
 

 
 Budakalászi Polgármesteri Hivatal | 2011 Budakalász, Petőfi tér 1. | telefon: +36 26 340-266 | www.budakalasz.hu 

BIZOTTSÁGI HATÁSKÖR 

 

 

 

 

 

 

Budakalász Város Önkormányzat  
Társadalmi Szolidaritás és Humán Ügyek Bizottságának 

2020. szeptember 28-i rendes ülésére 

Tárgy:  Javaslat a Budakalászi Nyitnikék Óvoda 2020/2021. nevelési év 

munkatervének jóváhagyására 

 

Előterjesztő:  Balogh Csaba bizottság elnöke 

Készítette:  Grünvald Tímea intézményvezető 

Dr. Sergyánné Kis Bernadett referens 

Egyeztetve:   dr. Deák Ferenc jegyző 

Ellenőrizte:   dr. Papp Judit aljegyző  

Tárgyalja:   Társadalmi Szolidaritás és Humán Ügyek Bizottsága 

 

 

 

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni.  

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 

  

Előterjesztés 
 



 
 2 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S  

Tárgy: Javaslat a Budakalászi Nyitnikék Óvoda 2020/2021. évi munkatervének jóváhagyására 

Tisztelt Bizottság! 

 

Az intézményvezető az alkalmazotti közösséggel, a Szülői Közösséggel és a Német 

Nemzetiségi Önkormányzattal egyeztetve elkészítette a 2020/2021. nevelési év munkatervét, 

amelyet a nevelőtestület elfogadott, a Szülők Közössége és a Német Nemzetiségi 

Önkormányzat véleményezhetett. 

Az előterjesztés mellékletét képező munkaterv a nevelési év céljai, feladatai és programjai 

mellett külön javaslatot tesz a téli és nyári zárva tartás idejére, amelynek fenntartói 

jóváhagyása szükséges.  

A település intézményeivel történt egyeztetés alapján – a több gyermekes családok, szülők 

érdekeit is szem előtt tartva – az intézményvezető a téli zárást 2020. december 28-31-ig, a 

nyári zárást 2021. június 21. és 2021. július 16. napja között tervezi. 

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatokat terjesztem elő:  

1. Határozati javaslat 

 

Budakalász Város Önkormányzatának Társadalmi Szolidaritás és Humánügyek Bizottsága a 

Képviselő-testület átruházott hatáskörében eljárva a Budakalászi Nyitnikék Óvoda 2020/2021. 

nevelési évről szóló munkatervét jóváhagyja. 

Határidő: azonnal  

Felelős: Balogh Csaba bizottsági elnök 

 

2. Határozati javaslat 

 

Budakalász Város Önkormányzatának Társadalmi Szolidaritás és Humánügyek Bizottsága a 
Képviselő-testület átruházott hatáskörében eljárva a Budakalászi Nyitnikék Óvoda 2020. év 
végi zárva tartását – 2020. december 28. napjától 2020. december 31. napjáig engedélyezi.  

A Bizottság felkéri az intézményvezetőt, hogy az év végi téli zárva tartás idejéről a szülőket a 
jogszabályoknak megfelelően és a helyben szokásos módon tájékoztassa. 
Határidő: azonnal  
Felelős: Balogh Csaba bizottsági elnök 
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3. Határozati javaslat 

 

Budakalász Város Önkormányzatának Társadalmi Szolidaritás és Humánügyek Bizottsága a 

Képviselő-testület átruházott hatáskörében eljárva a Budakalászi Nyitnikék Óvoda 2021. évi 

nyári zárva tartását 2021. június 21. és 2021. július 16. napjáig engedélyezi. 

A Bizottság felkéri az intézményvezetőt, hogy a nyári zárva tartás idejéről a szülőket a 

jogszabályoknak megfelelően és a helyben szokásos módon tájékoztassa.  

Határidő: azonnal  

Felelős: Balogh Csaba bizottsági elnök 

 

Budakalász, 2020. szeptember 21. 

 

 

                 Balogh Csaba 
                 bizottsági elnök 
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I. Bevezetés 

Az elmúlt időszakban történt rendkívüli események folyamatos alkalmazkodásra, új feladatok 
megoldására késztették az intézmény minden dolgozóját, és az óvodai nevelésben résztvevő minden 
partnerünket.  

Úgy gondolom, és a tapasztalat is azt bizonyítja, hogy mind az egészségügyi veszélyhelyzetből, mind 
az intézmény szerkezeti átalakulásából fakadó váratlan nehézségeket sikerült csapatmunkával 
eredményesen megoldanunk, ami pozitív hatással volt a szakmai munkánkra és a szervezeti 
kultúránkra egyaránt. 

Bízom benne, hogy tartalmas, jó hangulatú nevelési év elé nézünk, és a kivívott eredmények majd 

motiválóan átsegítik minden kollégánkat, partnerünket az esetleges újabb nehézségeken. 

II. Működési feltételek 

1. Jogszabályi háttér 

A nevelési év feladatait meghatározó dokumentumok, a munkaterv jogszabályi háttere: 

 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 
 A 2011. évi CXC. törvény végrehajtási rendeletei: 
 20/2012. (VIII.31.)  EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról 
 229/2012. (VIII.28.) Korm. Rendelet a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 
 363/2012. (XII.17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról 
 137/2018. (VII.25.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról szóló 

363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet módosításáról 
 326/2013. Kormányrendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő 
végrehajtásról  

 2/2005. (III.1) OM rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének 
irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról  

 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 

 277/1997. (XII.22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus –
szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásáról és kedvezményeiről  

 328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti 
alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz 
felhasználható bizonyítékokról 

 13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelet a 2018/2019. tanév rendjéről 
 Oktatási Hivatal által kiadott Önértékelési kézikönyv óvodák számára 

 Országos Tanfelügyelet, Kézikönyv óvodák számára 

 Útmutató a pedagógusok minősítő rendszeréhez. Második javított változat 
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 Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési 
rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez. Óvodai nevelés harmadik, javított 
kiadás 

 Budakalászi Nyitnikék Óvoda Pedagógiai Programja 

 Alapító Okirat 

 Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata és mellékletei (SZMSZ) 

 Szabályzat pandémiás veszélyhelyzet, egészségügyi veszélyhelyzet idejére vonatkozó 
működési rendről 

2. Tárgyi, infrastrukturális feltételek 

Az intézmény aktív szerkezeti felépítése a 2020/2021. nevelési évben. 

 

Az intézmény Vasút sor 7. szám alatt található 50 férőhelyes telephelyén a 2017/2018. nevelési évtől 
az új épület megépüléséig a feladatellátás szünetel. 

Az intézmény szervezeti felépítése a Tagintézményben 2020 augusztusában átadott új csoportszobával 
ismét megváltozott. A bővítés feladatokat és lehetőségeket hordoz magában, amiknek optimális 
menedzserlése kiemelt intézményvezetői feladat. Fontos hozadéka, hogy stabilizálja a jogszerű 
működés feltételeit, és a korábbi években megemelkedett csoportlétszámok – legalább helyi szinten – 

mérséklődnek.  

Székhely – Pomázi út 3. 

 Erősségek Fejlesztést igényel 

Épület kis 

épület 
Könnyen megközelíthető, szinte 

akadálymentes. 
Vízvezeték-hálózat felülvizsgálatra 
szorul. 

nagy 

épület 
Könnyen megközelíthető részben 

akadálymentes. 

Külső lépcső oldalburkolata 
felújítást igényel. 

Helyiségek kis 

épület 
Tágas, világos, esztétikus, klimatizált 
csoportszobák. 

A mosdóhelyiség felújításra szorul. 

nagy 

épület 
Süni csoport mérete. 
Világos, klimatizált csoportszobák. 

A logopédiai szoba, a konyha és a 
mosdóhelyiségek felújításra 
szorulnak. 

Irodai berendezés kis 

épület 
Rendelkezésre állnak a működéshez 
alapvetően szükséges eszközök. 

Helyhiány miatt nincs lehetőség 
iroda kialakítására. 

nagy 

épület 
Rendelkezésre állnak a működéshez 
alapvetően szükséges eszközök. 

Elhasználódott, nem célnak 
megfelelő a bútorzat, cserére lenne 
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szükség. 

Berendezési tárgyak kis 

épület 
A működéshez alapvetően szükséges 
berendezési tárgyak biztosítottak. 

Többnyire elhasználódott a 
bútorzat, cserére lenne szükség. 
(gyermekasztalok!) 

nagy 

épület 
A működéshez alapvetően szükséges 
berendezési tárgyak biztosítottak. 

Többnyire elhasználódott bútorzat, 
cserére lenne szükség. 
(gyermekasztalok!) 

Eszközellátottság kis 

épület 
Folyamatos beszerzéssel minőségileg 
és mennyiségileg is biztosított. 

Tovább korszerűsíthető, bővíthető. 
Higiéniai és környezetvédelmi 
szempontból fontos lenne 
megfelelő kapacitású gőztisztító 
beszerzésére. 
Online óvoda működtetéséhez 
laptop, tablet beszerzése szükséges. 

nagy 

épület 
Folyamatos beszerzéssel minőségileg 
és mennyiségileg is biztosított. 

Tovább korszerűsíthető, bővíthető. 
Higiéniai és környezetvédelmi 
szempontból fontos lenne 
megfelelő kapacitású gőztisztító 
beszerzésére. 
Online óvoda működtetéséhez 
laptop, tablet beszerzése szükséges. 

Udvar kis 

épület 
Megfelelő méretű zöld terület, 
megújult játszótér. 
Műfüves sportpálya. 

Játszótéri eszközök jogszabályi 
előírásoknak való megfelelése. 
További játszótéri eszközök 
beszerzése, a kövezett felület 
megújítása. 

nagy 

épület 
Megfelelő méretű zöld terület, 
megújult játszótér. 

Játszótéri eszközök jogszabályi 
előírásoknak való megfelelése. 
További játszótéri eszközök 
beszerzése, a kövezett felület 
megújítása. 

 

Tagintézmény – Szalonka u. 1/A 

 Erősségek Fejlesztési lehetőségek 

Épület Tágas, világos, akadálymentes. 
Ideális munkakörülmények. 
Csendes helyen, zöld környezetben 

található. 

Folyamatos karbantartás. 
Nyílászárók megújítása. 
Linóleum-hibák javítása. 

Helyiségek Megfelelő méretű, világos, klimatizált 
csoportszobák. 
 

A csoportbővítés miatt fontos 
helyiségek szűntek meg, keresni kell a 
funkcióknak megfelelő új 
lehetőségeket. 
A kiszolgálóhelyiségek, irodák, 
fejlesztőhelyiségek festése. 

Elhasználódott függönyök cseréje. 
Irodai berendezés Jól felszerelt, megfelelő bútorzattal 

ellátott, klimatizált. 
 

Berendezési tárgyak Biztosítottak. Otthonosabb hangulat megteremtése 
érdekében további kisbútorok 
beszerzése lenne szükséges. 

Eszközellátottság Folyamatos beszerzéssekkel biztosított. Tovább korszerűsíthető, bővíthető. 
Higiéniai és környezetvédelmi 
szempontból fontos lenne megfelelő 
kapacitású gőztisztító beszerzésére. 
Online óvoda működtetéséhez laptop, 
tablet beszerzése szükséges. 
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Udvar Rendszeresen karbantartott játszótéri 
eszközökkel felszerelt. 
Műfüves sportpálya. 

Vízelvezetés megoldása, a 

megsüllyedt talaj korrekciója, 
árnyékolás megoldása. 
Teraszon lévő gerendák 
állagmegőrzése érdekében bádogfedés 
lenne szükséges. 

 

Telephely – Vasút sor 7. 

Az új óvoda építésére beadott fenntartói pályázat elutasításra került, így jelenleg forráshiány miatt nem 
tervezhető, hogy mikorra épül meg az épület. A telephely a nyilvántartásban továbbra is „szünetel” 

státuszban marad. 

3. Személyi feltételek 

A Tagintézményben történt csoportbővítés és a fenntartó által biztosított lehetőség következtében 2 
óvodapedagógus és 2 pedagógiai asszisztens álláshellyel bővült a személyi állományunk.  

A pedagógushiány következtében két tartósan távol lévő kolléga helyét nyugdíjas volt kollégák 
segítségével sikerült betöltenünk, és két határozatlan idejű álláshely a Pomázi úti székhelyünkön 
jelenleg is betöltetlen. 

3.1. Alkalmazotti közösség  

Összefoglaló táblázat a Budakalászi Nyitnikék Óvoda 2020. augusztus 1-től érvényben lévő 
álláshelyeiről: 

 

Vezetés  

Munkakör 

Pomázi út Szalonka u. Összesen 

Nagy épület 
3 csoport 

Kis épület 
2 csoport 

 

6 csoport 

 

11 csoport 

intézményvezető 1 1 

óvodapedagógus 6 4 12 22 

-ebből vezető-helyettes 1 1 2 

logopédus 1 1 2 

gyógypedagógus 1 1 2 

pedagógiai asszisztens 2 1 2 5 

óvodatitkár 1 0,75 1,75 

dajka  3 2 6 11 

konyhás 1 1 2 4 

takarító 0,5 1 1,5 

kertész- karbantartó 1 0,75 1,75 

Összesen:                                                                                            52 álláshelyen 53 fő 
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 Intézményvezető: Grünvald Tímea 

 Vezető-helyettesek: Egeiné Stenger Beáta Munkavégzés helye: Pomázi út 3. 

Nagy Zsóka Munkavégzés helye: Szalonka u. 1/A 

 Munkaközösség-vezető: Jóka Márta óvodapedagógus 

 Közalkalmazotti tanács elnöke: Deák Józsefné óvodapedagógus 

 

Nevelőtestület 

Óvodapedagógusok 

Munkavégzés helye Csoport neve Pedagógus neve 

Pomázi út –  

Nagy épület 

Süni csoport Egeiné Stenger Beáta 

Hambalek Hilda 

Maci csoport 
Deák Józsefné 

betöltetlen álláshely 

Napsugár csoport Bácskay Melinda 

Dobák Katalin 

Pomázi út –  

Kis épület 

Pillangó csoport Nagyvátiné Rusznyák Rita 

Ujházy Ildikó 

Katica csoport 
Kelemen Ildikó 

betöltetlen álláshely 

Szalonka utca 

Bagoly csoport 
Nagy Csilla Teréz 

Nagy Zsóka 

Gólya csoport Bucsánszki Beáta 

Kávai Anikó 

Fecske csoport 
Bakos Veronika 

Fodorné Földesi Zsuzsanna 

Harkály csoport 
Kristófiné Elsholtz Ildikó 

Sitkovics Eszter (Mészárosné Polányi Hajnalka távollétének 
idejére) 

Rigó csoport Jóka Márta 

Kocsisné Varga Nikoletta Alexandra 

Cinege csoport 

Fehérváriné Básits Margit (Jakab Szandra távollétének 
idejére) 
Kernreiter Péterné (Rehákné Siroki Zsanett távollétének 
idejére) 

1 fő óvodapedagógus kollégánk 2020. október 8-tól nyugdíjba vonul, jelenleg felmentési idejét 
tölti. 

Logopédusok 

Név Munkavégzés helye 

Novák Éva Pomázi út 3. 
Bodrogai Andrea Szalonka u. 1/A 

Gyógypedagógus 

Név Munkavégzés helye 

Makk Andrásné Pomázi  út 3. 

Tóth Krisztina Szalonka u. 1/A 

Megjegyzés 

Egy fő pedagógiai asszisztens, ill. egy fő dajka felsőfokú végzettséggel rendelkezik, így a 
köznevelési törvény szerint ők is a nevelőtestület tagjai. 
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Nevelőmunkát közvetlenül segítő munkatársak 

Pedagógiai asszisztensek 

A jogszabályi előírásokon túl 2020. augusztus 1-től a Fenntartó további 2 fő pedagógiai 
asszisztenst biztosít az intézménynek, így a 2020/2021. nevelési évben 5 fő segíti a 
nevelőmunkát. 

Név Munkavégzés helye Megjegyzés 

Balogh Mária 

Pomázi út 3. 

Pedagógus végzettséggel rendelkezik. 
Pénzelik Ágnes  

Spiegelhalter Éva  

Kolozsiné Szebellédy Dóra Márta 
Szalonka u. 1/A 

 

Hegedűs Magdolna  

Óvodatitkárok 

Szintén fenntartói döntés alapján, a jogszabályban meghatározott finanszírozott létszámon túl, 
plusz egy fő, napi hat órában biztosítja az intézmény zökkenőmentes működését.  

Név Munkavégzés helye Megjegyzés 

Kónyáné Karsai Anikó Pomázi út 3. Étkezési, gazdasági feladatok ellátása. 

Mogyorósi Rita Ilona Szalonka u. 1/A 

Munkaügyi, tanügyi feladatok ellátása, ill. 

részben gazdasági feladatok ellátása 
részmunkaidőben. 

Dajkák 

Munkavégzés helye Csoport neve Dajka neve 

Pomáz út – Nagy épület 
Süni csoport Lázi Szilvia 

Maci csoport Demeterné Horváth Éva 

Napsugár csoport Nagy Lászlóné 

Pomázi út – Kis épület 
Pillangó csoport Dudás Józsefné 

Katica csoport Sutákné Kosznovszki Hermina 

Szalonka utca 

Bagoly csoport Tislerné Adamek Ildikó 

Gólya csoport Kovács Enikő 

Fecske csoport Dénes Szilvia 

Harkály csoport Soósné Szabó Szilvia 

Rigó csoport Horváth Tímea 

Cinege csoport Nagy Dóra 

 

Technikai dolgozók 

Konyhások 

Név Munkavégzés helye 

Németh Gyöngyi Pomázi út-Nagy épület 
Szávainé Eszes Andrea Pomázi út-Kis épület 
Kardosné Simon Zsuzsanna Szalonka u. 1/A 

Ersching Anita Szalonka u. 1/A 
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Takarítók 

Név Munkavégzés helye Megjegyzés 

Csúcs Andrea Pomázi út 3. Részmunkaidőben, napi 4 órában dolgozik. 
Madácsi Katalin Szalonka u. 1/A  

Kertész-karbantartók 

Név Munkavégzés helye Megjegyzés 

Ersching István Pomázi út 3.  

Fieszl Ferenc Szalonka u. 1/A Részmunkaidőben, napi 6 órában dolgozik. 

Megjegyzés: 

A pedagógiai munkát közvetlenül segítő munkatársakat megillető 7+3%-os bérkiegészítést 
fenntartói döntés alapján 2020. január 1-től a konyhás munkatársak, és a garantált bérminimumot 
kereső pedagógus kolléga is megkapta, ami segítette feloldani a korábbi években fennálló 
feszültséget. Bízom benne, hogy ez a támogatás hosszútávon fenntartható lesz. 

Felelősök rendszere 

Feladat Pomázi út Szalonka u. 

Gyermekvédelmi felelős Egeiné Stenger Beáta Kristófiné Elsholtz Ildikó 

Munkavédelmi képviselő Deák Józsefné 

Elsősegély-felelős A műszak Kelemen Ildikó Tislerné Adamek Ildikó/Nagy 

Csilla Teréz 

Elsősegély-felelős B műszak Bácskay Melinda Kocsisné Varga Nikoletta/Soósné 
Szabó Szilvia 

Média felelős – újság Mogyorósi Rita Ilona 

Média felelős - honlap Jóka Márta, Mogyorósi Rita Ilona 

Könyvtár felelős Dobák Kata Kocsisné Varga Nikoletta  
Pályázatfigyelő felelős Jóka Márta 

Tornaszertár felelős Hambalek Hilda Sitkovics Eszter 

HACCP felelős Németh Gyöngyi, Spiegelhalter Éva Soósné Szabó Szilvia 

Tisztítószer beszerzés Mogyorósi Rita Ilona 

Tisztítószer kiadás Nagy Lászlóné Soósné Szabó Szilvia 

Beszerzés – papír-írószer Nagy Zsóka, Mogyorósi Rita Ilona 

Beszerzés – karbantartás Ersching István Fieszl Ferenc 

3.2. Gyermeklétszám adatok 

A város lakosságszámának dinamikus növekedésével egyre nő az óvodás korú gyermekek száma. 

A jogszerű ellátás biztosítása érdekében a Képviselőtestület jóváhagyta a Maci és a Napsugár csoport 

kivételével minden csoportban a 20 %-os gyermeklétszám emelést, és a Tagintézményünkben plusz 
egy csoportszoba lett kialakítva. 
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Gyermeklétszám adatok 2020. szeptember 1-jén: 

  

Csoport Gyermekek 

száma 

SNI-ből adódó 
többletlétszám 

számított 
létszám 
(fő) 

várható 
SNI-vel 

BTMN 

(fő) 
HH/HHH 

(fő) 

Po
m

áz
i ú

t Na
gy

 é
pü

le
t  Süni 27 1 28 30 2 0 

Maci 20 2 22 22 2 1 

Napsugár 22 2 24 24 3 0 

Összesen: 69 5 74 76 7 1 

Ki
s é

pü
le

t Pillangó 27 2 29 29 1 0 

Katica 25 2 27 29 5 0 

Összesen: 52 4 56 58 6 0 

Pomázi út 
összesen 

121 9 130 134 13 1 

S
za

lo
n

k
a

 u
. 

Bagoly 23 0 23 25 1 0 

Gólya 26 1 27 29 0 0 

Fecske 24 2 26 26 2 0 

Cinege 16 0 16 16 0 0 

Rigó 25 0 25 25 3 0 

Harkály 23 0 23 23 3 0 

Szalonka összesen 137 3 140 144 9 0 

Intézmény összesen: 258 12 270 278 22 1 

 

 Alapító okiratban 
meghatározott 

max. aktív 
férőhelyszám 

Várható számított 
létszám 

(várható SNI-vel) 

 

Várható 

kihasználtság-mutató 

 

Pomázi út 3. 140 132 94,29% 

Szalonka u. 1/A 180 144 80,00% 

Összesen 320 276 86,25% 

4. A nevelési év során, a működést meghatározó események, dátumok 

Nevelési év 2020. szeptember 1-től 2021. augusztus 31-ig tart. 

Zárva tartás tervezett időpontjai 

Téli zárás ideje 2020. december 28 - december 31. 

Nyári zárás ideje 2021. június 21 – július 16. 

Iskolai szünetek időpontjai 

Őszi szünet 2020. október 26 – 30. 

Téli szünet 2020. december 21 – 2020. december 31. 
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Tavaszi szünet 2021. április 01 – április 6. 

Nyári szünet 2021. június 15 – augusztus 31. 

Munkanap áthelyezések 

Szombati munkanap Pihenőnap 

2020. december 12. 2020. december 24. 

III. A 2020/2021. nevelési év várható feladatai 

Nevelési év: minden év szeptember 1-től, a következő év augusztus 31-ig 

tartó időszak. Szorgalmi időszak szeptember 1-től június 15-ig tart. Június 15-augusztus 31-ig a 

csoportok szervezése megváltozik, összevonásra kerülhet sor. 

1. A jogszabályi változások követése, az intézmény törvényes működésének 
biztosítása 

2. Tanügy-igazgatási feladatok 

Cél Feladat Határidő Felelős 

Az intézmény törvényes 
működésének biztosítása 

Jogszabályi változások 
figyelemmel kísérése 

Szükséges változtatások 
elvégzése 

Folyamatos intézményvezető 

Dokumentumok aktualizálása Munkaterv elkészítése 2020. 08. 21. intézményvezető 

Munkaköri leírások 
felülvizsgálata, módosítása 

2020. 08. 24. intézményvezető 

Beszámoló a nyári 
időszakról 

2020. 09. 15. intézményvezető 

Továbbképzési program 
felülvizsgálata, egyeztetés 
fenntartóval 

2021. 02. 15. intézményvezető 

Beszámoló a 2020/2021. 
nevelési évről 

2021. 06. 15. intézményvezető 

Feladat Felelős Határidő 

2019/2020. évi Felvételi előjegyzési napló 
lezárása  

intézményvezető 2020. 08. 31. 

Új gyermekek felvétele nevelési év közben intézményvezető folyamatos 

KIR nyilvántartás vezetése óvodatitkár folyamatos 

2019/2020. mulasztási naplók lezárása intézményvezető 2020. 09. 01. 

2019/2020. csoportnaplók lezárása intézményvezető 2020. 09. 01. 

2020/2021. mulasztási naplók megnyitása intézményvezető 2020. 09. 01. 
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3. Értekezletek, szakmai megbeszélések 

Nevelés nélküli munkanapok tervezett időpontjai és témái 

 Témája Időpontja Felelőse 

1. POK szervezésében 5 órás továbbképzés 
drámapedagógia az óvodában témakörben. 

Aktualitások megbeszélése. 

2020. október 22. intézményvezető 

2. Félév értékelése,  
Továbbképzés a digitális nevelő – 

oktatómunka témakörben 

Aktualitások 

2021. január 29. intézményvezető 

3. Nyitnikék nap előkészítése. 

Szervezetfejlesztés 

2021. március 12. intézményvezető 

4. Nevelési év értékelése, nyári működés 
előkészítése 

2021. június 11. intézményvezető 

5. 2021/2022. nevelési év előkészítő értekezlete 2021. augusztus 23. intézményvezető 

 

2020/2021. csoportnaplók megnyitása intézményvezető 2020. 09. 01. 

Projektek elkészítése az éves terv alapján óvodapedagógusok 2020. 09. 15. 

Törzskönyvek vezetése intézményvezető 2020. 10. 01. 

Októberi statisztika elkészítése, beküldése intézményvezető 2020. 10. 07. 

Gyermekek egyéni dokumentációjának vezetése óvodapedagógusok folyamatos 

Szülői értekezletek jegyzőkönyveinek elkészítése óvodapedagógusok Évente minimum két 
alkalommal az eseményt 
követő nap 

Szakértői kérelmek beküldése óvodapedagógusok szükség szerint 

Szülői szándéknyilatkozat bekérése 
beiskolázással kapcsolatban 

intézményvezető 2020. 10. 30. 

SNI-s gyermekek számára előírt fejlesztések 
szervezése 

intézményvezető szükség szerint 

Tanköteles gyermekek oktatási azonosítójának 
megküldése a szülőknek az iskolai 
beiratkozáshoz 

óvodapedagógusok 2021. 04. 09. 

Továbbképzési program felülvizsgálata, 
beiskolázási terv elkészítése 

intézményvezető 2021. 04. 15. 

Új gyermekek előjegyzése a következő nevelési 
évre 

intézményvezető 2021. 04. 26-27. 

Felvétellel kapcsolatos döntésről, határozatról 
értesítés küldése 

intézményvezető Jelentkezés utolsó napját 
követő 30 napon belül 

Körzethez tartozó óvodaköteles gyermekek 

névsorának egyeztetése a jelentkezett gyermekek 
névsorával 

intézményvezető 2021. 05. 15. 

Körzethez tartozó, előjegyzésen nem megjelent 
gyermekek felszólítása 

intézményvezető 2021. 05. 31. 

A 2021/2022. nevelési év csoportbeosztásának 
elkészítése 

intézményvezető 2021. 06. 11. 
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További várható értekezletek időpontjai 

Feladat Időpont Résztvevők Felelős 

Aktualitások megbeszélése Minden második 
héten kedden 

Pedagógusok, 

ped.asszisztensek 

Minden feladat ellátási 

helynél a vezető-helyettes 

Aktualitások megbeszélése Minden második 
héten szerdán 

NOKS-os (kivéve 
ped.assz.) és technikai 
kollégák 

Minden feladat ellátási 
helynél a vezető-helyettes 

A rendszeres tájékoztató megbeszéléseken túl, - amennyiben egy-egy feladat, vagy váratlan esemény 
megkívánja -, további értekezletek tartására kerülhet sor. 

Vezetői team megbeszélések 

Célja: Az intézmény pedagógiai és működési feladatainak koordinálása, aktuális feladatok ütemezése, 
előkészítése, tapasztalatok összegzése, értékelése, döntések meghozatala. 

Tagjai: intézményvezető, vezető-helyettesek. Szükség szerint a KAT elnök, ill. munkaközösség 
vezetője is részt vesz a megbeszélésen, feladat előkészítésében, döntéshozatalban. 

Ideje: minden második héten pénteken, 8 órától, illetve szükség szerint 

4. Pedagógiai munkával összefüggő feladatok 

4.1. Kiemelt pedagógiai feladatok 

Feladat Megvalósítási feladat(ok) Határidő Felelős 

Gyakorlati munka során a 
környezeti nevelés 
orientáció 

megvalósulásának 
lehetőségei 

Csoportlátogatások során gyakorlati 

tapasztalatok szerzése. ütemterv szerint óvodapedagógusok 

Képzéseken való részvétel, érzékenyítés. folyamatos 
intézményvezető, 
óvodapedagógusok 

Hatékony digitális nevelő-

oktatómunka 
megvalósításának 
felületei, lehetőségei, 
módszertana az óvodában 

Munkaközösség alakítása 2020.08.24. intézményvezető 

4.2. Különleges bánásmódot igénylő gyermekek ellátása 

Feladatellátási helyenként 1 fő logopédus és 1 fő gyógypedagógus végzi első sorban a gyermekek 
előírt fejlesztését és segíti az óvodapedagógusok fejlesztőmunkáját. 

Az év eleji szűrővizsgálatok helyben történő elvégzésével jelentősen tehermentesítik a Pedagógiai 
Szakszolgálatot, és a szülőket. Így a folyamat gyorsabb, a gyermekek számára nyugodtabb feltételek 
között zajlik, és a szükséges fejlesztőmunka a szűréseket követően azonnal megkezdődik. 

Sokoldalú képzettséggel és gyakorlattal rendelkező kollégáink a pszichológusi feladatokon kívül 
komplex ellátást tudnak biztosítani. 

Évről-évre emelkedik az ellátást igénybe vevő gyermekek száma, és ezzel a kollégák terhelése. 
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5. Humán erőforrás fejlesztése 

Intézmény által szervezett, támogatott, esetenként finanszírozott továbbképzések 

Külső szakemberek által tartott képzések 

Téma Időpont Résztvevők 

Munka-, baleset- és tűzvédelmi 
oktatás 

2020. 08. 24. Teljes alkalmazotti közösség. 

POK által szervezett 5 órás képzés 
drámapedagógia témakörben 

2020. 10. 22. Nevelőtestület 

Környezeti nevelés az óvodában 

30 órás képzés 

szervezés alatt Nevelőtestület 

Fenntartó által pedagógus továbbképzésre biztosított keret felhasználása 

A 2020. évre előirányzott keretet egy kollégánk német nemzetiségi szakirányú képzésének első félévi 
tandíjára, környezeti nevelés témakörben szervezett képzésre, ill. egyéb, előzetesen támogatást 
igényelt képzésre fordítjuk. 

Amennyiben a Fenntartó 2021-re is fog biztosítani az intézmény költségvetésében pedagógus 
továbbképzésre keretet, a német nemzetiségi szakot megkezdett kolléga, illetve – ha lesz jelentkező – 

szakvizsgával egybekötött intézményvezetői szakra beiratkozó kolléga képzési költségének 
támogatására kívánom első sorban fordítani. Mindkét támogatás célja a szakmai sokoldalúság 
növelésén túl, az utánpótlás biztosítása helyi szinten. 

Belső szakemberek által tartott képzések  

 Munkaközösség szervezése 

A nevelőtestület véleményét figyelembe véve, az intézmény működési feltételeinek változásait és 
saját pedagógiai célkitűzéseinket szem előtt tartva a 2020/2021. nevelési évben, intézményünkben 
digitális nevelő-oktatómunka az óvodában munkaközösséget hoztunk létre. 

Digitális nevelő-oktatómunka az óvodában 

Feladata: a nevelő-oktató munka során hatékonyan használható digitális felületek használatának 

megismertetése, felkészítés online munkavégzésre 

Vezetője: Jóka Márta óvodapedagógus 

Tagjai: Csoportonként egy pedagógus. 

A munkaközösség munkatervét az 1. számú melléklet tartalmazza! 

 Jó gyakorlat – intézményi hospitálások 

Az intézményi hospitálások célja, egymás munkájának megismerése, jó gyakorlat átvétele, 
szakmai felfrissülés, ezen felül a látogatások alkalmával a pedagógiai munka vezetői ellenőrzése 
is megvalósul. 

A 2020/2021. nevelési évben továbbra is kiemelt pedagógiai célunk a környezeti nevelés előtérbe 
helyezése, a kollégák feladata hogy bemutatójuk során ezt a műveltségtartalmat jelenítsék meg 
hangsúlyosan.  



OM azonosító: 032875  Budakalászi Nyitnikék Óvoda  Munkaterv 2020-2021. 

15 

 

 

Időpont Ellenőrzött kolléga 
Látogató 

Vezetőség Hosp. kollégák 

2020. 09.24. Egeiné Stenger Beáta 

Lázi Szilvia 

Grünvald Tímea Minősítés 

2020.10.09. Bucsánszki Beáta 

Kovács Enikő 

Kolozsiné Szebellédi Dóra 

Grünvald Tímea Minősítés 

2020.10. Kelemen Ildikó 

Sutákné Kosznovszki Hermina 

Spiegelhalter Éva 

Grünvald Tímea Ujházy Ildikó 

Hambalek Hilda 

Dobák Katalin 

2020.11. Nagy Csilla Teréz 

Tislerné Adamek Ildikó 

Grünvald Tímea Ujházy Ildikó 

Kocsisné Varga Nikoletta 
Alexandra 

Kelemen Ildikó 

Fodorné Földesi Zsuzsanna 

Kávai Anikó 

2020.11.10. Dobák Katalin 

Nagy Lászlóné 

Balogh Mária 

Grünvald Tímea Minősítés 

2020.12. Bácskay Melinda Egeiné Stenger 

Beáta 

Deák Józsefné 

2020.12. Ujházy Ildikó 

Dudás Józsefné 

Egeiné Stenger 
Beáta 

Deák Józsefné 

Dobák Katalin 

2021.01. Nagy Zsóka Grünvald Tímea 

Bucsánszki Beáta 

Nagyvátiné Rusznyák Rita 

Sitkovics Eszter 

2021.01. Deák Józsefné 

Demeterné Horváth Éva 

Pénzelik Ágnes 

Egeiné Stenger 
Beáta 

Kelemen Ildikó 

Kocsisné Varga Nikoletta 
Alexandra 

Nagy Csilla Teréz 

Kávai Anikó 

2021.02. Kristófiné Elsholtz Ildikó 

Soósné Szabó Szilvia 

Nagy Zsóka Bucsánszki Beáta 

2021.02. Fodorné Földesi Zsuzsanna 

Dénes Szilvia 

Nagy Zsóka Nagyvátiné Rusznyák Rita 

Jóka Márta 

Sitkovics Eszter 

2021.02. Kocsisné Varga Nikoletta 
Alexandra 

Horváth Tímea 

Grünvald Tímea Nagy Csilla Teréz 

Bácskay Melinda 

2021.03. Bakos Veronika Grünvald Tímea Bácskay Melinda 

Kelemen Ildikó 

Nagy Zsóka 

Kávai Anikó 

Hambalek Hilda 

2021.03. Jóka Márta Nagy Zsóka Fodorné Földesi Zsuzsanna 

2021.03. Nagyvátiné Rusznyák Rita Egeiné Stenger 
Beáta 

Kelemen Ildikó 

Bakos Veronika 

2021.04. Sitkovics Eszter Grünvald Tímea Bucsánszki Beáta 

Jóka Márta 

Bakos Veronika 

2021.04. Hambalek Hilda Grünvald Tímea Kristófiné Elsholtz Ildikó 

2021.04. Kávai Anikó Grünvald Tímea Kristófiné Elsholtz Ildikó 
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Iskolai rendszerű továbbképzésen intézményi támogatással résztvevő kollégák 

Szakirányú tanulmányokat folytató hallgatók, tanulók gyakorlati képzése 

Főiskolás hallgatók gyakorlati képzésének biztosításával is igyekszünk az utánpótlás-nevelést 
biztosítani, illetve a kollégák szakmai ismereteit frissíteni, meglévő tudásukkal a leendő 
óvodapedagógusok tudását gyarapítani. 

Középiskolás tanulók közösségi munkavégzésének biztosítása 

Igény esetén továbbra is több középiskolából fogadjuk a diákokat közösségi szolgálatuk letöltésére. 

6. Munkaügyi feladatok 

7. Gazdasági feladatok 

 Név Továbbképzés megnevezése Képzés szervezője 

1. Bucsánszki Beáta Német nemzetiségi 
óvodapedagógus szak, pedagógus 
szakvizsga 

Eötvös Lóránd Tudományegyetem 

Feladat Felelős Határidő 

A dolgozók éves beosztásának elkészítése vezető-helyettesek 2020. 08. 31. 

Jelenléti ívek kiadása, bekérése vezető-helyettesek Minden hónap utolsó, ill. 
első munkanapján 

Szabadságok nyilvántartása vezető-helyettesek folyamatos 

Szabadságolási terv bekérése dolgozóktól vezető-helyettesek 2021. 03. 15. 

Nyári szabadságok ütemtervének elkészítése vezető-helyettesek 2021. 06. 10. 

Munkaszervezés vezető-helyettesek folyamatos 

Új dolgozó toborzása intézményvezető szükség szerint 

Munkaviszony létesítése intézményvezető, óvodatitkár szükség szerint 

Munkaviszony megszűntetése intézményvezető, óvodatitkár szükség szerint 

Feladat Felelős Határidő 

Étkezési térítési díjkedvezmény 
igénybevételével kapcsolatos szülői 
kérelmek rögzítése 

óvodatitkár folyamatos 

Étkezési díjfizetéssel kapcs. dok. óvodatitkár minden hó utolsó napja 

Lemondások és jóváírások egyeztetése óvodatitkár minden hó utolsó napja 

Készpénz elszámolások vezetése óvodatitkár 
szükség szerint,  
a felvételtől számított  
30 napon belül 

Normatíva igénylés 2021-re intézményvezető 2020. 10-11. hó 
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8. Gyermek- és ifjúságvédelemi feladatok ellátása 

A Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézménnyel folyamatban van együttműködési 
megállapodás kötése, mely értelmében intézményünk gyermekvédelmi munkáját októbertől szociális 
segítő támogatná. 

Cél: 

- a gyermekek hátrányos helyzetének csökkentése,  

- a veszélyezettség kialakulásának megelőzése,  

- segítségnyújtás,  

- együttműködés a társintézményekkel és szakemberekkel, 

- szoros kapcsolat kialakítása a segítséget kérő, ill. segítségre szoruló családokkal. 

Feladat: A prevenció, a gyermekek hátrányos helyzetének csökkentése, a veszélyeztetettség 
felismerése, segítségnyújtás, valamint együttműködés a külső intézményekkel, szakemberekkel. Az 

óvodai szociális segítő szolgáltatás bevezetése, működtetése. 

Felelősök: intézményvezető, Pomázi úton Egeiné Stenger Beáta, Szalonka u. Kristófiné Elsholtz 

Ildikó és minden óvodapedagógus. 

Megvalósítás tervezett menete Felelős Határidő 

Gyermekvédelmi szempontból veszélyeztetett, 
hátrányos helyzetű, nehezen nevelhető 
gyermekek feltérképezése a csoportokban 

óvodapedagógusok 2020. 09. 30. 

A gyermekvédelmi nyilvántartás 
felülvizsgálata, aktualizálása 

óvodapedagógusok 2020. 10. 05. 

Jelzőrendszeri találkozókon részvétel intézményvezető, 
gyermekvédelmi felelősök 

meghirdetett időpontokban 

Igény szerint részvétel a családlátogatásokon, 
konzultáció a szülőkkel 

óvodapedagógusok folyamatos 

Októberi statisztikához adatok gyűjtése intézményvezető, 

óvodatitkárok 

2020. 09. 30. 

Szükség szerinti kapcsolattartás, konzultáció a 
családsegítővel, a gyámügyi csoporttal 

gyermekvédelmi felelősök, 
intézményvezető, 
óvodapedagógusok 

folyamatos 

Normatíva lemondás-pótigény intézményvezető 
2020. 10. hó 

2021. 05. hó 

Normatíva elszámolás intézményvezető 2021. 01. hó 

Költségvetési keret felhasználásának 

figyelemmel kísérése 
intézményvezető folyamatos 

Kiadások, bevételek rögzítése óvodatitkár folyamatos 

Átutalások előkészítése intézményvezető folyamatos 

Költségvetési terv elkészítése intézményvezető Fenntartó hat. meg 

Költségvetés módosítási kérelem intézményvezető 
szükség szerint május, 
szeptember, november 

Munkaruha/védőruha nyilvántartás 
vezetése 

óvodatitkár folyamatos 
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Alapítványi támogatáshoz információk 
nyújtása 

óvodapedagógusok folyamatos 

Folyamatos tájékozódás az 
óvodapedagógusoktól a gyermekek, családok 
helyzetéről 

intézményvezető folyamatos 

Kapcsolattartás a Pedagógiai Szakszolgálattal, 
a Családsegítővel és a Gyermekjóléti 
Szolgálattal 

intézményvezető folyamatos 

Gyermekvédelmi munka értékelése gyermekvédelmi felelősök, 
intézményvezető 

2021. 04. 30. 

9. Pályázatokkal összefüggő feladatok 

2020 tavaszán intézményünk az Óvodai testnevelés és játékos sporttevékenység támogatása 
pályázaton 575.000 Ft-ot nyert, aminek célja, hogy mindkét feladat ellátási helyünket felszereljünk a 
gyermekek speciális mozgásfejlesztéséhez szükséges eszközökkel. 

Feladat Felelős Határidő 

A támogatási szerződésben foglaltak betartása. intézményvezető 2020. 12. 31. 

A pályázatban szereplő eszközök beszerzése intézményvezető 2020. 10. 30. 

A pályázati pénz elszámolása intézményvezető 2020. 12. 31. 

A korábbi évek gyakorlatához hasonlóan igyekszünk az intézményünk számára releváns pályázatokat 
felkutatni és a kiírásnak megfelelően pályázni, hogy eszközparkunkat, működési feltételeinket tovább 
tudjuk javítani. 

10. Ösztönző rendszer működtetése 

Eszköz Jellemzője Időszak 

Jutalom – pénzbeli juttatás 

Kollégák munkájának elismerése, melyre minden évben 
a Fenntartó által biztosított keretösszeg áll az intézmény 
rendelkezésére. Szétosztása a vezetői team feladata.  

2020. december 

Pótszabadság 
Jelentős többletmunka elismeréséért, illetve 
továbbtanulás támogatásáért kapható.  szükség szerint 

Városi díjra jelölés 

Magas színvonalú munkavégzés, közösségért tett 
szolgálat elismerésének módja a kolléga felterjesztése 
városi díjra, és/vagy az intézmény alapítványának 
díjára, melyek minden évben a Városi Pedagógusnap 
rendezvényén, kerülnek átadásra. 
 

2021. 03. 20. 

Alapítványi díjra jelölés 

Az intézmény alapítványának díja. Kollégák szavazata 
alapján kapja az a kolléga, aki kiemelkedő szakmai 
munkája mellett megbecsült tagja a közösségnek. 

2021. 05. 10. 

11. Biztonságos működéssel kapcsolatos feladatok  

Terület Időpont Felelős 

Munka- tűz- és balesetvédelemi oktatás szervezése 
Minden év augusztusában, 
ill. új dolgozóknak foly.. 

intézményvezető 

Üzemorvosi vizsgálat szervezése 
Minden év augusztusában, 
ill. új dolgozóknak foly.. 

intézményvezető 

Tűzvédelmi szabályzat felülvizsgáltatása a 
Szalonkában 

2020. augusztus-szeptember intézményvezető 

Tűzriadó próba szervezése 2020. szeptember vége intézményvezető 

HACCP rendszer működtetése folyamatos vezetői team, 
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konyhások, 
HACCP felelősök 

Energiával való takarékoskodás folyamatos vezetői team 

Hatékony anyagfelhasználás folyamatos vezetői team 

Munka és egészségvédelmi szabályok betartása folyamatos vezetői team 

Berendezések rendeltetésszerű használata folyamatos vezetői team 

Karbantartást igénylő készülékek (liftek, kazánok, 

riasztóberendezések) felülvizsgálata 

folyamatosan, szerződés 
szerint 

intézményvezető 

Udvari játszótéri eszközök felülvizsgálata 
folyamatosan, jogszabály 
szerint 

intézményvezető, 

kertész-karbantartók 

Tűzvédelmi felülvizsgálat elvégeztetése - intézményvezető 

Érintésvédelmi felülvizsgálat elvégeztetése minden 

épületben 
2020. 09 

intézményvezető 

Villámvédelmi felülvizsgálat elvégeztetése - intézményvezető 

Villamos berendezések tűzvédelmi szabványossága - intézményvezető 

Járványügyi helyzet, egészségügyi veszélyhelyzet 

A koronavírus miatt 2020 tavaszán elrendelt járványügyi veszélyhelyzet azonnali intézkedéseket tett 
szükségessé. Ezeket az intézkedéseket az intézmény Szabályzat pandémiás veszélyhelyzet, 
egészségügyi veszélyhelyzet idejére vonatkozó működési rendről című dokumentuma tartalmazza (ld. 

4. sz. melléklet) 

A szabályzat tartalma az aktuális járványügyi intézkedésekkel összhangban szükség szerint módosul. 
További szakmai segítséget a helyi gyermekorvosokkal, szakemberekkel történő folyamatos 
konzultáció során kapunk. 

A veszélyhelyzet jelenleg is fennáll, és várható, hogy ismét szigorú korlátozások mellett kell majd a 
nevelő-oktató munkát megvalósítani. 

12. Felújítási, karbantartási feladatok 

Pomázi út 
Szalonka u. Nagy épület Kis épület 

 Mosdóhelyiségek felújítása 

 Szúnyoghálók felszerelése 

 Irodaszékek cseréje 

 Konyhában padlóburkolat cseréje 

 Konyhai munkafelületek cseréje 

 homokozók takaróponyváinak, 
árnyékolóinak cseréje  

 gyermekasztalok cseréje 

 Mosdóhelyiségek felújítása 

 Szúnyoghálók felszerelése 

 gyermekasztalok cseréje 

 Törtbetonnal fedett udvarrész 
burkolatának cseréje 

 Gyermek mosdóhelyiségek 
részleges felújítása (válaszfalak) 

 Épületillesztésnél beázás 
megszüntetése, 

 Nyílászárók javítása 

 Udvaron gerendák bádogfedése 

 Udvar vízelvezetésének megoldása 

 Homokozók cseréje 

 Udvari kijárat rögzítésének  
megerősítése 

 Linóleum-hibák javíttatása 

 Villámhárítók javíttatása 
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13. Ellenőrzési feladatok 

13.1. Pedagógiai munka ellenőrzése 

A belső és külső szakmai ellenőrzések során annak feltárása folyik, milyen módon és mértékben 

jelennek meg a pedagógus munkájában az alábbi szakmai tartalmak: 

 az intézmény saját elvárásainak való megfelelés 

 az általános pedagógiai szempontoknak való megfelelés 

 mesterségbeli tudás a pedagógus kompetenciák mentén 

 szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 

 pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó 
önreflexió. 

 a tanulás támogatása 

 a gyermek személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos 

helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 
gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez, oktatásához 
szükséges megfelelő módszertani felkészültség 

 a gyermekcsoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a 
különböző társadalmi- kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, csoportvezetői 
tevékenység 

 pedagógiai folyamatok és a gyermekek személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, 

elemzése 

 kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás 

 elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért 

13.1.1. Belső szakmai ellenőrzés 

Önértékelés és vezetői ellenőrzés - Belső Önértékelést támogató munkaCsoport (BÖCS) 

Vezetője: Deák Józsefné 

Tagok:  Bucsánszki Beáta 

 Nagyvátiné Rusznyák Rita 

 Nagy Zsóka 

 Egeiné Stenger Beáta 

Cél Feladat Határidő Felelős 

Önértékelési 
rendszer 

működtetése, 
pedagógiai 
munka 

támogatása, 
tanfelügyeleti 
látogatás 
előkészítése 

A nevelési évben várható feladatokkal kapcsolatos 
információk megosztása a nevelőtestülettel, 
alkalmazotti közösséggel. 

2020. 08. 24. intézményvezető 

A Belső Önértékelést támogató munkaCsoport 
(BÖCS) létrehozása 

2020. 08. 17. intézményvezető 

A pedagógus önértékelési eljárásban 2020/2021. 

nevelési évben érintettek körének meghatározása, 
látogatások időpontjainak előirányzása  

2020. 08. 24. BÖCS vezetője 

A pedagógusok önértékelési eljárásrendjének 
működtetése. 

folyamatos BÖCS vezetője 

OH látogatás előtt 15 nappal a vezetői és az 
intézményi önértékelés feltöltése az OH felületre 

 
BÖCS 
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Minden pedagógusunk önértékelése megtörtént az elmúlt években, ezért pedagógus önértékelést erre a 
nevelési évre nem tervezünk. 

A támogatócsoport feladata a minősítési és tanfelügyeleti látogatásokkal kapcsolatos feladatok 
ellátása. 

A vezetői ellenőrzések feladata a támogatás, a szakmai munka színvonalának megtartása, emelése, az 
erősségek és fejlesztendő területek feltárása, esetleges differenciálás objektív alapokra helyezése. 

Partnereink elégedettségének mérése 

Partnereink elégedettségének mérését nagy valószínűséggel a korábbi gyakorlattól eltérően online 
formában fogjuk tudni elvégezni, melynek eredményét a működés irányának meghatározásához, a 
minőség javításához kívánjuk felhasználni. 

Cél Módszer Feladat Határidő Felelős 

Kollégák 
elégedettségének 
mérése 

kérdőíves 
felmérés 

kérdőív összeállítása 2021.01.15.. BÖCS 

megkérdezettek körének 
meghatározása 

2021.01.31. 

érintettek  tájékoztatása 2021.02.15. 

kérdőívek kiküldése 2021.02.15. 

beérkezett adatok elemzése 2021.03.15. 

eredményről érintettek 
tájékoztatása 

2021.03.30. 

fejlesztési terv készítése 2021.04.30. 

Szülők 
elégedettségének 
mérése 

kérdőíves 
felmérés 

kérdőív összeállítása 2021.01.15. BÖCS 

megkérdezettek körének 
meghatározása 

2021.01.31. 

érintettek  tájékoztatása 2021.02.15. 

kérdőívek kiküldése 2021.02.15. 

beérkezett adatok elemzése 2021.03.15. 

eredményről érintettek 
tájékoztatása 

2021.03.30. 

fejlesztési terv készítése 2021.04.30. 

Fenntartó 
elégedettségének 
mérése 

interjú kérdések összeállítása 2021.01.15. BÖCS 

megkérdezettek körének 
meghatározása 

2021.01.31. 

érintettek  tájékoztatása 2021.02.15. 

kérdések előre megküldése 2021.02.15. 

interjú elkészítése 2021.02.28. 

eredmény elemzése 2021.03.15. 

eredményről érintettek 
tájékoztatása 

2021.03.30. 

fejlesztési terv készítése 2021.04.30. 
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13.1.2. Külső szakmai ellenőrzés – minősítés és tanfelügyelet 

 Minősítés 
 

2020. évi minősítési eljárás 

 

2021. évi minősítési eljárás 

Minősítési eljárásban a Pedagógus II. célfokozat megszerzésére egy kolléga jelentkezett, és került be 

az OH 2021. évi eljárásrendjébe. 

Résztvevő pedagógus: Bodrogai Andrea logopédus (Szalonka u.) 

 

2022. évi minősítési eljárás 

 

Cél Feladat Határidő Felelős 

A 2020. évi minősítési 
eljárásban részt vevő 
kollégák 2020 
tavaszán meghiúsult 
látogatásainak, 
portfólióvédéseinek 
megvalósítása. 

A látogatásokra az intézményi delegált 
kijelölése. 

megvalósult intézményvezető 

Az intézményi delegált értékeli a portfóliót. OH által kijelölt 
dátum 

intézményi delegált 

A látogatások feltételeinek biztosítása. OH által kijelölt 
dátum 

intézményvezető 

Cél Feladat Határidő Felelős 

A 2021. évi 
minősítési eljárással 
kapcsolatos 

aktualitások 
határidőre történő 
teljesítése 

Érintett pedagógusok feltöltik a felületre 
portfóliójukat. 

2020. 11. 25. érintett 
óvodapedagógusok 

A látogatásokra az intézményi delegált 
kijelölése. 

OH által kijelölt 
dátum 

intézményvezető 

Az intézményi delegált értékeli a portfóliót. OH által kijelölt 
dátum 

intézményi delegált 

A látogatások feltételeinek biztosítása. OH által kijelölt 
dátum 

intézményvezető 

Cél Feladat Határidő Felelős 

A 2022. évi 
minősítési eljárással 
kapcsolatos 

tennivalók határidőre 
történő teljesítése. 

Pedagógusok tájékoztatása a következő évi 
minősítési eljárásban érintettek köréről, a 
minősítés menetéről, információforrásokról. 

2021. március intézményvezető 

A minősítési eljárásra történő jelentkezésekhez 
szükséges, két példányban kitöltött jelentkezési 
lapok befogadása, aláírása, lepecsételése, az 
első példány iktatása, a másodpéldány átadása 
a pedagógusnak.  
A pedagógusok jelentkezésének rögzítése az 
OH által működtetett informatikai támogató 
rendszerben.  

2021. április 15. intézményvezető 

A nem kötelező minősítési eljárásban résztvevő 
pedagógusok jelentkezésének rögzítése az OH 
által működtetett informatikai támogató 
rendszerben. 

2021. május 10. intézményvezető 
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 Tanfelügyelet 
 

Az Oktatási Hivatal 2020. szeptember 3-án tette közzé a 2021. évi tanfelügyeleti eljárásokat, mely 
szerint székhelyünkön intézményi tanfelügyelet lesz. 2020. november 30-án közlik a tanfelügyelet 
időpontját, annak függvényében kell majd a feladatokat elvégezni. 

13.2. Tanügyi dokumentumok intézményvezetői ellenőrzése 

13.3. Munkaügyi feladatok, dokumentáció ellenőrzése 

13.4. Gazdálkodással kapcsolatos munkavégzés ellenőrzése 

Feladat Felelős Határidő 

2020/2021. mulasztási naplók ellenőrzése intézményvezető, 
vezető-helyettesek 

2020. szeptember 30. 

2021. február 15. 
2021. június 15. 

2020/2021. csoportnaplók ellenőrzése intézményvezető, 
vezető-helyettesek 

2020. szeptember 30. 

2021. február 15. 
2021. június 15. 

és/vagy 

csoportlátogatáskor 
Projektek meglétének ellenőrzése intézményvezető 2020. szeptember 15. 

Gyermekek egyéni dokumentációja intézményvezető folyamatos 

Szülői értekezletek jegyzőkönyvei intézményvezető Évente min. két 
alkalommal 

Feladat Felelős Határidő 

Jelenléti ívek vezetésének ellenőrzése vezető-helyettesek Minden hónap utolsó 
napja 

Személyi anyagok ellenőrzése intézményvezető 2020. október 31. 
2021. május 31. 

Feladat Felelős Határidő 

Étkezési térítési díjkedvezmény 
igénybevételével kapcsolatos szülői kérelmek 
meglétének ellenőrzése 

óvodatitkár folyamatos 

Étkezési díjfizetéssel kapcs. dok. ell. óvodatitkár minden hó utolsó napja 

Lemondások és jóváírások egyeztetése óvodatitkár minden hó utolsó napja 

Készpénz elszámolások  óvodatitkár szükség szerint,  
a felvételtől számított  
30 napon belül 

Költségvetési keret felhasználásának 

figyelemmel kísérése 

intézményvezető folyamatos 
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13.5. Biztonságos működéssel kapcsolatos feladatok ellátásának ellenőrzése 

Terület Időpont Felelős 

Munka- tűz- és balesetvédelemi oktatás 
érvényességének ellenőrzése 

2020. 09. 01-ig, 

ill. új dolgozóknak foly. intézményvezető 

Egészségügyi kiskönyvek érvényességének 
ellenőrzése 

2020. 09. 01-ig, 

ill. új dolgozóknak foly. intézményvezető 

HACCP rendszer működtetésének ellenőrzése folyamatos 

vezetői team, 
konyhások, 
HACCP felelősök 

Energiával való takarékoskodás ellenőrzése 
folyamatos vezetői team 

Hatékony anyagfelhasználás ellenőrzése 
folyamatos vezetői team 

Munka és egészségvédelmi szabályok betartásának 
ellenőrzése 

folyamatos vezetői team 

Berendezések rendeltetésszerű  
használatának ellenőrzése 

folyamatos vezetői team 

Udvari játékeszközök nyilvántartásba vetetése, 
hatósági ellenőriztetése, folyamatos állapotfelmérése 

szükség szerint,  
ellenőrzési napló szerint 

intézményvezető 

Tűzvédelmi felülvizsgálat érvényességének 
figyelemmel kísérése 

szükség szerint 
intézményvezető 

Érintésvédelmi felülvizsgálat érvényességének 
figyelemmel kísérése 

szükség szerint 
intézményvezető 

Villámvédelmi felülvizsgálat érvényességének 
figyelemmel kísérése 

szükség szerint 
intézményvezető 

13.6. Tárgyi eszközök meglétének, állapotának ellenőrzése 

14. Kapcsolatok, együttműködés 

A járványügyi veszélyhelyzetből adódóan jelentős változás állt be a kapcsolattartás formáiban, 
gyakoriságában. A személyes találkozások helyett a digitális kapcsolattartás vette át a főbb szerepet. 
Ennek megfelelően bővíteni kell az intézmény eszközállományát további laptopok, tabletek 

beszerzésével, hogy a kollégák számára az online óvoda működtetéséhez biztosítva legyenek a 
feltételek. 

 

Feladat Felelős Határidő 

Helyiségleltárok elkészítése ott dolgozó kollégák június 15. 

Átfogó leltár intézményvezető december 31. 

Selejtezés intézményvezető augusztus 31. 
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14.1. Belső kapcsolatok erősítését segítő feladatok, szervezetfejlesztés 

Cél Feladat Felelős 

Új kollégák 
beilleszkedésének segítése 

„Mentor” kolléga kijelölése, 

folyamatos figyelem, segítés a 

munkakezdés első napjától. 

intézményvezető, 
vezető-helyettesek,  

kijelölt kollégák 

Szakmai elköteleződés 
erősítése 

Továbbképzések szervezése. 

Munkaközösség alakítása. 
Bevonás feladatokba. 
Team munkák előtérbe helyezése. 

intézményvezető 

Munkatársi kapcsolatok 
erősítése 

Dolgozói ünnep szervezése, közös 
programok, hagyományok, 
működtetése. 

intézményvezető 

Összetartozás érzésének 
erősítése 

Intézményi rendezvények alkalmával 
saját logóval ellátott póló viselése. 

intézményvezető 

Erősségek és fejlesztendő 
területek feltérképezése 

Munkatársi elégedettségi kérdőív 

 

intézményvezető 

14.2. Szülői kapcsolattartás feladatai 

Szülői értekezletek tartása 

Intézményvezető által tartott szülői értekezletek, tájékoztatók 

Téma Tervezett időpont 

Tájékoztató az intézmény iránt érdeklődő szülőknek az intézmény 
házirendjéről, a pedagógiai program tartalmáról, a helyi sajátosságokról 2021. 04. 14. 

Új gyermekek szüleinek szülői értekezlet az intézmény házirendjéről, a 
pedagógiai program tartalmáról, a helyi sajátosságokról 2021. 06. 09 

Óvodapedagógusok által tartott szülői értekezletek 

Téma Tervezett időpont 

Nevelési év aktualitásai, csoportjellemzők, programok ismertetése, SzK 
választás, stb. 2020. 09. 13-ig 

Második félév aktualitásai, beiskolázás, aktualitások óvodaped. döntés szerint 

Új gyermekek szüleinek tájékoztató a csoport szokásrendjéről, a 
beszoktatásról, és a családlátogatás idejének egyeztetése 

2021. 06. 09. 

Fogadó órák tartása 

Célja, a szülő egyéni problémáinak, kéréseinek, igényeinek, elégedettségének vagy 
elégedetlenségének megbeszélése, illetve a szülők tájékoztatása gyermekük neveltségi, fejlesztési 
szintjéről. 

 Időpont Felelős 

Az intézményvezető által tartott  szükség és igény szerint, egyeztetett időpontban intézményvezető 

Az óvodapedagógusok által tartott kéthavonta, ezen kívül szükség és igény szerint, 
egyeztetett időpontban, csoportnaplóban 
dokumentálva 

óvodapedagógusok 

Logopédusok, gyógypedagógusok 
által tartott 

Szükség és igény szerint, előre egyeztetett 
időpontban. 

logopédusok, 
gyógypedagógusok 
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Szakmai nyílt napok tartása 

Célja Formája Tervezett ideje Felelőse 

Szülők betekintést 
nyerhessenek az 

óvodában folyó 
szakmai munkába. 

Kis létszámban  
(1-2 fő) együtt töltheti a 

délelőttöt a csoporttal. 

A nevelési év során 
bármikor, a csoport 
óvodapedagógusaival 
egyeztetett napon. 

óvodapedagógusok 

A leendő óvodás 
gyermekek és szüleik 
megismerkedhessenek 

az intézménnyel, a 
pedagógusokkal. 

Szülők a gyermekeikkel 

két órát tölthetnek 
intézményünkben, akár 
minden csoportot 

végiglátogatva. 

2021. 04. 17. intézményvezető 

Szülői közösség munkájával kapcsolatos feladatok 

Célja: - a szülők konstruktív bevonása az óvodai nevelésbe, 

 - a feladatok ismertetése, 

 - a döntési, véleményezési, egyetértési, javaslattételi jogok gyakorlása 

 

Feladat Határidő Felelős 

Szülői közösség tagjainak megválasztása 2020. 09. 11. óvodapedagógusok 

SzK szülői értekezletek 

2020. 09. 19. 

2021. 02. 

és szükség szerint 
intézményvezető 

Egyéb kapcsolattartás az intézmény és SzK között folyamatos intézményvezető 

Éves munkaterv véleményeztetése 2020. 09. 11. intézményvezető 

Elkészült alapdokumentum-módosítások 
véleményeztetése 

szükség szerint intézményvezető 

Részvétel SzK értekezleteken  Egyeztetés szerint Szk elnök, 
intézményvezető 

14.3. Német Nemzetiségi Önkormányzat, Német Nemzetiségi Egyesület 

Intézményünkben, egy óvodai csoportban (Harkály csoport) folyik német nemzetiségi nevelés. 2019 

őszétől a város Német Nemzetiségi Önkormányzatának új vezetése van, elnökével Lávinger Ildikóval 
a Német Nemzetiség Egyesület vezetője Wágnerné Klupp Katalin segítségével megkezdődött a 

kapcsolatépítés. Célunk konstruktív együttműködés a gyermekek magas színvonalú óvodai 
nemzetiségi nevelésének megvalósulásáért. 

Tartalma a 2020/2021. nevelési évben: 

 együttműködési megállapodás kötése, 

 véleménynyilvánítási jog gyakorlása az intézmény alapdokumentumainak módosításakor, 

 hagyományőrző eseményeken való részvétel, 

 részvétel a városi Német Nemzetiségi Napon. 

A német nemzetiségi csoport éves munkatervét a 3. számú melléklet tartalmazza. 
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14.4. Egyéb partnerekkel történő kapcsolattartás 

Partner Együttműködés formája Várható tartalma 

Fenntartó Személyes, telefonos és 
elektronikus 

kapcsolattartás. 

Érintettség esetén részvétel bizottsági üléseken. 
Érintettség esetén részvétel képviselő-testületi 
üléseken. 
Vezetői értekezletek, fogadóórák, konzultációk, 
működési feladatokban együttműködés. 
A vezetői és intézményi önértékeléshez szükséges 
interjú elkészítése. 

Molnár István Lotár 

madarász 

Személyes kapcsolattartás 
az érintett csoportok 
pedagógusaival, 
gyermekeknek tartott 

foglalkozások vezetése 

Előre egyeztetett időpontban és tartalommal 
foglalkozások vezetése 

4 alkalommal a csoportokban 

4 alkalommal külső helyszínen 

Budakalászi Telepi 
Óvoda 

Személyes, telefonos és 
elektronikus 

kapcsolattartás. 

Napi szintű kapcsolat az intézményvezetők között 
(információcsere, egyeztetések, megbeszélések, közös 
munkák, intézményi programok látogatása, stb.). 
Munkakapcsolat az óvodatitkárok között. 

Bölcsőde Személyes, telefonos és 
elektronikus 

kapcsolattartás. 

tájékoztatás,  
egyeztetés 

Társóvodák Személyes, telefonos és 

elektronikus 

kapcsolattartás. 

információcsere, 
megbeszélések, 
szakmai kooperáció 

Telepi Iskola Személyes, telefonos és 
elektronikus kapcsolattartás 

információcsere,  
szakmai kooperáció 

Kalász Iskola Személyes, telefonos és 
elektronikus kapcsolattartás 

információcsere, 
látogatás,  
szakmai kooperáció 

Egészségügyi 
szolgáltatók 

Személyes, telefonos és 
elektronikus kapcsolattartás 

szűrővizsgálatok, 
információcsere 

Pedagógiai 
Szakszolgálat 

Személyes, telefonos és 
elektronikus kapcsolattartás 

vizsgálati kérelmek továbbítása, 
kooperáció gyermekek vizsgálaton való részvételéhez 
(szülők figyelmeztetése), 
adatközlés, adategyeztetés, 
szűrések összehangolása, 
látogatások, szakmai konzultációk. 

Pedagógiai 
Szakszolgálat 
Szakértői Bizottságok 

Telefonos kapcsolattartás, 
levelezés. 

vizsgálati, felülvizsgálati kérelmek küldése, 
beküldött anyagok útjának követése 

Családsegítő és 
Gyermekjóléti 
Szolgálat 

Személyes és telefonos 
kapcsolattartás. 

Jelzőrendszeri találkozókon való részvétel, 
telefonon tanácskérés.  
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Kós Károly 
Művelődési Ház 

Személyes, telefonos és 
elektronikus kapcsolattartás 

Városi rendezvényeken segítségnyújtás szervezési 
feladatok ellátásában a munkatervben leírtaknak 
megfelelően, egyeztetések az intézményt érintő 
rendezvények előtt, 
programokon való részvétel. 

Helyi média Személyes, telefonos és 
elektronikus 

kapcsolattartás. 

Havi rendszerességgel az intézmény működésével 
kapcsolatos újságcikkek küldése, új képek biztosítása.  

Intézményi, városi rendezvények alkalmával 
riportkészítés lehetőségének biztosítása. 

Szakirányú képzéssel 
foglalkozó 
felsőoktatási 
intézmények 

Személyes, telefonos és 
elektronikus 

kapcsolattartás. 

Hallgatók gyakorlati képzésével kapcsolatos 
ügyintézések kezelése. 
Hallgatók gyakorlati képzésével kapcsolatos szakmai 
kérdések megvitatása. 
Továbbképzési lehetőségekkel kapcsolatos 
információgyűjtés. 

Napvirág Idősek 
Otthona 

Személyes és telefonos 
kapcsolattartás. 

Karácsonykor és Anyák napja alkalmából műsort 
adnak gyermekeink az otthon lakóinak. 

Kalász Művészeti 
Iskola 

Személyes kapcsolattartás.  
(Dobák Katalin) 

Rendezvényeken fellépés, közös műsor készítése: 
 

Junior Zrt. Személyes, telefonos, 
elektronikus 

kapcsolattartás. 

Étkezés rendelése, problémák kezelése, egyeztető 
fórum. 

Katolikus és 
református egyház 

Személyes kapcsolat. Szülői igényre hitoktatás szervezése, feltételek 
biztosítása. 

Honlap működtetése 

Az intézmény honlapjának frissítését egy kollégánk látja el. Neki köszönhetően partnereink 
naprakészen értesülhetnek az intézményt érintő eseményekről, tájékozódhatnak intézményünk 
működéséről. 

Budakalászi Hírmondó 

A helyi újságban megjelenő cikkek megírását és a szerkesztővel történő kapcsolattartást Mogyorósi 
Rita Ilona óvodatitkár vállalta. 

A cikkek leadásának határideje: minden hónap utolsó csütörtöke.  

15. Az intézményt érintő programok, rendezvények 

Intézményi programok, rendezvények 

A járványügyi veszélyhelyzet miatt programjaink, rendezvényeink az első félévben elmaradnak, vagy 
korlátozottan, a javasolt előírások betartásával kerülhetnek megszervezésre. 

Program Várható időpontja Felelősök 

Szüreti mulatság elmarad  

Állatok Világnapja 2020.10.02. óvodapedagógusok 

Fényképezés elmarad  

Márton nap 2020.11.11.  

Adventi kézműves délután elmarad  

1-3 gyertyagyújtás Pomázi út 2020.11.27. 

2020.12.04. 
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2020.12.11. 

Szalonka 

2020.11.26. 

2020.12.03. 

2020.12.10. 

 

Városi gyertyagyújtás 2020.12.12.  

Mikulás 2020.12.07.  

Idősek otthona Karácsony elmarad  

Luca napi vásár elmarad.  

4. gyertyagyújtás és 
Gyermek Karácsony 

Pomázi út 2020.12.18.  

Szalonka 2020.12.17.  

Medve nap   

Pizsama-party   

Farsang   

Téltemetés   

Március 15-i megemlékezés   

Húsvét   

Föld Napja   

Német Nemzetiségi Nap   

Anyák Napja   

Idősek otthona Anyák Napja   

Nyitnikék Nap   

Évzárók   

Gyermeknap   

Az intézmény dolgozóinak tervezett programok 

Program Várható időpontja Felelős 

Kirándulás  intézményvezető 

Adventi kórus (városi gyertyagy.) 2020.12.12. intézményvezető 

Karácsonyi ünnepség 2020.12.12. intézményvezető 

Várostakarításon részvétel  intézményvezető 

Városi Pedagógus Nap  intézményvezető 

Évzáró bográcsolás  intézményvezető 

Városi rendezvények, melyeken a kollégák segítőként fognak részt venni 

Program Várható időpontja Résztvevő kollégák 

Tour de Kalász elmarad  

Tófutás elmarad  

Idősek karácsonya 2020.12.  

Tófutás 2021. Nagy Csilla Teréz 

Bucsánszki Beáta 

Hegedűs Magdolna 

Kristófiné Elsholtz Ildikó 

Sitkovics Eszter 

Kolozsiné Szebellédy Dóra 

Kocsisné Varga Nikoletta 
Alexandra 

Kevélyre fel 2021.05.01. Bácskay Melinda 

Egeiné Stenger Beáta 

Dobák Katalin 

Kardosné Simon Zsuzsanna 









 

3. sz. melléklet  

Német nemzetiségi nevelés munkaterve 

a 2020-2021. nevelési évre 

Csoportunkban kiemelt jelentőséget tulajdonítunk a német nemzetiségi nevelésnek, így 
fontos, hogy a gyermekek játékos módon ismerkedhessenek a nyelvvel, valamint a német 
nemzetiségi hagyományokkal, ünnepekkel, szokásokkal. Igyekszünk kihasználni az abban 
rejlő lehetőséget, hogy az utóbbi években egyre több család költözik haza Németországból, 
így ezek a szülők jól beszélnek németül és gyermekeiknek sok esetben anyanyelvük a német. 
A németül jól beszélő gyermekek tudják segíteni társaikat, így még inkább elkerülhető az 
egyik nyelvről a másikra való fordítás. 

A projektek kezdetekor az ismereteket magyar nyelven alapozzuk meg, valamint törekszünk a 
témákhoz kapcsolódó német nyelvű alapszókincs elsajátíttatására. Az aktuális téma hosszától 
függően 2-3 új dalt, verset, vagy mondókát tanulunk. A már ismerteket az év folyamán 
rendszeresen ismételjük, felelevenítjük, és igyekszünk az ünnepekhez kapcsolódó német 
nemzetiségi hagyományokat is megismertetni gyermekeinkkel. A projekteken kívül is 
törekszünk a rendszeresen nyelvhasználatra, ezzel is segítve a kicsik német nyelvű 
szókincsének bővítését. 

A szeptember hónap a befogadás időszaka. A biztonságos környezet, szoros felnőtt-gyerek 

kapcsolat előfeltétele a gyermekek nyelvi fejlődésének, ebben a hónapban ez a kiemelt 
feladatunk.  

A következő időszakban a kisebbségi nyelvre való figyelni tudás alapjait teremtjük meg 

(egyszerű mondókák, simogatók, lovagoltatók, ujj-játékok, altatók). Ezt követően a nyelv  
iránti érdeklődés fenntartását célozzuk meg, változatos nyelvi élmények biztosításával 
(egyszerűbb mesék, mondókák, bábozás). A második félévben törekszünk a nyelvi élmények 
körének bővítésére, a kisebbségi nyelv iránti pozitív beállítódás kialakításának érdekében.  
Az elsajátított alapszókincset folyamatosan gyakoroltatjuk, a beszédkedv fokozását 
körjátékok, mozgásos játékok, mondókák, mesék, képeskönyvek történetének felidézésével 
kívánjuk elérni. 

Idei projektjeink címe: 

 Erdei állatok/Tiere im Wald 

 Testünk testápolás/Unsere Körper und die Körperplege 

 Márton nap/Martins Tag 

 Bolygók, csillagok/ Planeten und Sterne 

 Advent  

 Mikulás várás/ Der Nikolaus kommt bald 

 Játékaim/ Meine Spilzeuge 

 Cirkuszolunk/ Wir machen Zirkus 

 Farsang/Fasching 

 Csodálatos teremtmények/ Wunderbare Geschöpfe 

 Gyí paci, paripa.../Hopp, hopp, hopp… 

 Rétek mezők állatai/ Tiere auf dem Feld, und auf der Wiese 

 Nemzetiségi hét/ Tage der Deutsche Nationalitäten 





 

 

4. sz. melléklet 

 

BUDAKALÁSZI NYITNIKÉK ÓVODA 

SZABÁLYZAT  

Pandémiás veszélyhelyzet, 
egészségügyi veszélyhelyzet idejére 

vonatkozó működési rendről 

 2020.  

Harmadik, 2020. szeptember 1-től érvénybe lépő változat. 



Budakalászi Nyitnikék Óvoda   Intézményi működési rend rendkívüli veszélyhelyzetben 2020 

1 

 

INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI REND EGÉSZSÉGÜGYI VESZÉLYHELYZETBEN  

1. Jogszabályi háttér, a szabályzat készítését alátámasztó dokumentumok 

 A Kormány 41/2020. (III. 11.) Korm. rendelete az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető 
tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, 
a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet 

során teendő intézkedésekről. 

 A Kormány 45/2020. (III. 14.) Korm. rendelete az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető 
tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, 
a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet 
során teendő intézkedésekről (II.) 

 2020. március 14-i polgármesteri levél. 

 Nemzeti Pedagógus Kar ajánlása 2020. március 24. 

 Oktatási Hivatal módszertani ajánlása 

 EMMI Köznevelési intézmények számára kiadott intézkedési terve 

2. Alapelvek 

Az EMMI, az NNK és az Operatív Törzs ajánlásának figyelembe vétele: 

 fokozott fertőtlenítés, takarítás bevezetése, 

 távmunka támogatása. A feladatellátási helyeken csak azok, és annyi ideig tartózkodjanak, ami 
elengedhetetlenül fontos. 

 az intézmény területén védőfelszerelés viselése (minimum szájmaszk), 

  személyes érintkezések számának minimálisra csökkentése, ajánlott távolság megtartásával, 

 kapcsolattartást elsősorban elektronikus úton (email, Skype, Facebook, Google Hangouts, stb.) 

kell megvalósítani 

 a változásokról az érintettek folyamatos tájékoztatása 

3. A szabályzat hatálya 

Jelen szabályzat egészségügyi veszélyhelyzet fennállásának idejére szól. 

Érvényes a 2011 Budakalász, Pomázi út 3. székhelyű Budakalászi Nyitnikék Óvoda alkalmazotti 
közösségének tagjaira, és az intézmény területére lépő partnereire. 

4. Működési rend gyermekek ellátásának biztosítása esetén 

A 2020. április 27-én megjelent 152/2020. Korm.rendelet értelmében 2020. április 30-tól biztosítani 
kell az ügyeletet, ha a szülő/gondviselő munka, vagy más ok miatt kéri. 

Az ügyeletes gyermekek elhelyezését elsősorban a székhelyen biztosítjuk, csoportonként legfeljebb 5 
fő gyermek elhelyezésével. 
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Az ügyelet igénybevétele előtt a szülő köteles nyilatkozatot tenni azzal kapcsolatban, hogy gyermeke 

egészséges. (ld. 1. számú melléklet) 

Intézkedési terv a feladatellátás megszervezéséhez, megvalósításához 

Az intézmény vezetése a megelőzést kiemelten szem előtt tartva fokozott figyelmet fordít a 
pandémiát megelőző és a pandémiás időszak alatt ellátandó feladatok tervezésére, 
elvégzésére, az intézmény területén tartózkodó személyek egészségének védelmére. 

Az intézmény jogszabályi előírásoknak megfelelő működtetése az intézményvezető feladata. 
A megvalósítás feladatok/részfeladatok delegálásával történik. 

A megfelelő ellátás biztosításához szükséges kollégák kijelölése és a munkarend megszervezése a 
vezető-helyettesek feladata. 

A pandémiás időszak alatt a kötelezően előírt feladatok hatékony és eredményes ellátását az 
alábbi intézkedési tervek megtartásával kívánjuk elérni: 

4.1. Irányítási, szervezési feladatok 

4.1.1. Általános irányítási, szervezési feladatok 

Feladat Felelős Megvalósítás Idő 

Jogszabályi változások, előírások 
figyelemmel követése 

intézményvezető Megjelenő Magyar Közlöny követése. 
Intézményi e-mail fiókok folyamatos 
figyelemmel kísérése. 
koronavirus.gov.hu figyelemmel kísérése 

naponta több 
alkalommal 

Helyi szabályzatok módosítása intézményvezető Mérlegelési lehetőség esetén konzultáció a 
kollégákkal. 
Megírás, átírás. 
Ha szükséges, véleményezési lehetőség 
biztosítása. 
Érintettek tájékoztatása a módosításról, annak 
szükségességéről. 
Megismerési, elfogadási nyilatkozat aláírása. 

szükség 
szerint 

Nyilatkozatok aláíratása 
munkavállalókkal 

vezető-helyettesek Elkülönített asztalon, helyiségben. 
Fertőtlenítési lehetőség biztosításával 
(tollhoz, kézhez) 

szükség 
szerint 

Tisztítószerek, védőfelszerelések 
beszerzése, biztosítása. 

intézményvezető Saját erőből szájmaszkok varratása. 
Fenntartótól eszközigénylés. 
Kereskedőktől beszerzés. 

szükség 
szerint 

folyamatosan 

vezető-helyettesek Eszközök kollégák rendelkezésére bocsátása szükség 
szerint 

folyamatosan 

tisztítószer 
felelősök 

Raktárkészlet kezelése folyamatosan 

Tájékoztatás, kapcsolattartás intézményvezető 

vezető-helyettesek 

Elektronikus levelek küldésével. 
Online értekezletek alkalmával. 
Telefonos közléssel. 
Személyes találkozás alkalmával. 

folyamatos 

feladat 

Működés felülvizsgálata intézményvezető 

vezető-helyettesek 

Változások figyelemmel kísérése. 
Napi, szóbeli konzultáció. 

folyamatos 

Ellátást kérő családok karantén-

érintettségének ellenőrzése 

intézményvezető Adatszolgáltatás kérése a fenntartó 
közvetítésével. 

folyamatosan, 

lehetőség és 
szükség 
szerint 
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Munkaszervezés vezető-helyettesek Egyeztetést követően. 
Változások függvényében, az alapelvek szem 
előtt tartásával. 
Érintettek értesítése. 
Amennyiben szükséges, dokumentálás. 

folyamatos 

feladat 

Aktív működési terület kijelölése intézményvezető 

vezető-helyettesek 

 

Körülmények mérlegelése. 
Alapelvek szem előtt tartásával döntés. 
Kollégák, szülők értesítés  

szükség 
szerint 

óvodatitkárok Gyermekétkeztetés értesítése szükség 
szerint 

Aktív működési terület előkészítése dajkák, takarítók A kijelölt működési terület 
eszközállományának minimalizálása. 

szükség 
szerint 

Kollégák felkészítése, oktatása intézményvezető Előírások megismertetése. 
Információk biztosítása. 
Elvárások, kötelezettségek ismertetése, 
folyamatos ismétlése. 
Megvalósulás dokumentálása. 

Új információ, 
új szabályzat 
esetén 
azonnal. 

Helyszíni 
munkavégzés 
esetén 

kihagyás utáni 
első munkába 
lépést 
megelőzően. 

Megbetegedés esetén riasztási lánc 
aktiválása. 

intézményvezető ÁNTSZ értesítése. 
Óvoda orvosának értesítése. 
Fenntartó értesítése. 
vedekezesakoznevelesben@emmi.gov.hu 

bejelentés megtétele 

azonnal 

Felhívás kihelyezése, miszerint 
csak egészséges személy léphet az 
intézmény területére. 

intézményvezető A bejáratoknál figyelemfelhívó feliratok 
elhelyezése. 
Nem betartása esetén az érintett személy 
figyelmeztetése, eltávolítása. 

azonnal 

4.1.2. Gyermekek fogadásával kapcsolatos szervezési feladatok 

Feladat Felelős Megvalósítás Idő 

Szülők tájékoztatása intézményvezető Elektronikus levelek küldésével. 
Telefonon. 

szükség 
szerint 

Igények felmérése, étkezés 
megrendelése 

óvodatitkárok lemondom.nyitovi@gmail.com címre küldött 
email-ek, vagy telefonos értesítések alapján 

folyamatosan 

Munkaszervezés vezető-helyettesek Igényfelmérés eredménye alapján szükséges 
minimális humánerőforrás meghatározása. 
Érintettek értesítése. 
Váratlan eseményre felkészülés további 
behívható munkaerő kijelölésével. 

folyamatosan 

Szülői nyilatkozatok aláíratása  vezető-helyettesek Elkülönített asztalon, helyiségben. 
Fertőtlenítési lehetőség biztosításával 
(tollhoz, kézhez) 

naponta, 

szükség 
szerint 

Gyermekek átadás-átvétele zsilipes 
beléptetés esetén 

óvodai dolgozók A családok és a kollégák egészségének 
megóvása érdekében a szülők, hozzátartozók 
az épületen belül csak a két bejárat közötti 
területen tartózkodhatnak.  
Reggel, a nyilatkozat kitöltését követően a 
gyermeket személyes tárgyaival együtt a 
fogadásra kijelölt óvodai dolgozó veszi át, és 
viszi az öltözőbe. 
Délután a szülő szintén a két ajtó közötti 

folyamatosan 

mailto:vedekezesakoznevelesben@emmi.gov.hu
mailto:lemondom.nyitovi@gmail.com
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területen veszi át gyermekét az óvodai 

dolgozótól. 
Tájékoztatás, kapcsolattartás intézményvezető 

vezető-helyettesek 

Elektronikus levelek küldésével. 
Online értekezletek alkalmával. 
Telefonos közléssel. 
Személyes találkozás alkalmával. 

folyamatos 

feladat 

Működés felülvizsgálata intézményvezető 

vezető-helyettesek 

Változások figyelemmel kísérése. 
Napi, szóbeli konzultáció. 

folyamatos 

feladat 

Ügyeletet kérő családok karantén-

érintettségének ellenőrzése 

intézményvezető Adatszolgáltatás kérése a fenntartó 
közvetítésével. 

folyamatosan 

szükség 
szerint 

Munkaszervezés vezető-helyettesek Egyeztetést követően. 
Változások függvényében, az alapelvek szem 
előtt tartásával. 
Érintettek értesítése. 
Amennyiben szükséges, dokumentálás. 

folyamatos 

feladat 

Aktív működési terület kijelölése intézményvezető 

vezető-helyettesek 

 

Körülmények mérlegelése. 
Alapelvek szem előtt tartásával döntés. 
Kollégák, szülők értesítés  

szükség 
szerint 

óvodatitkárok Gyermekétkeztetés értesítése szükség 
szerint 

Aktív működési terület előkészítése dajkák, takarítók A kijelölt működési terület 
eszközállományának minimalizálása. 

szükség 
szerint 

4.2. Személyek higiéniai, egészségvédelmi feladatai 

4.2.1. Munkavállalókra vonatkozó előírások 

Feladat Felelős Megvalósítás Idő 

Védőfelszerelés biztosítása intézményvezető A munkavállalók számára az intézmény 
biztosít személyenként 3 db mosható, 
vasalható textil maszkot. 
Gumikesztyű viselésére a lehetőséget 
biztosítani kell. Használata nem kötelező, a 
gyakori, előírásnak megfelelő kézmosás 
kiváltja. 
A gyermekekkel szoros kontaktusba kerülő 
munkavállalóknak szájmaszkon kívül 
védőszemüveg/arcpajzs viselését az 
intézmény lehetővé teszi. 

Kihagyás után 
a helyszíni 
munkavégzést 
megelőzően. 

Maszk kötelező viselése az 
intézmény területén zárt térben. 

munkavállaló,  A maszkok az előírt ideig viselhetőek, 
megfelelő időnkénti cseréjükről az érintettnek 
kell gondoskodnia. 

folyamatosan 

Szájmaszkok kezelése munkavállaló Felvételt követően nem szabad hozzányúlni, 
levenni csak az előírt ajánlás alapján lehet. 
Eldobható maszkot a kijelölt tárolóba lehet 

elhelyezni. 

Mosható maszkot levétel után két réteg 
nejlonba helyezve, lezárva kell tárolni. 
A munkaruházat, szájmaszkok fertőtlenítő 
kezelése a munkavállaló feladata. 

folyamatosan, 

szükség 
szerint 

Belépés előtt kézfertőtlenítés. munkavállaló,  A kihelyezett alkoholos kézfertőtlenítőszer 
használata.  

minden 

belépés előtt 
Belépést követően öltözőben 
felsőruházat cseréje 

 

munkavállaló Utcai ruházatot a dolgozó nevével ellátott 
nejlonba helyezést követően lehet a 
szekrénybe tenni. 

intézménybe 
belépést 
követően 
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Kézmosás/kézfertőtlenítést követően 
elkülönítve tárolt munkaruházat felvétele. 

azonnal 

Fertőtlenítő kézmosás munkavállaló Fertőtlenítő hatású kéztisztítóval, a 
mosdóhelyiségekben elhelyezett útmutató 
szerint. 

Munkakezdés előtt, minden munkafolyamat 

előtt, szükség esetén utána is (pl. gyermek 
öltöztetése), vécéhasználat után, köhögés, 
tüsszentés, haj, arc érintése után, dohányzás 
után. 
Textil törölköző használata tilos, kézszárító 
vagy papírtörlő használata kötelező. 

Gyakran, 

minimum a 

megjelölt 
tevékenységek 
előtt, után. 

Személyek közötti 1,5-2 méteres 
távolság megtartása. 

munkavállaló,  Felnőttek esetében kerülni kell a személyes 
kontaktusokat, de ha elkerülhetetlen, akkor 
igyekezni kell a személyek között ajánlott 
távolságot megtartani! 
Gyermek-felnőtt kontaktus esetén, a gyermek 
igényét, szükségletét figyelembe véve, az 
egészségügyi kockázatot és a rendelkezésre 
álló védelmet mérlegelve az optimális 
minimumra kell törekedni. (Ha sír, ölbe kell 
venni, gondozási feladatokat maradéktalanul 
el kell látni, stb.) 

betartása 
folyamatosan 

kötelező 

Megbetegedés esetén azonnali 
elkülönítés, jelentési kötelezettség 
az intézményvezetés felé. 

munkavállaló Bármiféle megbetegedésre utaló tünet 
jelentkezése esetén haladéktalanul értesíteni 
kell az intézmény vezetőjét/valamelyik 
vezető-helyettesét! 

szükség 
szerint azonnal 

4.2.2. Gyermekekhez kapcsolódó higiéniai, egészségvédelmi előírások 

Feladat Felelős Megvalósítás Idő 

Belépés előtt a szülőnek 
fertőtlenítenie kell önmaga és 
gyermeke kezét. 

szülő Kihelyezett fertőtlenítőszer segítségével. minden 

belépés előtt 

Csak egészséges gyermek 
tartózkodhat az intézményben. 

szülő A szülő otthon figyeli gyermeke egészségi 
állapotát, arról nyilatkozatot tesz. 

óvodakezdés 
előtt, családi 
okok miatti 

hiányzás után 
az első óvodai 

nap reggelén 

óvodapedagógusok Fokozottan figyelik a rájuk bízott gyermekek 
egészségi állapotát, kedélyállapotát, és tünet, 
vagy betegség gyanú esetén haladéktalanul 
elkülönítik a gyermeket, értesítik a szülőket, 
és az intézmény vezetőjét. 

folyamatosan 

Csak a legszükségesebb tárgyakat 
hozzák a gyermekek magukkal. 

szülő, gyermeket 
átvevő óvodai 
dolgozó 

A kívülről jövő kórokozók minimalizálása 
érdekében kérjük, hogy az óvodai öltözeten, 
váltóruhákon kívül legfeljebb csak 1 db, az 
elalvást, szülőtől való elválást megkönnyítő 
tárgyat hozzanak a gyermekek magukkal. 

naponta 

Fertőtlenítő kézmosás óvodai dolgozók A gyermekek fertőtlenítőszeres, alapos 
kézmosására fokozott figyelmet kell 
fordítani! Mindenképpen szükséges a 
felügyelet mellett történő kézmosás: 
reggeli érkezést követően, már az átöltözés 
előtt, átöltözést követően, 
tevékenységváltás előtt,  

folyamatosan, 

szüksége 
szerint a 

felsoroltak 

figyelembe 

vételével 
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szükség esetén utána is (pl. étkezés) 
vécéhasználat után 

köhögés, tüsszentés után, saját, vagy másnak 
az orra, szája érintése után. 

Utcai és óvodai ruházat elkülönített 
kezelése 

óvodai dolgozók Az érkező gyermekek felsőruházatát az 
átvételt követően le kell cserélni, az utcai 
ruházatot nejlonba, vagy külön, zárható 
szekrénybe kell rakni. 
 

naponta 

Betegség, vagy betegség gyanú 
esetén értesítési kötelezettség. 

óvodai dolgozók A gyermeknél az óvodai ellátás ideje alatt 
jelentkező bármiféle megbetegedésre utaló 
tünet észlelése esetén az óvodapedagógusnak 
azonnali jelentési kötelezettsége van az 
intézményvezető és a szülő felé. 

szükség 
szerint azonnal 

4.2.3. Szülőkre, egyéb partnerekre vonatkozó előírások 

Feladat Felelős Megvalósítás Idő 

Csak egészséges személy, léphet az 
intézmény területére. 

szülő, egyéb 
partner 

A bejáratnál elhelyezett feliratok 
remélhetőleg időben tájékoztatást nyújtanak 
az érintetteknek. 

belépés előtt 

Kötelező a maszk, érintés nélküli 
viselése az intézmény területén. 

szülő, egyéb 
partner 

A maszkok az előírt ideig viselhetőek, 
megfelelő időnkénti cseréjükről az érintettnek 
kell gondoskodnia. 

 

folyamatosan 

Belépés előtt kézfertőtlenítés. szülő, egyéb 
partner 

A kihelyezett alkoholos kézfertőtlenítőszer 
használata.  

minden 

belépés előtt 
Zsilipes beléptetés esetén az 
épületben csak a két bejárati ajtó 
között lévő területen 
tartózkodhatnak. 

szülő, egyéb 
partner 

A tájékoztató táblák szerint kell a szülőknek 
eljárniuk. 
Egy időben csak egy háztartásban élő 
személyek és a kijelölt óvodai dolgozó 
tartózkodhat a kijelölt területen. 

óvodába 
érkezéskor 

A bejáratnál elhelyezett asztalnál 
nyilatkozat kitöltése, hogy az 
óvodai ellátást igénybe vevő 
gyermek egészséges. 

szülő, óvodai 
dolgozó 

A szülő köteles figyelni, hogy gyermeke nem 
mutat-e betegségtüneteket, kedélyváltozást. 
Felelősen meg kell tudnia ítélni, hogy 
egészséges-e, és erről minden nap 

nyilatkozatot kell tennie a bejáratnál 
elhelyezett lapon. 

Az óvodai dolgozónak a gyermek átvétele 
előtt ellenőriznie kell, hogy a szülő a 
szükséges nyilatkozatot megtette-e. 

óvodakezdés 
előtt, családi 
okok miatti 

hiányzást 
követően 
közvetlenül 
óvodakezdés 
előtt 

Gyermekek átadás-átvétele zsilipes 
beléptetés esetén. 

óvodai dolgozók A családok és a kollégák egészségének 
megóvása érdekében a szülők, hozzátartozók 
az épületen belül csak a két bejárat közötti 
területen tartózkodhatnak.  
Reggel, a nyilatkozat kitöltését követően a 
gyermeket személyes tárgyaival együtt a 
fogadásra kijelölt óvodai dolgozó veszi át, és 
viszi az öltözőbe. 
Délután a szülő szintén a két ajtó közötti 
területen veszi át gyermekét az óvodai 
dolgozótól. 

folyamatosan 

Személyek közötti 1,5-2 méteres 
távolság megtartása. 

szülő, óvodai 
dolgozó 

Felnőttek esetében kerülni kell a személyes 
kontaktust, de ha elkerülhetetlen, akkor 
igyekezni kell a személyek között ajánlott 
távolságot megtartani! 

betartása 
folyamatosan 

kötelező 

Betegség esetén értesítési szülő, egyéb A gyermeknél, vagy közeli hozzátartozójánál szükség 
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kötelezettség partner jelentkező bármiféle megbetegedésre utaló 
tünet észlelése esetén a 
szülőnek/gondviselőnek haladéktalanul 
értesítenie kell az intézményt! 
Bármilyen betegségtünet miatti hiányzást 
követően a gyermek csak orvosi igazolással 
látogathatja újra az intézményt. 

szerint azonnal 

4.3. Tárgyi környezet takarítási, fertőtlenítési feladatai 

Feladat Felelős Megvalósítás Idő 

Takarítási útmutató elkészítése,  intézményvezető Előírások figyelembe vételével. 2020.05.02. 

Takarítási útmutató kihelyezése intézményvezető Érintett helyiségekben. 2020.05.04 

Takarítási útmutató megismertetése intézményvezető 

vezető-helyettesek 

Technikai dolgozókkal a kihagyást követő 
első munkanap kezdetén. 
Erről szóló dokumentum aláíratása. 

folyamatosan, 

szükség 
szerint 

Hulladékkezelés munkavállalók Pandémiás időszakban az intézményben 
keletkező minden hulladékot veszélyes 
hulladékként kell kezelni! Lehetőség szerint 
kézi érintés nélkül kell a fedeles tárolókat 
használni, de ha ez elkerülhetetlen, utána 
kötelező az alapos, fertőtlenítő kézmosás! 
Az épületben használt tárolók ürítésekor 
gumikesztyűt viselve,a hulladékot dupla 
szemeteszsákban lehet a kinti tárolóba tenni. 

szükség 
szerint, 

de minimum 

minden zárás 
előtt 

A tárgyi környezetre vonatkozó takarítási, fertőtlenítési feladatokat részletesen a 2. számú 
mellékletben található takarítási útmutatók tartalmazzák. 

5. Gyermekfelügyelet nélküli működés 

Rendkívüli szünet elrendelése esetén, illetve amennyiben egy gyermek számára sem kérnek a szülők 
óvodai elhelyezést, az alábbi működési rend lép életbe: 

Információs ügyelet biztosítása minden munkanapon 7-13 óráig a Pomázi úti székhelyen. 

Étkezést rendelő családoknak az élelem átvételi lehetőségének biztosítása a Pomázi úti székhelyen 
munkanapokon 11-12 óra között. Megnövekedett igény esetén a csoportosulás kialakulásának 
elkerülése érdekében az átvételi idő bővítése szükséges. 

Gyermekfelügyelet nélküli működés esetén az intézmény alkalmazotti közössége az alábbi munkarend 
szerint látja el feladatát: 

Munkakör Munkavég-

zés helye 

Feladat 

Intézményvezető Székhely, 
otthon 

Munkaköri leírásnak megfelelően.  

Vezető-helyettesek Otthon 

Fel.ell.helyen 

Munkaköri leírásnak megfelelően 

Óvodapedagógusok Otthon 

Fel.ell.helyen 
 elektronikus kapcsolattartás szülőkkel, gyermekekkel. Pl.: 

o projektek, játékos tevékenység ötletek megosztása 

o hang és video üzenetek, mesék, dalok küldése 

o online fogadóóra 
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 adminisztrációs feladatok elvégzése 

o csoportnapló vezetése 

o gyermekek fejlődéskövető dokumentációjának rendezése, vezetése 

o évértékelés elkészítése 

 szakmai megújulás, kompetenciák fejlesztése 

o online továbbképzéseken részvétel 

o szakirodalom tanulmányozása,  

o IKT képességek fejlesztése 

 részvétel a munkatervben szereplő digitális intézményi projektgyűjtemény 
létrehozásában 

 online szakmai megbeszéléseken, értekezleteken való részvétel, 

 a következő nevelési év előkészítése team munkában a közvetlen 
kollégákkal, illetve a fejlesztő kollégákkal 

o befogadási terv, 

o  nevelési terv,  

o éves terv,  

o projekt tervek 

o egyéni fejlesztési tervek előkészítése 

 konzultációk egyéb partnerekkel  

 foglalkoztatási eszközök rendezése 

 a köv. nev. évben megrendezésre kerülő rendezvények, ünnepek 
előkészítése, szervezési feladatainak elvégzése 

Logopédusok Otthon 

Fel.ell.helyen 
 elektronikus kapcsolattartás szülőkkel, gyermekekkel 

 online órák tartása 

 adminisztrációs feladatok elvégzése 

 szakmai megújulás, kompetenciák fejlesztése 

o online továbbképzéseken részvétel 

o szakirodalom tanulmányozása,  

o IKT képességek fejlesztése 

 a következő nevelési év előkészítése egyéni, illetve team munkában az 
érintett kollégákkal (gyógyped., logopédus, óvped.) 

 foglalkoztatási eszközök rendezése 

 a köv. nev. évben megrendezésre kerülő rendezvények, ünnepek 
előkészítése, szervezési feladatainak elvégzése 

Gyógypedagógusok Otthon 

Fel.ell.helyen 
 elektronikus kapcsolattartás szülőkkel, gyermekekkel 

 online órák tartása 

 adminisztrációs feladatok elvégzése 
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 szakmai megújulás, kompetenciák fejlesztése 

o online továbbképzéseken részvétel 

o szakirodalom tanulmányozása,  

o IKT képességek fejlesztése 

 a következő nevelési év előkészítése egyéni, illetve team munkában az 
érintett kollégákkal (gyógyped., logopédus, óvped.) 

 foglalkoztatási eszközök rendezése 

 a köv. nev. évben megrendezésre kerülő rendezvények, ünnepek 
előkészítése, szervezési feladatainak elvégzése 

Pedagógiai 
asszisztensek 

Otthon 

Fel.ell.helyen 
 szakmai kompetenciák fejlesztése az intézmény az intézmény pedagógiai 

programja, szakirodalom alapján 

 konzultáció a pedagógusokkal, 

 óvodapedagógusok  munkájának segítése, előkészítése (anyaggyűjtés)  

 foglalkoztatási eszközök rendezése 

 a köv. nev. évben megrendezésre kerülő rendezvények, ünnepek 
előkészítése, szervezési feladatainak elvégzése 

  
Óvodatitkárok Otthon Munkaköri leírásnak megfelelően 

 

Dajkák Otthon, 

Önkormány-

zatnál 
Fel.ell.helyen 

 óvodai textíliák karbantartása, javítása (lepedővarrás, jelek hímzése, stb.) 

 könyvek, játékok javítása 

 takarítási útmutató kidolgozása (team munka) 

 saját munkaterület tisztán tartása 

 növénygondozás 

 raktárak, egyéb helyiségek rendezése, takarítása 

 a köv. nev. évben megrendezésre kerülő rendezvények, ünnepek 
előkészítése, szervezési feladatainak elvégzése 

 saját vállalás alapján kertgondozási feladatok végzése 

Konyhások Otthon 

Fel.ell.helyen 
 takarítási útmutató kidolgozása (team munka) 

 HACCP ismeretek felfrissítése, adaptálása 

 saját munkaterület tisztán tartása 

 raktárak, egyéb helyiségek rendezése, takarítása 

 növénygondozás 

 a köv. nev. évben megrendezésre kerülő rendezvények, ünnepek 
előkészítése, szervezési feladatainak elvégzése 

 saját vállalás alapján kertgondozási feladatok végzése 

Takarítók Otthon 

Fel.ell.helyen 
 saját munkaterület tisztán tartása 

 mosás  
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 vasalás 

 raktárak, egyéb helyiségek rendezése, takarítása 

 növénygondozás 

 a köv. nev. évben megrendezésre kerülő rendezvények, ünnepek 

előkészítése, szervezési feladatainak elvégzése 

 saját vállalás alapján kertgondozási feladatok végzése 

Kertész-karbantart. Fel.ell.helyen Munkaköri leírásnak megfelelően 

 

A 3. számú mellékletben található Munkavégzés nyilvántartása c. nyomtatványt minden 

kolléga köteles naprakészen vezetni és minden hétfőn 10 óráig a területileg illetékes vezető-

helyettesnek elektronikusan megküldeni. 

Munkavégzés céljából történő kapcsolattartást úgy kell megszervezni, hogy abba az 
intézményvezető, és a vezető-helyettesek betekintést nyerhessenek. (Ajánlott az intézményi 
lev-lista használata, illetve ha a csoportnak zárt Facebook csoportja van, akkor abba felvétel.) 

Vezetői engedéllyel otthoni munkavégzéshez az intézményből elvihető dokumentumok: 

 csoportnapló 

 gyermekek fejlődéskövetését tartalmazó dokumentumok 

Az Oktatási Hivatal módszertani ajánlása alapján, - a teljesség igénye nélkül -, az alábbi 
linkek segíthetik a kollégák munkavégzését, szakmai megújulását: 

Az óvoda belső világa:  
1. https://uni-eszterhazy.hu/public/uploads/mozgasos-jatekok_5551e3be52c44.pdf  

2. www.kormocikatalin.hu  

3. www.gobelorsolya.hu  

Tevékenységterületekhez kapcsolható gyűjtemények:  

Versek, dalok, alkotások:  
4. www.ovi-suli.hu  

5. https://ovoda.webnode.hu/  

6. https://mindenovi.gportal.hu/gindex.php?pg=27836882  

7. https://egyszervolt.hu/  

8. http://webovoda.blogspot.com/  

9. https://jatsszunk-egyutt.hu/  

10. https://gyerekkucko.eoldal.hu/  

11. http://dalokversek.hu/  

 

Mesék:  
12. www.mesepedagogia.hu  

13. https://avarfalvimesek.blog.hu/2015/03/02/jo_reggelt_tavasztunder  

14. https://bookrkids.com  

 





  

 

 

 

1. számú melléklet 

NYILATKOZAT 

Alulírott szülő/gondviselő kijelentem, hogy gyermekem …………………………………………………… szül. hely: 

……………………………………….., szül. idő: ……………………………………….. a mai naptól egészségesen veszi 

igénybe az óvodai ellátást (tetű- és rühmentes, nem észlelhetőek az alábbi tünetek: láz, torokfájás, 

hányás, hasmenés, bőrkiütés, sárgaság, egyéb súlyosabb bőrelváltozás, bőrgennyedés, váladékozó 

szembetegség, gennyes fül- és orrfolyás), továbbá kijelentem, hogy gyermekem közeli hozzátartozói 

közül senkinél nem valószínűsíthető koronavírus-fertőzöttség. (Nincs tünet, nincs hatósági házi 

karanténban, nem áll a fertőzéssel kapcsolatban kórházi kezelés alatt.)  

Tudomásul veszem, hogy ha a fenti állításokkal kapcsolatban változás következik be, azt 

haladéktalanul jelentenem kell az óvoda vezetőségének. 

Budakalász, 2020. …………………………………..  

………………………………………… 

szülő, gondviselő aláírása 
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BUDAKALÁSZI 
NYITNIKÉK ÓVODA 

 

CSOPORTSZOBA, GYERMEKÖLTÖZŐ és FOLYOSÓ 

 TAKARÍTÁSI - FERTŐTLENÍTÉSI UTASÍTÁSA 

RENDKÍVÜLI IDŐSZAKBAN 
 

Takarítandó felület, 
berendezés, eszköz 

Takarításhoz használt 
A takarítás időpontja Felelős / Ellenőrzi szer eszköz módszer 

megnevezése hatása töménysége behatási 
ideje 

 

Kilincsek 
CCKliniko-Tempo 
kéz- és felületfertőtl. 

tisztítás-
fertőtlenítés 

töményen 1 perc 
eldobható 
törlőkendő 

permetezés, áttörlés 
gyermekek érkezése után, ha van rá mód, 

közben is, alvásidő alatt, zárás előtt 
beosztott 
dajka/vezetés 

Polcok, szekrények, ajtók 
Cleaneco 

felületfertőtl. 
tisztítás-

fertőtlenítés 
töményen 20 perc 

eldobható 
törlőkendő 

permetezés, áttörlés naponta 
beosztott 

dajka/vezetés 

Asztalok, székek 
Cleaneco 

felületfertőtl. 
tisztítás-

fertőtlenítés 
töményen 20 perc 

eldobható 
törlőkendő 

permetezés, áttörlés 
étkezések után, levegőzés előtt,  

esti zárás előtt 
beosztott 

dajka/vezetés 

Padozat felsöprést követően 

Hypo vagy 

tisztítás-

fertőtlenítés 

hígítva: 10 l vízhez 2 dl 

száradás 
kijelölt 

mop, vödör felmosás 

levegőzés alatt, folyosó:csendespihenő 
alatt is, és esti zárás előtt beosztott 

dajka/vezetés 

Whitefresh vagy hígítva: 10 l vízhez 0,5dl 

Cleaneco felületfert. hígítva: 10 l vízhez 5 dl 

Cleaneco padlóápoló tisztít, ápol. hígítva: 10 l vízhez 1,5 dl szükség esetén 

Terítők (műanyag) 
Whitefresh vagy tisztítás-

fertőtlenítés 

hígítva: 2 l vízhez 10 ml 
3 perc 

eldobható 
törlőkendő 

lemosás 
használat után 

beosztott 

dajka/vezetés Bio Food Safe töményen permetezés, áttörlés 

Ablaküveg 
Doma üvegtisztító 

tisztítás töményen - papírtörlő permetezés, áttörlés hetente 
beosztott 
dajka/vezetés Cleaneco üvegtisztító 

Függönyök 
Tomi folyékony 
mosószer tisztítás útmutató szerint 40 ˚C  

gépi mosás, utána ha 
lehet, vasalás 

hetente 
beosztott 

dajka/vezetés 

Tükör 
Doma üvegtisztító 

tisztítás töményen - papírtörlő permetezés, áttörlés levegőzés alatt, esti takarításkor beosztott 

dajka/vezetés Cleaneco üvegtisztító 

Ágyak 
CCKliniko-Tempo 
kéz- és felületfertőtl. 

tisztítás-
fertőtlenítés 

töményen 1 perc 
eldobható 
törlőkendő 

permetezés, áttörlés 
hetente, 

 ill. szüks. esetén  
beosztott 
dajka/vezetés 

Ágynemű 
Tomi folyékony 
mosószer tisztítás útmutató szerint 60 ˚C  

gépi mosás, utána 
vasalás 

hetente 
beosztott 

dajka/vezetés 

Műanyag  játékok 
Hypo vagy tisztítás-

fertőtlenítés 

hígítva: 5 l vízhez 1dl 
3 perc 

eldobható 
törlőkendő 

lemosás, utána vízzel 
alapos öblítés 

hetente 
beosztott 

dajka/vezetés Whitefresh hígítva: 5 l vízhez 25 ml 

Textil játékok 
Tomi folyékony 
mosószer tisztítás útmutató szerint 40 ˚C  

gépi mosás, utána 
vasalás 

hetente 
beosztott 
dajka/vezetés 
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BUDAKALÁSZI 
NYITNIKÉK ÓVODA 

 

GYERMEKMOSDÓ 

 TAKARÍTÁSI - FERTŐTLENÍTÉSI UTASÍTÁSA 

RENDKÍVÜLI IDŐSZAKBAN 
 

Takarítandó felület, 
berendezés, eszköz 

Takarításhoz használt 
A takarítás időpontja Felelős / Ellenőrzi szer eszköz módszer 

megnevezése hatása töménysége behatási 
ideje 

 

Kilincsek 
CCKliniko-Tempo 
kéz- és felületfertőtl. 

tisztítás-
fertőtlenítés 

töményen 1 perc 
eldobható 
törlőkendő 

permetezés, áttörlés 
gyermekek érkezése után, ha van rá mód, 

közben is, alvásidő alatt, zárás előtt 
beosztott 
dajka/vezetés 

Polcok, szekrények, ajtók, 
wc válaszfalak 

Cleaneco 

felületfertőtl. 
tisztítás-

fertőtlenítés 
töményen 20 perc 

eldobható 
törlőkendő 

permetezés, áttörlés naponta 
beosztott 

dajka/vezetés 

Padozat felsöprést követően 

Hypo vagy 

tisztítás-
fertőtlenítés 

hígítva: 10 l vízhez 2 dl 

száradás 
kijelölt 

mop, vödör felmosás 

délelőtt a levegőzés alatt, csendespihenő 
alatt, és esti zárás előtt beosztott 

dajka/vezetés 

Whitefresh vagy hígítva: 10 l vízhez 0,5dl 

Cleaneco felületfert. hígítva: 10 l vízhez 5 dl 

Cleaneco padlóápoló tisztít, ápol. hígítva: 10 l vízhez 1,5 dl szükség esetén 

Szaniterek 
Cleaneco fürdősz.és 
konyhai tisztszer vagy 

tisztítás-

fertőtlenítés 
töményen 5 perc 

eldobható 
törlőkendő, 

permetezés, áttörlés, 
öblítés 

naponta 3x  

de. levegőzés alatt,  
csendespihenő alatt és esti zárás előtt  

beosztott 

dajka/vezetés 

WC ülőke 
CCKliniko-Tempo 

kéz- és felületfertőtl. 
tisztítás-

fertőtlenítés 
töményen 1 perc 

eldobható 
törlőkendő 

permetezés, áttörlés 

naponta minimum 3x  

délelőtt a levegőzés alatt,  
csendespihenő alatt és esti zárás előtt 

beosztott 

dajka/vezetés 

Csempe Whitefresh 
tisztítás-

fertőtlenítés 

hígítva:  
5 l vízhez  25 ml 3 perc 

eldobható 
törlőkendő 

lemosás 
mosdó, wc környékén naponta 3x, egyáb 

helyeken hetente 

beosztott 

dajka/vezetés 

Tükör 
Doma üvegtisztító 

tisztítás töményen - papírtörlő permetezés, áttörlés 
levegőzés alatt, délutáni és esti 

takarításkor 
beosztott 
dajka/vezetés Cleaneco üvegtisztító 

Fogmosópoharak 

Ecolab mosogatószer tisztítás-

fertőtlenítés 
gép beállítása szerint program 

mosogató-

gép 
mosogatás hetente kétszer (ajánlott: kedd, péntek.) 

beosztott 

dajka/vezetés Cleaneco fürdősz.és 
konyhai tisztszer  

tisztítás, 
vízkőeltáv. töményen 3 perc 

eldobható 
törlőkendő 

permetezés, áttörlés, 
alapos öblítés 

szükség esetén, mosogatógépben történő 
tisztítás előtt 

Ablaküveg 
Doma üvegtisztító 

tisztítás töményen - papírtörlő permetezés, áttörlés hetente 
beosztott 
dajka/vezetés Cleaneco üvegtisztító 

Függönyök 

Tomi folyékony 
mosószer tisztítás útmutató szerint 40 ˚C  

gépi mosás, utána ha 
lehet, vasalás 

hetente 
beosztott 

dajka/vezetés 
Whitefresh 

tisztítás-
fertőtlenítés 

hígítva: 10 l vízhez 0,5dl 3 perc 
eldobható 
törlőkendő 

permetezés, áttörlés, 
öblítés 
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BUDAKALÁSZI 
NYITNIKÉK ÓVODA 

 

FELNŐTT ÖLTÖZŐ, ÉTKEZŐ, ÉS MOSDÓHELYISÉG 

 TAKARÍTÁSI - FERTŐTLENÍTÉSI UTASÍTÁSA 

RENDKÍVÜLI IDŐSZAKBAN 
 

Takarítandó felület, 
berendezés, eszköz 

Takarításhoz használt 
A takarítás időpontja Felelős / 

Ellenőrzi 
szer eszköz módszer 

megnevezése hatása töménysége behatási ideje 
 

Kilincsek 
CCKliniko-Tempo kéz- 
és felületfertőtleníő 

tisztítás-
fertőtlenítés 

töményen 1 perc 
eldobható 
törlőkendő 

permetezés, áttörlés 
min. 4x/nap, ha va n rá mód, minden 

használat után 
beosztott 
dajka/vezetés 

Polcok, szekrények, 
ajtók 

Cleaneco felületfertőtl. tisztítás-

fertőtlenítés 
töményen 20 perc 

eldobható 
törlőkendő 

permetezés, áttörlés naponta 
beosztott 

dajka/vezetés 

Asztalok, székek Cleaneco felületfertőtl. tisztítás-

fertőtlenítés 
töményen 20 perc 

eldobható 
törlőkendő 

permetezés, áttörlés 
étkezések után, levegőzés előtt,  

esti zárás előtt 
beosztott 

dajka/vezetés 

Padozat felsöprést 
követően 

Hypo vagy 

tisztítás-

fertőtlenítés 

hígítva: 10 l vízhez 2 dl 

száradás kijelölt mop, vödör felmosás 

levegőzés alatt,  
folyosó:csendespihenő alatt is, és 

esti zárás előtt 
beosztott 
dajka/vezetés 

Whitefresh  hígítva: 10 l vízhez 0,5 dl 

Cleaneco felületfert. hígítva: 10 l vízhez 5 dl 

Cleaneco padlóápoló tisztít, ápol. hígítva: 10 l vízhez 1,5 dl szükség esetén 

Terítők (műanyag) 
Whitefresh vagy tisztítás-

fertőtlenítés 

hígítva: 2 l vízhez 10 ml 
3 perc 

eldobható 
törlőkendő 

lemosás 
használat után 

beosztott 

dajka/vezetés Bio Food Safe töményen permetezés, áttörlés 

Ablaküveg 
Doma üvegtisztító 

tisztítás töményen - papírtörlő permetezés, áttörlés hetente 
beosztott 
dajka/vezetés Cleaneco üvegtisztító 

Függönyök 
Tomi folyékony 
mosószer tisztítás útmutató szerint 40 ˚C  

gépi mosás, utána ha lehet, 
vasalás 

hetente 
beosztott 

dajka/vezetés 

Tükör 
Doma üvegtisztító 

tisztítás töményen - papírtörlő permetezés, áttörlés naponta 
beosztott 
dajka/vezetés Cleaneco üvegtisztító 

Szaniterek 
Cleaneco fürdősz.és 
konyhai tisztszer vagy 

tisztítás-
fertőtlenítés 

töményen 5 perc 
eldobható 

törlőkendő, 
permetezés, áttörlés, 

öblítés 

naponta 3x  

de. levegőzés alatt,  
csendespihenő alatt és esti zárás előtt  

beosztott 
dajka/vezetés 

Csempe Whitefresh 
tisztítás-

fertőtlenítés 
hígítva: 5 l vízhez 25 ml 3 perc 

eldobható 
törlőkendő 

lemosás 
mosdó, wc környékén naponta 3x, 

egyáb helyeken hetente 

beosztott 

dajka/vezetés 

Konyhai berendezések 
CCKliniko-Tempo kéz- 
és felületfertőtleníő 

tisztítás-
fertőtlenítés 

töményen 1 perc 
eldobható 
törlőkendő 

permetezés, áttörlés 
hetente, 

 ill. szüks. esetén  
beosztott 
dajka/vezetés 

Hűtő 

Hypo vagy tisztítás-

fertőtlenítés 

hígítva: 5 l vízhez 1dl 
3 perc 

eldobható 
törlőkendő 

lemosás, utána vízzel 
alapos öblítés 

szükség szerint, minimum hetente  beosztott 

dajka/vezetés 
Whitefresh hígítva:5 l vízhez 25 ml 
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BUDAKALÁSZI 
NYITNIKÉK ÓVODA 

Pomázi út „A” konyha 

TAKARÍTÁSI - FERTŐTLENÍTÉSI UTASÍTÁS 
TÁLALÓKONYHA 

 

Takarítandó felület, berendezés, 
eszköz 

Takarításhoz használt 
A takarítás 
időpontja 

Felelős / Ellenőrzi szer eszköz módszer 
megnevezése hatása töménysége behatási ideje 

 

Élelmiszerrel közvetlenül 
érintkezhető felületek 

Cleaneco                    

Bio Food Safe antib. 

tisztítás-

fertőtlenítés 
töményen száradás eldobható törlőkendő áttörlés használat után konyhás/vezetőség 

Kézi mosogatás 
Cleaneco kétfázisú 
mosogatószer 

tisztítás-

fertőtlenítés 
hígítva: 1%-os oldat 10 perc eldobható törlőkendő 

mosás, folyóvizes 
öblítés 

szüksége szerint konyhás/vezetőség 

Tárolópolcok 

Cleaneco kétfázisú 
mosogatószer tisztítás-

fertőtlenítés 

hígítva:  
5 l vízhez  50 ml 10 perc 

eldobható törlőkendő lemosás hetente konyhás/vezetőség 

Whitefresh 
hígítva:  
5 l vízhez  25 ml 3 perc 

Rozsdamentes tálalókocsik, 
zsámolyok 

Whitefresh 
tisztítás-
fertőtlenítés 

hígítva:  
5 l vízhez  25 ml 3 perc eldobható törlőkendő lemosás használat után konyhás/vezetőség 

Padozat (felseprést követően) Hypo 
tisztítás-

fertőtlenítés 

hígítva:  
10 l vízhez 2 dl száradás kijelölt mop, vödör felmosás naponta 2x konyhás/vezetőség 

Kézmosók 

Cleaneco fürdősz.és 
konyhai tisztszer vagy tisztítás-

fertőtlenítés 
töményen 5 perc eldobható törlőkendő, permetezés, áttörlés, 

öblítés 

naponta 2x 
konyhás/vezetőség 

Doma vízkőoldó szükség szerint 

Mosogatók 
Hypo 

tisztítás-

fertőtlenítés 

hígítva:  
10 l vízhez 2 dl 3 perc eldobható törlőkendő 

áttörlés, öblítés 

főétkezéseket követ. 
mosogatás után konyhás/vezetőség 

Doma vízkőoldó tisztítás töményen 5 perc   ……….. kefe szükség szerint 

Falikút 
Cleaneco fürdősz. és 
konyhai tisztszer vagy 

tisztítás-
fertőtlenítés töményen 5 perc eldobható törlőkendő, permetezés, áttörlés, 

öblítés 

hetente 
konyhás/vezetőség 

Doma vízkőoldó tisztítás szükség szerint 

Kilincsek 
CCKliniko-Tempo kéz- 

és felületfertőtleníő 

tisztítás-

fertőtlenítés 
töményen 1 perc eldobható törlőkendő permetezés, áttörlés használat után 

beosztott 

dajka/vezetés 

Csempe Whitefresh 
tisztítás-

fertőtlenítés 

hígítva:  
5 l vízhez  25 ml 3 perc eldobható törlőkendő lemosás hetente konyhás/vezetőség 

Hűtők 

Hypo vagy 
tisztítás-
fertőtlenítés 

hígítva:  
5 l vízhez 1dl 

3 perc eldobható törlőkendő lemosás 

  

Whitefresh 
hígítva:  
5 l vízhez  25 ml hetente konyhás/vezetőség 

Nyílászárók Whitefresh 
tisztítás-

fertőtlenítés 

hígítva:  
5 l vízhez  25 ml 3 perc eldobható törlőkendő lemosás 

ablakok havonta 

ajtók hetente 2x 
konyhás/vezetőség 

Ablaküvegek 
Cleaneco üvegtisztító 

tisztítás töményen - papírtörlő lemosás hetente konyhás/vezetőség 
Doma üvegtisztító 

Lefolyók 
Doma lefolyó- és 
grilltisztító 

tisztítás töményen 2.5-5 dl 15-20 perc - 
hatóidő letelte után  
bő forró vizes öblítés 

szükség szerint konyhás/vezetőség 
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3. számú melléklet 

MUNKAVÉGZÉS NYILVÁNTARTÁSA 

Munkavállaló neve: ……………………………………………………. 

Időszak: ………………………………………………………………….. 

 Munkavégzés tartalma Munkával töltött idő 

Hétfő 

  

Összesen:  

Kedd 

  

Összesen:  

Szerda 

  

Összesen:  

Csütörtök 

  

Összesen:  

Péntek 

  

Összesen:  

 Heti összes óra:  

 












