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A munkaterv az alábbi jogszabályok és szempontok alapján készült: 
 
 

 2011. évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről 

 Magyarország Alaptörvénye 

 2011.évi CXCV. tv. Az államháztartásról 

 2011. évi CIII. törvény népegészségügyi vonatkozása 

 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabad-

ságról 

 A 363/2012. (XII.17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos Alapprogramjáról 

 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények együttműködéséről 

 32/2012. (X.8.) EMMI rendelet 

Sajátos nevelési igényű gyerekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési 

igényű gyerekek oktatásának irányelve kiadásáról 

 229/2012. (VIII.28.) kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény végrehajtásáról 

 26/1997. (IX.3.) NM rendelet egészségügyi ellátásról 

 246/2013. (IX.30.) Korm. rendelet a pedagógus továbbképzésről, és a pedagógus szak-

vizsgáról, a résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről 

 326/2013. (IX.30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közal-

kalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXII 

 I. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról 

 249/2015. (IX.8.) Kormány rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a köz-

alkalmazottak jogállásáról rendelet végrehajtásáról 

 Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez 

 Országos tanfelügyelet, kézikönyv óvodák számára 

 Önértékelési kézikönyv óvodák számára. Oktatási Hivatala 

 Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tan-

évkezdést támogató szakmai anyaga a 2021/2022. évre 

 

A Munkatervben megtervezett programok a járvány helyezettől függően az 

aktuális rendelkezések alapján kerülnek megrendezésre! 

Változások, időpont módosítások előfordulhatnak. 
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1. Helyzetelemzés 
 
1.1. Személyi feltételek 

 
Csoport                Név           Munkakör 

                 Nyuszi Dr. Nagy Istvánné 
Bakonyi Anna 
Dallos Jenőné 

óvodapedagógus 
óvodapedagógus 
dajka 

                 Katica Palotai Tímea 
Rónáné Horváth Szilvia 
Lukács Beáta 

óvodapedagógus 
német nemz.óvodaped. 
dajka 

                 Csiga Timcsuk Blanka 
Somogyi Eszter 
Poldné Brém Anikó 

óvodapedagógus, mk.vez 
óvodapedagógus 
dajka 

                 Cica Péter Katalin 
Szieberth Lívia 
Szilas Alexandra 

óvodapedagógus 
német nemz.óvped. 
dajka 

                 Süni Csőkéné Mester Mónika 
Boros-Appl Melanie 
Galamb Gyuláné 

óvodapedagógus 
óvodapedagógus 
dajka 

                Pillangó Ritter Bernadett 
Horváthné Ipolyi Rebeka 
Csobán Józsefné 

óvodapedagógus 
óvodapedagógus 
dajka 

                Csibe Till Ágnes 
Hockné Sümegi Krisztina 
Kaszti-Illés Mária 

német nemz. óvónő, mk.vez 
német nemz. óvónő 
dajka 
 

               Őzike Bükkösdi Lilla 
Keményfi Márta 
Erdei Csabáné 

óvodapedagógus, mk.vez 
óvodapedagógus, vezető.h. 
dajka 

             Méhecske Némethné Nagy Éva 
Figlerné Erős Mónika 
Monostoriné Bunyevácz 
Dóra 

óvodapedagógus 
óvodapedagógus 
dajka 

              Mazsola Iványi Márta 
Pápainé Deményi Ágnes 
Kovácsné Szabó Hajnalka 

óvodapedagógus, vezető.h 
óvodapedagógus 
dajka 

              Delfin Szakácsné Molnár Ágnes 
Biró-Dobszai Diána 
Eilingsfeld Tiborné 

óvodapedagógus, mk.vez 
óvodapedagógus 
dajka 
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Nevelő munkát segítők Kumli Józsefné 
Boda Márta 
Bosnyákné Németh Mariann 

pedagógiai asszisztens 
pedagógiai asszisztens 
pedagógiai asszisztens 

 Sárosácné Szabó Edina óvodatitkár+ 4 órás takarító 

Technikai alkalmazottak Máté Zoltánné 
Szabó Zoltán 
Tóth László 

takarító 4 órás 
udvaros 6 órás 
karbantartó 4 órás 
 

Függetlenített vezető Baranyiné Belényesi Éva intézményvezető 

 
A jelenleg óvodába járó gyermekek létszáma 2021.10.01.ig: 250 fő 

Az újonnan beíratott gyermekek létszáma a 2021/2022 tanévre: 72 fő 

Jelenleg a szabad férőhelyek száma: 17 

Csoportok száma: 11. 

Tíz csoport vegyes (heterogén) életszervezésű csoportként, egy pedig homogén szervezésű 

kiscsoportként működik. 

 

Tartósan távol lévő dolgozók: 

              GYED: Pázmándi-Gyarmati Anett – óvodapedagógus 

              CSED: Kisfali Viktória – 4 órás dajka 

              GYED: Györök Anikó – pedagógiai asszisztens 

 Az főzőkonyhát a MEVID Zrt. üzemelteti. 

 

Intézményünk hospitálási, gyakorlati helyet biztosít   

 

óvodapedagógus, dajka, pedagógiai asszisztens tanulóknak, valamint lehetőséget biztosítunk az 

érettségire készülő tanulóknak közösségi szolgálatuk teljesítéséhez. 

 

Gyakorlati helyként funkcionál intézményünk a PTE SZESZI-vel kötött együttműködés 

alapján, duális szakképzés keretében. (kisgyermeknevelői képzés) 
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1.2. Továbbképzések, szakmai megújulás 

 

 Figyelemmel kísérjük a továbbképzési lehetőségeket. Elsősorban azoknak a pedagógusoknak 

biztosítjuk a továbbképzéseken való részvételt, akiknek rövid időn belül teljesíteniük kell a 120 

órás továbbképzési kötelezettséget. Előnyben részesítjük a pedagógiai program sajátosságaihoz 

kapcsolódó, valamint a szakmai megújulást segítő továbbképzéseket. Beiskolázásnál 

figyelembe vesszük továbbá a belső önértékelés és a szaktanácsadás által feltárt fejlesztendő 

területeket is. 

 

- DiabMentor továbbképzésekre három dolgozót regisztráltunk.  

 Ez a továbbképzés az 1.típusú diabéteszes, 14 évnél fiatalabb gyermekek nevelési, többcélú 

intézményben akut esetben történő speciális ellátásának lehetőségét hivatott megtanítani. 

-Egy fő beiskolázása közoktatásvezetői szakképzésbe megtörtént.  

-Bosnyákné Németh Mariann pedagógiai asszisztens önköltséges formában végzi a   

gyógypedagógiai a asszisztensi képzést.   

További négy óvodapedagógus továbbképzési kötelezettségének teljesítését szorgalmazzuk a 

tanév során. 

 

               Név      Továbbképzés    Teljesítési határidő 
Bosnyákné Németh Mariann 
Kovácsné Szabó Hajnalka 
Boda Márta 

DiabMentor 
1.típusú cukorbeteg 
gyermekek óvodai ellátása 

2021.szeptember 
30.(B.N.M.) 

Baranyiné Belényesi Éva Közoktatásvezető 2023 
Rónáné Horváth Szilvia Játék és tánc német.nemz. 2023 
Hockné Sümegi Krisztina Játék és tánc német nemz. 2023 
Szieberth Lívia Játék és tánc német nemz.  
Horváthné Ipolyi Rebeka  2023 
Palotai Tímea  2024 
Boros-Appl Melanie  2023 

 
 
1.3. Szakmai tanácsadás igénybevétele 

 
- Csoporttevékenység látogatása, értékelése és a kompetenciák alapján a fejlesztendő 

területek meghatározása. 
 

                Somogyi Eszter - minősülő óvodapedagógus  
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1.4. Minősítések:  
               gyakornokból P/I. be: 
               Somogyi Eszter - portfolió feltöltése  
               P/I-ből P/2-be: 
               Rónáné Horváth Szilvia - portfolió feltöltése (2021. november) 
               Szieberth Lívia - minősítő vizsga: 2021. november 2. 
 

- Szaktanácsadás igénylése az intézmény és önértékelési felület online használatához. 
 

 
1.5. Belső továbbképzések, tudásmegosztás 
 

-  „Veronika” zeneprojekt házi továbbképzés formájában 

-  „Mozgáskotta” módszer további megismertetése az óvodapedagógusokkal 

-  „Komolyzene az óvodában” – hogyan szerettessük meg óvodás gyermekeinkkel a  

         komolyzenét? 

- Német nemzetiségi óvónők belső továbbképzései a kisebbségi önkormányzattal és a        

helyi iskola nemzetiségi pedagógusaival együttműködve. 

- Hospitálási lehetőségek biztosítása intézményen belül egymás csoportjaiban 

- Szakszolgálatok belső továbbképzései kínálat alapján pedagógusok részére 

- Szakemberek előadásai szülők, nevelők számára (pedagógia, pszichológia, fejlesztés) 

              

 

2. SNI ellátás, fejlesztések 
 

 A 2021/2022.-es tanévben eddig nyolc sajátos nevelési igényű gyermek ellátásával 

kapcsolatban kötöttünk megbízási szerződést Horváth Sándor gyógypedagógussal. További egy 

SNI gyermek mozgásfejlesztését Halász Dalma gyógytornász látja el utazó 

gyógypedagógusként. A logopédiai fejlesztést Farkas Dorina logopédus végzi. További három 

gyermek estében várjuk SNI szakértői határozat kiállítását. 

A szakvéleménnyel rendelkező, nem SNI gyermekek fejlesztését egyéni, illetve csoportos 

szervezési formában fejlesztő képesítéssel rendelkező óvodapedagógusok végzik. 
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3. Gyermek és ifjúságvédelem 
 

 A gyermek és ifjúságvédelmi feladatokat megbízott személy látja el. Rendszeresen konzultál 

az óvodapedagógusokkal, akik megfigyeléseikkel, tapasztalataik elmondásával segítik 

munkáját. Évente feltárásra kerülnek a hátrányos és veszélyeztetett családi környezetből az 

óvodába kerülő gyermekek. Figyelemmel kísérjük a rendszeres óvodába járást, a gyermek 

otthoni körülményeit, személyiségük fejlődését, különös tekintettel ügyelünk a SNI gyermekek 

közösségbe való beilleszkedésére. 

A gyermekvédelmi tevékenységet, feladatokat Bertrám Anita Tímea szociális segítő 

közreműködésével látjuk el. 

 

4. Tárgyi feltételek 
 

Óvodánk ideális, a működéshez megfelelő tárgyi feltételekkel rendelkezik. A tovább fejlődés, 

állandó megújulás, alapja a minőségi, esztétikus, biztonságot nyújtó, vonzó környezet 

megteremtésének. 

 

A tárgyi feltételek további fejlesztése 

 

- udvar burkolatának továbbfejlesztése, udvari játékok beszerzése (anyagi források 

arányában) 

- infokommunikációs rendszer felújítása 

- elmaradt javítások, bővítések (vízhálózat korszerűsítése, esővíz elvezetése) 

- hiányzó helyiségek (nevelői szoba, fejlesztőszoba) kialakítása 

- emeleti csoportszobák klimatizálása, nyugati folyosóablakok redőnyözése 

- szelektív hulladékgyűjtés, komposztálás feltételeinek biztosítása 

- előudvar rendezése, műfüvesítése (mezítlábas ösvény, fűszernövény kert, érzékelő já-

tékok telepítése) „MEZÍTLÁBAS PARK” - innováció 

- gyermek mosdók wc. elválasztó elemeinek cseréje 

- bölcsődei csoportszobák és a bölcsőde udvarának felújítása, majdani óvodai csoportok 

kialakításának előkészítése 

- csoportszobák további festése, parketta, elhasználódott bútorok, eszközök folyamatos 

cseréje 
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5. Kiemelt pedagógiai feladatok 
 

 
Fejleszthetőségek, fejlesztési irányok Munkatervi célok, feladatok 
1. „Zöld Óvoda” cím megőrzése 

 
 
 

2. Dolgozók mentálhigiéniájának 
gondozása 

3. Környezetvédelmi nevelés 
megalapozása 

4. Talpboltozat erősítés, tartásjavítás -
egészségvédelem – mezítlábas 
udvarrész 

5. Új eszköz bevezetése a testi, 
szenzomotoros fejlesztésben 

6. Növényismeret (ehető, nem ehető), 
ültetés, növénygondozás 

 
7. Környezetvédelmi tudatosság alakítása 

 
 

 
8. Újrahasznosítás 

 
 

9. „Boldog Óvoda” cím megújítása 
 
 

 
10. Német nemzetiségi csoport beindítása 

két nemzetiségi óvónővel 
 
 

1. Csatlakozás a város „zöld város” 
programjaihoz, további jeles napok 
feltérképezése, beépítése a 
munkatervbe. 

2. Mentálhigiénés előadások, 
csapatépítések 

3. Havasi László, madarász interaktív 
előadásai csoportok számára 

4. Mezítlábas ösvény megvalósítása az 
előudvarban (SZMK) „Zöld óvoda” 

5. Mászófal – projekt megismerése, 
intenzív használata 

6. Fűszernövénykert kialakítása az 
előkertben (pályázat) 
 

7. BIOKOM-tól igényelhető szelektív 
hulladékgyűjtő edények beszerzése, 
használata csoportszinten 

 
8. Komposztáló megpályázása, 

elhelyezése az óvoda udvarán 
 

9. „Boldog Óvoda” program 
elemeinek, ajánlásainak beépítése a 
napi tevékenységekbe. 
 

10. Intenzívebb nyelvhasználat. 
Nemzetiségi hagyományokkal való 
mélyebb ismeretek, programok, 
továbbképzések szervezése. 

Gyermekek fejlődésének nyomon 
követését szolgáló dokumentum 
folyamatos vezetése a kötelező hatéves 
kori tankötelezettség teljesítése okán. 

A fogadóórák időpontjai: októbertől-május, 
tankötelesek korúak esetében február. 
Feladat: a visszacsatolás teljes körű 
megvalósítása. 

Szülőkkel való szorosabb 
együttműködés erősítése a kiemelt 
figyelmet igénylő gyermekek esetében. 
 

Szülők hatékonyabb bevonása az óvoda 
fejlesztő munkájába – óvodai, csoportszintű 
programok, nyílt nap. 
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Szülői felajánlások nagyobb fokú 
kihasználása 
 

„Kozármislenyi óvodáért” alapítvány 
támogatása 

Külső kapcsolatok: a Pedagógiai 
Szakszolgálathoz küldött gyermekek 
nyomon követése és a hatékony 
együttműködés fenntartása 

Visszacsatolások folyamatosan, írásban 
történjenek 

Helyi iskola tanítóival való kapcsolat 
erősítése 
Iskolai fejlesztő pedagógusokkal való 
kapcsolat erősítése 

Folyamatos információcsere, konzultációk, 
gyermekek után követése 

Művelődési házzal való kapcsolat 
erősítése közös programokon keresztül 
 

Együttműködés a közös programok 
szervezésében, bonyolításában. 

Diabelli Művészeti Iskolával való 
kapcsolat felújítása. 
 

 
Rendezvények, hangszerismertetők 
szervezése 
 

Kapcsolatok építése, bővítése a 
különböző médiumokkal (helyi újság, 
televízió) 
 

Folyamatos legyen a sikeres és eredményes 
programok publikálása belső és külső 
partnerek részére 
 

 
 
6. Munkaközösségek és feladataik 
 

Művészeti műhely             - vezető: Timcsuk Blanka 

 

Fejlesztő mk.                     - vezető: Till Ágnes 

 

      Német nemzetiségi mk.    - vezető: Hockné Sümegi Krisztina 

 

     „Zöld”, „Boldog Óvoda”.    - vezető: Szakácsné Molnár Ágnes 

 

BECS mk.                         -  vezető: Bükkösdi Lilla 

 

A munkaközösségek munkaterveiket az óvoda Pedagógiai Programját, valamint a kiemelt 

éves célokat, aktuálisan felmerülő feladatokat figyelembe véve készítik el. 

A munkaközösségek részletes éves munkatervei a mellékletekben találhatóak. 
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7. Eseménynaptár 2021/2022 
       
  időpont                              program               felelős 
SZEPTEMBER 
09.5-30. Szülői értekezletek, 

Munkaközösségi értekezletek 
Óvodapedagógusok 
mk.vezetők 

09.20-24. Mobilitás hete Mazsola, Delfin csop. 
Önkormányzat 

09.22. Autómentes világnap Mazsola, Delfin csop. 
09.23. Hulladékgyűjtés világnapja Mazsola, Delfin csop. 
09.24. fogászati szűrés Baranyiné Belényesi Éva 
09.30. Magyar népmese napja Méhecske csop., Palotai T. 
   
OKTÓBER 
10.01. Zene világnapja - hangszerbemutató Timcsuk B., Iványi M. 

Művészeti iskola 
10.06. Értekezlet Baranyiné B. Éva 
10.07. Madármegfigyelési világnap Havasi László 
10.15. Állatok világnapja Mazsola csop. 
10.18-22. Vitaminhét Csibe csop. 
10.20. Szaktanácsadói látogatás Baranyiné B. Éva, BECS 
10.06. „Erntedankfest” projektnap a Szőnyi u. óvodában Rónáné H.Sz.,Szieberth L., 

Till Á. 
10.20-24. „Játék és tánc a német nemzetiségi óvodákban” német mk. 
10.19. Tevékenység látogatása – minősülés (Sz.L.) Baranyiné B. É., Keményfi M. 
NOVEMBER 
11.02. Minősítő vizsga – Szieberth Lívia - online Baranyiné B. Éva, Keményfi 

Márta 
11.03. Értekezlet Baranyiné B. Éva 
11. Hangoló 1. Keményfi Márta 
11.11. Márton nap 

Márton napi túra 
Cica csop, németes óvónők, 
Művelődési ház 

11.08-12. Fényképezkedés Mihály László 
  

 
 

DECEMBER 
12.01. Értekezlet Baranyiné B. Éva 
12.03. Mese-mese mátka Bükkösdi L., Iványi M., 

Palotai T., Dobszai D. 
12.06. Mikulásünnep Katica csoport 

Művelődési ház 
12.09. Bóbita 1. Rónáné H. Szilvia 
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12.13. Luca napi hagyományok Katica csop. 
12. Madárkarácsony Havasi László 
12.20. Karácsony az óvodában Cica csop. 
12.21. Tantestületi karácsony Baranyiné B. Éva, Bakonyi 

Anna 
12.12. Adventi barkácsolás Szieberth L., Boros-Appl M. 
12, Kamishibai papírszínház - belső továbbképzés Till Ágnes 
12.20-ig Fogadóórák nagycsoportos szülők számára óvodapedagógusok 
JANUÁR 
01.04. Veronika 1. – belső továbbképzés Timcsuk Blanka 
01.05. Értekezlet Baranyiné B. Éva 
01. Zeneiskola műsora Iványi Márta 

Művészeti iskola 
01. Szaktanácsadói látogatás – Somogyi Eszter Baranyiné B. Éva, Bükkösdi 

L. 
01.18-ig Tankötelezettség halasztási kérelmének benyújtása szülő 
FEBRUÁR 
02.01. Veronika 2. – belső továbbképzés Timcsuk Blanka 
02.02. Mackónap Timcsuk Blanka 
02.09. Féléves nevelőtestületi értekezlet NNM-nap Baranyiné B. Éva 
02. Tevékenység látogatása – belső önértékelés Baranyiné B. Éva, Bükkösdi 

L. 
02.21. Farsang Őzike csoport 
02. Tevékenység látogatása – Rónáné Horváth Szilvia Baranyiné B. Éva, Keményfi 

Márta 
02.02. „Zaubermusic Ensemble”zenés foglalkozás Till Ágnes 
MÁRCIUS 
03. Veronika 3. – belső továbbképzés Timcsuk Blanka 
03.02. Értekezlet Baranyiné B. Éva 
03.7. Nemzetközi energiatakarékossági nap Süni csop. 
03.11. Nemzeti ünnep az óvodában Méhecske csop. 
03. Bóbita bábszínház 2. Rónáné Horváth Szilvia 
03.22. Víz világnapja Mazsola, Delfin csop. 
03. „Deutsche Bühne” színházi előadás Boros-Appl M. 
ÁPRILIS 
04.05. Veronika 4. – belső továbbképzés Timcsuk Blanka 
04.06. Értekezlet Baranyiné B. Éva 
04.07. Nyílt nap az óvodában Baranyiné Belényesi Éva, 

óvodapedagógusok 
04.11. Költészet napja Méhecske csop. 
04.20. Húsvét az óvodában Nyuszi csop. 
04.22. Föld napja Csiga csop. 
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04. Tevékenység látogatása – belső önértékelés Baranyiné B. Éva 
04.29. Méhek napja Méhecske csop. 
04.20. Nevelés nélküli munkanap - óvodalátogatás Baranyiné B. Éva 
04.25. „Trachttag”az óvodában Till Á., Hockné S.K. 
04.20.-tól Óvodai beíratás 

 
Baranyiné B. Éva 
Keményfi Márta 
Iványi Márta 

MÁJUS 
05. Anyák napi készülődés Óvodai csoportok 
05.05. Veronika 5. – belső továbbképzés Timcsuk Blanka 
05.04. Értekezlet Baranyiné B. Éva 
05.11. Madarak és fák napja Havasi László 
05.27. Gyermeknap – Hangoló 2. Csibe csop. Keményfi M. 
05.29. Szent Péter-Szent Pál aratási ünnep ügyeletben dolgozó óvped. 
05. Hangszerbemutató - zeneiskola Iványi Márta 

Művészeti iskola 
05. Abschiedfeier- bemutató németes óvónők 
05.10.- Évzárók, ballagások  óvodapedagógusok 
JÚNIUS 
06.03. Nemzeti összefogás napja Pillangó csop. 
06. Pedagógusnap Baranyiné B. Éva 
06.15. Tanévzáró értekezlet Baranyiné B. Éva 
06.15.-ig Kontroll vizsgálatok megkérése Baranyiné Belényesi Éva 

 
 
8. Egyéb szolgáltatások 
8.1. Ingyenes szolgáltatások 

Logopédiai fejlesztés Farkas Dorina 

SNI fejlesztés Horváth Sándor 

Halász Dalma 

Hittan Nagy Mariann (református) 

Nemesné Szauer Ilona (katolikus) 

 

8.2. Választható önköltséges szolgáltatások óvodások számára  

Termeinket igény esetén teremhasználati szerződés megkötését követően használatba bocsát-

juk. A bérleti díj a rendezvényterem használata esetén 3000 Ft/óra a tornaszoba esetében 2000 

Ft./óra. 
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Modern tánc Szigeti Oktávia rendezvényterem 

tornaszoba 

Néptánc Józsa Gergely Néptánc Egye-
sület 

tornaszoba 

Angol Szente Barbara tornaszoba 

Ovi-kosár Tóth József rendezvényterem 

Diabelli Zene-ovi, Rajz zeneiskola 

Úszás   Hullámfürdő 

Foci Kovács Zoltán óvodán kívül 

RSG Jankó Beatrix tornaszoba 

TSMT Herendi Csabáné tornaszoba 

Tornádó Táncegyesület Jancsi Zsolt rendezvényterem 

 

• Úszásoktatás a megszokott feltételekkel, önkormányzati támogatással műkö-
dik. A busz díját a fenntartó átvállalja. 

 

8.3. Egyéb teremhasználat 

asszonytorna Scherdán Zsuzsa tornaszoba 

kungfu Varga Tamás tornaszoba 

aerobic Deutsch Hermina rendezvényterem 

 
 
9. MŰKÖDÉSI TERV 

 
9.1. A nevelési év rendje 
 
Nevelési év időtartama: A nevelési év első napja 2021.09.01. (szerda) utolsó napja 
2022.08.31. 
A nevelőtestület által meghatározott pedagógiai célra öt munkanapot nevelés nélküli    
munkanapként használhatunk fel. 

• Szorgalmi idő: 2021. szeptember 01.-től 2022. május 31.-ig tartó időszak 
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• Nyári életrend: a nyári életrend az iskolai nyári szünet első napjától kezdődik. A nyári 
időszakban az intézmény összevont csoportokkal üzemel. 

• A nyári zárva tartás: a fenntartó jóváhagyásával, előzetes szülői igényfelmérés alapján 
történik. 

• Az intézmény nyitvatartása: 6 – 17 óráig 

• Nyílt nap: 2022. 04.07. 

• Óvodai beíratás: fenntartói döntés alapján 2022. április hónap 

9.2. Iskolai szünetek időtartama: 
 

Az iskolai szünetek időpontjában a csoportösszevonásokat tervezünk: 

• Őszi szünet 2021.10.23 - 11.01. A szünet előtti utolsó tanítási nap október 22. (péntek,) 
a szünet utáni első tanítási nap november 2. (kedd) 

• Téli szünet 2021.12.22. – 2022.01.02. A téli szünet előtti utolsó tanítási nap december 
21. (kedd), a szünet utáni első tanítási nap 2022.01.03. (hétfő) 

• Tavaszi szünet 2022.04.14. -04.19. A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap április 13. 
(szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2022.04.20. (szerda) 

• Az iskolai téli szünetben: 2021. december 27-31-ig az óvoda zárva tart, január 03-án 
nyit (előzetesen a szülőket nyilatkoztatva) 

• Áthelyezett munkanap: 2021. december 11. (szombat) 2022., március 26. (szombat) 

A jogszabály által országosan egységesen elrendelt munkanap-áthelyezést – az Nkt.30.§ 
(1) bekezdése értelmében - a nevelési-oktatási intézményekben is alkalmazni kell. 

• Nyári zárva tartás: 2022. augusztus 1-19. 

9.3. Értekezletek 
 

• Nevelési értekezlet az óvodákban 

Ideje: 2021. augusztus 30. 
Felelős: intézményvezető, intézményvezető helyettesek 
Téma: Tanévnyitó értekezlet 

 

• Féléves értekezlet az óvodában 

Ideje: 2022. február 
Felelős: intézményvezető, intézményvezető-helyettesek 
Téma: Féléves értékelés 
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• Tanévzáró értekezlet az óvodákban 

Ideje: 2022. június. 
Felelős: intézményvezető, intézményvezető-helyettesek 
Téma: Az éves munkaterv értékelése, beszámolók 

 
 Munkaértekezletek, munkaközösségi összejövetelek, munkacsoport megbeszélés havi 
rendszerességgel történnek. 
 
9.4. nevelés nélküli munkanap 
(5 napot nem haladhatja meg) 
 

• 2022. tavasz: Óvodalátogatás a siklósi óvodába 

Felelős: intézményvezető, intézményvezető helyettesek 
 
9.5. Fogadóórák, szülői értekezletek 
 

• Szülői értekezlet évente csoportonként minimum két alkalommal 

• Fogadóórák igény szerint, előre megbeszélt időpontban 

9.6. Nemzeti, óvodai ünnepélyek, rendezvények 
• Óvodai szinten 

• Csoportszinten 

• Szülőkkel közös programok 

• Felnőttek összejövetelei 

 
9.7. Az intézményműködés és a szakmai munka ellenőrzése 
 
Az ellenőrzés (előzetes terv alapján) kiterjed a szakmai munka ellenőrzésére és az 
intézmények működésével kapcsolatos feladatokra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18 
 

10. Külső ellenőrzések 
 

Ellenőrzés 
területe 

Határidő Módszer Eszköz Érintettek Eredmény 

Kincstári 
ellenőrzés 
(2020.évi 
elszámolás 
megalapozottsá- 
gának, 
felhasználásának 
jogszerűségének 
hatósági 
ellenőrzése) 

2021.09.6
-7., 9.13. 

dokumentumok 
elemzése 

gyermekek, 
dolgozók 
dokumentumai 
 

önkor- 
mányzat, 
óvoda 

esetleges 
hibák 
feltárása, 
korrigálása 

Szaktanácsadói 
látogatás 2 
alkalommal 

2022 első 
félév 

tevékenység 
látogatása 

elkészített terve- 
zetek, 
dokumentumok 

minősülő 
óvoda- 
pedagó- 
gus 

fejlesztési 
célok 
meghatáro- 
zása 

Szaktanácsadói 
látogatás 

2021 
második 
félév 

konzultáció dokumentumok 
 

BECS 
tagjai 

online 
felület 
működése 

 
 

11. Belső ellenőrzések  
 
A belső ellenőrzések célja: 
 Az óvodai működés minden területén az ellenőrzések tapasztalataira épülő objektív,  
 konkrét, kellően indokolt értékelés, mely további fejlesztésre, információra ösztönözze a  
 teljes alkalmazotti kört. 
 
 Fontos elvárás minden pedagógussal szemben az óvodába járási kötelezettség nyomon 
követésére szolgáló alábbi tanügyi nyomtatványok gondos vezetése és előkészítése. 

- felvételi és mulasztási napló 
- óvodai csoportnapló 
- gyermek fejlődését nyomon követő dokumentáció 
- a kötelező óvodai nevelésből való igazolt és igazolatlan mulasztások dokumentálása 

(hiányzási füzet) 
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11.1. Tanügyigazgatás 
 

Ellenőrzés 
területe Határidő Módszer Eszköz Érintette

k Eredmény 

A dokumentu-  
mok törvényi 
változásokhoz 
való igazítása 

szeptembe
r 
 

dokumentumok 
elemzése 
 áttekintés 

Házirend 
SZMSZ 

Pedagógiai 
Program 

 

Baranyiné 
Belényesi 

Éva 

Megfelelő, 
naprakész 

tételek 

Törzskönyv 
aktualizálása 

október 
16. 

áttekintés, 
egyeztetés 

dokumentum 
 

Baranyiné 
Belényesi 

Éva 

naprakész 
tétel 

Szakszolgála- 
ti vizsgálatot 

igénylő 
gyermekek 

vizsgálatkérő 
lapjainak 
kitöltése 

folyamato
s 

lapok kitöltése, 
konzultáció 
szülőkkel 

dokumentum 

Óvoda 
pedagó 
gusok, 

fejlesztő 
pedagógus

ok 

visszacsatolás 
szülőknek 

SNI gyermekek 
dokumentumain

ak frissítése, 
megnyitása 

szeptembe
r 

dokumentumok 
elemzése 

konzultáció 
gyógypedagógusok

kal 

dokumentum 

Baranyiné 
Belényesi 

Éva 
Horváth 
Sándor 
Halász 
Dalma 

Pontosan 
kitöltött, 

naprakész 
dokumentum

ok 

Csoportokban 
vezetett 

dokumentu- 
mok 

(csop.napló, 
felv.és mul  
napló ell. 

október 
7-12. 

dokumentum 
elemzés 

áttekintés, 
egyeztetés 

 
 

csoportnapló 
 felvételi és 
mulasztási  

napló 

Baranyiné 
Belényesi 

Éva 
Keményfi 

Márta 
Iványi 
Márta 

megfelelő  
naprakész- 

ség 
megerősí- 
tés, pontos 
statisztika 

Használt 
nyomtatvá- 

nyok frissítése, 
iratok 

selejtezése 

október 
31. 

dokumentum    
elemzés 

          áttekintés 

használt 
nyomtatvány
ok 
jegyző 
könyv 

Baranyiné 
Belényesi 

Éva 
 

megerősítés, 
új nyomtatvá- 

nyok  
beszerzése 

használata 
 

Statisztika október 
1-15. 

adatok elemzése, 
rögzítése 

dokumentum 
 elemzés 

Baranyiné 
Belényesi 

Éva 
Sarosácné 

Szabó 
Edina 

statisztika 
pontos 

előkészítése 
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Kontrollvizsgála
- 
tok, 
felülvizsgálatok 
megkérése 

Június 
15.-ig 

vizsgálatkérő lapok 
kitöltése, 

konzultáció 
szülőkkel 

dokumentum 
 

Óvónők, 
szülők 

visszacsatolás 
szülőknek 

A csoportban 
vezetett 

dokumentumok 
éves zárása 

2022.06.1
5-08.31. 

dokumentum 
elemzése 

csoportnap- 
ló 
mulasztási 
napló 
fejlődést 
nyomon 
követő 
dokumentum 

Baranyiné 
Belényesi 

Éva 
Keményfi 

Márta 
Iványi 
Márta 

visszacsatolás 
a 

pedagógusok 
nak a 

dokumentu- 
mok 

vezetéséről 

Belső 
önértékelés 
tevékenység  
látogatása 

2022. 

dokumentumelemzé
s 
foglalkozás 
látogatás 
interjú 
megfigyelés 

 

 
   BECS 
munkacso-
port 

online felület 
használata 

Nagycsoportos 
gyermekek 
iskolaérettségi 
felmérése 

2021.12.2
0. 

egyéni felmérés vizsgálati 
lapok 

Óvónők 
visszacsatolás 

szülők felé 
fogadóóra 

 
 
 
11.2. Szakmai – pedagógiai ellenőrzési terv 
 

Ellenőrzés 
területe 

Határidő Módszere Eszköze Érintettek Eredmény 

Befogadás 09.01.-30. megfigyelés beszélgetés óvodapedagógusok sikeres 
befogadás 

Dokumentumok 
ellenőrzése 

09. 30. adatok 
ellenőrzése 

csoportnapló 
mulasztási 
napló 
fejlődési lapok 

óvodapedagógusok jól kitöltött 
dokumentumok 

Téma 
megvalósítása 

2022.02. csop.látogatás tervezet, 
dokumentumok 

kijelölt 
óvodapedagógus 

sikeres 
megvalósítás 

Téma 
megvalósítása 

2022.04. csop.látogatás tervezet, 
dokumentumok 

kijelölt 
óvodapedagógus 

sikeres 
megvalósítás 



21 
 

 
 
12. Mérés – értékelés, tervezett mérések 
                                      
Ssz. Mérés területe              Érintettek köre Mérés 

eszköze 
Mérés 
ideje 

Felelős 

 Ki? Kit? Egyéb  
1. A gyermekek 

fejlettség 
állapota 

- értelmi 
- beszéd 
- hallás 
- látás 
- mozgás 
- nyelvi 

óvodapeda
gógus 

minden 
gyermek 

Vcs: 
szülő 

Fejllap Évi 2 
alkalom: 
dec:15. 
ápr:30 

int.vez. 

2. Kiscsoportos 
gyerekek 
bemenő 
neveltségi szint 

óvodapeda
gógus 
BECS 

kiscssop Vcs: 
szülő, 
Mk. 
 

célzott 
megfi- 
gyelés 

2021.10. 
30. 

B.Lilla 

3. Tanköteles 
gyermekek 
kimenő 
neveltségi szint 

óvodapeda
gógus 
BECS 

nagy- 
csop 

Vcs: 
szülő 
Mk. 

Fejllap, 
megfi- 
gyelés 

2022.05. 
31-ig 

B.Lilla 

4. Szülői 
elégedettség - 
önértékeléshez 
kapcsolódó 

BECS érintett 
pedagó-
gusok 
szülők, 
nevtest. 

Vcs: 
érintett 
ped. 
nevelőtes
t. 

kérdőív terv 
szerint 

B.Lilla 

5. Iskola 
elégedettsége 

BECS tanítók Vcs: 
nevelő-
testület 

kérdőív 2022.05. B.Lilla 

   

Környezettudatos 
magatartás 
alakulása 

 
folyamatosan 

témahetek, 
projektek 
nyomonkövetése 

 óvodapedagógusok, 
partnerek 

kitűzött 
céloknak 
megfelelő 
eredmények 
elérése 

Nagycsoportosok 
fejlettségi szint 
mérésének 
eredményei 

2021.12.-ig 
 

elemzés dokumentumok óvodapedagógusok, 
fejlesztőpedagógusok, 
gyógypedagógusok 

elmaradások 
okainak 
feltárása 
erősségek 
megállapítása 


