők munkáját, öregbíti óvodánk jó hírnevét
 segíti a tevékenységek, foglalkozások, kirándulások előkészítését, a gyermekek felügyeletét
 részt vesz a csoport napirendjének kialakításában, megvalósításában
 reggel fogadja, délben, és délután kiadja a gyermekeket, az öltözőt őrizetlenül nem hagyja,
vigyáz az öltöző rendjére, tisztaságára
 segíti a gyermekeket a mosdóban, a tisztálkodásban, öltözködésben
 segíti a gyermekeket átöltözni a mozgásfoglalkozások előtt és után
 szükség szerint kiegészíti a gondozónő munkáját, segíti a bölcsődések gondozását,
esetenként pelenkáz, öltöztet, etet
 előírás szerűen takarítja a bölcsődések elkülönített mosdóját (ha abban a csoportban
dolgozik)
 elvégzi, adott esetben segíti a terítést, a naposi teendőket, az ételosztást, az edényzet
összeszedését
 a gyermekek étkeztetése, a kulturált étkezési szokások elsajátíttatása egyik fő feladata
 nyugodt, családias környezetet alakít ki a pihenőidőre, majd utána a teremrendezésbe,
ágyazásba bevonja a gyermekeket is, ügyel a balesetek elkerülésére
 gondoskodik a terem szellőztetéséről, a levegőcseréről, nyári időszakban az árnyékolásról
 gondozza a csoport növényeit
 ellátja a gyermeket rendkívüli esetben (pl.: hányás) is, úgy, hogy nem szégyeníti meg
 napközben megbetegedett gyermek elkülönítéséről gondoskodik, a szülő érkezéséig ő
felügyeli a gyermeket
 a szülő kéréseit tiszteletben tartja, és tolmácsolja azt az óvónőnek, vagy a vezetőnek
 részt vesz csoportja szülői értekezletein, közös programjain

- 31  részt vesz az éves munkaterv elkészítésében, intézményi dokumentumok felülvizsgálatában,
javaslatokat tehet módosításra, változtatásokra
 az intézmény életében, működtetésében vállaljon aktív szerepet, legyen precíz, megbízható,
és együttműködő a kollégáival, dajkatársaival
 az intézményi önértékelésben vegyen részt
SPECIÁLIS ELVÁRÁSOK:













szükség szerint tegyen rendet az intézmény raktárhelyiségeiben
elrendeléssel a konyhai, menzai teendőkbe bevonható
a vezetői irodát takarítja
a nagytakarítást, teljes fertőtlenítést rugalmasan ütemezze be, szorgalmi időn kívülre, vagy
nevelés nélküli munkanapokra
a munkáltató által biztosított munka-, védőruházatot köteles az előírásoknak megfelelően
használni
munkakörülményeinek javítására, tárgyi feltételek fejlesztésére javaslatot tehet
figyel, hogy az óvoda ajtaja, kapuja a Házirendben meghatározottak szerint zárva legyenek
az óvoda berendezéseit, tárgyi, műszaki eszközeit felelősséggel használja, állagukat
megóvja, szükség esetén jelzi cseréjük szükségességét
felel a rábízott kulcsokért
a csoportban használt evőeszközökért, edényzetért, textíliáért felelősséggel tartozik
távozás előtt ellenőrzi a mosdókat, ajtókat, ablakokat, gondoskodik az épület
áramtalanításáról, beriasztásáról
az óvodavezető utasítására, egyéb, a munkakörén kívül eső feladatok elvégzésével is
megbízható (pl.: bevásárlás)

Évente egy alkalommal kötelezően részt vesz Munka,- Tűz,- és Balesetvédelmi oktatáson,
valamint munka alkalmassági orvosi vizsgálaton.
A munkaidőre vonatkozó időbeosztásokat tudomásul veszi, és a vezető utasításai szerint betartja.
A dajkai feladatokat a csoportban, a intézményben a kollégákkal közösen,
kompromisszumkészséggel, a feladatok megosztásával, összehangoltan, a változásokhoz
rugalmasan alkalmazkodva lehet jól végezni, ami minden dajkával szembeni elvárás.
Nyilatkozat:
A munkaköri leírást megismertem, annak tartalmát elfogadom, és magamra nézve
kötelezőnek tekintem. Egy példányát átvettem.
Egyben kijelentem, hogy az általam használt gépekért, értékekért, a rám bízott eszközökért, a
csoportszobában elhelyezett berendezésért anyagi felelősséggel tartozom.
Használom a számomra előírt, a munkáltató által biztosított munka,- és védőruhát.
A telefont csak a csoportszobán kívül, gyermekektől távol használom.

- 32 A névre szóló munkaköri leírás módosításának jogát, a körülményekhez igazodva a munkáltató
fenntartja.

Bőny, ……………...
………………………………….

……………………………….

- 33 MUNKAKÖRI LEÍRÁS
…………………………………….. PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS RÉSZÉRE
(hatályos: az aláírás napjától visszavonásig)
MUNKÁLTATÓ: Bőnyi Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde
MUNKAKÖRE: pedagógiai asszisztens (szakképzett)
MUNKAIDŐ: 6 óra/nap
BESOROLÁS: …………………………………..
FELELŐSSÉGI KÖR: gondozó, nevelő munkát közvetlenül segítő:
 gyermekek gondozása,
 tálalás, gyermekétkeztetés
 a pedagógiai program eredményes megvalósítása, a gyermekek
zavartalan és folyamatos ellátása érdekében segítse az
óvodapedagógusok munkáját
INTÉZMÉNYI MEGBÍZATÁSOK: ……………………………………..
………………………………………
KÖZVETLEN FELETTESE: óvodavezető
Munkáját a 1992.évi XXXIII. törvény- a közalkalmazottak jogállásáról, valamint az ehhez
kapcsolódó módosítások, és rendeletek, illetve a település, és intézményünk
alapdokumentumai alapján, az óvodavezető által meghatározott munkarendben, irányítása,
és ellenőrzése alapján végzi.
A csoportvezető óvónő kéréseit, utasításait köteles végrehajtani.
Az óvodapedagógus közvetlen segítőtársa, folyamatos jelenlétével, együttműködően segíti az
intézményi nevelési, gondozási feladatokat. Gyermekszerető viselkedésével, befogadással, és
elfogadással, személyes gondozottságával, kommunikáció,- és beszédmintájával hasson a
gyermekek fejlődésére.
A tudomására jutott információkat hivatali titokként kezelje, a szülők felvilágosítása nem feladata,
nevelési kérdésekben a szülőt a csoport óvónőihez irányítsa.
ÁLTALÁNOS ÉRVÉNYŰ PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSI ELVÁRÁSOK:
 fő feladatát, a gyermekek gondozását látja el a nap folyamán (öltözködés, étkezés stb.)
 aktívan játszik a gyermekekkel
 a rá bízott gyermekek testi épségét óvja, figyeli, jelzi, esetlegesen elhárítja a baleseti
forrásokat
 a csoportja étkeztetését higiéniás szabályok betartásával végzi
 együttműködve segíti az óvónő munkáját:
-

a gyermekek felügyeletének biztosításánál,
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a párhuzamosan végezhető tevékenységek megszervezésében és lebonyolításában,
a lassabban haladó, egyéni segítséget igénylő gyermekek megsegítésében,

-

a másság elfogadtatásában (személyes példaadás),
a tevékenységszervezés feltételeinek zökkenőmentes feltételeinek biztosításában,
az óvodai ünnepségek, hagyományok megszervezésében, lebonyolításában,
figyelemmel kíséri a csoportra, gyerekekre vonatkozó terveket, azok megvalósítását

INTÉZMÉNYI ELVÁRÁSOK A DAJKÁVAL SZEMBEN:
 ha munkáját betegség, vagy egyéb más ok miatt nem tudja megkezdeni, jelzi azt a vezető
óvónőnek
 pontosan vezeti a munkaidő nyilvántartást, amit határidőre elkészít, és lead
 a környezetünk rendjéért felel, segíti az óvoda, a csoportok esztétikus dekorálását
 dajkákkal együtt rendezi az udvart, a külső környezetet, részt vesz az óvoda közvetlen
környezetének szebbé tételében
 gondoskodik a kész ételek előírásszerű tálalásáról
 az óvoda, a falu ünnepélyein, programjain, társadalmi eseményeken részt vesz, aktívan
segíti az óvónők munkáját, öregbíti óvodánk jó hírnevét
 segíti a tevékenységek, foglalkozások, kirándulások előkészítését, a gyermekek felügyeletét
 részt vesz a csoport napirendjének kialakításában, megvalósításában
 reggel fogadja, délben, és délután kiadja a gyermekeket, az öltözőt őrizetlenül nem hagyja,
vigyáz az öltöző rendjére, tisztaságára
 segíti a gyermekeket a mosdóban, a tisztálkodásban, öltözködésben
 segíti a gyermekeket átöltözni a mozgásfoglalkozások előtt és után
 szükség szerint kiegészíti a gondozónő munkáját, segíti a bölcsődések gondozását,
esetenként pelenkáz, öltöztet, etet
 elvégzi, adott esetben segíti a terítést, a naposi teendőket, az ételosztást, az edényzet
összeszedését
 a gyermekek étkeztetése, a kulturált étkezési szokások elsajátíttatása egyik fő feladata
 nyugodt, családias környezetet alakít ki a pihenőidőre, mesét olvas elalváshoz
 majd utána a teremrendezésbe, ágyazásba bevonja a gyermekeket is, ügyel a balesetek
elkerülésére
 gondoskodik a terem szellőztetéséről, a levegőcseréről, nyári időszakban az árnyékolásról
 ellátja a gyermeket rendkívüli esetben (pl.: hányás) is, úgy, hogy nem szégyeníti meg
 napközben megbetegedett gyermek elkülönítéséről gondoskodik, a szülő érkezéséig ő
felügyeli a gyermeket
 a szülő kéréseit tiszteletben tartja, és tolmácsolja azt az óvónőnek, vagy a vezetőnek
 részt vesz csoportja szülői értekezletein, közös programjain
 részt vesz az éves munkaterv elkészítésében, intézményi dokumentumok felülvizsgálatában,
javaslatokat tehet módosításra, változtatásokra
 az intézmény életében, működtetésében vállaljon aktív szerepet, legyen precíz, megbízható,
és együttműködő a kollégáival, dajkatársaival
 az intézményi önértékelésben vegyen részt
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 elrendeléssel bármely másik csoport tevékenységeibe bevonható
 a munkáltató által biztosított munka-, védőruházatot köteles az előírásoknak megfelelően
használni
 munkakörülményeinek javítására, tárgyi feltételek fejlesztésére javaslatot tehet
 figyel, hogy az óvoda ajtaja, kapuja a Házirendben meghatározottak szerint zárva legyenek
 az óvoda berendezéseit, tárgyi, műszaki eszközeit felelősséggel használja, állagukat
megóvja, szükség esetén jelzi cseréjük szükségességét
 felel a rábízott kulcsokért
 a csoportban használt játékokért, textíliáért felelősséggel tartozik
 távozás előtt ellenőrzi a mosdókat, ajtókat, ablakokat, gondoskodik az épület
áramtalanításáról, beriasztásáról
 az óvodavezető utasítására, egyéb, a munkakörén kívül eső feladatok elvégzésével is
megbízható (pl.: bevásárlás)
Évente egy alkalommal kötelezően részt vesz Munka,- Tűz,- és Balesetvédelmi oktatáson,
valamint munka alkalmassági orvosi vizsgálaton.
A munkaidőre vonatkozó időbeosztásokat tudomásul veszi, és a vezető utasításai szerint betartja.
Az asszisztensi feladatokat a csoportban, a intézményben a kollégákkal közösen,
kompromisszumkészséggel, a feladatok megosztásával, összehangoltan, a változásokhoz
rugalmasan alkalmazkodva lehet jól végezni, ami minden dolgozóval szembeni elvárás.
Nyilatkozat:
A munkaköri leírást megismertem, annak tartalmát elfogadom, és magamra nézve
kötelezőnek tekintem. Egy példányát átvettem.
Egyben kijelentem, hogy az általam használt gépekért, értékekért, a rám bízott eszközökért, a
csoportszobában elhelyezett berendezésért anyagi felelősséggel tartozom.
Használom a számomra előírt, a munkáltató által biztosított munka,- és védőruhát.
A telefont csak a csoportszobán kívül, gyermekektől távol használom.

A névre szóló munkaköri leírás módosításának jogát, a körülményekhez igazodva a munkáltató
fenntartja.

Bőny, …………….
………………………………….

……………………………….
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………………………………………………………BÖLCSŐDE SZAKMAI VEZETŐJE RÉSZÉRE
(hatályos: az aláírás napjától visszavonásig)
MUNKÁLTATÓ: Intézményvezető
MUNKAVÉGZÉS HELYE: Bőnyi Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde – Mini Bölcsőde
MUNKAKÖR: Kisgyermeknevelő, gondozó
MUNKAIDŐ: 40 óra/hét, melyből gyermekek között eltöltendő napi 7 óra
BESOROLÁS: ……………………
INTÉZMÉNYI MEGBIZATÁSOK: …………………………………
……………………………………
HELYETTESÍTÉS: Szükség esetén helyettesíti a hiányzó pedagógiai asszisztenst.
Távolléte esetén az intézményben dolgozó kisgyermeknevelő végzettségű
óvodapedagógus helyettesíti.
KÖZVETLEN FELETTESE: Intézményvezető
Munkáját a mindenkor hatályban lévő a 1992.évi XXXIII. törvény- a közalkalmazottak
jogállásáról, valamint az ehhez kapcsolódó módosítások, és rendeletek, a 4/2009. évi MK
rendelet, 67/2007. GKM-EüM-FVMSZMM rendelet, az Országos Bölcsődei alapprogram,
valamint végrehajtási rendeleteik, a fenntartó, illetve az intézmény határozatai, és szabályozó
alapdokumentumai alapján köteles ellátni.
ÁLTALÁNOS ÉRVÉNYŰ SZAKMAI ELVÁRÁSOK:
 személyisége példamutató, empatikus, a pedagógus etika szabályait ismeri, és betartja,
 fő feladata a gyermekek napközbeni gondozása, nevelése, a családi nevelés kiegészítése,
annak támogatása, kapcsolattartás és a szükséges dokumentáció elkészítése,
 munkáját köteles az elvárható szakértelemmel és gondossággal, a munkájára vonatkozó
szabályok, előírások és utasítások szerint végezni, felettese utasításait végrehajtani,
 a csoportban dolgozó kollégával együttműködve szervezi, irányítja a rá bízott gyermekek
nevelését, gondozását,
 betartja az emberi, gyermeki jogokat, titoktartási kötelessége van,
 felelős a személyes adatok intézményi szabályozásban foglaltak szerint tárolására, a
közérdekű adatok nyilvánosságának biztosításáért,
 tartsa tiszteletben a gyermekek személyiségét, tudatosan, szakszerűen fejlessze őket minden
eszközzel, módszerrel, úgyhogy az a gyermek egészséges óvodai életre való alkalmasságát
szolgálja,
 tartsa tiszteletben a szülői jogokat, ismertesse velük a kötelességeiket is,

- 37  szakmai tudására támaszkodva, különösen az életkori sajátosságok figyelembe vételével
igyekszik segíteni a gyermekek harmonikus személység fejlesztését, általános ismeretanyag
elsajátítását,
 vegye figyelembe a gyermekek egyéni képességeit, fejlettségi szintjét, szociokulturális
helyzetét,
 módszertanilag felkészült, törekszik a változatosságra, kiválasztáskor figyelembe veszi a
gyerekek előzetes képességeit, tudását, a gondozási, nevelési célokat,
 folyamatosan fejleszti önmagát, ismereteit kamatoztatja a munkája során, illetve igény
szerint megosztja kollégáival,
 az intézmény szakmai munkájában aktívan, konstruktívan vegyen részt, ennek szellemében
képviselje az intézményt,
 képviseli a bölcsődei csoport érdekeit az óvodán belül, folyamatos tart az
intézményvezetővel,
 beszámol a mini bölcsőde életéről, a bölcsődei munkáról,
 a gyermekeket felügyelet nélkül soha nem hagyhatja,
 felelős a rábízott gyermekek testi épségéért, szellemi fejlődéséért, erkölcsi védelméért,
 betartja és betartatja a bölcsődés gyermekek egészség-, baleset-, munkavédelemmel
kapcsolatos szabályait
 ellenőrzi a bölcsődei dajka higiénés munkáját, napi teendőit
INTÉZMÉNYÜNK SZAKMAI ELVÁRÁSAI:
 a rábízott gyermekcsoport életének, gondozásának, nevelésének tudatos, komplex
szemlélettel történő szervezése, tervezése, irányítása,
 szervezze, tervezze meg és bonyolítsa le a gyermekek beszoktatását, a családlátogatást,
szülőcsoportos beszélgetéseket, szülői értekezleteket,
 folyamatos, tevékenységbe ágyazott, a gyermeki igényeket figyelembe vevő, kötetlen, az
egész napot átható folyamatként tervezze, szervezze a mindennapokat, amit csoportnaplóban
rögzít,
 kéthetes tervezéssel, témamegjelöléssel tudatosan készül fel,
 változatos, motiváló eszközökkel, módszerekkel a tevékenységek, a tanulási folyamat, az
ismeretszerzés, a gyakorlás szervezésére, megvalósítására, fejlesztésre, szükség szerint
differenciálásra, ezt a csoportnaplóban dokumentálja,
 készítsen önállóan dekorációs kellékeket, tevékenységekhez használatos szemléltető,
motiváló eszközöket (pl.: báb), így teremtse meg a családias, otthonias légkört, a biztonságot
adó, esztétikus környezetet,
 a gyermekek képességeinek mérése, ellenőrzése, értékelése életkorukhoz igazodva,
előírásnak megfelelően, időközönként történjen meg,
 a Mini Bölcsőde Szakmai Programjának előírásait figyelembe véve tervezze, alakítsa
gondozási, nevelési tevékenységeit, elsődlegesen az egészséges, környezettudatos életmódra
nevelést tartsa szem előtt,
 a játékot, mint elsődleges tanulási színteret használja a céljai megvalósítására,
 a mozgásfejlesztést építse be a bölcsődei csoport mindennapjaiba, ehhez a megfelelő
mozgásfejlesztő eszközöket rendszeresen használja,
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életkorra, alkalmazza azokat a mindennapok során,
 tudatosan alakítsa ki a csoportszokásokat, a napirendet, a gondozási sorrendet az
csoportösszetétel függvényében,
 ügyel az esélyegyenlőség megvalósulására, a prevencióra, a felzárkóztatásra,
 képes az életkori eltérésekből, a fejlettségi szintből adódó differenciált nevelésre, melyet
folyamatosan naponta dokumentál,
 segítse a hátrányos helyzetű gyermekek, családok hátránykompenzálását, felzárkózását, ezt
dokumentálja, valamint tartsa a kapcsolatot az intézmény gyermekvédelmi felelősével,
 legyen együttműködő, kölcsönös kapcsolata az óvoda dolgozóival, a nevelőközösség
tagjaival, a csoportban dolgozó közvetlen kollégájával, a helyettesítő személyekkel,
 jó kapcsolat kialakítása a szülői közösséggel, ennek érdekében közös események,
programok szervezése, lebonyolítása, kölcsönösség, jó kommunikációs színtér kiépítése,
 a szülők rendszeres tájékoztatása a gyermekük fejlettségi szintjéről, fejlődésről, fejlesztések
eredményeiről (családi füzet),
 munkájának eredményessége érdekében vegyen részt szakmai konzultáción belső, külső
szakemberekkel ápoljon érdemi kapcsolatot,
 figyelemmel kíséri, hogy a tárgyi eszközök, berendezések a gyermekek fejlettségi szintjének
és biztonságának megfelelőek legyenek,
 köteles a balesetveszélyt megelőzni, elhárítani, adott esetben a szükséges intézkedéseket
megtenni,
 felelősséggel tartozik az intézményben található berendezésért, tárgyakért, játékokért,
eszközökért,
 ha munkáját betegség, vagy egyéb ok miatt nem tudja megkezdeni, azt időben köteles
jelenteni felettesének
 gondoskodik a gyermekek rendszeres levegőztetéséről, a higiéniás követelmények
betartásáról
KÖTÖTT MUKAIDŐN KÍVÜLI ELVÁRÁSOK:
 törekedjen jó munkakapcsolatok kiépítésére, működjön folyamatosan együtt az intézmény
dolgozóival,
 tudásával, szakmai felkészültségével segítse az intézményvezető munkáját, az intézmény
irányítását,
 vegyen részt az intézmény éves munkatervének elkészítésében,
 készüljön fel kétheti tervezéssel a kötetlen tevékenységekre, amely megvalósításába
lehetőleg vonja be a bölcsődei dajkát is,
 a bölcsőde egész dokumentációjának megfelelő, naprakész, hiteles és pontos vezetéséért
felel,
 a napi jelentési kötelezettségének és dokumentálásnak tegyen eleget,
 folyamatosan képezze önmagát, vegyen részt belső, külső képzéseken, továbbképzésen,
 ismerje az alapvető infokommunikációs eszközök alkalmazási lehetőségeit,
 gyermekcsoporton kívüli, kötelező órán felüli, az éves munkatervben meghatározott
feladatainak, intézményi megbízatásainak önálló, pontos, időszerű elvégzése,
 a munkaidő betartása, a nyilvántartások pontos, időszerű vezetése, leadása,
 határidők figyelembe vétele, betartása,

- 39  alkalmazotti, nevelőtestületi értekezleteken aktívan, konstruktívan vegyen részt, tegyen
javaslatokat, készüljön fel különböző, önállóan vállalt témákban, készítsen beszámolót a
mini bölcsőde életéről,
 képviselje az intézményen belül a bölcsődei érdekeket,
 szervezze meg, bonyolítsa le a csoportos szülői értekezleteket, szülőcsoportos
megbeszéléseket,
 vállaljon feladatokat az intézmény programjaiban, rendezvényein,
 szervezzen a csoport életkorának megfelelő sétákat, szabadidős programokat, lehetőség
szerint a szülők bevonásával
 vegyen részt az intézmény alapdokumentumainak felülvizsgálatában, átdolgozásában,
 segítse az intézményi önértékelés megvalósítását,
 vállaljon szerepet, feladatokat települési, egyéb társadalmi célú rendezvényeken,
ünnepségeken, képviselje intézményünket, mellyel öregbítse jó hírnevünket
A felsoroltakon kívül köteles ellátni mindazokat a feladatokat, amellyel közvetlen felettese
alkalmanként megbízza.
Évente egy alkalommal kötelezően részt vesz Munka,- Tűz,- és Balesetvédelmi oktatáson,
valamint munka alkalmassági orvosi vizsgálaton.
A munkaidőre vonatkozó (kötött, és kötött munkaidőn kívüli) időbeosztásokat tudomásul veszi, és a
vezető utasításai szerint betartja.
A kisgyermeknevelői munkát a csoportban, az intézményben a kollégákkal közösen,
kompromisszumkészséggel, a feladatok megosztásával, összehangoltan, a változásokhoz
rugalmasan alkalmazkodva lehet jól végezni, ami minden dolgozóval szembeni elvárás.

Nyilatkozat:
A munkaköri leírást megismertem, annak tartalmát elfogadom, és magamra nézve
kötelezőnek tekintem. Egy példányát átvettem.
Egyben kijelentem, hogy az általam használt gépekért, értékekért, a rám bízott eszközökért, a mini
bölcsődében elhelyezett berendezésért anyagi felelősséggel tartozom.
Használom a számomra előírt, a munkáltató által biztosított munkaruhát.
A csoportszobában csak rendkívüli esetekben, engedéllyel készítek videó, és hangfelvételt.
A telefont csak a csoportszobán kívül, gyermekektől távol használom.
A névre szóló munkaköri leírás módosításának, kiegészítésének jogát, a körülményekhez igazodva
a munkáltató fenntartja.

Bőny, ……………..
………………………………….

……………………………….
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…………………………………….. BÖLCSŐDEI DAJKA RÉSZÉRE
(hatályos: az aláírás napjától visszavonásig)
MUNKÁLTATÓ: Intézményvezető
MUNKVÉGZÉS HELYE: Bőnyi Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde – Mini Bölcsőde
MUNKAKÖRE: bölcsődei dajka (szakképzett) – határozatlan idejű közalkalmazott
MUNKAIDŐ: 8óra/nap
BESOROLÁS: …………………………………..
INTÉZMÉNYI MEGBÍZATÁSOK: ……………………………………..
HELYETTESÍTÉS: Szükség esetén helyettesíti a hiányzó óvodai dajkát, konyhai kisegítőt
Távolléte esetén a megfelelő végzettségű óvodai dajka helyettesíti
KÖZVETLEN FELETTESE: bölcsőde szakmai vezetője
Munkáját a 1992.évi XXXIII. törvény- a közalkalmazottak jogállásáról, valamint az ehhez
kapcsolódó módosítások, és rendeletek, illetve a település, és intézményünk
alapdokumentumai alapján, az intézményvezető által meghatározott munkarendben,
irányítása, és ellenőrzése alapján végzi.
A kisgyermeknevelő kéréseit, utasításait köteles végrehajtani.
A kisgyermeknevelő közvetlen segítőtársa, folyamatos jelenlétével, együttműködően segíti az
intézményi nevelési, gondozási feladatokat. Gyermekszerető viselkedésével, befogadással, és
elfogadással, személyes gondozottságával, kommunikáció,- és beszédmintájával hasson a
gyermekek fejlődésére.
A tudomására jutott információkat hivatali titokként kezelje, a szülők felvilágosítása nem feladata,
nevelési kérdésekben a szülőt a kisgyermeknevelőhöz irányítsa.
ÁLTALÁNOS ÉRVÉNYŰ DAJKAI ELVÁRÁSOK:
 munkáját köteles az elvárható szakértelemmel és gondossággal, a vonatkozó szabályok és
utasítások szerint elvégezni, felettesei utasításait végrehajtani,
 fő feladatát, a gyermekek gondozását magas színvonalon látja el a nap folyamán
(öltözködés, étkezés stb.),
 együttműködve segíti a kisgyermeknevelő munkáját a gyermekek ellátásában,
fejlesztésében,
 aktívan játszik, tevékenykedik a gyermekekkel,
 a rá bízott gyermekek testi épségét óvja, figyeli, jelzi, esetlegesen elhárítja a baleseti
forrásokat,
 a takarítási tervben szereplő előírásokat betartva, saját, és mások testi épségét megóvva,
időre elvégzi feladatait,
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 a tisztítószereket, baleseti forrásokat a gyermekektől elzártan, az erre kijelölt helyen, és
módon tárolja,
 takarítási feladatait olyan időpontban látja el, amikor a gyermekek napirendje erre
lehetőséget ad,
 a csoportja étkeztetését higiéniás szabályok betartásával végzi.
INTÉZMÉNYI ELVÁRÁSOK A BÖLCSŐDEI DAJKÁVAL SZEMBEN:
 ha munkáját betegség, vagy egyéb más ok miatt nem tudja megkezdeni, jelzi azt az
intézményvezetőnek,
 pontosan vezeti a munkaidő-nyilvántartást, amit határidőre elkészít, és lead,
 a környezetünk rendjéért felel, segíti a mini bölcsőde öltözőjének és termének esztétikus
dekorálását,
 dajkatársaival együtt rendezi az udvart, a külső környezetet, részt vesz az intézmény
közvetlen környezetének szebbé tételében,
 tisztasági, takarítási, mosogatási feladatait az intézményünk takarítási terve szerint köteles
ellátni,
 naponta, az előírásnak megfelelően takarítja, fertőtleníti a csoportszobáját, öltözőt,
mosdókat, tálaló konyhát, amit rendszeresen dokumentál,
 gondoskodik a kész ételek konyháról történő, előírásszerű átszállításáról,
 a mosogatást, étkeztetési folyamatokat a HACCP előírásainak megfelelően látja el,
 a takarítási tervben szereplő időszakos reszortfeladatait ellátja, dokumentálja (mosás,
fertőtlenítés, ágynemű csere, nagytakarítás stb.),
 az intézmény, a falu ünnepélyein, programjain, társadalmi eseményeken részt vesz, aktívan
segíti azt, öregbíti óvodánk jó hírnevét,
 segíti a tevékenységek, séták előkészítését, a gyermekek felügyeletét,
 részt vesz a csoport napirendjének kialakításában, megvalósításában,
 reggel fogadja, délben, és délután kiadja a gyermekeket, az öltözőt őrizetlenül nem hagyja,
vigyáz az öltöző rendjére, tisztaságára,
 segíti a gyermekeket a mosdóban, a tisztálkodásban, öltözködésben
 segíti a bölcsődések gondozását, esetenként pelenkáz, öltöztet, etet
 elvégzi az ételek osztását a szennyes edény összegyűjtését, adott esetben segíti a terítés
folyamatát,
 a gyermekek étkeztetése, a kulturált étkezési szokások kialakítása,
 az ágyneműk, textíliák cseréje, mosása, vasalása a takarítási előírásoknak megfelelően,
 nyugodt, családias környezetet alakít ki a pihenőidőre, majd utána feladata a terem
elrendezése,
 gondoskodik a terem szellőztetéséről, a levegőcseréről, nyári időszakban az árnyékolásról,
 gondozza a csoport növényeit,
 ellátja a gyermeket rendkívüli esetben (pl.: hányás) is, úgy, hogy nem szégyeníti meg
 napközben megbetegedett gyermek elkülönítéséről gondoskodik, a szülő érkezéséig ő
felügyeli a gyermeket,
 a szülő kéréseit tiszteletben tartja, és tolmácsolja azt a kisgyermeknevelőnek,
 részt vesz csoportja szülői értekezletein, közös programjain
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javaslatokat tehet módosításra, változtatásokra
 az intézmény életében, működtetésében vállaljon aktív szerepet, legyen precíz, megbízható,
és együttműködő a kollégáival, dajkatársaival
 az intézményi önértékelésben vegyen részt
SPECIÁLIS ELVÁRÁSOK:
 szükség szerint tegyen rendet az intézmény raktárhelyiségeiben,
 elrendeléssel a konyhai, menzai teendőkbe bevonható,
 a nagytakarítást, teljes fertőtlenítést rugalmasan ütemezze be, takarítási szünetre, vagy
nevelés nélküli munkanapokra,
 a munkáltató által biztosított munka-, védőruházatot köteles az előírásoknak megfelelően
használni,
 munkakörülményeinek javítására, tárgyi feltételek fejlesztésére javaslatot tehet,
 figyel, hogy a mini bölcsőde ajtaja, kapuja a Házirendben meghatározottak szerint zárva
legyenek,
 az intézmény berendezéseit, tárgyi, műszaki eszközeit felelősséggel használja, állagukat
megóvja, szükség esetén jelzi cseréjük szükségességét,
 felel a rábízott kulcsokért,
 a csoportban használt evőeszközökért, edényzetért, textíliáért felelősséggel tartozik,
 távozás előtt ellenőrzi a mosdókat, ajtókat, ablakokat, gondoskodik
A felsoroltakon kívül köteles ellátni mindazokat a feladatokat, amellyel közvetlen felettese, vagy az
intézmény vezetője alkalmanként megbízza.
Évente egy alkalommal kötelezően részt vesz Munka,- Tűz,- és Balesetvédelmi oktatáson,
valamint munka-alkalmassági orvosi vizsgálaton.
A munkaidőre vonatkozó időbeosztásokat tudomásul veszi, és a vezető utasításai szerint betartja.
A dajkai feladatokat a csoportban, a intézményben a kollégákkal közösen,
kompromisszumkészséggel, a feladatok megosztásával, összehangoltan, a változásokhoz
rugalmasan alkalmazkodva lehet jól végezni, ami minden dajkával szembeni elvárás.
Nyilatkozat:
A munkaköri leírást megismertem, annak tartalmát elfogadom, és magamra nézve
kötelezőnek tekintem. Egy példányát átvettem.
Egyben kijelentem, hogy az általam használt gépekért, értékekért, a rám bízott eszközökért, a
csoportszobában elhelyezett berendezésért anyagi felelősséggel tartozom.
Használom a számomra előírt, a munkáltató által biztosított munka,- és védőruhát.
A telefont csak a csoportszobán kívül, gyermekektől távol használom.
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fenntartja.

Bőny, ……………..
………………………………….

……………………………….
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…………………………………….. ÉLELMEZÉSVEZETŐ RÉSZÉRE
(hatályos: az aláírás napjától visszavonásig)
MUNKÁLTATÓ: Bőnyi Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde
MUNKAKÖRE: élelmezésvezető
MUNKAIDŐ: 8óra/nap
BESOROLÁS: …………………………………..
FELELŐSSÉGI KÖR: élelmezéssel kapcsolatos teendők:









élelmiszer beszerzése, rendelése
konyhai egység vezetése
konyhai dolgozók ellenőrzése
raktárkészlet figyelése, raktározás
étrend, menüsor összeállítás,
munkafolyamatok tervezése és előkészítése
élelmezési program (GnSOFT) működtetése
a HACCP rendszer működtetése, felülvizsgálata

INTÉZMÉNYI MEGBÍZATÁSOK: ……………………………………..
………………………………………
KÖZVETLEN FELETTESE: intézményvezető
Munkáját a 1992.évi XXXIII. törvény- a közalkalmazottak jogállásáról, valamint az ehhez
kapcsolódó módosítások, és rendeletek, illetve a gyermekétkeztetéshez kapcsolódó törvényi
előírások szerint, a település, és intézményünk alapdokumentumai (legfőképp az élelmezési
szabályzat) alapján, az óvodavezető által meghatározott munkarendben, irányítása, és
ellenőrzése alapján végzi.
Az intézményvezető kéréseit, utasításait köteles végrehajtani.
A tudomására jutott információkat hivatali titokként kezelje, az étkezők felvilágosítása nem
feladata. Az ételekkel, a készítéssel kapcsolatban javaslatokkal élhet.
ÁLTALÁNOS ÉRVÉNYŰ ELVÁRÁSOK:
 fő feladata az óvodás, a bölcsődés, az iskolás korú gyermekek napközbeni étkeztetésének
ellátása, a vendégebédes étkezők igényeinek kiszolgálása
 közvetlenül irányítja és ellenőrzi a konyhai dolgozók munkáját
 feladata még a napi menüsor szerinti árurendelés, előkészítés, kivételezés raktárkészletből
 az alapanyagok raktározása, felülvizsgálata, szavatossági idő figyelemmel kísérése
 az alapanyagok kivétele az élelmezési program által előírt mennyiségben
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karbantartatása
 az elkészült ételek adagolásának, tálalásának ellenőrzése
 munkáját önállóan, vagy részfeladatok végzésébe bevont munkatársakkal összhangban, a
munkafolyamatok célszerű összehangolásával végzi
 használja az előírt védőfelszereléseket, betartja a munkavédelmi előírásokat
 ellenőrzi a tisztítószerek elhelyezését, baleseti forrásokat jelzi az intézményvezető illetve a
munkavédelmi felelős felé
 ellenőrzi a higiéniás szabályok, előírások betartását
 az étkezési térítési díjak beszedését megtervezi, lebonyolítja, és dokumentálja
 ha munkáját betegség, vagy egyéb más ok miatt nem tudja megkezdeni, jelzi azt a vezető
óvónőnek
INTÉZMÉNYI ELVÁRÁSOK AZ ÉLELMEZÉSVEZETŐVEL SZEMBEN:
 pontosan vezeti a munkaidő nyilvántartást, amit határidőre elkészít, és lead
 a szakáccsal összeállítja a heti étrendet, mely során figyelembe veszi a gyermekek és
felnőttek ételének norma szerinti mennyiségét, minőségét
 megrendeli a szükséges árukészletet, illetve kiszállításkor tételesen figyeli a mennyiséget,
szavatosságot és a minőséget
 rendszeresen ellenőrzi tálaláskor, adagoláskor a norma szerinti ételmennyiséget
 kapcsolatot tart az intézmény beszállítóival, őstermelőkkel, szerződött partnereivel
 naponta feldolgozza a számítógépes rendszerbe az adatokat, meghatározott időközönként
erről elszámolásokat, jelentéseket készít a fenntartónak
 a konyhai raktárt időközönként, a szakáccsal helyben szokásos módon leltározza, évvégén
pedig összesíti, és elszámol a fenntartó felé
 havonta a számítógépes rendszer alapján beszedi a térítési díjakat, melyeket helyben
szokásos módon dokumentál
 a rábízott, az általa kezelt pénzeszközökért felelősséggel tartozik
 figyelemmel kíséri a házipénztárban lévő pénzeszközöket, de törekszik arra, hogy a
beszerzett áru utalással, illetve kártyás fizetéssel kerüljön kiegyenlítésre
 hiányzása esetén a házipénztárt a vezető által megbízott személy számára átadja, majd
visszaveszi
 ismeri a HACCP rá vonatkozó előírásait, és munkáját ennek megfelelően végzi, a konyhai
és menzai feladatokat ennek megfelelően ellenőrzi, értékeli
 tisztasági, takarítási, mosogatási ellenőrzéseket az intézményünk által meghatározott,
helyben szokásos módon köteles ellátni
 ismeri a magyar konyha kialakult hagyományait, megújulásának lehetőségeit, ételkészítési
szokásait
 szakszerű tárolás, a feldolgozásra kerülő élelmiszereket a raktárból a szakáccsal közösen
vételezi ki
 a készletek figyelemmel kísérése, az optimális raktárkészlet, a szavatossági idő felügyelete
 előírások, a tárolásra vonatkozó élelmiszerjogi rendelkezések betartása
 gondoskodik a kész ételek előírásszerű, tálalásig történő készen tartásáról
 étlapot állít össze a szakáccsal, figyelembe véve a szezonális kínálatot, a korosztályok
táplálkozástani előírásait, különböző egyéb szempontokat
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felügyeli a szakszerű ételkészítési eljárásokkal korszerű, kímélő ételek elkészítését
ismeri az életkoronkénti ételnormákat, a speciális táplálkozási előírásokat
folyamatos kapcsolatot tart a fenntartó önkormányzat dolgozóival
intézményi ellenőrzéskor a rá vonatkozó dokumentációt előkészíti, a szükséges
intézkedéseket megteszi
ellenőrzi a konyhai, menzai nagytakarítást, teljes fertőtlenítést a napi higiéniás, takarítási
feladatokat
betartja a szakmájára vonatkozó munka- balesetvédelmi, egészségügyi, környezetvédelmi,
valamint más hatósági előírásokat
a munkáltató által biztosított munkaruházatot köteles az előírásoknak megfelelően használni
a menzán étkező gyermekek, a vendégebéd befizetők kiszolgálását ellenőrzi
munkakörülmények javítására, tárgyi feltételek fejlesztésére javaslatot tehet
az óvoda berendezéseit, tárgyi, műszaki eszközeit felelősséggel használja, állagukat
megóvja, szükség esetén jelzi cseréjük szükségességét
felel a rábízott kulcsokért
a konyhában, a menzán használt evőeszközökért, edényzetért, textíliáért felelősséggel
tartozik
távozás előtt ellenőrzi a mosdókat, ajtókat, ablakokat, gondoskodik az épület
áramtalanításáról, beriasztásáról

SPECIÁLIS ELVÁRÁSOK:
 részt vesz a vezetői tanácsban, javaslatokat tesz, döntések előkészítésében vesz részt,
 ellátja a konyhával, a gyermekétkeztetéssel, valamint a munkahelyi étkezéssel kapcsolatos
vezetői feladatokat, melyekkel az intézményvezető bízza meg,
 szükség szerint felügyeli, ellenőrzi az intézmény más raktárhelyiségeit is, leltárkészletét,
rendeléseket ad le, árut vesz át, gondoskodik ezek kifizetéséről,
 részt vesz az intézmény leltározásában, irattárazásban, beszámol a fenntartó felé,
 az intézményi leltár elkészítésében, számítógépes rendszer kezelésében segítséget nyújt a
leltárfelelősöknek,
 az óvoda, a falu ünnepélyein, civil szervezetek programjain, társadalmi eseményeken részt
vesz, munkájával segíti azok sikerét
 az intézményvezető hiányzása esetén egyeztetés után gazdálkodási, pénzügyi esetekben
járhat el
 működteti a KIRA központosított illetmény-számfejtő rendszerét (munkahelyi étkezés),
 az éves költségvetés elkészítésében adatokat szolgáltat
 feladatokat lát el a munkaügyi okiratok vezetésében, raktározásában, vezeti az analitikus
nyilvántartást
 elkészíti az intézmény Áfa bevallását,
 az óvodai egyéb gazdálkodási, pénzügyi, adózással kapcsolatos teendőit látja el
(adóbevallással kapcsolatos feladatok elvégzése), segíti a dolgozókat az adóbevallásban
 az óvodavezetővel közösen elkészíti az éves költségvetés tervezetét, ennek nyomon
követését folyamatossal felügyeli, dokumentálja
 a dolgozóknak járó munkaruha juttatásokat felügyeli, elszámolását elkészíti
 gondoskodik a kötelező munka alkalmassági felülvizsgálatok megszervezéséről,
lebonyolításáról
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megbízható (pl.: bevásárlás)
 év végén szóban beszámol a vezetőségnek a feladatok teljesüléséről
Ezen többletfeladatok ellátására a munkáltató döntése alapján, rendszeres illetményen felüli
pótlékra, kereset kiegészítésre jogosult,
melynek időtartama határozott,
összege bruttó: 25.000 Ft/hó
Évente egy alkalommal kötelezően részt vesz Munka,- Tűz,- és Balesetvédelmi oktatáson,
valamint munka alkalmassági orvosi vizsgálaton.
A munkaidőre vonatkozó időbeosztásokat tudomásul veszi, és a vezető utasításai szerint betartja.
Az élelmezésvezető irányítása, felügyelete alatt a konyhai dolgozók munkáját csak akkor
koronázhatja siker. ha a csapat jól együttműködik. A menüsort, a kész ételeket irányítása
alatt úgy készítik el, hogy a részmunkálatok összehangoltan folynak.
Szoros, bizalmi kapcsolatban áll a vezetővel, a szakácsokkal, a konyhai dolgozókkal.
Nyilatkozat: A munkaköri leírást megismertem, annak tartalmát elfogadom, és magamra
nézve kötelezőnek tekintem. Egy példányát átvettem.
Egyben kijelentem, hogy az általam használt gépekért, értékekért, a rám bízott eszközökért, az
intézményben elhelyezett berendezésért anyagi felelősséggel tartozom.
Használom a számomra előírt élelmezési programot, a munkáltató által biztosított munkaruhát.
A névre szóló munkaköri leírás módosításának jogát, a körülményekhez igazodva a munkáltató
fenntartja.

Bőny, ……………..
………………………………….

……………………………….
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…………………………………….. SZAKÁCS RÉSZÉRE
(hatályos: az aláírás napjától visszavonásig)
MUNKÁLTATÓ: Bőnyi Szivárvány Óvoda és Mini bölcsőde
MUNKAKÖRE: szakács (szakképzett)
MUNKAIDŐ: 8óra/nap
BESOROLÁS: …………………………………..
FELELŐSSÉGI KÖR: konyhai teendők:






élelmiszer tárolása, kezelése, esetenként beszerzése
étrend, menüsor összeállítás,
munkafolyamatok tervezése,
alapanyag feldolgozása, ételkészítés,
tálalás, utómunkálatok

INTÉZMÉNYI MEGBÍZATÁSOK: ……………………………………..
………………………………………
KÖZVETLEN FELETTESE: élelmezésvezető
Munkáját a 1992.évi XXXIII. törvény- a közalkalmazottak jogállásáról, valamint az ehhez
kapcsolódó módosítások, és rendeletek, illetve a gyermekétkeztetéshez kapcsolódó törvényi
előírások szerint, a település, és intézményünk alapdokumentumai alapján, az óvodavezető
által meghatározott munkarendben, irányítása, és ellenőrzése alapján végzi.
Az élelmezésvezető kéréseit, utasításait köteles végrehajtani.
A tudomására jutott információkat hivatali titokként kezelje, az étkezők felvilágosítása nem
feladata. Az ételekkel, a készítéssel kapcsolatban javaslatokkal élhet.
ÁLTALÁNOS ÉRVÉNYŰ ELVÁRÁSOK:







fő feladata a napi menüsor előkészítése, elkészítése különféle nyersanyagból
az alapanyagok raktározása, kivételezése
az alapanyagok kivétele az élelmezési program által előírt mennyiségben
munkaeszközök használatának pontos ismerete
az elkészült ételek adagolása, tálalása
munkáját önállóan, vagy részfeladatok végzésébe bevont munkatársakkal összhangban, a
munkafolyamatok célszerű összehangolásával végzi
 a takarítási tervben szereplő előírásokat betartva, saját, és mások testi épségét megóvva,
időre elvégzi feladatait
 használja az előírt védőfelszereléseket, betartja a munkavédelmi előírásokat
 a tisztítószereket, baleseti forrásokat elzártan, az erre kijelölt helyen, és módon tárolja
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a különféle gépeket, berendezéseket, szerszámokat
INTÉZMÉNYI ELVÁRÁSOK A SZAKÁCCSAL SZEMBEN:
 ha munkáját betegség, vagy egyéb más ok miatt nem tudja megkezdeni, jelzi azt a vezető
óvónőnek
 pontosan vezeti a munkaidő nyilvántartást, amit határidőre elkészít, és lead
 a környezetünk rendjéért felel, segíti az óvoda, a konyha otthonossá, dekoratívvá tételében
 ismeri a HACCP rá vonatkozó előírásait, és munkáját ennek megfelelően végzi
 tisztasági, takarítási, mosogatási feladatait az intézményünk által meghatározott, helyben
szokásos módon köteles ellátni
 ismeri a magyar konyha kialakult hagyományait, megújulásának lehetőségeit, ételkészítési
szokásait
 szakszerű tárolás, a feldolgozásra kerülő élelmiszereket a raktárból az élelmezésvezetővel
közösen vételezi ki
 a készletek figyelemmel kísérése, az optimális raktárkészlet, a szavatossági idő felügyelete
 előírások, a tárolásra vonatkozó élelmiszerjogi rendelkezések betartása
 a nyersanyagokat előkészíti, majd különféle konyhatechnológiai eljárásokkal ételeket készít,
figyelembe véve az élelmiszerek alapvető tulajdonságait, a készítés során bekövetkező
változásokat,
 olyan fogásokat készít, amely ízével, színeivel kívánatossá teszi a gyermekek számára az
étel elfogyasztását
 gondoskodik a kész ételek előírásszerű, tálalásig történő készen tartásáról
 étlapot állít össze az élelmezésvezetővel, figyelembe véve a szezonális kínálatot, a
korosztályok táplálkozástani előírásait, különböző egyéb szempontokat
 szakszerű ételkészítési eljárásokkal korszerű, kímélő ételeket készít el
 az óvoda, a falu ünnepélyein, civil szervezetek programjain, társadalmi eseményeken részt
vesz, munkájával segíti azok sikerét
 előkészíti, adagolja a csoportok ételeit, segíti a dajkák tálalási munkálatait
 ismeri az életkoronkénti ételnormákat, a speciális táplálkozási előírásokat
 gondoskodik a többféle az intézményi, az iskolai gyermekétkeztetésről
SPECIÁLIS ELVÁRÁSOK:
 a bölcsődés-, az óvodás- és az iskoláskorú gyermekek számára finom, ínycsiklandó,
gusztusos ételeket készít, mellyel hozzájárul a modernkori táplálkozás
megszerettetéséhez, a kulturált gyermekétkeztetés megvalósulásához
 szükség szerint tegyen rendet az intézmény raktárhelyiségeiben
 elrendeléssel az óvodai egyéb teendőkbe bevonható
 a nagytakarítást, teljes fertőtlenítést rugalmasan ütemezze be, szorgalmi időn kívülre, vagy
nevelés nélküli munkanapokra
 rendelkezzen jó szagló,- ízlelő érzékkel, legyen kreatív
 betartja a szakmájára vonatkozó munka- balesetvédelmi, egészségügyi, környezetvédelmi,
valamint más hatósági előírásokat
 a munkáltató által biztosított munka-, védőruházatot köteles az előírásoknak megfelelően
használni
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a menzán étkező gyermekek, a munkahelyi étkezők kiszolgálása
a menza épületében történő utómunkálatok elvégzése
munkakörülményeinek javítására, tárgyi feltételek fejlesztésére javaslatot tehet
az óvoda berendezéseit, tárgyi, műszaki eszközeit felelősséggel használja, állagukat
megóvja, szükség esetén jelzi cseréjük szükségességét
felel a rábízott kulcsokért
a konyhában, a menzán használt evőeszközökért, edényzetért, textíliáért felelősséggel
tartozik
távozás előtt ellenőrzi a mosdókat, ajtókat, ablakokat, gondoskodik az épület
áramtalanításáról, beriasztásáról
az óvodavezető utasítására, egyéb, a munkakörén kívül eső feladatok elvégzésével is
megbízható (pl.: bevásárlás)

Évente egy alkalommal kötelezően részt vesz Munka,- Tűz,- és Balesetvédelmi oktatáson,
valamint munka alkalmassági orvosi vizsgálaton.
A munkaidőre vonatkozó időbeosztásokat tudomásul veszi, és a vezető utasításai szerint betartja.
A szakács munkáját csak akkor koronázhatja siker. ha a csapat jól együttműködik. A
menüsort, a kész ételeket irányítása alatt úgy készítik el, hogy a sok részmunkálat
összehangoltan folyik, szoros kapcsolatban áll a konyhai kisegítőkkel, a dajkákkal, a
vezetőkkel
Nyilatkozat:
A munkaköri leírást megismertem, annak tartalmát elfogadom, és magamra nézve
kötelezőnek tekintem. Egy példányát átvettem.
Egyben kijelentem, hogy az általam használt gépekért, értékekért, a rám bízott eszközökért, a
konyhában, és a menzán elhelyezett berendezésért anyagi felelősséggel tartozom.
Használom a számomra előírt, a munkáltató által biztosított munka,- és védőruhát.
A névre szóló munkaköri leírás módosításának jogát, a körülményekhez igazodva a munkáltató
fenntartja.
Bőny, ………………
………………………………….

……………………………….
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…………………………………….. KONYHALÁNY RÉSZÉRE
(hatályos: az aláírás napjától visszavonásig)
MUNKÁLTATÓ: Bőnyi Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde
MUNKAKÖRE: konyhalány
MUNKAIDŐ: 8óra/nap
BESOROLÁS: …………………………………..
FELELŐSSÉGI KÖR: konyhai teendők kisegítése:





élelmiszer tárolása, kezelése, esetenként beszerzése
alapanyag feldolgozása, ételkészítés,
tálalás, konyhai, menzai utómunkálatok
mosogatás, takarítás

INTÉZMÉNYI MEGBÍZATÁSOK: ……………………………………..
………………………………………
KÖZVETLEN FELETTESE: élelmezésvezető, szakács
Munkáját a 1992.évi XXXIII. törvény- a közalkalmazottak jogállásáról, valamint az ehhez
kapcsolódó módosítások, és rendeletek, illetve a gyermek étkeztetéshez kapcsolódó törvényi
előírások szerint, a település, és intézményünk alapdokumentumai alapján, az óvodavezető
által meghatározott munkarendben, irányítása, és ellenőrzése alapján végzi.
Az élelmezésvezető, és a szakácsok kéréseit, utasításait köteles végrehajtani.
A tudomására jutott információkat hivatali titokként kezelje, az étkezők felvilágosítása nem
feladata. Az ételekkel, a készítéssel kapcsolatban javaslatokkal élhet.
ÁLTALÁNOS ÉRVÉNYŰ ELVÁRÁSOK:










fő feladata a napi menüsor előkészítése, esetenkénti beszerzése, vásárlás
az alapanyagok raktározása
munkaeszközök használatának pontos ismerete
az elkészült ételek adagolása, tálalása utasításra
munkáját önállóan, vagy részfeladatok végzésébe bevont munkatársakkal összhangban, a
munkafolyamatok célszerű összehangolásával végzi
a takarítási tervben szereplő előírásokat betartva, saját, és mások testi épségét megóvva,
időre elvégzi feladatait
használja az előírt védőfelszereléseket, betartja a munkavédelmi előírásokat
a tisztítószereket, baleseti forrásokat elzártan, az erre kijelölt helyen, és módon tárolja
munkáját a higiéniás szabályok betartásával végzi, folyamatosan tisztán tartja munkahelyét,
a különféle gépeket, berendezéseket, szerszámokat
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 ha munkáját betegség, vagy egyéb más ok miatt nem tudja megkezdeni, jelzi azt a vezető
óvónőnek
 pontosan vezeti a munkaidő nyilvántartást, amit határidőre elkészít, és lead
 a környezetünk rendjéért felel, segíti az óvoda, a konyha otthonossá, dekoratívvá tételében
 ismeri a HACCP rá vonatkozó előírásait, és munkáját ennek megfelelően végzi
 tisztasági, takarítási, mosogatási feladatait az intézményünk által meghatározott, helyben
szokásos módon köteles ellátni
 előírások, a tárolásra vonatkozó élelmiszerjogi rendelkezések betartása (moslék, fáradt olaj)
 a nyersanyagokat előkészíti, majd különféle konyhatechnológiai eljárásokkal az ételek
elkészítésében segít,
 gondoskodik a kész ételek előírásszerű, tálalásig történő készen tartásáról
 az óvoda, a falu ünnepélyein, civil szervezetek programjain, társadalmi eseményeken részt
vesz, munkájával segíti azok sikerét
 előkészíti, utasításra adagolja a csoportok ételeit, segíti a dajkák tálalási munkálatait
SPECIÁLIS ELVÁRÁSOK:
















szükség szerint tegyen rendet az intézmény raktárhelyiségeiben
elrendeléssel az óvodai egyéb teendőkbe bevonható
napi takarítási feladatait a takarítási tervben előírtak szerint végzi, és dokumentálja
a nagytakarítást, teljes fertőtlenítést rugalmasan ütemezze be, szorgalmi időn kívülre, vagy
nevelés nélküli munkanapokra
betartja a szakmájára vonatkozó munka- balesetvédelmi, egészségügyi, környezetvédelmi,
valamint más hatósági előírásokat
a munkáltató által biztosított munka-, védőruházatot köteles az előírásoknak megfelelően
használni
a menzások tízóraiját naponta áthordja az iskolába
a menzán étkező gyermekek, a munkahelyi étkezők kiszolgálása
a menza épületében történő utómunkálatok elvégzése
munkakörülményeinek javítására, tárgyi feltételek fejlesztésére javaslatot tehet
az óvoda berendezéseit, tárgyi, műszaki eszközeit felelősséggel használja, állagukat
megóvja, szükség esetén jelzi cseréjük szükségességét
felel a rábízott kulcsokért
a konyhában, a menzán használt evőeszközökért, edényzetért, textíliáért felelősséggel
tartozik
távozás előtt ellenőrzi a mosdókat, ajtókat, ablakokat, gondoskodik az épület
áramtalanításáról, beriasztásáról
az óvodavezető utasítására, egyéb, a munkakörén kívül eső feladatok elvégzésével is
megbízható

Évente egy alkalommal kötelezően részt vesz Munka,- Tűz,- és Balesetvédelmi oktatáson,
valamint munka alkalmassági orvosi vizsgálaton.
A munkaidőre vonatkozó időbeosztásokat tudomásul veszi, és a vezető utasításai szerint betartja.
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együttműködik. A menüsort úgy készítik el, hogy a sok részmunkálat összehangoltan folyik,
szoros kapcsolatban áll a szakácsokkal, a dajkákkal, a vezetőkkel.

Nyilatkozat:
A munkaköri leírást megismertem, annak tartalmát elfogadom, és magamra nézve
kötelezőnek tekintem. Egy példányát átvettem.
Egyben kijelentem, hogy az általam használt gépekért, értékekért, a rám bízott eszközökért, a
konyhában, valamint a menzán elhelyezett berendezésért anyagi felelősséggel tartozom.
Használom a számomra előírt, a munkáltató által biztosított munka,- és védőruhát.
A névre szóló munkaköri leírás módosításának jogát, a körülményekhez igazodva a munkáltató
fenntartja.

Bőny, ……………
………………………………….

……………………………….
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 Az 1995.évi LXVI. Törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári
 anyag védelméről,
 a 335/2005.(XII.29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének
 általános követelményeiről,
 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről,
 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról,
 229/2012. (VIII.28.) kormányrendelet a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról,
 20/2012. (VIII.31. ) EMMI rendelet a köznevelési törvény végrehajtásáról
1. BEVEZETŐ
Az iratkezelés rendjét az intézmény a közokiratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag
védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény rendelkezései, valamint a közfeladatot ellátó szervek
iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet előírásai
figyelembevételével a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról rendeletben foglaltakra is tekintettel
szabályozza.
A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (továbbiakban Knv.41.§.(1) bekezdés szerint az
óvoda, mint köznevelési intézmény köteles a jogszabályban előírt nyilvántartásokat vezetni, a
közoktatási információs rendszerbe (KIR) bejelentkezni, valamint az Országos statisztikai
adatgyűjtési program keretében adatokat szolgáltatni. Az óvodában a gyermekek, valamint az
alkalmazottak adatainak nyilvántartása, kezelése, továbbítása folyik. A mini bölcsődébe felvételt
nyert gyermekek adatait szintén egy központi rendszerben (KENYSZI) tároljuk, melynek vezetése a
bölcsőde szakmai vezetőjének a feladata.
Az Iratkezelési Szabályzat célja:
Az Bőnyi Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde iratai keletkezésének, érkezésének, átvételének,
nyilvántartásának, továbbításának, biztonságos őrzési módjának, rendszerezésének, segédletekkel
ellátásának, irattárazásának, selejtezésének és levéltárba történő átadásának egységes elvek szerint
történő szabályozása oly módon, hogy az iratok útja nyomon követhető, holléte pontosan
megállapítható, visszakereshető és az irat épségben megőrizhető legyen. E szabályzat
elválaszthatatlan részét képezi az évente felülvizsgálandó irattári terv, amelyet a feladat és
hatáskörben bekövetkezett változás vagy az őrzési idő megváltoztatása esetén módosítani kell.
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2.1. Az ügyvitel és ügyiratkezelés szervezeti rendje
A felügyeletet ellátó vezető az intézmény vezetője. Az óvodai, a mini bölcsődei, valamint a konyhai
feladatok ellátásával kapcsolatos hivatalos ügyek szervezését, intézését, az ügyeket kísérő
iratkezelést, valamint ezek ellenőrzését az intézmény vezetője irányítja az alábbiak szerint:
Az intézményvezető
 elkészíti és kiadja az óvoda iratkezelési szabályzatát,
 jogosult az óvodába érkező küldemények felbontására (ha ezt fenntartja magának),
 jogosult kiadványozni,
 kijelöli az iratok ügyintézőit,
 meghatározza az iratok selejtezésének és levéltárba küldésének évét,
 ellenőrzi, hogy az iratkezelés a vonatkozó jogszabályok, és az iratkezelési szabályzat
előírásai szerint történjen,
 figyelemmel kíséri az iratkezelésre vonatkozó jogszabályokat és annak változásainak
megfelelően módosítja az iratkezelési szabályzatot,
 irányítja és ellenőrzi a felelősök munkáját,
 előkészítteti és lebonyolítja az irattári anyag selejtezését és levéltári ügyintézést,
 intézkedéseket kezdeményez az iratkezelési hiányosságok megszüntetése érdekében,
 az irattári anyag károsodását előidéző rendkívüli esemény alkalmával közreműködik a
hibaelhárítás és az anyagmentés megszervezésben,
 rendszeresen ellenőrzi az irányítása alá tartozó ügyintézés és iratkezelés jelen szabályzatban
foglaltaknak megfelelő végrehajtását,
 betartja és betartatja az adatok védelmére és kezelésére vonatkozó jogszabályokat,
 az informatikai rendszer vonatkozásában meghatározza az üzemeltetéssel és ellenőrzéssel
kapcsolatos munkakörhöz szükséges informatikai ismereteket,
 kijelöli a számítástechnikai rendszer biztonsági követelményeiért felelős és a rendszer
üzemeltetéséért önállóan felelős személyt,
 jelen szabályzat, valamint a vonatkozó jogszabályok alapján ellenőrzi az iratok védelmét és
az iratkezelés rendjét,
 végzi, vagy kijelöli a külső küldemények iktatásáért felelős személyt,
 intézi az érkeztetett, illetőleg iktatott iratok irányítását, óvodán belüli továbbítását,
 iktatja a belső kezdeményezésű iratokat,
 az óvodába közvetlenül (faxon vagy e-mailben, esetleg személyes kézbesítéssel) érkezett
küldeményeket nyilvántartásba veszi (érkezteti),
 gondoskodik a történeti értékű iratoknak a szaklevéltár számára történő átadásáról.
2.2. Az iratkezelési feladatok megosztása
Az élelmezésvezető, bölcsőde szakmai vezetőjének és a gyógypedagógus feladatai
Minden olyan küldeményt, amely az óvoda, vagy mini bölcsőde címére, illetve a foglalkoztatottak
nevére érkezett, hivatalos dokumentumnak kell tekinteni.
 átveszi az intézményhez érkezett küldeményeket,
 az érkeztetést követően az iratokat iktatja, majd átadja az intézmény vezetőjének,
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gondoskodik az egyes dokumentumoknak a szervezeti egységekhez, illetve a címzetthez
való eljuttatásáról,
a küldemények átadás - átvételét dokumentálja,
gondoskodik az ügyintézés során készült kiadmányok (intézkedések, levelek, táviratok,
csomagok) postai feladásáról,
a szervezeti egységhez kiadmányozás céljából érkezett iratok esetében rögzíti a
kiadmányozás megtörténtét, időpontját,
az óvoda tevékenységéhez tartozó, kiadmányozásra kerülő azon iratok esetében, amelyekből
külső továbbításra szánt dokumentumok keletkeznek, gondoskodik a borítékok címzéséről, a
szükséges mellékletek csatolásáról.
ellenőrzi és postai feladásra előkészíti a küldeményeket,
amennyiben a küldemény nem az óvoda illetékességébe tartozik, átadja az illetékes szerv
részére és az átadás tényét a rögzíti,
a kézi irattárból a még nem selejtezhető iratokat 2 évente elhelyezi az Irattárban,
biztosítja az óvoda 2 évnél régebbi elintézett iratainak rendszerezett irattári elhelyezését,
kezelését és nyilvántartását,
a vezető utasítása és az irattári terv alapján megszervezi és lebonyolítja az iratselejtezéseket.

2.3. Az irat óvodai nyilvántartása, az iktatás folyamata
Az intézményen belül keletkezett, illetve a kívülről érkezett dokumentumok iktatására
vonatkozóan az eljárásrend a következő:
Kézi iktatás céljára hitelesített, oldalszámozott iktatókönyvet kell használni. Iktatókönyvben
javítani csak áthúzással lehet, hogy az eredeti bejegyzés is olvasható maradjon. A javítást
kézjeggyel, dátummal és pecséttel kell ellátni. Az iktatószám minden évben az 1. sorszámmal
kezdődik és perjelzéssel az évszámot is meg kell jelölni. Az iktatókönyvön belül az iktatószámokat
folyamatos, zárt, emelkedő sorszámos rendszerben kell kiadni és nyilvántartani. Az iktatókönyvet
az év utolsó munkanapján az utolsó irat iktatása után le kell zárni. Az iratkezelés rendszerét csak a
naptári év kezdetén lehet megváltoztatni.













az iktatás az év elején 1. sorszámmal kezdődik, tartalmazza az adott évet perjellel
elválasztva (…/…..év),
a beérkezett iratokon fel kell tüntetni az iktatószámot,
az iktatás az iktatókönyvbe történik,
az iktatott iratokat az ügy elintézőjének a nevelési-oktatási intézményen belüli
rendelkezések szerint kell átadni,
a beiktatott dokumentumokat a megfelelő tematikájú iratgyűjtőbe helyezzük és tároljuk évek
szerint.
Az iratnak tartalmaznia kell a nevelési-oktatási intézmény
nevét,
székhelyét,
iktatószámot,
az ügy elintézőjének megnevezését,
ügyintézés helyét, idejét,
az irat aláírójának nevét, beosztását,
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Az iratokat úgy kell iktatni, hogy abból az irat
 beérkezésének pontos ideje,
 az intézkedésre jogosult ügyintéző neve,
 az irat tárgya,
 az elintézés módja,
 a kezelési feljegyzések,
 valamint az irat holléte megállapítható legyen.
Az iratkezelő az iratokat a beérkezés napján, de legkésőbb az azt követő munkanapon köteles
beiktatni. Soron kívül kell iktatni a határidős iratokat, táviratokat, a hivatalból tett intézkedéseket
tartalmazó,,sürgős S” jelzésű iratokat. Az iratokat úgy kell kézbesíteni, hogy annak megtörténte,
átvételének napja megállapítható legyen! Ha az ügy jellege megengedi az ügyiratban foglaltak
távbeszélőn, mobil telefonon, elektronikus levélben (e-mail), vagy a jelenlévő érdekelt személyes
tájékoztatásával is elintézhetők. Távbeszélőn, vagy személyes találkozással történő ügyintézés
esetén az ügyiratra rá kell vezetni a tájékoztatás lényegét, az elintézés idejét, és az ügyintéző nevét.
Az elektronikusan küldött, vagy személyesen átadott levelet is iktatni kell, az iktató könyvben az
iktatószámnál jelezni kell, hogy e- mailben történt a továbbítás, vagy az érkeztetés.
2.4. Az óvodában készült határozatok
A nevelési- oktatási intézmény által hozott határozatokat meg kell indokolni. A határozatnak a
rendelkező részében tartalmazni kell:
 a döntés alapjául szolgáló jogszabályt,
 amennyiben a döntés mérlegelés alapján történt, az erre történő utalást,
 mérlegelésnél figyelembe vett szempontokat,
 az eljárást megindító kérelem benyújtására történő figyelem felhívást.
2.5. Jegyzőkönyvet kell készíteni:
 ha jogszabály előírja,
 nevelőtestület, munkaközösség, az óvoda működésére vonatkozó, vagy az odajáró
gyermekekkel kapcsolatban, vagy a nevelő- oktató munkát meghatározó kérdésekben
határoz, ( dönt, véleményez, javaslatot tesz)
 rendkívüli esemény indokolja,
 intézményvezető elrendelte.
A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:
 helyét, idejét,
 ügy megjelölését, tárgyát
 jelenlévők felsorolását, aláírásukat,
 ügyre vonatkozó jelentős megállapításokat, (nyilatkozatok, döntések)
 jegyzőkönyv készítőjének nevét hitelesítőt, az eljárás során végig jelenlévő alkalmazottat.
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feladatai
Az informatikai területen a számítógépek karbantartását, az óvodát érintő programok feltöltését
megbízási szerződés alapján külső szakember végzi.
Az intézmény szempontjából jelentős alkalmazások, adatállományok, személy- és munkaügyi
rendszerek, ügyiratkezelések az alábbiak:
 A személy és munkaügyek kezelésére szolgáló rendszer: a KIRA (Államkincstár) az
intézményvezető és az önkormányzat munkaügyi előadója kezelik,
 Az intézménnyel jogviszonyban álló dolgozók, valamint gyermekek személyes, illetve
jogviszonyra vonatkozó adatait - a bemutatott hivatalos dokumentumok alapján - az Oktatási
Hivatal (KIR) által működtetett személyi nyilvántartó rendszerben kezeli és tárolja az
intézményvezető.
 Statisztikai adatszolgáltatásra és kezelésére szolgáló rendszer: KIRSTAT - az
intézményvezető és intézményvezető helyettes kezelik. Hozzáférési jogosultsága kizárólag
az intézményvezetőnek van.
 Élelmezési és Étkeztetési programhoz (Prodius) hozzáférési jogosultsága az
élelmezésvezetőnek és az intézményvezetőnek van, működtetője az élelmezésvezető.
 Ovped.hu (digitális csoportnapló) esetén a jogosultságok kiosztása az intézményvezető
feladata, a napló és a gyermeki személyi anyag vezetése az óvodapedagógusok feladata,
 Bölcsődei nyilvántartó (KENYSZI) rendszer kezelése a bölcsőde szakmai vezetőjének
feladata, jogosultsága kizárólagos,
 ASP könyvelési rendszerhez az élelmezésvezetőnek, valamint az intézményvezetőnek
részleges hozzáférési jogosultsága van.
Az informatikai rendszeren belül elkülönítetten kell kezelni a személyes adatot és a törvények által
meghatározott egyéb adatcsoportokat. Az egyes számítógépes alkalmazásokra a biztonsággal
kapcsolatos, specifikus előírásokat meg kell határozni. A hozzáférési jogosultságok odaítélését a
feladatteljesítés követelményeihez igazodva kell megállapítani. A hozzáférési jogosultságok
kiosztását, illetve megvonását a vezető jóváhagyása után a rendszergazda segíti (megbízás alapján
külső szakember). Az alkalmazások dokumentációját legalább két szinten, az üzemeltetési és
kezelési előírások, a biztonsági követelmények szintjén kell összeállítani. A rendszergazda feladata
az óvoda által használt informatikai biztonsági koncepció (védelmi szükségletek megállapítása,
védelmi intézkedések tervei és dokumentumai, jogosultsági) kialakítása az alábbiak figyelembe
vételével:
 a számítógépes (informatikai) alkalmazások különleges védelmi intézkedései,
 a biztonsági, védelmi intézkedések rendszeres ellenőrzése és felülvizsgálata,
 el kell készíteni az ellenőrzések és a felülvizsgálatok dokumentációját és védett helyen kell
tárolni,
 meg kell határozni a számítógépes alkalmazásokkal kapcsolatban, illetve az intézményben
hivatalosan keletkezett dokumentumok megőrzési határidejét,
 ha a számítástechnikai rendszer üzemeltetése során kiderül a biztonság megsértése, illetve
megsérülése, haladéktalanul meg kell kezdeni a vonatkozó intézkedések érvényesítését.
 az informatikai rendszert ért káresemények utólagos elemzését rendszeresen el kell végezni
(pl.: hardver hibák, szoftver hibák, bejelentkezések, hozzáférési kísérletek, gondatlan
kezelések, vírusok stb.)
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a feladat- és hatáskörök szerint a biztonsággal foglalkozó előírásokat külön választva kell
kialakítani és tárolni,
a szoftverek beszerzése jogtisztán, megbízható forrásból történhet
az intézményen belül szabályozni kell a számítástechnikai rendszerek használatának rendjét,
javítás és karbantartás esetén a bizalmas adatokat (pl.: adatmentés és felülírásos törlés révén)
védeni kell.

2.7. Az irattárolás munkafolyamatai
a) Az iratok lerakása
A beérkezett és a munkahelyen készített iratokat az érkezés, illetve a keltezés időpontjában
nyilvántartásba kell venni. Minden iratot tematikus rendben, az erre a célra rendszeresített irattároló
gyűjtőbe kell elrakni, a megfelelő irattárolási jellel ellátva, éves bontásban. Szakszerű tárolásuk és
megőrzésük mellett óvni kell azokat a sérüléstől, gyűrődéstől és a szennyeződésektől.
b) Az iratok kiválogatása
Időről, időre szükségessé válik, hogy az irattartókat átvizsgáljuk, az elöregedett és a már nem
használt, nem igényelt iratokat irattárazzuk, vagy megsemmisítsük. Azokat az iratokat, amelyeket
sem törvényes előírás, sem munkahelyi szabályozás szerint nem kell megőrizni, papírhulladék
címen kerül a begyűjtő szervekhez, vagy iratmegsemmisítésre. Ezt megelőzően az iratokat megsemmisítésig - engedély alapján érvényteleníteni kell. Az érvénytelenítés az iratok átfestésével
történik. A megsemmisítés módjáról és időpontjáról, valamint az iratok mennyiségének és tartalmi
választékának terjedelméről írásbeli nyilvántartást kell vezetni. Ez az esetenként felvett
jegyzőkönyv sem selejtezhető!
c) Selejtezési eljárás, előírások
Az iratselejtezéseket mindig az irat keletkezésekor érvényben lévő irattári terv alapján kell
elvégezni. Az iratselejtezésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelynek tartalmaznia kell a selejtezett
irattári tételeket, az irattárba helyezés évét és az irat mennyiségét. A selejtezési jegyzőkönyv kettő
példányát meg kell küldeni az illetékes levéltárnak. A selejtezett iratokat megsemmisíteni,
hasznosítani, csak a levéltár - a visszaküldött selejtezési jegyzőkönyvre vezetett - hozzájárulása
alapján lehet! Ha a nevelési-oktatási intézmény jogutódlással szűnik meg, az el nem intézett,
folyamatban lévő ügyek iratait, továbbá az irattárat a jogutód veszi át. Az irattár átvételéről ez
esetben jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek egy példányát meg kell küldeni az illetékes
levéltárnak. Ha a nevelési-oktatási intézmény jogutód nélkül szűnik meg, a nevelési oktatási
intézmény vezetője a fenntartó intézkedésének megfelelően gondoskodik a jogutódlással megszűnő
eljárás feladatainak ellátásáról. A jogutód nélkül megszűnő intézmény irattárában elhelyezett
iratainak jegyzékét – az iratok elhelyezésével kapcsolatos intézkedésekről szóló tájékoztatást – a
nevelési-oktatási intézmény vezetője megküldi az illetékes levéltárnak. Az iratok selejtezését a
nevelési-oktatási intézmény vezetője rendeli el és ellenőrzi.
d) Az irattárolással szemben támasztott követelmények
A korszerű irattárolásnak az alábbi követelményeket kell kielégítenie:
 hatékony, súrlódásmentes ügyviteli munkát,
 az irattárolásnak naprakésznek kell lennie,
 gyors, megbízható informáltság, csak akkor lehetséges, ha az irat rendszeresen a helyén van,
 biztonságosan kell az iratokat elhelyezni, védeni kell tűzveszély, egyéb sérülések,
illetéktelen beavatkozás ellen.
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2.8.1. 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 intézményvezető - helyettes felelős a vezetői feladatmegosztás szerint irányítása
alátartozó területen folyó adatkezelés szabályszerűségéért.
 A pedagógusok, a gyermekvédelmi felelős, valamint a mini bölcsőde szakmai vezetője
munkaköri leírásukban meghatározott adatkezeléssel összefüggő feladatokért tartoznak
felelősséggel.
 Az élelmezésvezető felelős az intézményi gazdálkodással kapcsolatos és a pénzügyi
elszámolásokhoz kapcsolódó személyes adatok szabályszerű kezeléséért.
2.8.2. Nyilvántartható és kezelhető gyermeki adatok
 A gyermekek személyes adatai a közoktatásról szóló törvényben meghatározott
nyilvántartások vezetése céljából, pedagógiai célból, gyermekvédelmi célból, egészségügyi
célból a célnak megfelelő mértékben, célhoz kötötten kezelhetők.
 A közoktatásról szóló törvény 2. számú melléklete alapján nyilvántartott adatok:
 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;
 szülő neve, lakóhelye, tartózkodási helye, telefonszáma;
 az óvodai jogviszonnyal kapcsolatos adatok:
- felvételivel kapcsolatos iratok,
- beilleszkedési, tanulási, magatartási problémával küzdő gyermek rendellenességére
vonatkozó adatok,
- a gyermekbalesetre vonatkozó adatok,
- a többi adat a szülő hozzájárulásával (intézményi GDPR rendszer szerint),
- a jogszabályban biztosított kedvezményekre való jogosultság elbírálásához és
igazolásához szükséges azon adatok, amelyekből megállapítható a jogosult személye
és kedvezményre való jogosultság.
2.8.3. Az adatok továbbítása
A gyermeki adatok a közoktatásról szóló törvényben meghatározott célból továbbíthatók az
intézményből:
 fenntartó, bíróság, rendőrség, ügyészség, önkormányzat, államigazgatási szerv,
nemzetbiztonsági szolgálat részére valamennyi adat,
 sajátos nevelési igényre, a beilleszkedési zavarra, tanulási nehézségre, magatartási
rendellenességre vonatkozó adatok a pedagógiai szakszolgálat felé,
 a magatartás, és tudás értékelésével kapcsolatos adatok a nevelőtestületen belül, a szülőnek,
 a gyerek óvodai felvételével, átvételével kapcsolatban az érintett óvodához,
 az egészségügyi, óvodai egészségügyi feladatot ellátó intézménynek a gyermek, egészségi
állapotának megállapítása céljából,
 a családvédelemmel foglalkozó intézménynek, szervezetnek, gyermekvédelemmel
foglalkozó szervezetnek, intézménynek a gyermek veszélyeztetettségének feltárása,
megszüntetése céljából.
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Az intézmény állományába tartozó közalkalmazottak személyi iratainak őrzése és kezelése,
személyi számítógépes nyilvántartó rendszer működtetése az intézményvezetőnek és a fenntartó
munkaügyi előadójának a feladata. Az intézményben személyi irat minden - bármilyen anyagon,
alakban és bármilyen eszköz felhasználásával keletkezett adathordozó, amely a munka - és a
közalkalmazotti jogviszony létesítésekor, fennállása alatt, megszűnésekor illetve azt követően
keletkezik és az alkalmazott személyével összefüggésben adatot, megállapítást tartalmaz.
Az intézményben keletkezett személyi iratok kezelése jelen Szabályzat, valamint a 11/1994. (VI.8.)
MKM rendelet iratkezelési előírásai alapján történik.
A személyi iratokba a következő szervek és személyek jogosultak betekinteni:
 a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény 83/D §-ában meghatározott személyek,
- saját adataiba az alkalmazott,
- a közalkalmazott felettese,
- a teljesítmény-értékelést 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,
- feladatkörükben a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggésben indult büntetőeljárásban
a nyomozó hatóság, az ügyész és a bíróság, nemzetbiztonsági szolgálat
- az illetmény-számfejtési feladatokat ellátó szerv e faladattal megbízott munkatársa
feladatkörén belül,
- az adóhatóság, a társadalombiztosítási 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 óvodában keletkezett személyi iratok kezeléséről az intézmény adatvédelmi szabályzatában kell
rendelkezni. Az alkalmazotti nyilvántartásban, a személyi anyagban, a személyi iratokban
nyilvántartott adatokkal kapcsolatban minden e szabályzat szerint információhoz jutó személyt
adatvédelmi kötelezettség terhel, felelős a tudomására jutott adat rendeltetésének megfelelő
felhasználásáért, valamint azért, hogy az e szabályzat szerint illetéktelen személy birtokába ne
juthasson. A személyi anyagokat kezelő köteles gondoskodni arról, hogy a személyes adat a
megfelelő személyi iratra, adathordozóra a keletkezésétől, változásától, helyesbítésétől számított 10.
munkanapon belül rávezetésre kerüljön, illetve kezdeményezi a munkáltatói jogkor gyakorlójánál
az általa kiadott írásbeli rendelkezés szükség szerinti helyesbítését. Az alkalmazotti nyilvántartás
adatlapját csak a teljes körű adatkezelési jogkörrel rendelkező vezetheti, akit az adatnyilvántartás
minden szakaszában és a tárolás során terhel az adatvédelmi kötelezettség.
Az iratgyűjtő és a benne elhelyezett iratok kezelése az intézményvezető feladata.
A személyi iratra csak olyan adat és megállapítás vezethető, amelynek alapja:
 közokirat, vagy az alkalmazott nyilatkozata,
 a munkáltatói jogkör gyakorlójának írásbeli rendelkezése,
 bíróság vagy más hatóság döntése, illetve
 jogszabályi rendelkezés.
A személyi anyag tartalma:
 a közalkalmazotti alapnyilvántartás adatlapjai,
 a pályázat vagy szakmai önéletrajz,
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 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,
 a közalkalmazotti jogviszony megszüntető irat,
 a hatályban lévő fegyelmi büntetést kiszabó határozat,
 a közalkalmazotti igazolás másolata.
Személyi iratot tárolni csak iroda helyiségben, a munkavégzést követően biztonsági zárral ellátott
irattárolóban (páncél- vagy lemezszekrényben) elzártan lehet.
A közalkalmazotti jogviszony létesítésekor a közalkalmazotti alapnyilvántartást az intézményvezető
és helyettesei állítják össze. 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. A közalkalmazotti jogviszony megszűnése esetén a személyi anyagot irattárazni kell. A
közalkalmazotti jogviszony megszűnése után a közalkalmazott személyi iratait az irattárazási
tervnek megfelelően a központi irattárban kell elhelyezni, mely tartalmazza az irattárazás tényét,
időpontját és az iratkezelő aláírását.
A személyi anyagot – kivéve, amit áthelyezés esetén átadtak – a közalkalmazotti jogviszony
megszűnésétől számított 50 évig meg kell őrizni.
2.9. Az adatbiztonság szabályozásának biztosítania kell:
 Az adatkezelésre használt számítástechnikai és manuális eszközökhöz történő illetéktelen
fizikai hozzáférés megakadályozását,
 Az adathordozók tartalma illetéktelen megismerésének, lemásolásának, megváltoztatásának
vagy az adathordozó eltávolításának a megelőzését,
 Annak megakadályozását, hogy az adatkezelésre használt számítástechnikai és manuális
eszköztárba illetéktelen bevitelt hajtsanak végre vagy a tár tartalmát illetéktelenül
megismerjék, töröljék, vagy bármilyen módon megváltoztassák,
 Annak megakadályozását, hogy adatkezelésre használt táv,-adatátviteli vonalon az
adatokhoz illetéktelenül hozzáférjenek,
 A hozzáférési jogosultság betartását,
 Azoknak az azonosítását, akiknek az adatkezelésből adatokat továbbítanak,
 Annak azonosítását, hogy a számítástechnikai, valamint manuálisan vezetett eszköztárba
milyen adatokat, mikor és ki rögzíti, illetve intézkedett a rögzítésről,
 Annak megakadályozását, hogy az adatok továbbítása alkalmával az adatokat illetéktelenül
megismerjék, lemásolják, töröljék, vagy bármilyen módon megváltoztassák.
A számítástechnikai eszközök hozzáférési kulcsát (azonosító, jelszó) szolgálati titokként kell
kezelni;
A jelszót úgy kell kialakítani, hogy saját jelszavát az adatkezelőn kívül csak az általa megbízott
személy (helyettes, ügyintéző) ismerhesse meg.
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Az intézmény által használt nyomtatvány lehet
 nyomdai úton előállított, lapjaiban sorszámozott, szétválaszthatatlanul összefűzött
papíralapú nyomtatvány,
 nyomdai úton előállított papíralapú nyomtatvány,
 elektronikus okirat,
 elektronikus úton előállított, az intézmény SZMSZ-ében meghatározott rend szerint
hitelesített papíralapú nyomtatvány.
Az elektronikus okirat az oktatásért felelős miniszter által jóváhagyott rendszer alkalmazásával
elektronikus úton előállított, az intézmény SZMSZ-ében meghatározott rend szerint elektronikus
aláírással ellátott, elektronikusan tárolt irat.
Az óvoda által használt nyomtatványok:
 a felvételi előjegyzési napló,
 a felvételi és mulasztási napló,
 az óvodai csoportnapló,
 az óvodai törzskönyv,
 a tankötelezettség megállapításához szükséges szakvélemény (óvodai szakvélemény)
 gyermek fejlődését nyomon követő dokumentáció.
A felvételi előjegyzési napló vezetése: az óvodavezető vagy az óvodavezető helyettes feladata
Az óvodai felvételi előjegyzési napló az óvodába jelentkezett (Jelentkezési lap) gyermekek
nyilvántartására szolgál.
A felvételi előjegyzési naplóban fel kell tüntetni az óvoda nevét, OM azonosítóját, címét, a nevelési
évet, a napló megnyitásának és lezárásának időpontját, az óvodavezető aláírását, papíralapú
nyomtatvány esetén az óvoda körbélyegzőjének lenyomatát is. A napló nevelési év végén történő
lezárásakor fel kell tüntetni a felvételre jelentkező, a felvett és a fellebbezés eredményeként felvett
gyermekek számát.
A felvételi előjegyzési napló gyermekenként tartalmazza:
a) a jelentkezés sorszámát, időpontját,
b) a gyermek nevét, születési helyét és idejét, állampolgárságát, lakóhelyének, tartózkodási
helyének címét, Taj számát, személyi számát, anyja születéskori nevét, személyi számát, az apja
(gondviselője) nevét, elérhetőséget
c) a kijelölt óvoda megnevezését,
d) annak az óvodának a megnevezését, ahová a gyermek jelentkezését még benyújtották,
e) annak tényét, hogy a gyermek a jelentkezés időpontjában részesül-e bölcsődei vagy óvodai
ellátásban,
f) a szülő felvétellel, ellátással kapcsolatos igényeit,
g) a felvételi elbírálásánál figyelembe vehető egyéb szempontokat,
h) az óvodavezető javaslatát,
i) a felvétellel kapcsolatos döntést, annak időpontját,
j) a felvétellel kapcsolatos fellebbezés időpontját és iktatószámát,
k) a felvétel időpontját.
A felvételi és mulasztási napló vezetése: az óvodapedagógus feladata
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vezetésére szolgál. A felvételi és mulasztási naplóban fel kell tüntetni az óvoda nevét, OM
azonosítóját, címét, a nevelési évet, a csoport megnevezését.
A felvételi és mulasztási napló
a) a gyermek naplóbeli sorszámát, oktatási azonosító számát, nevét, születési helyét és idejét,
állampolgárságát, nem magyar állampolgár esetén a tartózkodás jogcímét, a jogszerű tartózkodást
megalapozó okirat számát, lakóhelyének, tartózkodási helyének címét, anyja születéskori nevét,
apja vagy törvényes képviselője nevét,
b) a felvétel időpontját,
c) az igazolt és igazolatlan hiányzások havi és éves összesítését,
d) a szülők napközbeni telefonszámát,
e) a megjegyzés rovatot tartalmazza.
Amennyiben az óvoda sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését is ellátja, a megjegyzés
rovatban fel kell tüntetni a szakvéleményt kiállító szakértői bizottság nevét, címét, a szakvélemény
kiállításának időpontját és számát, valamint az elvégzett felülvizsgálatok, továbbá a következő
kötelező felülvizsgálat időpontját.
A gyermeket akkor lehet a felvételi és mulasztási naplóból törölni, ha az óvodai elhelyezése
megszűnt.

Az óvodai csoportnapló vezetése: az óvodapedagógus feladata
Az óvodai csoportnapló (digitális- ovped.hu) az óvoda pedagógiai programja alapján a
nevelőmunka tervezésének dokumentálására szolgál.
Az óvodai csoportnaplóban fel kell tüntetni az óvoda nevét, OM azonosítóját és címét, a nevelési
évet, a csoport megnevezését, a csoport óvodapedagógusait, a megnyitás és lezárás helyét és
időpontját, az óvodavezető aláírását, papíralapú dokumentum esetén az óvodai körbélyegzők
lenyomatát, a pedagógiai program nevét.
Az óvodai csoportnapló tartalmazza
a) a gyermekek nevét és óvodai jelét,
b) a fiúk és lányok számának összesített adatait, ezen belül megadva a három év alatti, a három–
négyéves, a négy–ötéves, az öt–hatéves a hat–hétéves gyermekek számát, a sajátos nevelési igényű
gyermekek számát, továbbá azon gyermekek számát, akik bölcsődések voltak,
c) a nevelési évben tankötelessé váló gyermekek nevét,
d) a napirendet, a napirend szerinti tevékenységek időtartamát és a tevékenységeket,
e) a hetente ismétlődő közös tevékenységeket tartalmazó heti-rendet napi bontásban,
f) nevelési éven belüli időszakonként, tematikákat
fa) a nevelési feladatokat,
fb) a szervezési feladatokat,
fc) a tervezett programokat és azok időpontjait,
fd) a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló tevékenységek,
foglalkozások keretében az óvoda pedagógiai programjában meghatározott tevékenységi formák
tartalmi elemeit,
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g) a hivatalos csoportlátogatásokat, a látogatás célját, időpontját, a látogató nevét és beosztását, a
látogatás szempontrendszerét, az eredményt
h) feljegyzést a csoport életéről.
Az óvodai törzskönyv vezetése: az óvodavezető helyettes feladata
Az óvodai törzskönyv az óvodára vonatkozó legfontosabb adatok vezetésére szolgál.
Az óvodai törzskönyv tartalmazza
a) a törzskönyvi bejegyzések hitelesítésének időpontját, az óvodavezető aláírását, papíralapú
nyomtatvány esetén az óvoda körbélyegzőjének lenyomatát,
b) az óvoda nevét és címét,
c) nevelési évenként az óvoda általános adatait (önkormányzati, nem önkormányzati jelleg, nevele sajátos nevelési igényű és nemzetiségi gyermekeket, gyakorló intézményként működik-e, a
gyermekek október 1-jei létszámát, az összes férőhely és a szükséges férőhelyek számát,
gyermekcsoportjainak számát, az óvodapedagógusok számát, a bérgazdálkodó, a munkáltató és
gondnokság megnevezését,
d) az óvoda nyitvatartási idejét (év, heti időszak, napi időszak és időtartam),
e) a gyermeklétszámot nevelési évenként összesítve, továbbá az október 1-jei és május 31-i
állapot szerint, a korosztályonkénti bontást, a sajátos nevelési igényű és a hátrányos, továbbá a
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számát, a gyermekcsoportok október 1-jei számát,
f) nevelési évenként az étkezésben részesülő és nem részesülő gyermekek számát,
g) az engedélyezett és betöltött összes álláshely évenkénti számát,
h) az óvoda telkeinek adatait nevelési évenként (összes terület, tulajdonos, a kert, a beépített
terület és az udvar területe),
i) az óvoda épületeinek adatai (építés éve, használat jogcíme, fűtési módja, légtere, alapterülete, a
WC-k száma, a szolgálati lakások száma, a felújítások adatai),
j) kimutatást az óvoda helyiségeiről (alapterület, férőhely, minőség, használat, a
gyermekcsoportok közvetlen ellátását szolgáló helyiségek, egyéb helyiségek),
k) az óvoda könyvtárának adatait (állományát, állományának gyarapodását, csökkenését) nevelési
évenként,
l) az óvodapedagógusok és egyéb alkalmazottak adatai közül a nevet, születési helyet és időt, a
végzettséget, szakképzettséget, a beosztást, a szolgálati idő kezdetét, a munkába lépés és kilépés
időpontját.
Az óvodai szakvélemény kiállítása: az óvodapedagógus és óvodavezető feladata
Az óvodai szakvélemény az óvodának a gyermek iskolaérettségére vonatkozó állásfoglalására
szolgáló három példányból álló nyomtatvány.
A tankötelezettség megállapításához szükséges óvodai szakvéleményen fel kell tüntetni az óvoda
nevét, OM azonosítóját és címét.
A tankötelezettség megállapításához szükséges óvodai szakvélemény tartalmazza
a) a gyermek nevét, születési helyét és idejét, lakóhelyének, tartózkodási helyének címét,
oktatási azonosító számát,
b) az állásfoglalást arra vonatkozóan, hogy az intézmény
ba) a gyermeknek az általános iskola első évfolyamára való felvételét,
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bc) a gyermek iskolaérettségének megállapítása céljából a szakértői bizottság vizsgálatát
javasolja,
c) a szakvélemény kiállításának helyét és idejét, az óvodavezető aláírását,
d) a szülőnek a szakvélemény megismerését igazoló aláírását.
A tankötelezettség megállapításához szükséges óvodai szakvélemény egy példánya az óvodában
marad, egy példányát át kell adni a szülőnek. Amennyiben az óvodavezető a gyermek további
óvodai nevelésére tesz javaslatot, akkor az egyik példányt meg kell küldeni a gyermek lakóhelye
szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjének.
A gyermeki fejlődést nyomon követő dokumentáció vezetése: az óvodapedagógus feladata
A gyermek fejlődését nyomon követő dokumentáció a gyermek fejlődéséről folyamatosan vezetett
olyan dokumentum, amely tartalmazza a gyermek fejlettségi szintjét, fejlődésének ütemét, a
differenciált nevelés irányát.
A gyermek fejlődését nyomon követő dokumentáció tartalmazza
a) a gyermek anamnézisét, a beszoktatás tapasztalatait,
b) a gyermek fejlődésének mutatóit (érzelmi-szociális, értelmi, beszéd-, mozgásfejlődés),
valamint az óvoda pedagógiai programjában meghatározott tevékenységekkel kapcsolatos
egyéb megfigyeléseket,
c) a gyermek fejlődését segítő megállapításokat, intézkedéseket, az elért eredményt,
d) amennyiben a gyermeket szakértői bizottság vizsgálta, a vizsgálat megállapításait, a
fejlesztést végző pedagógus, fejlődést szolgáló intézkedésre tett javaslatait,
e) a szakértői bizottság felülvizsgálatának megállapításait,
f) a szülő tájékoztatásáról szóló feljegyzéseket.
Az óvodapedagógus csak a nevelőmunkával összefüggő feladatokhoz nélkülözhetetlen ügyviteli
tevékenységet köteles elvégezni. A hibás bejegyzéseket a tanügyi nyilvántartásokban áthúzással
kell érvényteleníteni, olyan módon, hogy az olvasható maradjon, és a hibás bejegyzést helyesbíteni
kell. A javítást aláírással, keltezéssel és papíralapú nyomtatvány esetén az intézmény
körbélyegzőjének lenyomatával kell hitelesíteni.
Az óvoda pedagógiai programjának legalább egy példányát oly módon köteles elhelyezni, hogy azt
a szülők szabadon megtekinthessék.
Az óvoda vezetősége vagy az általa kijelölt pedagógus köteles a szülők részére tájékoztatást adni a
pedagógiai programról.
Az SZMSZ-t, a házirendet és a pedagógiai programot az intézmény helyben szokásos módon,
valamint az Oktatási Hivatal digitális felületén nyilvánosságra hozza.
A házirend egy rövidített példányát az óvodába történő beiratkozáskor az igénylő szülőnek át kell
adni, továbbá annak érdemi változása esetén arról a szülőt tájékoztatni kell.
A fenti kérdések SZMSZ-ben történő szabályozásánál az óvodai szülői szervezetet (SzMK)
véleményezési jog illeti meg.
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Az intézmény köteles a gyermek szülőjét írásban értesíteni:
 gyermeke óvodai felvételével,
 az óvodai, jogviszony megszűnésével,
 a gyermek, fejlődésével, kapcsolatos döntéséről,
 az intézmény működésének rendjéről, továbbá,
 gyermekétkezéssel kapcsolatos döntésekről,
 minden olyan intézkedésről, amelyre vonatkozóan jogszabály az értesítést előírja.
A gyermek, szülőjének írásbeli nyilatkozatát be kell szerezni:
 minden olyan óvodai döntéshez, amelyből a gyermek szülőjére fizetési kötelezettség hárul,
 minden olyan kérdésről, amelyre vonatkozóan jogszabály a nyilatkozat beszerzését előírja.
Az óvodai felvételről hozott döntést írásba kell foglalni. Az óvoda, írásban értesíti a szülőt, ha a
gyermeket törölte a nyilvántartásából.
Az intézmény a döntését határozatba foglalja, ha a jelentkezést, a kérelmet részben vagy egészben
elutasítja, vagy kérelem hiányában hoz a gyermekre hátrányos döntést, vagy a szülő kéri a döntés
határozatba foglalását.
A jogorvoslati eljárásban a gyermeket a szülője képviseli.
A nevelési-oktatási intézmény döntése jogerős, ha az Nkt.-ben meghatározott határidőn belül nem
nyújtottak be eljárást megindító kérelmet, vagy az eljárást megindító kérelem benyújtásáról
lemondtak.
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Érkeztetés:

Az érkezett küldemény, azonosítóval történő ellátása és adatainak nyilvántartásba
vétele.

Feladatkör:

Azoknak a feladatoknak az összessége, amelyet a szerv vagy személy végez az
ügyintézési folyamat során.

Hatáskör:

Az ügyintézés feladatkörének pontos körülhatárolása, azoknak az ügyeknek az
összessége, amelyekben a szerv jogosult intézkedni.

Iktatás:

Az irat iktatószámmal történő nyilvántartásba vétele az érkeztetést vagy a keltezést
követően.

Iktatókönyv: Olyan nem selejtezhető, hitelesített iratkezelési segédeszköz, amelyben az iratok
iktatása történik.
Iktatószám:

Olyan egyedi azonosító, amellyel a szerv látja el az iktatandó iratot.

Irat:

Minden olyan szöveg, számsor, amely a szerv működésével, tevékenységével
kapcsolatban keletkezett.

Iratkezelés:

Az irat készítését, nyilvántartását, rendszerezését, megőrzését, selejtezését együttesen
magába foglaló tevékenység.

Küldemény: Az irat, kivéve a reklám és sajtótermék, amelyet kézbesítés céljából címzéssel láttak
el.
Másolat:

Valamely eredeti iratról, keletkezése után készített példány, amely lehet egyszerű és
hitelesített záradékkal ellátott is.

Melléklet:

Valamely irat szerves része, tartozéka, attól elválaszthatatlan része.

Selejtezés:

Az iratoknak az irattári tervben szereplő őrzési idő lejártát követően történő
megsemmisítésének előkészítése.

Ügyintézés:

Valamely szerv vagy személy tevékenységével kapcsolatban keletkező ügyek
ellátása, eközben felmerülő munkamozzanatok sora.

Ügyintéző:

Az ügyek érdemi intézését végző személy, előadó, aki az ügyet döntésre előkészíti.

Ügykör:

A szerv vagy személy hatásköre.

Ügyvitel:

Az ügyintézés összessége a szolgáltatások teljesítését foglalja magába

- 71 Záró rendelkezések
Jelen Iratkezelési Szabályzat az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának melléklete.
Gondoskodni kell arról, hogy az Iratkezelési Szabályzatban foglalt előírásokat az érintett
munkatársak megismerjék, annak tényét a szabályzathoz csatolt íven aláírásukkal igazolják, a
hatálybalépés napjával egyidejűleg.

A hatályba lépés dátuma: 2020. január 1.

Megismerési nyilatkozat
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1. melléklet
AZ INTÉZMÉNY IRATTÁRI TERVE
Selejtezési idő: szám, amely meghatározza a kiselejtezendő irattári tételekbe tartozó iratok
ügyviteli célú megőrzésének időtartamát években, vagy „N” jel, amely meghatározza a nem
selejtezendő tételeket.
Irattári tételszámok:






munkaügyi (1),
működési (2),
tanügyi (3),
szakmai tárgyú (4),
gazdálkodási (5)

IRATTÁRI
TÉTELSZÁM

ÜGYKÖR MEGNEVEZÉSE

ŐRZÉSI IDŐ (ÉV)

2

Költségvetési szervek alapítása, átalakítása,
megszüntetése
Iktatókönyvek, törzskönyvek
Iratok átadás-átvételéről készült jegyzőkönyvek,
jegyzékek és az ezzel kapcsolatos levelezés
Iratok selejtezéséről készült jegyzőkönyvek,
jegyzékek, megsemmisítési jegyzőkönyvek és az ezzel
kapcsolatos levelezés
Fenntartói irányítás
Értekezletekről készült jegyzőkönyvek, feljegyzések,
emlékeztetők és ezek mellékletei
Jelentések, beszámolók, statisztikai jelentések
Intézményi szabályzatok (lejárat után)
A személyzeti nyilvántartással kapcsolatos iratok
(személyi anyag), a jogviszony megszüntetését követő
Bér dosszié anyagai személyenként: járulék
nyilvántartás, magán nyugdíjpénztári- járulék
nyilvántartás, bérkarton, béremelési és jutalmazási
előterjesztések
Adóbevallások
Társadalombiztosítással összefüggő iratok
Központosított illetményszámfejtéssel kapcsolatos
iratok
Különböző foglalkoztatási jogviszonyú dolgozók
igazgatási ügyeinek ügyintézésével kapcsolatos iratok
(szolgálati idő, nyugdíj megállapítás, béradat, iskolai
végzettség stb.):
Foglalkoztatási jogviszonnyal szorosan összefüggő
(szabadság, betegállomány, gyed, gyermekápolási díj
stb.) iratok
Megállapodások, bírósági, államigazgatási ügyek
Jelenléti ívek

N

2
2
2

2
2
2
2
1
1

1
1
1
1

1

1
1

N
N
N

10
5
5
10
50
50

5
10
8
3

5

10
8
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1
1
1
1
1
1

1
2
2
2, 3

2
2

1, 2, 3, 4, 5
3
3
3
4
4
4
4
4
2
4
3, 4
5

5
5
5
5
5
5
5

Ellenőrzések dokumentumai
Béren kívüli juttatások (ruházati költségtérítés, üdülési
hozzájárulás stb.):
Cafetéria-igénylés, folyósítás iratai
Illetményelőleg-nyilvántartás (lejáratot követően)
Helyettesítések
Munkába járás költségeinek térítése
Munkaköri leírás, teljesítményértékelés, minősítés,
követelmény meghatározás: jogviszony megszűnése
után
KSH és egyéb munkaügyi statisztikák
Leltározással kapcsolatos iratok
Munka,- és balesetvédelemmel kapcsolatos
dokumentumok, jegyzőkönyvek
Közérdekű és közérdekből nyilvános adatok
kezelésével, megismerésével és közzétételével
kapcsolatos iratok
Tűzvédelmi oktatással kapcsolatos nyilvántartások
Tűzvédelmi,
tűzmegelőzési
eszközökkel,
felszerelésekkel
kapcsolatos
nyilvántartások,
felülvizsgálatok,
jegyzőkönyvek,
tűzés
villámvédelmi szabványossági felülvizsgálatok (lejárat
után)
Panaszügyek
Törzslapok, pótlapok, beírási naplók
Felvétel, átvétel
Naplók
Nevelési kísérletek, szakmai innováció
Szakmai
és
tevékenységekhez
kapcsolódó
munkatervek
Szaktanácsadói, nevelői és oktatási vélemények,
javaslatok
Pedagógiai szakvélemények (Szakértői bizottsági)
Gyermekvédelem
Szülői munkaközösség működése
Szakmai tevékenységhez kapcsolódó szerződések,
megállapodások (lejárat után)
Ellenőrzések dokumentumai
Ingatlan-nyilvántartás,
-kezelés,
-fenntartás,
épülettervrajzok, helyszínrajzok, használatbavételi
engedélyek
Leltár, állóeszköz-nyilvántartás, vagyonnyilvántartás,
selejtezés
Szerződések nyilvántartásával kapcsolatos iratok
Szerződések iratai (lejárat után)
Szállítói szerződések, megrendelőlevelek
Éves
költségvetés,
költségvetési
beszámolók,
könyvelési bizonylatok
Könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten
alátámasztó számviteli bizonylatok
Szigorú számadású bizonylatok

10
8
5
8
8
8
5

N
5
10
3

5
3

5
N
20
5
10
5
5
20
3
5
5
10
N

10
N
3
8
5
8
8
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5
5
5
5
5
5

Pénzügyi levelezés (megbízási szerződésekhez
kapcsolódó teljesítésigazolás)
Kötelezettségvállalások nyilvántartása és bizonylatai
A gyermekek ellátása, juttatásai, térítési díjak
Étkezéssel kapcsolatos analitikus nyilvántartások
Élelmiszer-igénylés, -beszerzés és kapcsolatos
ügyiratok
Havi elszámolások, összesítők, bevallások
Ellenőrzések, jelentések

3
10
5
10
3
10
10
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Iratselejtezési jegyzőkönyv
Ikt. szám:
Készült:
Helye:
Időpont: …………………………-tól …………………………-ig
Tárgy: ………………………………………………………………………… iratainak selejtezése.
Jelen vannak a selejtezési bizottság tagjai: (minimum három fő)
1. ………………………………………………….(beosztása)
2. ………………………………………………….(beosztása)
3. ………………………………………………… (beosztása)
Eredeti terjedelem:…… (ifm)
A selejtezés alá vont iratok terjedelme: ……….(ifm)
A selejtezés alá vont iratok évköre:………………….
A selejtezés:
- a 1995. évi LXVI. törvény 9. § f) pontja alapján,
- a 335/2005. Korm rend.,
- a 20/2012 (VIII.31.) EMMI rend. (1. melléklet: Irattári terv)
- 11/1994. (VI.8.) MKM rend. (1. melléklet: Irattári terv)
- 1661987. (VIII.12.) MM rend. (1. melléklet: Irattári terv)
- az intézmény iratkezelési szabályzatának 2.7. c. pontja és irattári terve (melléklet) szerint
zajlik.
A selejtezési bizottság tagjai a mellékelt……..lap tételszintű iratjegyzéken felsorolt iratok
selejtezését javasolják.
A bizottság megállapítja, hogy a selejtezés a vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével, az
intézmény hatályos iratkezelési szabályzatának megfelelően folyt le. A selejtezésre kijelölt iratok a
levéltári jóváhagyást követően gépi úton megsemmisítésre kerül.

......................................

.............................................
.........................................
a selejtezési bizottság tagjai

P.H.
Ellenőrizte: …………………………………….

- 76 Záradék:
A selejtezési bizottság javaslatával egyetértek. A selejtezésre kijelölt iratanyag levéltári jóváhagyást
követően, az adatvédelmi törvény előírásainak betartása mellett megsemmisítésre kerül. Az iratok
megsemmisítésének tényéről külön jegyzőkönyvet kell készíteni, majd jelen jegyzőkönyvhöz
csatolni.

Bőny, ………………………………

P.H.

…………………………………………..
Intézményvezető

- 77 3. melléklet
Selejtezési jegyzék a ……………. számú iratselejtezési jegyzőkönyvhöz

Szerv neve:
Elérhetőségek:
…………. selejtezési jelű iratairól
Sor
szám

Mennyiség
(db)

Ügykör megnevezése

Évkör

Irattári
tételszám

Irattári jel

Megőrzési
idő (év)
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ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS
Az óvoda nevelőtestülete
-

az Európai 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 – és 2018. május 25. napjától alkalmazandó –
(EU) 2016/679 rendeletének (a továbbiakban: GDPR rendelet),

-

Magyarország Alaptörvénye,

-

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvénynek (a továbbiakban: Info törvény),

-

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvénynek (a továbbiakban: Nktv.)

-

a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm.
rendelet,

-

a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
névhasználatáról szóló 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet

-

a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005.
(XII. 29.) Korm. rendelet,

-

a közokiratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi
LXVI. törvény,

-

a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény,

-

a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény,

-

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint

-

a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013.
(VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezéseinek való megfelelés érdekében, továbbá

köznevelési

intézmények

az Óvodával kapcsolatba kerülő természetes személyek adatainak fokozott védelme, illetve ezen
adatok jogszerű, tisztességes és átlátható kezelése, valamint felhasználása módjának meghatározása
céljából, alkotja meg a
Bőnyi Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde Adatvédelmi Szabályzatát.
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A SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS HATÁLYA
1. Jelen Szabályzat célja, hogy az Óvoda és Mini Bölcsőde (székhely: 9073, Bőny, Ady E. u.
3; OM azonosító: 030372), mint adatkezelő (a továbbiakban: Óvoda és Mini Bölcsőde) által
kezelésében lévő személyes adatokról vezetett nyilvántartások jogszerű rendjét
meghatározza; biztosítsa, hogy az Óvodával és a Mini Bölcsődével a 6. pont szerint
kapcsolatba kerülő természetes személyek személyes adatait a mindenkor hatályos
jogszabályi feltételek mentén kezelje, tárolja, továbbá e természetes személyek személyes
adataik védelméhez való jogai ne sérüljenek.
2. Jelen Szabályzat alkalmazandó minden olyan esetben, amikor az Óvoda és Mini Bölcsőde
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.
3. Személyes adatnak minősül az azonosított vagy azonosítható természetes személyre
vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy
közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat,
online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági,
kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján
azonosítható, valamint ezen adatokból levonható, érintettre vonatkozó következtetés.
4. Adatkezelésnek minősül a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált, vagy
nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés,
rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés,
betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő
hozzáférhetővé tétel, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve
megsemmisítés.
5. Az Óvoda és Mini Bölcsőde, mint az GDPR 4. cikk 7. pontja, illetve az Info törvény 3. § 9.
pontja szerinti adatkezelő, a jelen Szabályzat hatálya alatt jogosult a II. fejezetben
meghatározott személyes adatok kezelésére, személyes adatok kezelésének célját
meghatározni, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket
meghozni és azokat végrehajtani.
6. Jelen Szabályzat kiterjed
a) az Óvodával és Mini Bölcsődével munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló
egyéb jogviszonyban álló természetes személyekre,
b) az Óvodával és Mini Bölcsődével jogviszonyban álló természetes személyekre, illetve –
kiskorú személy esetén – törvényes képviselőikre,
c) az Óvodával és Mini Bölcsődével jogviszonyban nem álló, de az Óvodával és Mini
Bölcsődével egyéb módon kapcsolatot létesítő természetes személyekre (pl. az intézmény
iránt érdeklődők, és szüleik), illetve – kiskorú személy esetén – törvényes képviselőikre,
d) azon természetes személyek személyes adataira, akik az (a), illetve (b) alpontokban
meghatározott jogviszonyt kívánnak az Óvodával és Mini Bölcsődével létesíteni, illetve –
kiskorú személy esetén – törvényes képviselőikre,
e) az Óvoda és Mini Bölcsőde által szervezett és bonyolított – a felvételi eljárást megelőző –
óvodai jelentkezésben részt vevő, és ezzel adatokat szolgáltató természetes személyekre,
illetve – kiskorú személy esetén – törvényes képviselőikre,
f) minden olyan személyre, aki az Óvoda és Mini Bölcsőde használatában álló domain alatt
üzemeltetett honlapot (www.szivarvanybony.hu) látogatja, ott önkéntesen személyes

- 82 adatot ad át az Óvoda és Mini Bölcsőde részére, vagy akinek a nyílt hálózaton keresztül
csatlakozást biztosító eszközén a honlap adattárolást végez, illetve az ott tárolt adatokhoz
való hozzáférést kér.

Definíciók
A Szabályzat alapját képező GDPR rendelet, továbbá az Info törvény hatályos rendelkezései
értelmében:
⇒ „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”)
vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy
közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat,
online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági,
kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján
azonosítható;
⇒
érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy
közvetve - azonosítható természetes személy;
⇒
különleges adat: faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy
világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a
természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az
egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális
irányultságára vonatkozó személyes adatok;
⇒
adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki vagy amely - törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában
meghatározott keretek között - önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját
meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket
meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;
⇒
adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem
automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés,
rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés,
betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő
hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve
megsemmisítés.
⇒
adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé
tétele;
⇒
nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
⇒
adatvédelmi incidens: az adatbiztonság olyan sérelme, amely a továbbított, tárolt vagy más
módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülését, elvesztését,
módosulását, jogosulatlan továbbítását vagy nyilvánosságra hozatalát, vagy az azokhoz való
jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
⇒
„címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely
egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy
harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy
a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek
címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen
az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
⇒
hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló
és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést
félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő
személyes adatok kezeléséhez.
⇒
közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban
meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és
tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a
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⇒

személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ
vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így
különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak
eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést
szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó
adat.
nyilvántartási rendszer: személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy
funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott
ismérvek alapján hozzáférhető.

Az adatkezeléssel foglalkozó alkalmazottak köre és hatásköre
Az Óvoda és Mini Bölcsőde által kezelt személyes adatokat kizárólag az Óvoda és Mini Bölcsőde
munkavállalói, illetve az Óvodával és Mini Bölcsődével foglalkoztatásra irányuló egyéb
jogviszonyban álló személyek, munkaköri kötelezettségeik teljesítéséhez elengedhetetlenül
szükséges mértékig ismerhetik meg.
Az Óvodával és Mini Bölcsődével munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb
jogviszonyban álló minden olyan személy, aki munkaköri kötelezettsége teljesítése keretében
személyes adatot kezel, köteles a jelen Szabályzat és a vonatkozó jogszabályok mindenkori
megtartásával a személyes adatot védeni, megőrizni, illetve azokhoz való illetéktelen hozzáférést
megakadályozni, továbbá biztosítani, hogy a személyes adatokat kizárólag az előre rögzített célra
felhasználják fel.
A jelen Szabályzatban meghatározott kötelezettségek – kötelezettek általi – teljesítéséért az
Intézmény vezetője felelős. Az Óvoda és Mini Bölcsőde vezetőjének jelen Szabályzatból eredő
hatásköre különösen:
a) Az „Óvoda és Mini Bölcsőde által kezelt és őrzött adatok köre” fejezetben meghatározott
adatrögzítések felügyelete, illetve érintettektől az adatkezeléshez való hozzájárulás
beszerzésének ellenőrzése,
b) a „Felvételi jelentkezéshez kapcsolódó adatkezelés” fejezetben meghatározott
adattovábbítás teljesítése,
c) az „Adatbiztonsági szabályok fejezet” szerinti adatbiztonsági előírások és technikai
megoldások folyamatos figyelemmel kísérése és értékelése, valamint javítására való javaslat
tétele,
d) a tájékoztatás megadásának biztosítása, betekintés engedélyezése, módosítási, illetve törlési
kérelem teljesítése, panaszok elbírálása
e) az érintett személyes adatainak kezeléséhez való hozzájárulása megadásának egyedi
kérelemre történő igazolása,
f) az adatkezelési nyilvántartás vezetése,
g) az adatvédelmi incidens bejelentése, nyilvántartása, illetve a szükséges tájékoztatások
megadása,
h) jelen Szabályzatra vonatkozó mindenkori jogszabályi rendelkezések vizsgálata és a
módosítások átvezetése.
Amennyiben az Óvoda és Mini Bölcsőde az adatkezelést saját alkalmazottai útján nem tudja
elvégezni, úgy jogosult azt külső szervezet útján, megbízási jogviszony keretében ellátni. A
megbízási szerződésbe a felek kötelesek külön meghatározni a titoktartási kötelezettség
teljesítésére, illetve megszegése következményeire vonatkozó rendelkezéseket. Az Óvoda és Mini
Bölcsőde által megbízott adatfeldolgozó szervezet további adatfeldolgozó igénybevételére nem
jogosult.
Minden személy, illetve törvényes képviselője, akinek személyes adatát az Óvoda és Mini Bölcsőde
kezeli, illetve őrzi, köteles a személyes adataiban bekövetkező változást – e változást követő – 8
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személyesen, vagy bejelentése papír alapú benyújtása útján.

Illetékességek:
⇒ Az óvoda vezetője:
⇒ biztosítja a szabályozás jogszerűségét és folyamatos fejlesztését
⇒ biztosítja a szabályozás megismerhetőségét
⇒ ellenőrzi a szabályozás előírásainak betartását, bevezeti a szükséges korrekciókat
⇒ eljár a szabályozás megsértéséből eredő - helyben kezelhető - panaszok esetén
⇒ Az óvodavezető - helyettes
⇒ biztosítja munkaterületén a szabályozás megvalósulását és annak ellenőrzését
⇒ kezdeményezést tesz a szabályozás betartásával, korrekciójával, fejlesztésével
kapcsolatban
⇒ előkészíti a munkaköréhez tartozó területeken a külső adattovábbítást és az óvodavezető
elé terjeszti azt engedélyezésre
⇒ Élelmezésvezető
⇒ személyesen végzi a munkakörébe tartozó intézményi nyilvántartási és adatvédelmi
adatokat
⇒ ellátja a szabályozáshoz kapcsolódó belső ellenőrzési feladatokat
⇒ rendszeresen ellenőrzi és értékeli az óvodavezető felé a szabályozás előírásainak
megvalósulását
⇒ kezdeményezéseket tesz a szabályozás korrekciójára, a szabálykövetés erősítésére
⇒ Óvodapedagógusok
⇒ betartják a szabályozás munkaterületükkel összefüggő rendelkezéseit
⇒ kezdeményezik az eltérések megszüntetését és a szabályozás, szabálykövetés
fejlesztését

A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS
ALAPELVEK
A GDPR rendelet II. fejezet elvei figyelembevételével:
➢ Az Óvoda és Mini Bölcsőde tiszteletben tartja az érintettek személyes adatainak védelméhez
való jogát és adatkezelése körében biztosítja, hogy személyes adatával mindenki maga
rendelkezzen.
➢ Az Óvoda és Mini Bölcsőde személyes adatot meghatározott, jogszerű célból kezel.
➢ Az Óvoda és Mini Bölcsőde adatot a jogszabályban meghatározott jogalap alapján kezel.
➢ Az adatkezelés során az Óvoda és Mini Bölcsőde a személyes adatot jogszerűen és átlátható
módon kezeli.
➢ Az Óvoda és Mini Bölcsőde az adatkezelési cél eléréséhez szükséges mennyiségű és típusú
adatot kezel.
➢ Az adatkezelés minden esetben megfelelő, előzetes tájékoztatáson alapul. A tájékoztatás
egyszerű, átlátható és érthető módon kerül megfogalmazásra.
➢ Az Óvoda és Mini Bölcsőde gondoskodik az adatok biztonságáról és megteszi azokat a
technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek
az adatvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
➢ A jelen adatvédelmi szabályzat rendelkezéseit valamennyi partnerével megismerteti és
elfogadtatja.
➢ Az adatok felvétele és kezelése kizárólag a tisztesség és törvényesség elvének betartásával
történhet.
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terjedhet.
➢ Adatkezelés során csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának
megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas.
➢ Az érintett általi adatszolgáltatás jogalapját az adatfelvételt megelőzően ismertetni kell.
➢ Az adatkezelés célja mellett egyértelmű tájékoztatást kell közzétenni arról, hogy az adatokat
kik fogják kezelni, illetve feldolgozni.
➢ Az adatok tárolását az adatkezelés céljával arányban állóan, az adatkezelés céljához
szükséges ideig biztonságos módon kell megvalósítani.
➢ Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra
hozás, vagy törlés, illetőleg sérülés vagy megsemmisülés ellen.
➢ Az érintett az adatkezelés során bármikor tájékoztatást kérhet, illetve ellenőrizheti adatai
tartalmát, igény szerint bármikor kérheti azok helyesbítését, jogszabály előírása szerinti
esetekben, illetve önkéntes hozzájáruló nyilatkozata visszavonása esetén azok törlését,
korlátozását, valamint tiltakozhat az adatkezelés ellen jogszabály által meghatározott
esetekben.
➢ Az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor – amennyiben az adatkezelés
hozzájáruláson alapul - módosíthatja, vagy visszavonhatja.
➢ Az adatkezelés céljának teljesülésével egyidejűleg az adatok törlését a jogszabályi előírások
alapján kell elvégezni.
➢ Az adatok akkor továbbíthatóak, ha jogszabály azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei
minden egyes továbbítással érintett személyes adatra nézve teljesülnek.
➢ Az adat törlési, irat megsemmisítési eljárásra a hatályos jogszabályok, valamint az Óvoda és
Mini Bölcsőde belső irányelvei és szabályai az irányadóak.

AZ ÓVODA ÁLTAL KEZELT ÉS ŐRZÖTT ADATOK
A jogviszonnyal rendelkező gyermekek nyilvántartható és kezelhető adatai
A gyermekek személyes adatai a köznevelésről szóló törvényben meghatározott nyilvántartások
vezetése céljából, pedagógiai célból, gyermek- és ifjúságvédelmi célból, egészségügyi célból,
társadalombiztosítási, szociális juttatás céljából, a célnak megfelelő mértékben, célhoz kötötten
kezelhetők.
Az Óvodával óvodai jogviszonyban álló természetes személyek, valamint a bölcsődei ellátást
igénybe vevő természetes személyek egyes személyes adatait az Óvoda és Mini Bölcsőde jogosult
kezelni, a Nktv. 43-44. § értelmében a következő adatokat:
a)
b)
c)
d)

e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

gyermek neve,
születési helye és ideje,
lakóhelyének címe,
tartózkodási helyének címe, telefonszáma, nem magyar állampolgárság esetén a Magyar
Köztársaság területén való tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat
megnevezése, száma, anyja neve,
neme,
a szülő, gondviselő neve, lakóhelye, tartózkodási helye, telefonszáma,
gyermekek óvodai fejlődésével kapcsolatos adatok,
a gyermek, mulasztásával kapcsolatos adatok,
oktatási azonosító szám,
társadalombiztosítási azonosító jel,
sajátos nevelési igényre vonatkozó adatok,
kiemelt figyelmet igénylő gyermekre vonatkozó adatok,
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n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)

a gyermekbalesetre vonatkozó adatok,
tankötelezettség ténye,
óvodai csoport,
jogviszony kezdetének, megszűnésének ideje és jogcíme,
jogviszony kezdetének, megszűnésének ideje és jogcíme,
nevelési-oktatási intézmény neve, címe, OM azonosítója,
jogviszony megalapozó köznevelési alapfeladat,
nevelés, oktatás helye,
a fentieken túl jogszabályban biztosított kedvezményekre való jogosultság elbírálásához és
igazolásához szükséges azon adatok, amelyekből megállapítható a jogosult személye és
kedvezményre való jogosultsága.

Az alkalmazottakkal kapcsolatos adatok
Az Nktv. 41. § (1) alapján az Óvoda és Mini Bölcsőde köteles a jogszabályban előírt
nyilvántartásokat vezetni, a köznevelés információs rendszerébe (KIR) bejelentkezni, valamint az
Országos statisztikai adatgyűjtési program keretében előírt adatokat szolgáltatni.
Az Óvodával és Mini Bölcsődével munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb
jogviszonyban álló személyek egyes személyes adatait az Óvoda és Mini Bölcsőde jogosult kezelni.
Az Óvoda és Mini Bölcsőde az Nktv. 43-44. § értelmében kezeli a következő, az Óvodával
munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban lévő természetes személyek
adatait, különös tekintettel arra, hogy a Kjt. 5. sz. melléklete, részletesen meghatározza azokat az
adatokat, melyek nyilvántartása kötelező.
Az Óvoda és Mini Bölcsőde nyilvántartja a:
⇒ pedagógus oktatási azonosító számát,
⇒ pedagógus igazolványának számát,
⇒ a jogviszonya időtartamát, és
⇒ heti munkaidejének mértékét.
A Kjt. szerinti közalkalmazotti alapnyilvántartás adatköre
⇒ neve (leánykori neve)
⇒ születési helye, ideje
⇒ anyja neve
⇒ TAJ száma, adóazonosító jele
⇒ lakóhelye, tartózkodási hely, telefonszáma
⇒ családi állapota
⇒ gyermekeinek születési ideje
⇒ egyéb eltartottak száma, az eltartás kezdete
⇒ legmagasabb iskolai végzettsége (több végzettség esetén valamennyi)
⇒ szakképzettsége(i)
⇒ iskolarendszeren kívüli oktatás keretében szerzett szakképesítése(i),
meghatározott munkakör betöltésére jogosító okiratok adatai
⇒ tudományos fokozata
⇒ idegennyelv-ismerete
⇒ a korábbi jogviszonyban töltött időtartamok megnevezése,
⇒ a munkahely megnevezése,
⇒ a megszűnés módja, időpontja
⇒ a közalkalmazotti jogviszony kezdete
⇒ állampolgársága
⇒ a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvány száma, kelte

valamint
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időtartamok
⇒ a közalkalmazottat foglalkoztató szerv neve, székhelye, statisztikai számjele
⇒ e szervnél a jogviszony kezdete
⇒ a közalkalmazott jelenlegi besorolása, besorolásának időpontja, vezetői beosztása, FEORszáma
⇒ címadományozás, jutalmazás, kitüntetés adatai
⇒ a minősítések időpontja és tartalma
⇒ személyi juttatások
⇒ 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 közalkalmazott munkavégzésére irányuló egyéb jogviszonyával összefüggő adatai
⇒ a minősítés dokumentumai
⇒ az önértékelés és külső tanfelügyeleti értékelés dokumentumai
A felsorolt adatokat az óvodavezető, mint a munkáltatói jog gyakorlója kezeli.
A pedagógusigazolványra jogosultak esetében a pedagógusigazolvány kiállításához szükséges
valamennyi adat a KIR adatkezelője, a pedagógusigazolvány elkészítésében közreműködők részére
továbbítható.

AZ ÓVODA ÁLTAL KEZELT ADATOK KEZELÉSE, TOVÁBBÍTÁSA
Az adatok kezelése
Az Óvoda és Mini Bölcsőde személyes adatokon végzett adatkezelése során minden esetben
megfelel a jogszerűség, tisztességes eljárás, átláthatóság, célhoz kötöttség, adattakarékosság,
pontosság, korlátozott tárolhatóság, elszámoltathatóság, valamint az integritás elveihez és az adatok
bizalmas jellegéhez. Az Óvoda és Mini Bölcsőde személyes adatot
a) kizárólag az érintettől származó, konkrét célra irányuló adatkezeléshez való önkéntes
hozzájárulása esetén; vagy
b) az érintett és az Óvoda, valamint Mini Bölcsőde között kötött valamely szerződés
teljesítéséhez szükséges körben; végül
c) az Óvodára és Mini Bölcsődére vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez jogosult kezelni.
A Felvételt nyert gyermekekkel kapcsolatos adatkezelés és az Alkalmazottakkal kapcsolatos
adatkezelés a jogosultak általi szolgáltatása jogszabály alapján kötelező, amelyeket az Óvoda és
Mini Bölcsőde kizárólagos a jogszabályban meghatározott körben és célra használhatja fel, így
különösen – de nem kizárólagosan – jogviszony létrejöttével, módosulásával, megszűnésével,
alkalmazottak esetén a besorolási követelmények igazolásával, jogviszonyból eredő kötelezettségek
teljesítésével, juttatások megállapításával, folyósításával kapcsolatos szervezési és adminisztratív,
illetve statisztikai feladatok ellátása (KIRA). A személyes adatokat az Óvoda és Mini Bölcsőde a
jogviszony kezdetétől a jogviszony megszűnését követő harmadik év december 31. napjáig, illetve,
az iratőrzési kötelezettség hatálya alá tartozó iratokon tárolt személyes adatok esetén ezen iratőrzési
idő leteltéig kezelheti. E határidőket követően az Óvoda és Mini Bölcsőde az adatkezelést köteles
megszüntetni és a kezelt, illetve megőrzött adatokat köteles megsemmisíteni, illetve azokat
statisztikai célból anonimizálni.
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Az adatok továbbításának rendje
Az Óvoda és Mini Bölcsőde a személyes adatok jogosultjainak külön erre vonatkozó engedélye
nélkül is jogosult a köznevelési intézmények vonatkozásában előírt és jogszabályban meghatározott
adatszolgáltatási kötelezettségnek adattovábbítás révén eleget tenni.
Az Óvoda és Mini Bölcsőde csak törvény előírása alapján, valamint a következő feltételek
teljesítésével jogosult teljesíteni olyan megkereséseket, amelyek az Óvoda és Mini Bölcsőde
kezelésében álló személyes adatok továbbítására vonatkozik. E további feltételek a következők:
a) a személyes adat jogosultja a személyes adat továbbítására félreérthetetlen beleegyezését
adta és az Óvoda és Mini Bölcsőde általi egyedi adattovábbításhoz külön hozzájárulását
megadta, vagy
b) a személyes adat jogosultja előre általánosságban is megadhatja beleegyezését, illetve
hozzájárulását, amely szólhat határozott időre, vagy az adattovábbítási kérelmet előterjesztő
meghatározott személyek, illetve szervek körére,
c) törvény által büntetendő, jogsértő cselekmény elkövetésének lehetősége felmerülésével a
személyes adatnak az illetékes hatóság, bíróság részére történő megküldése,
d) adatfeldolgozónak szerződés keretében, szerződésből eredő kötelezettsége teljesítéséhez
feltétlenül szükséges mértékben.
A (c) alpontban meghatározott feltételek teljesülése esetén az Intézményvezető jogosult kiadni a
vonatkozó és az Óvoda és Mini Bölcsőde által kezelt személyes adatot a jogszabályon alapuló
adatkérések teljesítése érdekében. A (d) alpontban meghatározott szolgáltatások elvégzésére
megbízott adatfeldolgozót minden esetben titoktartási kötelezettség terheli a feladat-ellátása során
birtokába került személyes adat vonatkozásában.
Amennyiben az adattovábbítás az Európai Gazdasági Térség valamely – Magyarországtól eltérő –
államába irányul, úgy az Óvoda és Mini Bölcsőde nem köteles vizsgálni az adott állam személyes
adatok védelmére vonatkozó jogszabályi előírásai által biztosított védelem szintjét; amennyiben az
adattovábbítás az Európai Gazdasági Térség államaitól eltérő államba irányul, úgy az Óvoda és
Mini Bölcsőde köteles vizsgálni, hogy az adattovábbításnak a jogszabályban meghatározott
feltételei ebben az államban fennállnak-e.
Az Óvoda és Mini Bölcsőde köteles gondoskodni arról, hogy a személyes adatok statisztikai célú
adattovábbítása során a személyes adat jogosultja és a statisztikai célra megküldött adatok ne
legyenek összekapcsolhatók.
Az adattovábbításról az Intézmény vezetője jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelynek első
példányát az adatkezelés helyén, második példányát az Irattárban kötelező öt évig megőrizni.

Az adatkezelés és továbbítás intézményi rendje
Az Óvodában és Mini Bölcsődében adatkezelést végző óvodavezetőnek, vagy az általa írásban
megbízott személynek az adatfelvételkor tájékoztatni kell a szülőt arról, hogy az adatszolgáltatás
kötelező vagy önkéntes.
Az önkéntes adatszolgáltatásnál fel kell hívni a szülő figyelmét, hogy az adatszolgáltatásban való
részvétel nem kötelező, amelyet az iraton a szülő aláírásával együtt fel kell tüntetni (személyi szám,
vagy lakcím). Az önkéntes adatszolgáltatási körbe tartozó adatok gyűjtéséről az intézményvezető
határoz.
Az „Előjegyzési naplóba” az adatokat a jelentkezéskor a szülőtől az Intézmény vezetője vagy
helyettese jelenlétében az arra kijelölt személyek (gazdasági ügyintéző) veszik fel. Az „Előjegyzési
napló” biztonságos elhelyezéséről az Intézmény vezetője gondoskodik.
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gyermekcsoportonként az óvodapedagógusok vezetik.
Az óvodai nevelésről a gyermekek heti-, és napirendjének kialakításáról, az óvodai életmód
szervezéséről minden csoportban, az óvodapedagógusok „Csoportnaplót” vezetnek.
A gyermekek fejlődésmenetének dokumentálására az egyéni „Fejlődési napló” szolgál.
A sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésében közreműködő fejlesztő-, gyógypedagógus az
erre a célra rendszeresített nyomtatványokat, illetve naplókat vezetik.
A gyermekvédelem körébe tartozó nyilvántartást a megbízott gyermekvédelmi felelős rögzíti.
Az Intézmény vezetőjének és megbízottainak feladatai:
a) a gyermekek nyilvántartására szolgáló névsor vezetése. A névsort és a nyilvántartásokat
biztonságos módon elzárva tartja, a hozzáférést csak az arra illetékes személynek biztosítja,
b) gyermekbalesetekre vonatkozó adatok, jegyzőkönyv kezelése, a jogszabályban
meghatározottak szerint,
c) a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermek rendellenességére
vonatkozó adatok, valamint ezen adatok jogszabályban előírt adattovábbítására vonatkozó
iratok kezelése,
d) nyilvántartja és kezeli a kedvezményes intézményi étkezési díj megállapításához szükséges
adatokat. A kedvezmények megállapításához szükséges adatok kezelésében feladatkörén
belül részt vesz az intézményvezető-helyettes,
e) az adattovábbításról szóló iratok kezelése és az iratok előkészítőjének kijelölése,
f) az adattovábbításról szóló iratok kiadása,
g) köteles gondoskodni az adatok megfelelő eljárásban történő megsemmisítéséről, ha azok
nyilvántartása már nem tartozik a köznevelési törvényben és jelen Szabályzatban leírt célok
körébe.
A pedagógus a gyermek haladásával, egyéni fejlődésmenetének jellemzőivel, 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.

A felvételi jelentkezéshez kapcsolódó adatkezelés
Amennyiben az Óvoda óvodai ellátásra, illetve a Mini Bölcsőde bölcsődei ellátásra, az Intézmény
fenntartója felvételi eljárást hirdet, a felvételi eljárásban való részvétel feltétele, hogy a felvételét
kérő személy egyes személyes adatait az Óvoda és Mini Bölcsőde számára megadja. A felvételi
eljárásban résztvevő személy a személyes adatokat, illetve az adatok konkrét célból történő
adatkezeléshez való hozzájárulásra vonatkozó nyilatkozatának megtételével adja meg azt az Óvoda
és Mini Bölcsőde számára. Az adatkezeléshez való hozzájárulás önkéntes, az így megismert
személyes adatokat az Óvoda és Mini Bölcsőde kizárólag a felvételi eljárással kapcsolatos
adminisztratív és statisztikai célú ügyintézés során jogosult felhasználni. A felvételi eljárásban való
részvételhez feltétlenül szükséges személyes adatok a következők:
a) felvételi eljárásban részt vevő gyermek neve,
b) felvételi eljárásban részt vevő gyermek születési helye és ideje,
c) felvételi eljárásban részt vevő gyermek lakcíme, tartózkodási helye,
d) felvételi eljárásban részt vevő gyermek törvényes képviselőjének/képviselőinek neve,
e) felvételi eljárásban részt vevő gyermek törvényes képviselőjének/képviselőinek lakcíme,
tartózkodási helye,
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elérhetőségei (2 db telefonszám, e-mail cím)

törvényes

képviselőjének/képviselőinek

Amennyiben a felvételi eljárásban részt vevő személy korábban állt már óvodai jogviszonyban más
köznevelési intézménnyel, akkor köteles megadni a következő adatokat is:
a) köznevelési intézmény neve,
b) köznevelési intézmény székhelye, OM azonosítója,
c) köznevelési intézményből való kijelentkezés időpontja
Amennyiben a felvételi eljárásban résztvevő személy felvételi jelentkezést nem nyújt be, úgy adatai
kezelésére az Óvoda és Mini Bölcsőde a következő felvételi eljárás befejezését követő egy év
elteltével köteles megsemmisíteni, illetve azokat statisztikai célból anonimizálni.
Amennyiben a felvételi eljárásban résztvevő személy a Felvételi jelentkezéshez kapcsolódó
adatkezelés alfejezetben meghatározott adatait az Óvoda és Mini Bölcsőde számára átadta, de a
felvételi eljárás eredményeként az Óvodába, Mini Bölcsődébe felvételt nem nyer, vagy ugyan
felvételt nyert, de jogviszonyt nem létesített, úgy az Óvoda és Mini Bölcsőde a személyes adatainak
kezelésére a felvételi eljárás befejezését követő tizenkettedik hónap végéig jogosult kezelni; ezt
követően a személyes adatokat az Óvoda és Mini Bölcsőde köteles megsemmisíteni, illetve azokat
statisztikai célból anonimizálni.

A gyermekek adatainak kezelése, továbbítása
A Felvételt nyert gyermekekkel kapcsolatos adatkezelés a 3.1. pontban meghatározott személyes
adatok alapján az Óvoda és Mini Bölcsőde, úgynevezett összesített nyilvántartást köteles vezetni,
amely csoportonként csoportosítva tartalmazza – az Óvoda és Mini Bölcsőde adatain túl – az alpont
szerinti adatokat, továbbá az óvodás, illetve bölcsődés korú gyermek törvényes képviselőjének
külön erre vonatkozó hozzájárulásával az óvodás, illetve bölcsődés korú gyermek törvényes
képviselőjének telefonszámát, illetve e-mail címét.
Az Óvoda és Mini Bölcsőde e gyermekekhez kapcsolódó személyes adatok alapján köteles vezetni
a törzskönyveket, a beírási naplókat, a csoportnaplókat, valamint a jogszabályok alapján kötelezően
előírt nyilvántartásokat.
Az intézmény nyilvántartja azokat az adatokat, amelyek a jogszabályokban biztosított
kedvezményekre való igényjogosultság elbírálásához és igazolásához szükségesek. E célból azok az
adatok kezelhetők, amelyekből megállapítható a jogosult személye és a kedvezményre való
jogosultsága.
A gyermek adatai közül személyes adatok csak meghatározott célból továbbíthatók az Óvodából és
Mini Bölcsődéből:
● a neve, születési helye és ideje, lakóhelye, tartózkodási helye, szülője neve, törvényes
képviselője neve, szülője, törvényes képviselője lakóhelye, tartózkodási helye és
telefonszáma, jogviszonya kezdete, szünetelésének ideje, megszűnése, mulasztásainak
száma a tartózkodásának megállapítása céljából, a jogviszonya fennállásával, a
tankötelezettség teljesítésével összefüggésben a fenntartó, bíróság, rendőrség, ügyészség,
települési önkormányzat jegyzője, közigazgatási szerv, nemzetbiztonsági szolgálat részére,
● bölcsődei, óvodai, iskolai felvételével, átvételével kapcsolatos adatai az érintett óvodához,
iskolához,
● a neve, születési helye és ideje, lakóhelye, tartózkodási helye, társadalombiztosítási
azonosító jele, szülője, törvényes képviselője neve, szülője, törvényes képviselője lakóhelye,
tartózkodási helye és telefonszáma, a bölcsődei, óvodai, iskolai egészségügyi dokumentáció,
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céljából az egészségügyi, iskola-egészségügyi feladatot ellátó intézménynek,
● a neve, születési helye és ideje, lakóhelye, tartózkodási helye, szülője, törvényes képviselője
neve, szülője, törvényes képviselője lakóhelye, tartózkodási helye és telefonszáma, a
gyermek, tanuló mulasztásával kapcsolatos adatok, a kiemelt figyelmet igénylő gyermekre
vonatkozó adatok a veszélyeztetettségének feltárása, megszüntetése céljából a
családvédelemmel foglalkozó intézménynek, szervezetnek, gyermek- és ifjúságvédelemmel
foglalkozó szervezetnek, intézménynek,
● az igényjogosultság elbírálásához és igazolásához szükséges adatai az igénybe vehető állami
támogatás igénylése céljából a fenntartó részére továbbítható.
A gyermek
● sajátos nevelési igényére, beilleszkedési zavarára, tanulási nehézségére, magatartási
rendellenességére vonatkozó adatai a pedagógiai szakszolgálat intézményei és a nevelésioktatási intézmények egymás között,
● az bölcsődei és óvodai fejlődésével, valamint az iskolába lépéshez szükséges fejlettségével
kapcsolatos adatai a szülőnek, a pedagógiai szakszolgálat intézményeinek, az óvodának, az
iskolának továbbítható.
Továbbításra az Intézmény, mint adatkezelő jogosult. Az adattovábbítás az intézményvezető
aláírásával, írásos megkeresésre postai úton ajánlott küldeményként, kézbesítés esetén
átadókönyvvel történhet.
E-mailen történt megkeresés esetén elektronikus formában, a megfelelő adatvédelem biztosításával
kézbesíthető. Intézményen belül személyes adat kizárólag papír alapon zárt borítékban adható
tovább.

A gyermekek adatainak kezelésére, továbbítására jogosultak
Az intézményvezető, továbbá az általa megbízott személy, vezető-helyettes, az élelmezésvezető
feladatköre vagy megbízása szerint az óvodapedagógus, a gyermekvédelmi felelős jogosult az
adatok kezelésére, továbbítására.
Az intézményvezető kezeli a gyermekbalesetekre vonatkozó adatokat, s továbbítja a jegyzőkönyvet
a jogszabályban meghatározottak szerint.
A gyermekvédelmi felelős feladatköre vagy megbízása szerint kezeli a beilleszkedési, a tanulási,
magatartási nehézséggel küzdő gyermek rendellenességére, hátrányos helyzetére vonatkozó
adatokat és előkészíti az adattovábbításra vonatkozó adatokat a vezetőnek.
Az élelmezésvezető feladatköre vagy megbízása szerint nyilvántartja és kezeli a gyermek
kedvezményes, vagy ingyenes étkeztetési díjának megállapításához szükséges adatokat.
Az óvodapedagógusok feladatkörük vagy megbízásuk szerint vezetik és nyilván tartják a gyermek
személyes adatait, sajátos nevelési igényére, beilleszkedési zavarára, tanulási nehézségére,
magatartási rendellenességére, hátrányos helyzetére, tartós betegségére, óvodai fejlődésével,
valamint az iskolába lépéshez szükséges fejlettségére vonatkozó adatait és előkészítik
adattovábbításra az intézményvezetőnek.

Titoktartási kötelezettség
A pedagógust, a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottat, továbbá azt, aki
közreműködik a gyermek felügyeletében, ellátásában, hivatásánál fogva harmadik személyekkel
szemben titoktartási kötelezettség terheli a gyermekkel, és családjával kapcsolatos minden olyan
tényt, adatot, információt illetően, amelyről a gyermekkel, szülővel való kapcsolattartás során
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fennmarad.
A titoktartási kötelezettség nem terjed ki a nevelőtestület tagjainak egymás közti, valamint a
gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjaival történő, a gyermek fejlődésével összefüggő megbeszélésre.
A pedagógus, a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazott a nevelési-oktatási
intézmény vezetője útján köteles a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény 17. § (2) bekezdésében foglaltak szerint eljárni. Ebben a helyzetben
az adattovábbításhoz az érintett, valamint az adattal kapcsolatosan egyébként rendelkezésre
jogosult beleegyezése nem szükséges.
A gyermek szülőjével minden, a gyermekével összefüggő adat közölhető, kivéve, ha az adat közlése
súlyosan sértené a gyermek testi, értelmi vagy erkölcsi fejlődését.
A pedagógus, a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazott az intézményvezető útján
köteles az illetékes gyermekjóléti szolgálatot haladéktalanul értesíteni, ha megítélése szerint a
gyermek – más vagy saját magatartása miatt – súlyos veszélyhelyzetbe kerülhet vagy került. Ebben
a helyzetben az adattovábbításhoz az érintett, valamint az adattal kapcsolatosan egyébként
rendelkezésre jogosult beleegyezése nem szükséges.
A titoktartási kötelezettség nem vonatkozik arra az esetre, ha alóla a szülővel történő közlés
tekintetében a szülő írásban felmentést adott.
A titoktartási kötelezettség nem terjed ki azokra az adatokra, amelyek a köznevelési törvény alapján
kezelhetők és továbbíthatók.
A titoktartási kötelezettség kiterjed azokra is, akik részt vesznek a gyermek fejlesztésben, valamint
a nevelőtestület ülésén.
Az intézmény az alkalmazottak személyes adatait csak a foglalkoztatással, juttatások,
kedvezmények, kötelezettségek megállapításával és teljesítésével, állampolgári jogok és
kötelezettségek teljesítésével kapcsolatosan, nemzetbiztonsági okokból, a köznevelési törvényben
meghatározott nyilvántartások kezelése céljából, a célnak megfelelő mértékben, célhoz kötötten
kezelhetik.
Adattovábbításra az intézmény vezetője és a meghatalmazás keretei között az általa megbízott
vezető vagy más alkalmazott jogosult.
Az adatkezelés és továbbítás intézményi rendjét az iratkezelési szabályzat rögzíti.
Önkéntes adatszolgáltatás esetén a szülőt tájékoztatni kell arról, hogy az adatszolgáltatásban
való részvétel nem kötelező. Az önkéntes adatszolgáltatásra vonatkozó szülői engedélyt az
elévülési idő végéig nyilván kell tartani.
A szabályzatban felsorolt adatok statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai felhasználás céljára
személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatók.

A közalkalmazotti adatkezeléshez kapcsolódó tevékenységek
Az alkalmazottakkal kapcsolatos személyes adatok vonatkozásában az Óvoda és Mini Bölcsőde
csak a következő személyek számára biztosíthat betekintést:
a) az Intézménnyel munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban álló
olyan személy, akinek munkaköri kötelezettsége teljesítése érdekében elengedhetetlen a
személyes adatot tartalmazó iratba való betekintés,
b) személyes adat jogosultja,
c) olyan személy, aki számára betekintetéshez való jogot jogszabály biztosítja, és e
jogosultságát az intézmény vezetője előtt megfelelően igazolta.
Az Alkalmazottakkal kapcsolatos személyes adatokból a munkáltatói jogok gyakorlására jogosult
vagy az általa meghatalmazott ügyintéző összeállítja a munkavállaló (foglalkoztatott) személyi
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következő iratok lehetnek részei:
a) munkavállaló (foglalkoztatott) személyi anyaga, amelynek része a munkavállalói
alapnyilvántartás,
b) munkavállaló (foglalkoztatott) a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 46. §
(1) bekezdés szerinti tájékoztatásáról szóló irat,
c) munkavállaló (foglalkoztatott) jogviszonnyal összefüggő iratai,
d) munkavállaló (foglalkoztatott) pénzforgalmi számlája,
e) munkavállaló (foglalkoztatott) által önkéntesen, külön írásbeli hozzájárulásával átadott
iratok.
Ezen személyes adatok továbbítására az Óvoda és Mini Bölcsőde, mint adatkezelő csak
a) az egyes, a foglalkoztatáshoz kötődő juttatások jogszerű igénybevételének megállapítása
céljából,
b) az adatok pontosságának, teljességének, időszerűségének biztosítása érdekében,
c) a pedagógusigazolvány, az utazási utalvány igénylésével kapcsolatos eljárás keretében
azonosítás érdekében a személyi adat- és lakcímnyilvántartás részére történő megküldése
céljából,
d) az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzések, illetve a pedagógusok minősítő vizsgájának,
minősítő eljárás lefolytatása érdekében; valamint
e) statisztikai felhasználás céljára személyazonosításra alkalmatlan módon jogosult.
Az Óvoda és Mini Bölcsőde a személyes adatokat csak olyan személy részére továbbíthatja,
akiknek, illetve amelyeknek a jogszabályban vagy a jelen szabályzatban meghatározott
tevékenysége ellátásához az elengedhetetlen, illetve akik, illetve amelyek e személyes adatok
megismerésére jogszabály vagy engedély alapján jogosultak. A személyes adat továbbítására
kizárólag az Intézmény vezetője jogosult.
A munkáltató a pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak részére - kérelemre pedagógusigazolványt ad ki.
⇒ A pedagógusigazolványt a Közoktatási Információs Iroda készítteti el és a munkáltató
útján küldi meg a jogosult részére. A pedagógusigazolvány a közoktatás információs
rendszerében található adatokat tartalmazhatja.
⇒ A pedagógusigazolvány tartalmazza továbbá az igazolvány számát, a jogosult fényképét
és aláírását.
⇒ A pedagógusigazolványt jogszabályban meghatározottak szerint kell igényelni. Az
igényléshez szükséges adatok a pedagógusigazolvány elkészítéséhez továbbíthatók.
⇒ A pedagógusigazolvány elkészítője az adatokat az igazolvány érvényességének
megszűnését követő öt évig kezelheti. Az adatkezelés kizárólagosan a
pedagógusigazolvány elkészítését, az adatok tárolását és a Közoktatási Információs
Irodával történő egyeztetését foglalja magában.
A személyes adatok kezelése célhoz kötöttségének alaptörvényi szintű szabályának megfelelően az
intézmény alkalmazotti nyilvántartásából személyes adat a kormányhivatal részére is továbbítható
az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzések (tanfelügyelet), továbbá a pedagógusok minősítése
lefolytatásának céljából. Ezen adatok rögzítésével, továbbításával és kezelésével az
intézményvezető megbízhatja a vezető helyettest.
A minősítésben, értékelésben résztvevő vezető, vezető-helyettes felelősségi körén belül
gondoskodik arról, hogy a folyamatba bevont harmadik személy kizárólag csak a jogszerű és
tárgyilagos értékeléshez szükséges adatokat ismerhesse meg.
A KIR-ben előállított dokumentumrendszer kezelését és a hitelesített tárolt dokumentumok
kezelésének rendjét az intézmény szervezeti és működés szabályzata normalizálja.
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A közalkalmazottak/alkalmazottak jogai és kötelességei
A közalkalmazott/alkalmazott saját anyagába, az alapnyilvántartásba, illetve a személyes adatait
tartalmazó egyéb nyilvántartásokba, személyi iratokba korlátozás nélkül betekinthet, azokról
másolatot vagy kivonatot kérhet, illetve kérheti adatai helyesbítését, kijavítását. Tájékoztatást kérhet
személyi irataiba való betekintésről, adatszolgáltatásról, személyi anyagának más szervhez való
továbbításáról.
A közalkalmazott/alkalmazott az általa szolgáltatott adatai helyesbítését és javítását a nyilvántartás
vezetőjétől, egyéb esetekben az intézményvezetőtől kérheti. A közalkalmazott/alkalmazott felelős
azért, hogy az általa a munkáltató részére átadott, bejelentett adatok hitelesek, pontosak, teljesek és
aktuálisak legyenek.
A közalkalmazott/alkalmazott az adataiban bekövetkező változásról 8 napon belül köteles
tájékoztatni az óvoda vezetőjét, aki 8 napon belül köteles intézkedni az adatok aktualizálásáról.

A közalkalmazotti adatkezelésben közreműködők feladatai
Felelősség a közalkalmazotti jogviszonnyal/munkaviszonnyal összefüggő adatok kezeléséért
A vezetői ellenőrzést végző vagy a pedagógus minősítésében részt vevő magasabb vezető vagy
pedagógus felelősségi körén belül gondoskodik arról, hogy a minősítés folyamatába bevont
harmadik személy kizárólag a jogszerű és tárgyilagos értékeléséhez szükséges adatokat ismerhesse
meg.
Az intézmény állományába tartozó közalkalmazotti/alkalmazotti személyi iratainak őrzéséért,
kezeléséért, a személyi számítógépes nyilvántartó rendszer működtetéséért az intézményvezető
felel.
Az intézményben a közalkalmazotti/alkalmazotti jogviszonnyal összefüggő adatok kezeléséért
✓ óvodavezető,
✓ az intézményi nevelőmunkát segítő közalkalmazottak tekintetében az értékelést végző
vezetőtanács
✓ a személyügyi adatkezelésben bármilyen formában közreműködő közalkalmazott,
✓ a közalkalmazott a saját adatainak közlése tekintetében tartozik felelősséggel.
A magasabb vezető beosztású vezető tekintetében a közalkalmazotti adatkezelést a munkáltatói
jogokat gyakorló fenntartó szerv látja el.
A közalkalmazotti/alkalmazotti alapnyilvántartás adatköréből, a munkából való rendes szabadság
miatti távollét időtartamának nyilvántartását az arra kijelölt felelős vezeti.
A közalkalmazotti/alkalmazotti alapnyilvántartás személyi juttatásról szóló adat köréhez tartozó
nyilvántartást az óvodavezető helyettes vezeti, amelyről egy példányt a tárgyév zárását követően
átad a személyi anyag részére.
Az arra megbízott rendszergazda az adatok kezelését, archiválását a vezető utasítása alapján végzi.
Az intézmény vezetői tanácsa felelősségi körén belül köteles gondoskodni arról, hogy:
⇒ Az intézmény által kezelt, a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő adat és megállapítás
az adatkezelés teljes folyamatában megfeleljen a jogszabályi rendelkezések tartalmának.
⇒ A személyi iratra csak olyan megállapítás kerülhessen, amelynek alapja közokirat vagy a
közalkalmazott írásbeli nyilatkozata, írásbeli rendelkezése, bíróság, vagy más hatóság
döntése, jogszabályi rendelkezés.
⇒ A közalkalmazotti/alkalmazotti jogviszonnyal összefüggő adat helyesbítését és törlését
egyeztesse a vezetővel, ha megítélése szerint a személyi iraton szereplő adat a valóságnak
már nem felel meg.
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helyesbítését kéri, kezdeményezze a vezetőnél az adathelyesbítés, illetve kijavítás
engedélyezését.
⇒ A közalkalmazott/alkalmazott írásbeli hozzájárulásának beszerzéséről az önkéntes
adatszolgáltatás körébe tartozó adatok nyilvántartását megelőzően.
A személyi iratokat tartalmuknak megfelelően csoportosítva, keletkezésük 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 egy betekintési lapot is kell tartalmaznia, amelyen jelölni kell a személyi
anyagba történő betekintés tényét, jogosultjának személyét, jogszabályi alapját és időpontját, a
megismerni kívánt adatok körét, a betekintő aláírását. A betekintési lapot a személyi anyag
részeként kell kezelni.
A közalkalmazott/alkalmazotti jogviszony megszűnése esetén a tartalomjegyzéket és a betekintési
lapot le kell zárni, és a személyi anyagot irattározni kell. A közalkalmazott/alkalmazotti jogviszony
megszűnése után a közalkalmazott személyi iratait az irattározási tervnek megfelelően a központi
irattárban kell elhelyezni.
A személyi anyagot – kivéve azt, amelyet áthelyezés esetén átadtak – a közalkalmazott/alkalmazotti
jogviszony megszűnésétől számított ötven évig kell megőrizni.
A közalkalmazott/alkalmazott személyi anyagába, egyéb személyi irataiba, illetve az
alapnyilvántartásba a Kjt. 83/D §-ban felsorolt személyek a „Betekintési lap” kitöltését követően
jogosultak betekinteni:
⇒ a közalkalmazott/alkalmazott felettese,
⇒ a minősítést végző vezető,
⇒ feladatkörének keretei között a törvényességi ellenőrzést végző vagy törvényességi
felügyeletet gyakorló szerv,
⇒ munkaügyi, polgári jogi, közigazgatási per kapcsán a bíróság,
⇒ a közalkalmazott ellen indult büntetőeljárásban a nyomozó hatóság, az ügyész és a
bíróság,
⇒ a személyzeti, munkaügyi és illetmény-számfejtési feladatokat ellátó szerv e feladattal
megbízott munkatársa feladatkörén belül,
⇒ az adóhatóság, a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv és az egészségbiztosítási szerv, az
üzemi baleseteket kivizsgáló szerv és a munkavédelmi szerv.
A közalkalmazott/alkalmazotti alapnyilvántartás adatai közül a munkáltató megnevezése, a
közalkalmazott/alkalmazott neve, továbbá a besorolására vonatkozó adat közérdekű, ezeket az
adatokat a közalkalmazott/alkalmazott előzetes tudta és beleegyezése nélkül nyilvánosságra lehet
hozni.
Az irattárba helyezése előtt az iratgyűjtő tartalomjegyzékén fel kell tüntetni az irattározás tényét,
időpontját és az iratkezelő aláírását.
Az intézményben keletkezett személyi iratok kezelése jelen szabályzat, valamint a 20/2012.
(VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési
intézmények névhasználatáról iratkezelési előírásai alapján történik. Az iratokat elzárva az
intézmény páncélszekrényében kell őrizni az illetéktelen hozzáférés és a megsemmisülés (tűz,
víz) megakadályozása érdekében.

Központi nyilvántartáshoz kapcsolódó adatkezelés és adattovábbítási kötelezettség
(KIR)
A köznevelés információs rendszere (a továbbiakban: KIR) központi nyilvántartás keretében a
nemzetgazdasági szintű tervezéshez szükséges fenntartói, intézményi, foglalkoztatási, gyermek- és
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Oktatási Hivatal.
A közoktatás információs rendszerébe – kormányrendeletben meghatározottak szerint – kötelesek
adatot szolgáltatni azok az intézményfenntartók, illetve azok az intézmények, amelyek
közreműködnek a köznevelési törvényben meghatározott feladatok végrehajtásában.
A Közoktatási Információs Központ annak, aki első alkalommal létesít jogviszonyt, azonosító
számot ad ki annak,
a) aki óvodai jogviszonyban áll,
b) akit pedagógus-munkakörben alkalmaznak,
c) akit nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben alkalmaznak,
d) akit pedagógiai előadó vagy pedagógiai szakértő munkakörben alkalmaznak,
e) akit óraadóként foglalkoztatnak.
A közoktatás információs rendszere tartalmazza azoknak a nyilvántartását, akik azonosító számmal
rendelkeznek. A nyilvántartás tartalmazza az érintett nevét, születési adatait, az azonosító számot, a
végzettségre és szakképzettségre vonatkozó adatokat, a munkahely címét és típusát, valamint OMazonosítóját.
A nyilvántartásból személyes adat – az érintetten kívül – csak a jogviszonyhoz kapcsolódó juttatás
jogszerű igénybevételének megállapítása céljából továbbítható a szolgáltatást nyújtó vagy az
igénybevétel jogosságának ellenőrzésre hivatott részére. A nyilvántartásban adatot a jogviszony
megszűnésére vonatkozó bejelentéstől számított öt évig lehet kezelni, kivéve, ha ez alatt az idő alatt
az érintettet ismét bejelentik a nyilvántartásba.
Az intézmény vezetője a KIR-ben az oktatási azonosító számmal kapcsolatosan nyilvántartott
adatok változását a változást követő öt napon belül köteles bejelenteni.
Egy személynek csak egy oktatási azonosítója lehet, ennek biztosítása érdekében a KIR személyi
nyilvántartása, valamint a felsőoktatási információs rendszer hallgatói és alkalmazotti személyi
törzsének adatállománya összekapcsolható.
A KIR információs rendszer a következő gyermek- és óvodai adatokat tartalmazza:
a) nevét,
b) nemét,
c) születési helyét és idejét,
d) társadalombiztosítási azonosító jelét,
e) oktatási azonosító számát,
f) anyja nevét,
g) lakóhelyét, tartózkodási helyét,
h) állampolgárságát,
i) sajátos nevelési igénye, beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézsége tényét,
j) diákigazolványának számát,
k) jogviszonyával kapcsolatban azt, hogy magántanuló-e, tanköteles-e, jogviszonya
szünetelésének kezdetét és befejezésének idejét,
l) jogviszonya keletkezésének, megszűnésének jogcímét és idejét,
m) nevelési-oktatási intézményének nevét, címét, OM azonosítóját,
n) jogviszonyát megalapozó köznevelési alapfeladatot,
o) nevelésének, oktatásának helyét,
p) felnőttoktatás esetében az oktatás munkarendjével kapcsolatos adatokat,
q) tanulmányai várható befejezésének idejét,
r) évfolyamát
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kapcsolódó juttatás jogszerű igénybevételének megállapítása céljából továbbítható a szolgáltatást
nyújtó vagy az igénybevétel jogosságának ellenőrzésére hivatott részére, valamint a személyi adatés lakcímnyilvántartás központi szerve részére.
A KIR adatkezelője a KIR-ben nyilvántartott személyek természetes személyazonosító adatait és
lakcímét azonosítás céljából elektronikus úton megküldi a személyi adat- és lakcímnyilvántartás
központi szervének. A sikeres azonosítást követően a személyi adat- és lakcímnyilvántartás
központi szerve kapcsolati kódot képez, amelyet azonosítás céljából megküld a KIR
adatkezelőjének. A személyi adat- és lakcímnyilvántartás központi szerve az azonosított
természetes személy természetes személyazonosító adatainak és lakcímének a személyi adat- és
lakcímnyilvántartásban bekövetkezett változásáról a kapcsolati kódon értesíti a KIR adatkezelőjét.
A KIR adatkezelője a jelen bekezdés szerint tudomására jutott adatváltozást a KIR-ben a
köznevelési intézmény egyidejű értesítésével hivatalból vezeti át.
A gyermeki nyilvántartásban adatot a gyermek jogviszonya megszűnésére vonatkozó bejelentéstől
számított harminc évig lehet kezelni, kivéve, ha ez alatt az idő alatt az érintettet ismét bejelentik a
nyilvántartásba.
Az óvoda által szervezett kötelező foglalkozástól való távolmaradás jogszerűségének ellenőrzése,
valamint a nevelési-oktatási intézménnyel és a gyermek szülőjével, törvényes képviselőjével való
kapcsolatfelvétel céljából a szükséges adatok a rendőrség részére továbbíthatók.
A KIR információs rendszer a következő alkalmazotti adatokat tartalmazza:
a) nevét, anyja nevét,
b) születési helyét és idejét,
c) oktatási azonosító számát, pedagógusigazolványa számát,
d) végzettségére és szakképzettségére vonatkozó adatokat: felsőoktatási intézmény
nevét, a diploma számát, a végzettséget, szakképzettséget, a végzettség,
szakképzettség, a pedagógus-szakvizsga, PhD megszerzésének idejét,
e) munkaköre megnevezését,
f) munkáltatója nevét, címét, valamint OM azonosítóját,
g) munkavégzésének helyét,
h) jogviszonya kezdetének idejét, megszűnésének jogcímét és idejét,
i) vezetői beosztását,
j) besorolását,
k) jogviszonya, munkaviszonya időtartamát,
l) munkaidejének mértékét,
m) tartós távollétének időtartamát.
Az alkalmazotti nyilvántartásból személyes adat - az érintetten kívül - csak az egyes, a
foglalkoztatáshoz kapcsolódó juttatások jogszerű igénybevételének megállapítása céljából
továbbítható, a szolgáltatást nyújtó vagy az igénybevétel jogosságának ellenőrzésére hivatott
részére, továbbá az adatok pontosságának, teljességének, időszerűségének biztosítása, valamint a
pedagógusigazolvány igénylésével kapcsolatos eljárás keretében azonosítás céljából a személyi
adat- és lakcímnyilvántartó szerv részére.
A KIR-ben adatot az érintett foglalkoztatásának megszűnésére vonatkozó bejelentéstől számított tíz
évig lehet kezelni, kivéve, ha ez alatt az idő alatt az érintettet ismét bejelentik a nyilvántartásba.
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Egyéb személyes adatok kezelésére vonatkozó külön rendelkezések – Szerződő
partnerek adatainak kezelése – vevők, szállítók nyilvántartása
Az Intézmény, szerződés teljesítése jogcímén a szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése,
szerződési kedvezmény nyújtása céljából kezeli a vele vevőként, szállítóként szerződött, illetve az
intézményt igénybevevő természetes személyek alábbi adatait:
 nevét,
 születési nevét, születési idejét,
 anyja nevét,
 lakcímét, telefonszámát,
 adóazonosító jelét, adószámát,
 vállalkozói, őstermelői igazolvány számát,
 személyi igazolvány számát,
 székhely, telephely címét, telefonszámát, e-mail címét,
 honlapcímét,
 bankszámlaszámát,
 vevőszámát (ügyfélszámát, rendelésszámát),
 online azonosítóját (vevők, szállítók listája, törzsvásárlási listák),
Ezen adatkezelés jogszerűnek minősül akkor is, ha az adatkezelés a szerződés megkötését
megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. A személyes adatok
címzettjei: az Intézmény ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói,
könyvelési, adózási feladatokat ellátó munkavállalói, és adatfeldolgozói.
A személyes adatok tárolásának időtartama: a szerződés megszűnését követő 5 év.
Az érintett természetes személlyel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az
adatkezelés a szerződés teljesítése jogcímén alapul, az a tájékoztatás történhet a szerződésben is. Az
érintettet személyes adatai adatfeldolgozó részére történő átadásáról tájékoztatni kell.
Az adatkezelésre vonatkozó egyéb szabályokat jelen Szabályzat általános rendelkezései
tartalmazzák.

Honlap-látogatáshoz kapcsolódó adatkezelés
Az Intézmény, a www.szivarvanybony.hu honlap használatával – az érintett önkéntesen megadott
konkrét célból történő adatkezeléshez való hozzájárulására – kezelni a honlapot látogató személyek
(a jelen alfejezetben a továbbiakban: Felhasználó) egyes adatait, illetve egyes személyes adatait. Az
adatkezelés elsődleges célja, hogy a honlap által nyújtott szolgáltatások hatékonyabbak,
biztonságosabbak és a Felhasználó igényeihez igazítva személyre szabottak legyenek, másrészt a
tájékoztató szolgáltatás igénybevétele során a személyre szabott tartalom kialakítása és statisztikai
adatgyűjtés. Az Intézmény által végzett adatkezelés további célja, hogy a Felhasználókat
azonosítani, a honlap használata során jelzett hibákat javítani, a Felhasználókat – a jelen
Szabályzatból Felhasználókat megillető jogokról és terhelő kötelezettségekről – tájékoztatni, a
honlap használatával kapcsolatos esetleges vitás helyzeteket kezelni tudja.
Az Intézmény kizárólag a Felhasználó előzetes engedélyével jogosult a honlapon keresztül
megadott személyes adatoknak közvetlen üzletszerzés céljára történő felhasználására. Amennyiben
Felhasználó hozzájárult ahhoz, hogy megadott személyes adatait közvetlen üzletszerzés céljára
felhasználja, úgy az adatkezelés az ilyen célú engedély visszavonásáig terjed.
A honlap a Felhasználó által önként átadott személyes adatokon túl – a honlap látogatásának
tényénél fogva – a Felhasználó végberendezésében adattárolást (ún. cookie), illetve az ott tárolt
adatokhoz való hozzáférést kérhet, a Felhasználó azonosítása, a Felhasználó további látogatásainak
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piackutatás céljából.
A cookie-k használatához a Felhasználónak hozzájárulását minden esetben meg kell adnia, a
honlapon megjelenő „Ez a weboldal cookie-kat használ.” tájékoztató mellett, e hozzájárulás
megadására megadott „Megértettem, elfogadom” ikon engedélyezésével. A hozzájárulás
megadásának hiányában előfordulhat, hogy a honlap vagy annak egyes aloldalai nem működnek
megfelelően, illetve a Felhasználó egyes adatokhoz való hozzáférését a rendszer megtagadhatja.
A honlap használata során bizonyos felhasználói adatok automatikusan az Intézmény kezelésébe
kerülnek. Ezek a következők:
a) Felhasználó honlappal való nyílt hálózaton keresztülő csatlakozást biztosító
eszközének egyes adatai;
b) Felhasználó által használat IP cím.
E felhasználói adatok kezelésének kizárólagos célja, hogy a honlap-látogatottsági adatokhoz jusson,
illetve a honlapon felmerülő esetleges hibákat, továbbá támadási kísérleteket megfelelően észlelni
és naplózni tudja.
Felhasználó kizárólagos felelősséggel tartozik azért, hogy az Intézmény által üzemeltetett honlapon
belépéshez használt felhasználó nevét és jelszavát harmadik személy tudomására ne hozza. Az
Intézmény nem vállal felelősséget azért, ha Felhasználó, felhasználó nevét és jelszavát harmadik
személy tudomására hozza vagy egyébként a nyilvánosság felé közvetíti, és amelynek
eredményeként Felhasználó személyes adataihoz való joga harmadik személy által elkövetett
jogellenes cselekmény eredményeként sérülnek.

ADATKEZELÉS ÉS TÁROLÁS RENDJE
Az érintettek jogai
Azon természetes személyek, akiknek az Óvoda és Mini Bölcsőde által kezelt és őrzött személyes
adatait az Óvoda és Mini Bölcsőde a jelen Szabályzatban meghatározottak szerint kezeli,
tájékoztatásra jogosultak
a) a személyes adataik kezelésének tényéről, céljáról, jogalapjáról, időtartamáról,
b) az adattovábbítás szabályairól,
c) a személyes adatok módosításának, illetve törlésének lehetőségéről,
d) az adatkezelő Intézmény, illetve képviselője nevéről és elérhetőségéről, valamint
e) a jogorvoslati lehetőségekről (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság,
bíróság).
A tájékoztatás megadásáért, illetve megküldéséért, továbbá a jelen Szabályzat
wwwszivarvanybony.hu oldalon történő elérhetővé tételéért az Intézmény vezetője felel, aki e
kötelezettsége teljesítéséért a személyes adat jogosultjától külön díjazást nem kérhet.
Az Óvoda és Mini Bölcsőde nem jogosult a kezelésében álló adatok összekapcsolására, kivéve
törvényben meghatározott célra, indokolt esetekben.
Az Intézmény vezetőjének képesnek kell lennie annak igazolására, hogy az érintett személyes
adatainak kezeléséhez hozzájárult.
Az Intézmény vezetője köteles az Óvoda és Mini Bölcsőde adatkezelési tevékenységéről
nyilvántartást vezetni, amely a következőket tartalmazza:
a) az Óvoda és Mini Bölcsőde, mint adatkezelő neve és elérhetőségei, továbbá az Intézmény
vezetőjének neve és elérhetőségei,
b) az adatkezelés célja,
c) az érintettek és a személyes adatok kategóriái,
d) adattovábbítás címzettjeinek kategóriái,
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az egyes adatkategóriák törlésre előirányzott adatkategóriái.

A személyes adat jogosultja jogosult az Intézmény által róla megőrzött, illetve kezelt olyan
személyes adatok tartalmáról, kategóriájáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, adatkezelés és
tárolás időtartamáról, továbbá a személyes adatot megismerő személyekről, az adatkezelés
folyamatban létéről, személyes adatokra vonatkozó módosítási, törlési jogáról, jogellenes
adatkezeléssel szembeni jogorvoslati lehetőségeiről felvilágosítást, illetve betekintetést kérni.
Felvilágosítás, illetve betekintés iránti kérelmét a személyes adatok jogosultja a(z)
szivarvanybony@gmail.com e-mail címre történő megküldéssel, vagy igénye papír alapú
előterjesztésével kezdeményezheti.
A betekintést az Óvoda és Mini Bölcsőde úgy köteles biztosítani, hogy a személyes adatok
jogosultja a betekintést során más személyek személyes adatait ne ismerhesse meg. A tájékoztatás
megadására (feldolgozott adatok köre, adatkezelés célja, jogalapja, adatkezelésben résztvevő
személyek, adatkezeléssel összefüggő tevékenységek, adattovábbítás címzettje és adattovábbítás
indoka) az Intézmény a kérelem kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül, írásban köteles
eleget tenni.
A személyes adatok jogosultja jogosult az Óvoda által kezelt személyes adatai módosítása
(helyesbítése), továbbá javítása kezdeményezésére. E módosítás, javítás iránti kérelmet a jogosult a
szivarvanybony.@gmail.com e-mail címre történő megküldéssel, vagy igénye papír alapú
előterjesztésével kezdeményezheti. A személyes adatok jogosultja jogosult személyes adatai
törlésének kérelmére, amelyek ugyanezen az e-mail címen, vagy papír alapon előterjesztett
személyes adatai (vagy azok egy részének) törlésére vonatkozó kérelemmel kezdeményezhet
amennyiben a következő indokok valamelyike fennáll:
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték, vagy
más módon kezelték,
b) az érintett visszavonja a konkrét célra vonatkozó adatkezeléshez való hozzájárulását és az
adatkezelésnek nincs más jogalapja,
c) a személyes adatait az Intézmény jogellenesen kezelte,
d) a személyes adatokat az Intézményre alkalmazandó uniós vagy magyar tagállami jogban
előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. A módosítás, kijavítást vagy törlés iránti
kérelemnek az Óvoda és Mini Bölcsőde a kérelem kézhezvételét követő 8 munkanapon
belül köteles eleget tenni.
A személyes adatok jogosultja határidő és indokolási kötelezettség nélkül jogosult az általa az
Óvodának és Mini Bölcsődének személyes adatai kezeléséhez (önkéntesen) megadott hozzájárulása
visszavonására. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló visszavonás előtti
adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás megadása előtt az érintettet erről tájékoztatni kell.

Az adattovábbítás általános szabályai
Jelen Szabályzat fejezetei és alpontja az aktuális adatkategóriák esetén rendelkeznek az
adattovábbítás szabályairól.
Az Adatkezelő az Érintett személyes adatait az Európai Gazdasági Térség államain kívüli harmadik
országba vagy nemzetközi szervezethez NEM továbbítja.
Az óvodai adattovábbítások alapvetően és kizárólag a hatályos jogszabályok alapján, és az ezekben
meghatározott címzettek részére lehetségesek. Az ilyen adattovábbításhoz nem szükséges külön
engedély.
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nyilvántartás tartalmazza.

Panaszkezelés
Amennyiben a személyes adatok jogosultja azt észleli, hogy személyes adataihoz való jogát az
Óvoda és Mini Bölcsőde adatkezelése során az Intézmény megsértette, úgy jogosult az Intézmény
vezetőjéhez fordulni. Az Intézmény vezetője a panasz közlését követő haladéktalanul megvizsgálja
az ügyet, és a panasz közlését követő 30 napon belül írásban tájékoztatja a panasz előterjesztőjét a
panasz alapján tett intézkedéseiről, illetve elutasításáról, továbbá ezek ténybeli és jogi indokairól.
Amennyiben a panaszt a vezető megalapozottnak találja, úgy köteles megtenni a személyes adatok
védelme érdekében szükséges intézkedéseket, így köteles a panasszal érintett adatkezelést
megszüntetni és az adatokat zárolni, valamint értesíteni minden olyan személyt, illetve szervet, aki
(amely) részére a panasszal érintett adatot továbbították.
A panasz elutasítása esetén a panasz előterjesztőjét tájékoztatni kell jogorvoslati lehetőségeiről (így
különösen a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, valamint bíróság eljárása).
Az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság)
fordulhat, ha véleménye szerint személyes adatainak kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte,
vagy annak közvetlen veszélye fennáll, kivéve, ha az adott ügyben bírósági eljárás van folyamatban.
A Hatóság bejelentés alapján vizsgálatot folytat, illetőleg hatósági eljárást indít.
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:
postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.
cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
telefon: +36-1-391-1400
fax: +36 -1-391-1410
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
internetcím: www.naih.hu
Az érintett az adatkezelő székhelye, avagy az érintett lakóhelye szerinti illetékes bírósághoz
fordulhat személyes adatai védelme érdekében.
Bőnyi Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde esetében az illetékes bíróság: Győri Közigazgatási És
Munkaügyi Bíróság (9021, Győr, Árpád út 2.)
A panaszról, illetve az elbírálása során keletkezett tájékoztatásról az Intézmény vezetője
jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelynek első példányát az adatkezelés helyén, második példányát
az intézmény kötelező öt évig megőrizni.

ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYOK
Az Óvoda és Mini Bölcsőde az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és célja, valamint a
személyes adat jogosultja jogaira és szabadságára jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú
kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak
biztosítása céljából, hogy a személyes adatok kezelése a jelen Szabályzattal, valamint a mindenkor
hatályos jogszabályokkal összhangban történjen.
Az Óvoda és Mini Bölcsőde által kezelt, illetve őrzött személyes adatokat következőképpen
tarthatja nyilván:
a) papír alapú iraton rögzített személyes adat,
b) elektronikus nyilvántartásba rögzített személyes adat,
c) elektronikusan létrejött, papír alapon megőrzött iraton rögzített személyes adat,
d) az Intézmény honlapján közzétett személyes adat.
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személyes adatok jogosultjai jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú
kockázat figyelembevételével mind az adatkezelés módjának meghatározásakor, mind pedig az
adatkezelés során olyan megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre, amelyek célja
egyrészt az adatvédelmi elvek megvalósítása, másrészt az érintettek jogainak védelméhez szükséges
garanciák beépítése az adatkezelés folyamatába.
A papír alapú iratot az intézmény köteles tűzvédelmi és vagyonvédelmi berendezéssel ellátott
helyiségben elhelyezni, illetve biztosítani, hogy az aktív kezelésben lévő iratokhoz csak az illetékes
ügyintézők, illetve az intézmény vezetője férhessen hozzá. A papír alapú iratok archiválását az
Intézmény évente egyszer köteles elvégezni, és az archivált iratokat 8 évig köteles megőrizni.
Az Óvoda és Mini Bölcsőde köteles gondoskodni arról, hogy a személyes adatok elektronikus
kezelése és tárolása, valamint továbbítása során megteszi mindazon technikai és szervezési
intézkedéseket, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a technika mindenkori fejlettségi szintén az
Intézmény azt a technikai megoldást tudja választani ezek lebonyolításához, amely a személyes
adatok védelmének magasabb szintjét garantálja.
Az Intézmény köteles az általa kezelt, illetve őrzött személyes adatokat védeni, különösen a
jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, jogosulatlan nyilvánosságra hozatal, törlés
vagy megsemmisítést, véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika
megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

ADATVÉDELMI KOCKÁZATMENEDZSMENT ÉS HATÁSVIZSGÁLAT
Hatásvizsgálat
Ha az adatkezelés valamely típusa, figyelemmel annak jellegére, hatókörére, körülményére és
céljaira, valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira
nézve, akkor az adatkezelő az adatkezelést megelőzően hatásvizsgálatot végez arra vonatkozóan,
hogy a tervezett adatkezelési műveletek a személyes adatok védelmét hogyan érintik.
Az olyan egymáshoz hasonló típusú adatkezelési műveletek, amelyek egymáshoz hasonló magas
kockázatokat jelentenek, egyetlen hatásvizsgálat keretei között is értékelhetőek.
Az adatvédelmi hatásvizsgálatot különösen az alábbi esetekben kell elvégezni:
a) természetes személyekre vonatkozó egyes személyes jellemzők olyan módszeres és kiterjedt
értékelése, amely automatizált adatkezelésen alapul, és amelyre a természetes személy
tekintetében joghatással bíró vagy a természetes személyt hasonlóképpen jelentős mértékben
érintő döntések épülnek;
b) a személyes adatok különleges kategóriái, vagy, büntetőjogi felelősség megállapítására
vonatkozó határozatokra és bűncselekményekre vonatkozó személyes adatok nagy számban
történő kezelése; vagy
c) nyilvános helyek nagymértékű, módszeres megfigyelése.
Jelen rendelkezések nem vonatkoztathatók az intézményére, ennek ellenére, figyelemmel arra, hogy
a felügyeleti hatóságnak össze kell állítania és nyilvánosságra kell hoznia az olyan adatkezelési
műveletek típusainak a jegyzékét, amelyekre vonatkozóan adatvédelmi hatásvizsgálatot kell
végezni.
Ezen felül a felügyeleti hatóság összeállíthatja és nyilvánosságra hozhatja az olyan adatkezelési
műveletek típusainak a jegyzékét is, amelyekre vonatkozóan nem kell adatvédelmi hatásvizsgálatot
végezni.
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hatásvizsgálat lehetősége nem zárható ki.
A hatásvizsgálat folyamata

Kockázatmenedzsment
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.
(XII. 31.) Korm. rendeletet (továbbiakban: Bkr.) módosításának hatályba lépését követően, 2016.
október 1-jétől minden költségvetési szervként működő intézmény, így az óvodák is kötelesek
integrált kockázatkezelési rendszert működtetni. Ennek megvalósításhoz az intézményekben a 6. §
(4) bekezdése értelmében, a költségvetési szerv vezetője köteles szabályozni a szervezeti integritást
sértő események kezelésének eljárásrendjét, valamint az integrált kockázatkezelés eljárásrendjét. A
Bkr.-nek való megfelelés érdekében az intézmények rendelkeznek Kockázatkezelési Szabályzattal.
Jelen szabályzat így részletes szabályozást erre külön nem tartalmaz.
A Kockázatkezelési Szabályzat célja:
 Az óvoda kockázatkezelési eljárásának meghatározására szolgál (kockázat azonosítása,
mérése, és kezelése)
 Az óvoda feltárja a kockázatot, megelőzi a kockázatos események, következmények
előfordulását.
A kockázatok feltérképezéséhez alkalmazott módszer a kockázati térkép. Ehhez a várható
kockázatok teljes körének összegyűjtését követően, az egyes kockázatokat – azok valószínűsége és
a szervezetre gyakorolt hatása alapján – térképen kell ábrázolni.
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magas
alacsony

szervezetre gyakorolt hatása

Kockázati térkép

alacsony
magas
bekövetkezés valószínűsége
Az egyes tevékenység / területek által elkészített ábrák összegzésével határozható meg az
intézmény kockázati térképe.
A jobb felső negyedben azonosított kockázatok a legjelentősebb kockázatok, a bal alsó negyed
kockázatai a legkisebb szintűnek minősíthetők. A bal felső és a jobb alsó negyed kockázatai
mérsékeltnek minősíthetők.
A szabályzat definiálja a kockázat fogalmát, így a kockázat lehet
 egy esemény vagy következmény, amely lényegi befolyással van az intézmény
célkitűzéseire
 lehet véletlenszerű esemény, hiányos ismeret vagy információ.
Eredendő a kockázat: amely szabálytalanságok, vagy a megvalósítás során fellépő hibák
előfordulásának kockázata.
Ellenőrzési kockázatról beszélünk, ha az eredendő kockázat, vagy a szabálytalanságokat meg nem
előző, illetve fel nem táró folyamatba be nem épített ellenőrzési eljárásokból fakadó kockázat.
Az Óvoda és Mini Bölcsőde integrált kockázatkezelési rendszere olyan folyamatalapú
kockázatkezelési rendszer, amely a szervezet minden tevékenységére kiterjed, egységes módszertan
és eljárások alkalmazásával, a szervezet célkitűzéseinek és értékeinek figyelembevételével biztosítja
a szervezet kockázatainak teljes körű azonosítását, azok meghatározott kritériumok szerinti
értékelését, valamint a kockázatok kezelésére vonatkozó intézkedési terv elkészítését és az abban
foglaltak nyomon követését.
A kockázatkezelési eseteket az intézményvezető elemzi és szükség esetén javaslatot tesz az egyes
tevékenységek szabályozásának korszerűsítésére.
További szabályozást az Intézmény Munkavédelmi Szabályzata tartalmazza.
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ADATVÉDELMI INCIDENS
Adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely az Óvoda és Mini Bölcsőde által
továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes
megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való
jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
Adatvédelmi incidens esetén az Intézmény nevében a mindenkori vezető legkésőbb 72 órával az
után, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott köteles azt 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:
a) az adatvédelmi incidens jellegét, az érintettek és érintett adatok kategóriáit és
hozzávetőleges számukat,
b) az intézmény nevét, valamint vezetőjének nevét és elérhetőségét,
c) az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket,
d) az adatvédelmi incidens orvoslására, következményei enyhítésére tett vagy tervezett
intézkedéseket.
Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a személyes adat
jogosultjának jogaira és szabadságaira, úgy az Óvoda és Mini Bölcsőde nevében az Intézmény
vezetője haladéktalanul köteles az adatvédelmi incidensről az érintettet tájékoztatni.
Az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak
hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket, nyilván kell tartani. E nyilvántartás lehetővé teszi,
hogy a felügyeleti hatóság ellenőrizze az adatvédelmi incidens kezelésére vonatkozó
követelményeknek való megfelelést.

A SZABÁLYZAT ELFOGADÁSA, JÓVÁHAGYÁSA, MEGTEKINTÉSE
A jelen Szabályzat az Intézmény fenntartójának jóváhagyásával lép hatályba.
A jelen Szabályzatot a hatályba lépését követően keletkező, illetve fennálló valamennyi
jogviszonyra alkalmazni kell. A jelen Szabályzat hatályba lépését követően a Szabályzat hatályba
lépéséről az Intézmény vezetője köteles a www.szivarvanybony.hu honlapon e Szabályzatnak
közzététele útján tájékoztatni az érintetteket.
Az Intézmény nevelőtestülete ezennel felhatalmazza az Intézmény vezetőjét, hogy a jelen
Szabályzattal összefüggő jogszabályok módosításait mindenkor átvezesse és a Szabályzat
hatályosított változatát az intézmény honlapján közzétegye.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
Amennyiben a jelen Szabályzat szerint kiskorú személy nyilatkozat tételére köteles vagy jogosult,
úgy a cselekvőképtelen kiskorú helyett és nevében törvényes képviselője jár el, a korlátozottan
cselekvőképes kiskorú jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselője hozzájárulására
szükséges.
A szabályzat elfogadását követően lép hatályba és a fentiekre vonatkozó jogszabályok
módosulásáig érvényes.
A szabályzat elfogadásánál és módosításánál a szülői szervezetet véleményezési jog illeti meg.
A szabályzat közzététele, a dokumentálás módja és a hozzáférő elhelyezés biztosítása az
intézményben kialakult szokásrend szerint történik.
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kezelésben közreműködő intézményi alkalmazottakra kötelező érvényű.
Az intézménynél gondoskodni kell arról, hogy az Adatkezelési Szabályzatban foglalt előírásokat az
érintett munkatársak megismerjék, annak tényét a szabályzathoz csatolt íven aláírásukkal igazolják,
a hatálybalépés napjával egyidejűleg.

Záradék, legitimáció
Az Adatkezelési Szabályzatot az alkalmazotti testület tagjai megismerték, a benne foglaltakat
önmagukra nézve kötelező érvényűnek tartják. Szabályszegés esetén a következményeket mindenki
személyesen vállalja. Az aláírásokat a melléklet tartalmazza.
Bőny, 2018. 10. 01.
..................................................
óvodavezető
A szabályzat tartalmát megismertem, tudomásul vettem.
S.sz.

Név

Beosztás

Aláírás

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Az Adatkezelési Szabályzatot a SZÜLŐI SZERVEZET tagjai megismerték. Az aláírásokat a
melléklet tartalmazza.
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A szabályzat tartalmát megismertem, tudomásul vettem.
Név

Csoport

Aláírás

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Jelen szabályzat aláírásával a fenntartó a Bőnyi Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde Adatkezelési
Szabályzatát jóváhagyja:

Bőny, ……..év, ……………. hónap………….nap

