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E L Ő T E R J E S Z T É S  

a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 
Közgyűlésének 

2021.  ok tóber  28- i ülésére 

Iktatószám: 12/11/3/2021 

Tárgy: A  M R O Ö  által  fenntar tott K özok tatási  intézmények  2021/2022-es tanévr e 
vonatk ozó munk ater veinek  véleményezése.   

Szavazás módja: egyszerű többség 

Előzetesen tárgyalja: MROÖ Oktatási Bizottság 

Melléklet: közoktatási intézmények munkatervei (6 db) 

T i sztel t  K özgy űl és!  
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nktv.) 70. § 

(2) bekezdés c) pontja alapján a nevelőtestület dönt a nevelési-oktatási intézmény éves 
munkatervének elfogadásáról. A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 
intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: 
EMMI rendelet) 3. § (1) bekezdése értelmében, az óvodai, az iskolai és a kollégiumi 
munkaterv határozza meg az óvodai nevelési év, valamint az iskolai, kollégiumi tanév helyi 
rendjét. Ennek elkészítéséhez az intézményvezető kikéri a fenntartó, valamint az óvodai 
nevelőtestület, szülői szervezet véleményét. 
Fentiekre való tekintettel a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata (a 
továbbiakban: MROÖ) által fenntartott köznevelési intézmények, 

- Bihar Román Nemzetiségi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda, 
- Eleki Román Általános Iskola, 
- Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda, 
- „Magdu Lucian” Román Általános Iskola és Óvoda, 
- „Nicolae Bălcescu” Román Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium, 
- Románvárosi Óvoda 

(a továbbiakban együtt: közoktatási intézmények) vezetői elkészítették a 2021/2022-es 
nevelési, illetve tanévre szóló munkatervüket, melyek az előterjesztés mellékletét képezik. 

A közoktatási intézmények 2021/2022. évre vonatkozó munkaterve az EMMI rendelet  
3. §-ában foglalt rendelkezések alapján kerültek elkészítésre. A tervezetek tartalmazzák a 
szakmai munkaterv keretében megvalósuló tevékenységeket, továbbá általuk részletes 
betekintést nyerhetünk az eseménynaptár alapján a tervezett fontosabb feladatokról, 
eseményekről, programokról. 
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A közoktatási intézmények 2021/2022-es nevelési, illetve tanévre vonatkozó munkatervüket a 
közoktatási intézmények szülői munkaközösségei megismerték, véleményezték, valamint a 
nevelőtestületei elfogadták.   
A közoktatási intézmények munkaterveit az MROÖ Oktatási Bizottsága is tárgyalja. A 
bizottsági határozat a Közgyűlés ülésén kerül ismertetésre. 

Kérem a T i sztel t K özgy űl ést  az MROÖ által fenntartott közoktatási intézmények 
2021/2022-es tanévre vonatkozó munkaterveinek megtárgyalására, véleményezésére és a 
határozati javaslatban foglaltak elfogadására. 

H a t á r oz a t i  j a v a s l a t  

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának Közgyűlése – tekintettel a 
20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 3. § (1) bekezdésére - jóváhagyja 

a) a Bihar Román Nemzetiségi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda 2021/2022-es 
évre vonatkozó munkatervét, az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.  

b) az Eleki Román Általános Iskola 2021/2022-es évre vonatkozó munkatervét, az 
előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal. 

c) a Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda 2021/2022-es évre 
vonatkozó munkatervét, az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal. 

d) a Magdu Lucian Román Általános Iskola és Óvoda 2021/2022-es évre vonatkozó 
munkatervét, az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal. 

e) a „Nicolae Bălcescu” Román Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium 2021/2022-
es évre vonatkozó munkatervét, az előterjesztés 5. számú melléklete szerinti 
tartalommal. 

f) a Románvárosi Óvoda 2021/2022-es évre vonatkozó munkatervét, az előterjesztés  
6. számú melléklete szerinti tartalommal. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Kozma György elnök és a közoktatási intézmények vezetői 

Gyula, 2021. október 28. 

                                                                                               Kozma György 
                                                                                                        elnök 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bihar Román Nemzetiségi Kéttannyelvű Általános  
Iskola és Óvoda 

Körösszakáli Óvoda Tagintézményének 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Éves munkaterve 

2021/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             Készítette: Kakócz Zsoltné 

Tagint.vez. 



A MUNKATERV JOGSZABÁLYI HÁTTERE 
 
 

 

Az óvoda éves intézményi munkaterve az előző nevelési év eredményei alapján, valamint az 

aktuális törvények rendeletek és az óvoda működését érintő helyi rendeletei és utasításai 

figyelembevételével készült. 

 
 

2011. évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről 
 
2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 
 
20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról 
 
32/2012.(X.8.) EMMI rendelet a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének 

irányelve és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásának irányelve kiadásáról 

363/2012. (XII. 17) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról 1992. 

évi XXXIII. törvény a Közalkalmazottak jogállásáról; és módosításai 
 
2003.évi CXXV. tv. az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról 
 
1997. évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

346/2013.(IX.30) Korm. rendelet a pedagógus továbbképzésről, pedagógus 

szakvizsgáról valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről 
 
326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 

intézményekben történő végrehajtásáról 
 
235/2016. (VII. 29.) Kormányrendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és 

a közalkalmazottak jogállásáról rendelet végrehajtásáról 

 
 

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez 

Országos tanfelügyelet, kézikönyv óvodák számára. 

Önértékelési kézikönyv óvodák számára. 

 
 
Intézményi dokumentumok 
 

A fenntartó helyi rendeletei, határozatai 
 

Az Intézmény Alapító Okirata 
 

Szervezeti és Működési Szabályzat 
 

Az  intézmény 2017. évben módosított Pedagógiai Programja 



Az intézmény adatai: 
 

Az intézmény neve: Bihar  Román  Nemzetiségi  Kéttannyelvű.  Általános 

 Iskola és Óvoda  Körösszakáli Tagóvodája 

  

Az intézmény címe: 4036 Körösszakál Sas u. 1.sz. 
  

OM azonosító: 201146 
  

Adószám:  

  

Fenntartó: Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 
  

Fenntartó címe: 5700 Gyula Eminescu u.1.sz. 
  

  

 

A MUNKATERV TARTALMA 
 
 

Az intézményi feladataink ellátásához az óvoda pedagógiai programja, valamint az óvoda belső 

szabályzó dokumentumai az irányadók. A munkaterv kizárólag a 2020/2021. nevelési év 

prioritást élvező, kiemelt feladatait tartalmazza. 
 

I Feltételrendszer 
 

1. Személyi feltételei 
 

2. Tárgyi feltételei 
 

3. Karbantartási és felújítási terv 
 

II. Pedagógiai terv 
 

1.Az óvoda feladatellátásának terv 
 

2. Az óvoda pedagógiai feladatai 
 

III. Továbbképzések 
 

IV. Működési terv 
 

1. Az óvoda működési rendje 
 

2.A feladatok végrehajtásának terv 
 

V. Óvodai ünnepek,ünnepélyek 
 

VI. Gyermekvédelemi feladatai 
 

VII. Az óvoda belső ellenőrzési terv 
 

XIII.Az óvodai kapcsolattartás 
 

IX.Eseménynaptár 



I. Feltételrendszer 
 
 

I.1. Személyi feltételek 
 
 
 
 

 

Körösszakáli Tagóvoda Létszám 

  

Tagintézmény vezető 1 fő 
  

Nemzetiségi óvodapedagógus 2 fő 
  

dajka 2 fő 
  

összesen 5fő 
  

 
 
 

 

Gyermekek összetétele – 2018. szeptember állapotnak megfelelően 
 
 
 
 

 

Felvett gy.- Román Hátrányos Halmozottan Étkezési 50% 100% 

kek   száma állampolgár helyzetűek hátrányos térítési díjat térítési térítési 

összesen: 26 gyerekek száma összese helyzetűek nem  fizetők díjat díjat 

  száma fő   száma száma:25 fizetők fizetők 

  összesen:  összesen:  száma: száma:1 
        

Helybeli:   fő fő fő 0 fő fő 

        26        

        

Más  0 fő fő fő 0  

településről       

bejáró       

       

Kis-középső 0 fő fő fő fő fő 0 fő 

csoport: 11 fő       

        

Nagy-  0 fő fő fő fő fő 0fő 

középső        

csoport: 15fő       

        

        

 

 

 



 

 

 

 

 

I.2.Tárgyi feltételek 
 
 
Óvodánk korszerű eszközökkel rendelkezik. Külső-belső tárgyi feltételek jól biztosítják az 

óvoda zavartalan működését. 

 

 a működéshez szükséges hiányzó eszközök beszerzése a (költségvetési forrásból), 

beszerzési terv szerint fontossági sorrendben


 Karbantartás, felújítási terv készítése, elfogadtatása a fenntartóval – források biztosítása


(költségvetésből, pályázati forrásból)


 szakmai eszközök folyamatos biztosítása (költségvetési forrásból, pályázatból) a 

pedagógiai program megvalósításához

 Udvari játszótér felújítása 3.000000Ft értékben a fenntartói pályázat segítségével 

megtörtént

 A települési Önkormányzat Kresz pályát építtetett pályázat segítségével.

 
 
 
 
 
 
 

 

I.3.KARBANTARTÁSI, FELÚJÍTÁSI ÉS BESZERZÉSI TERV 
 
 
 

 

Karbantartás és felújítás 
 

 A mosdók fertőtlenítő meszelése a nyár folyamán megtörtént. 
 

 Szükséges még:  Udvari padok és babaház,kerítés festés


 Homokozó feltöltés
 

 

Szükséges beszerzések 
 
 

 Konyhai tálaló eszközök ( tálaló edények, tálak, ételhordók, bögrék, 

pohárak, tálcák,)pótlása

















II. Pedagógiai terv 
 
 
Az év fő célkitűzései: 
 

 Az előző nevelési években megkezdett munkafolyamatok továbbfejlesztése.


 A pedagógiai munkánk hatékonyabbá tétele, innováció fenntartása, folytatása.


 A gyermeki és szülői igények figyelemmel kísérése, a dolgozók igényei, az országos és
 

a helyi szabályozásoknak való megfelelés. 
 
Konkrét feladatok meghatározása nevelési tervünkben, a csoportnaplóban. 



A nevelési év kiemelt feladatai 
 

1. a helyi pedagógiai program szerinti tervezőmunka minőségi színvonalának emelése 
 

2. a tartalmi pedagógiai munka színvonalának emelése korszerű pedagógiai eljárások 

alkalmazásával, az igényes önképzés és a családok bevonásával 
 

3. felzárkóztató program működtetése a helyi program szerint 
 

4. Innovatív jellegű hagyományőrző projektek megvalósítása 
 

5. román nemzetiségi nevelési program – román kulturális nevelés megvalósítása a 

programban foglaltak és a segédanyag ajánlásai alapján 
 

6. tehetséggondozó program megismerése 
 

7. az óvoda szabályzat szerinti törvényes működése az új törvényi előírásoknak 

megfelelően 
 

8. munkafegyelem erősítése minden dolgozó vonatkozásában 
 
 
II.1. Feladatok a pedagógiai munkában 
 
 

II.1.1. A gyermekek személyiségének alakítása a szabad játék tevékenység kínálta 

lehetőségekkel. 
 

 Feladatunk olyan szituációk, tárgyi lehetőségek megteremtése, melyek hatására a 

gyermekek spontán játéka, tevékenysége önmagától beindul.


 Szociális  kompetenciákmegalapozását  támogató  készségfejlesztő  játékok
 

kezdeményezése: 
 

Felelős: óvodapedagógusok 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II.1.2. Anyanyelvi nevelés, mese – vers 
 
 

Törekedjünk arra, hogy a versek, mesék segítsék az anyanyelvi és kommunikációs 

képességek fejlődését (tiszta ejtés, beszédritmus, hanglejtés, hangerő, hangszín, mimika, 

önálló mesélés, párbeszéd). 

 

Felelős: óvodapedagógusok 
 
 
 
 

 

II.1.3.Mozgás és egyensúlyfejlesztés 



Biztosítsuk a mozgás és egyensúlyfejlesztés megfelelő feltételeit az udvaron és a tornaszobában 

egyaránt (balesetmentes környezet, higiéniai feltételek, megfelelő öltözék, eszközök). 

 

Felelős: óvodapedagógusok 
 
 
 
 

 

II.1.4.Esélyegyenlőség biztosítása 
 
 

Személyes példamutatással neveljünk a másság elfogadására. A fejlődésben egy-egy 

területen lemaradt gyermeknek biztosítsunk megfelelő segítséget, szaksegítséget. 

 

II.2. Innováció fenntartása, fejlesztése 
 
 
II.2.1.Innováció 
 
 

Az idei nevelési évben az előző nevelési év innovációs terveinket alkalmazzuk. 

Feladatunk a kiemelt figyelmet igénylő, kiemelten tehetséges gyermekek kiszűrése és 

fejlesztése. 

 
 

Felelős: óvodapedagógusok 
 
 
 
 

 

III. Továbbképzések 
 
 
Cél: Módszertani kultúránk bővítése, szakmai megújulás. 
 
 
Feladat: Elősegíteni valamennyi munkatárs egyéni törekvéseit. 
 
 
Ebben az évben is tervünk a pályázati lehetőségek kihasználása. Részt kívánunk venni az 

intézményszintű továbbképzési programokon. 

 
 
 

 

IV. Működési terv 
 
 
IV.1. Nevelési év rendje 
 
 
Nevelési évünk időtartalma: 2018 szeptember 3-tól  - 2019. augusztus 31-ig. 
 
 
Óvodánk nyitva tartása: 7-16 óráig Napi: 9 óra 
 
 
IV.2. Munkarend 



2020/21-es nevelési év alapján: 
 
 

 Óvodapedagógusok kötelező óraszáma: 32 óra


 Tag-intézményvezető kötelező óraszáma: 26 óra


 Óvodapedagógusok heti munkaideje: 40 óra


 Dajkák heti munkaideje:  40 óra
 
 
Óvodai csoportok száma: 2 

 
Csoport neve Csoport létszám Óvónők Dajka 

    

Micimackó 15fő 
Kovácsné Majoros 
Ilona Góliánné Hering Mária 

    

Gomba   11 fő Berkéné Monok Irén Rocska Györgyné 

    

    
 
 
 
 
 

IV.3. Értekezletek rendje 
 
 

Nevelőtestületi értekezlet a bázis intézménnyel egyeztetett terv alapján. 
 
 

IV.4. Szülői értekezletek, fogadóórák, nyílt napok  

 

Csoport szülői értekezlet félévente 
 
Szülői értekezlet a tanköteles korba lépő gyermekek szüleinek. 

 
Nyílt napok, fogadóóra  a házirendben meghatározottak alapján. 

 

 

Beiskolázással kapcsolatos feladatok: 

 

Szeptember-október: fejlettségi szinttel kapcsolatos szűrővizsgálatok (Nevelési 

Tanácsadó) Sajátos nevelési igényű gyermekek vizsgálatának kérése 
 
December-január: döntés a beiskolázásról, egyeztetés a szülővel-eltérő vélemény 

esetén vizsgálat kérése a Nevelési Tanácsadótól 
 
Február:  

 
-nyílt nap a csoportban – az alsós munkaközösség, tanítók 

meghívása 

 Március: a nagycsoportosok ellátogatnak az iskolába 
 
Április:   iskolai beíratás 

 
 
Augusztus: a beiskolázott gyermekek kijelentése a KIR adatbázisából 



Ünnepek, ünnepélyek 
 
 
Óvodánkban, a pedagógiai programban megfogalmazottak alapján, a helyi hagyományoknak 

megfelelően szervezzük az ünnepeket. 
 
 

Ünnepek Felelős Határidő Résztvevők   

      

Október 23 óvodapedagógusok 2018. október 22. Óvoda dolgozói gyerekek 

   szülők    

    

Télapó várás óvodapedagógusok 2018.december 06. Óvoda dolgozóiGyerekek 
      

Karácsonyi játszóház óvodapedagógusok 2018. december 16 . Óvoda dolgozói gyerekek  , 

   iskolások   

      

Karácsony-váró óvodapedagógusok 2018. december 20. Óvoda dolgozói, gyerekek 

   Szülők    

    

Farsangi óvodapedagógusok 2019.február 5. Óvoda dolgozóiGyerekek 

előkészületek       

    

Farsang óvodapedagógusok 2019.február 14. Óvoda dolgozóiGyerekek 

   szülők    

    

Nőnap óvodapedagógusok 2019. március 7. Óvoda dolgozóiGyerekek 
    

Március 15 óvodapedagógusok 2019. márcus 14. ÓvodapedagógusokGyerekek 
     

Húsvéti előkészületek óvodapedagógusok 2019. április  15 Óvoda dolgozóiGyerekek 

   Szülük    

    

Május 1 óvodapedagógusok 2019. április 30. Óvodapedagógusok gyerekek 
    

Anyák napja óvodapedagógusok 2019. május 5. Óvodapedagógusok gyerekek 
    

Pünkösd óvodapedagógusok 2019. június 30. Óvodapedagógusok gyerekek 
       

Természeti       

ünnepeink       

    

Állatok világnapja óvodapedagógusok 2018. 10. 04. Óvodapedagógusok gyerekek 
    

Víz világnapja óvodapedagógusok 2019. 03. 21. Óvodapedagógusok gyerekek 
    



Föld napja óvodapedagógusok 2019. 04. 11 Óvodapedagógusok gyerekek 
       

Szöveges indoklás                
Kiemelt területként szerepel pedagógiai programunkban a hagyományápolás, a helyi 

szokások megőrzése. Fontosnak tartjuk értékeink, kultúránk megőrzését, a kapcsolatot 

közvetlen környezetünkkel. A programokról, eseményekről fotók, videók, őriznek 

emléket. 
 



 
VI. Gyermekvédelmi feladatok 
 
 
Célunk: A Pedagógiai  Program alapján  a gyermekvédelmi feladatok szakszerű ellátása. 
 
 
Minden gyermekre kiterjedő figyelem, a családok helyzetének megfigyelése, támogatása. 

Szükséges esetben a szakszolgálatokkal való eredményes együttműködés a gyermekek, családok 

érdekében. 

 

 Feladatunk  az  óvodába  járó  gyermekek  szociális,  szociokulturális  családi
 

hátterének megismerése, a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek közül a hátrányos 

helyzetre utaló jelek időbeni felismerése: 
 

Felelős: minden pedagógus, intézkedés megtételéért a gyermekvédelmi felelős 
 

 

A gyermekek felmérése, akiknél elmaradás mutatkozik a fejlesztés, fejlesztő pedagógus, 

logopédus ill. pszichológus segítségének igénybevételével történik, a kapott eredmények 

figyelembevételével . 
 

Ideje: 2019. november 
 

Felelős: óvodapedagógusok 
 
 
Az évre szóló feladatokat részletesen a gyermekvédelmi munkaterv tartalmazza. 

 

 

 

 

2020/2021 

 

Gyermekvédelmi munkaterv  

A kedvezőtlen szociális, gazdasági, családi és intézményi hatások az értékek és a normaválság, 

az egyre több családban érzékelhető életvezetési problémák miatt növekszik a feszültségszint és 

csökken a feszültségtűrő képesség, ami a családi otthonokban érezteti hatását és leggyakrabban 

a gyerekeken vezetődik le. A fentiek káros hatása megjelenik az óvodában is, a gyermekek 

teljesítmény-, magatartás-, és kapcsolatzavarainak formájában. 

A bölcsődei és az óvodai gyermekvédelem egyik legfontosabb jelzőrendszer, hiszen a 

gyermekek minden problémája (éhsége, agresszivitása, szorongása, hiányzások stb.) itt 

érzékelhető először 

A gyermekvédelmi munkát a humánum, segítőkészség, a megértés és a támaszadás jelenti. 

 A gyermekvédelmi munka fő céljának a prevenciót tekintjük, amely során szeretnénk 

megakadályozni a veszélyeztetett státusz kialakulását, a hátrányos helyzet javításának 

elősegítését. 

Az 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásáról 5.§-a 

meghatározza a veszélyeztetettség fogalmát: „olyan magatartás, mulasztás vagy körülmény 



következtében kialakult állapot, amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését 

gátolja vagy akadályozza”. 

 

Ha a gyermek személyiségfejlődését a szülő vagy a környezet nem biztosítja, a gyermek 

fejlődését veszélyeztetik. 

 

A veszélyeztetettség nyilvántartásba vételének szempontjai óvodánkban: 

- súlyos anyagi nehézségekhez kapcsolódó elhanyagoló nevelés 

- súlyos érzékszervi károsodás, illetve tartós betegség 

- elhanyagoló neveléshez kapcsolódó testi-lelki bántalmazás 

 

A hátrányos helyzetű gyermekeknél a szükségletek kielégítése korlátozott valamilyen 

mértékben, de fejlődése nem veszélyeztetett. Kialakulásához vezető tényező lehet: alacsony 

jövedelem, rossz lakáskörülmény, szülők alacsony iskolázottsági, műveltségi szintje. 

A gyermeki jogok érvényesülése a nevelésben a résztvevőkön múlik. A gyermek és 

ifjúságvédelemmel kapcsolatos tevékenységért az intézmény vezetője felel. Kötelezettségeit az 

Nkt. 69§ (1) bekezdése fogalmazza meg. 

Az óvodavezető feladatai: 

- Az Nkt.69§. f. (1) pontjában az óvodavezető fő feladatává teszi a gyermek- és ifjúságvédelmi 

feladatok megszervezését és ellátását, a gyermekvédelmi jelzőrendszernek a köznevelési 

intézményhez kapcsolódó feladatai koordinálását, 

- A vezetői felelősség kiterjed az óvodai nevelőmunka egészséges és biztonságos feltételeinek 

megteremtésén túl a gyermekbalesetek megelőzésére is. 

- A rendszeres egészségügyi vizsgálatok biztosítása. 

- Az egészséges életmód biztosítása.  

- Fontos feladat, hogy minden gyermek bekerüljön az óvodába abban az évben, amikor az 3. 

életévét betölti, és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodáztatása a közoktatási 

törvény szerint időben megtörténjen. A vezető felelőssége, hogy az esélyegyenlőség érdekében 

ezek a gyermekek ne maradjanak ki az óvodai felvételkor. 

- Szükség esetén, a családon belüli körülmények figyelembevételével, javaslattétel a család 

bevonása a szociális segélyezettek körébe. 

- A gyermekkel kapcsolatos adatok védelme. Az  óvoda SZMSZ-ének adatvédelmi 

szabályzatában foglaltak szerint (GDPR).  Hivatali titoktartási kötelezettség betartása. 

- Az óvodavezető kapcsolatot tart minden olyan intézménnyel, ahol a gyermekek 

képviseletében szükséges. 

Óvodapedagógusok feladatai: 

Elsődleges feladatok: 

- szakértelmükkel, tapasztalataikkal segítsék a gyermeket abban, hogy sikeresen illeszkedjenek 

be az óvodai közösségbe, meglévő képességeik kibontakozhassanak, hiányzó képességeik 

fejlesztése folyamatos legyen, hogy a gyermek szocializációja során elszenvedett hiányosságait 

a család segítése mellett pótolják, javítsák. 

- Ha a gyermek veszélyeztetettségét észlelik, kötelességük a maguk eszközeivel –gondozási 

tanácsokkal, pedagógiai eszközökkel –ezt elhárítani, illetve amennyiben ez sikertelen marad, 

jelezni a gyermekvédelmi felelősnek. 

- A hátrányos helyzet és a veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése, feltárása, 

megszüntetésében való részvétel. A pedagógusnak észlelnie kell a gyermekek viselkedésében, 

rendezettségében adódó változásokat.  

További feladatatok:  

- Biztosítani a gyermekeket meg illető jogok érvényesülését az óvodában, szükség esetén védő, 



óvó intézkedésekre javaslatot tenni. 

- A gyermekeket és családjukat a lehetőségekhez képest minél jobban megismerni. 

- Az egyéni lemaradásokat csökkenteni, a tehetséggondozást megvalósítani, illetve elősegíteni. 

- Az óvodán belüli szociális szolgáltatások megszervezésében közreműködni. 

- Az egészségügyi szűrővizsgálatok lebonyolításában részt venni, a szűrést szükség esetén soron 

kívül javasolni. 

- Az integrált nevelést elősegíteni a gyermek problémái szerinti súlyossági foknak megfelelő 

ellátási formában. 

- A rendszeres óvodalátogatást figyelemmel kísérni, szükség esetén jelezni a hiányzást. 

- A családok szociális és anyagi helyzetének megfelelően a különböző támogatásokhoz való 

hozzájárulást javaslatával elősegíteni. 

- Minden rendelkezésre álló eszközzel segíteni a gyermek családban történő felnevelését. 

- A szülőkkel való együttműködő kapcsolat kialakítása, a szülői szerep eredményesebb 

betöltésének elősegítése. 

- Ismerje a helyi társadalom gyermekvédelmi rendszerében érintett szerveket, szükség esetén 

vegye fel a kapcsolatot velük. 

- A prevenció minden gyermekre való kiterjesztése. 

- Folyamatos kapcsolattartás az óvodai gyermekvédelmi felelőssel. 

- A titoktartási kötelezettség minden családot érintő kérdésben érvényesüljön. 

 

A gyermekvédelmi munka koordinálását a gyermekvédelmi felelős látja el, aki a 

nevelőtestület tagja. Az intézmény vezetőjének megbízásából képviseli a gyermek- és 

ifjúságvédelmi szempontokat. Szervezi, irányítja, és személyes részvételével elősegíti ezen 

szempontok érvényesülését. 

Gyermekvédelmi felelős feladata: 

- Összehangolni a gyermekvédelmi tevékenységet az óvodában dolgozó óvónők között. 

- A hátrányos helyzetű és veszélyeztetett gyermekek felmérése az óvodapedagógusok 

közreműködésével: nyilvántartásba vétel, a hátrányos helyzet és a veszélyeztetettség 

súlyosságának mérlegelése. Szükség esetén javaslattétel a további teendőkhöz. 

- Feljegyezni a nyilvántartásba, a gyermekekkel, illetve a családdal kapcsolatos intézkedéseket 

és azok eredményeit. 

- Folyamatosan ellenőrzi a nyilvántartásba vétel, illetve a megszüntetés okait. 

- Nevelési év elején megtervezni a gyermekvédelmi munkatervet az adott évre, tanév végén 

éves értékelés készítése. 

- Kapcsolattartás az Önkormányzat Szociális Osztályának vezetőjével, a Gyermekjóléti 

Szolgálattal. 

- Rendszeres részvétel a Családsegítő Szolgálat esetmegbeszélésein. 

- Fontos feladata, hogy segítse a veszélyeztetettség, a hátrányos helyzet kritériumainak 

intézmény szintű megállapítását. 

- Munkájáról, az ügyek intézéséről az intézmény vezetőjét, és az adott gyermekre vonatkozó 

óvodapedagógusokat folyamatosan tájékoztatni. 

A gyermekvédelmi munka hatékonyságát az alábbiakkal segíthetjük elő óvodánkban: 

- Szülői értekezletek, nyílt napok, nyitott óvoda, óvodai rendezvények 

- Személyiségfejlesztő tréningek tartása az óvodai dolgozóknak 

- Alkalmanként szülők klubja szervezése, mentálhigiénés foglalkozások tartása 

- Közös kirándulások, munkadélutánok szervezése 

- Gyermeki és szülői jogok ismertetése (Házirend) a szülők részére a 1. Szülői értekezleten  

 

 



IDŐPONT ESEMÉNY 

2020. szeptember  - óvónőkkel, Tagintézményvezetővel 

egyeztetés 

-  szakmaközi megbeszélés jelzőrendszeri 

tanácsadó, szükség esetén 

esetmegbeszélés 

október - esetkonferencia, szükség esetén 

esetmegbeszélés 

november - szakmaközi megbeszélés, szükség esetén 

esetmegbeszélés 

december - adventi gyűjtés elősegítése ajándékok, 

dobozok, csomagoló anyagok 

2021. január - féléves adategyeztetések, admisztráció 

ellenőrzése 

- esetkonferencia, szükség esetén 

esetmegbeszélés 

február - óvónőkkel előzetes megbeszélés a 

hátrányos és veszélyeztetett 

gyermekekkel kapcsolatban 

- éves beszámoló elkészítése a 

Berettyóújfalui Kistérség Egyesített 

Gyermekjóléti Központja és Családsegítő 

Szolgálata felé 

március - esetmegbeszélés, szükség esetén 

esetmegbeszélés 

április - szakmaközi megbeszélés, szükség esetén 

esetkonferencia 

május - szakmaközi megbeszélés, szükség esetén 

esetmegbeszélés 

június- július - adminisztráció egyeztetése  

augusztus - éves beszámoló elkészítése, 

- következő évi tervezés 

  

   

 



VII. Az óvoda kapcsolattartási rendszere 
 
 

 Belső kapcsolataink
 Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció

    Szakmai munkaközösségek működése


       

  
 

Megnevezés  Érintettek   

 Dátum  Tartalom köre Felelős  

 hó      

              
  

Tevékenység 
DIFER 

Óvodapedagóg Munkaközös 

 

Bázis - és. a tag Havonta 
játékgyűjtemén  

– y összeállítás usok ség  

     vezető  

óvodák  módszer, megbeszélések    

  fejlesztő –     

  segítő     

  mcs.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 Szöveges indoklás 

 

 

  
 A munkaközösségek a szakmai közösségformálás fontos eszközei. Segítik a 

kommunikációt, a belső tudásmegosztást, szakmai – módszertani segítséget 

 nyújtanak. 

 A munkacsoport éves munkaterv alapján dolgozik. 
 Munkaterv Melléklet 

   


























  

Belső tudásmegosztás     

       

      

 

       

              

 

Dátum 

hó 
 

Megnevezése 

 
 

Tartalom 

Érintettek 

köre 
 

Felelős  

   Szakmai    

Bázis - és. a   megbeszélések    

tag  Munkaközös DIFER játék nevelőtestüle Munkaközös  

óvodák Havonta ségi ülés gyűjtemény t ség  

     vezető  

       

 Második Ped. ért Fejlesztő 
Kovácsné.M
I BECS  

 

tevékenység, tevékenység, 

tevékenység, 

differenciálás 
 

tevékenység, 

differenciálás 
  

     

       

  

  

 Szöveges indoklás


 A látogatásokra tervezetekkel készülnek az óvodapedagógusok
 

 Minden egyes hospitálást követően megbeszélést tartunk, ahol reflektálásokban 
megfogalmazzuk a pozitívumokat, a fejlesztendő területeket, módszertani 
lehetőségeket. A tapasztalatainkat dokumentáljuk és felhasználjuk további munkánkba, 
a belső értékeléseknél.

 A továbbképzéseken szerzett ismeretekről a megbeszéléseken beszámolunk, átadjuk
 egymásnak.



    
 Információátadás
 Az óvoda belső kommunikációs rendszere 

 

 

PEDAGÓGIAI-SZAKMAI 

KOORDINÁCIÓS       

      

Minden páratlan hét kedd 13 – 

14  

1 MEGBESZÉLÉSEK SZERVEZÉSE  óráig.    

           

 

TECHNIKAI DOLGOZÓK 

KOORDINÁCIÓS       

      Havonta első szerdán 13 – 14  

2 MEGBESZÉLÉSEINEK SZERVEZÉSÉ  óráig.    

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dátum 

Megnevezés

e 

Tartalo

m  

Érintettek 

köre Felelős  

                      

        
Óvodavez
e   

  Havonta Megbeszélés  Feladatok,  Vezetőség tő   

     eredmények      

           

        Tagint.-   

Bázis - és. a tag      

Óvodapedagóg

us vezető   

óvodák Hetente Megbeszélés  Feladatok,  ok    

     

eredmények

,      

     események      

     
Munkafolyama
t     

  Havonta Megbeszélés  ok  Nevelőmunkát    

        Tagint.-   

        vezető   

     

koordinálás

a  segítők    



      

  
Dokumentáci
ó  

Óvodapedagóg
us  

 Folyamatos k Törvényi ok  

   változások,   

     Tagint.- 

   szakmai  vezető 

   anyagok   

      
 
 
 

 

 Szöveges indoklás  
  
 Óvónői megbeszéléseket hetente tartunk. Ezeken a megbeszéléseken az aktuális 

feladatokat, programokat beszéljük meg. Az óvodán kívüli szakmai rendezvényeken, 
továbbképzésen részvevők a megbeszéléseken adják át tapasztalataikat, 

 információikat.


 Havonta 1 alkalommal dajkai megbeszélést tartunk. A csoportos óvónők saját 
dajkáikkal a projekt időszakoknak, illetve a gyerekek fejlődésbeli változását követően 
tartanak megbeszélést, melyet dokumentálnak a csoportnaplóban.

 Az óvoda vezetősége napi szintű kapcsolatot tart a tagintézményekkel, figyelemmel 
kíséri az aktuális feladatokat, időben tájékoztat.

 Az írásos anyagokat elektronikusan továbbítjuk.

 Az aktuális változásokról, feladatokról az „Üzenő falon” tájékozódhatnak a kollégák 



 
Szülői közösség: 

 
 Szülők            

            

   Dátum  
Megnevezés
e  Tartalom  

Érintettek 
köre  Felelős 

                          
   Augusztus  Szülői  Tájékoztatás,  Szülők  Tagint-vez  

         

Óvodapedagóg

us    

   Január  Értekezlet  megbeszélés  ok    

     Szülői     

Óvodapedagógu

s  

   Május  Szervezet     ok  

     

megbeszélése

i        

   Október  szüret  Szüreti  Szülők    

          Tagint-vez  

         

Óvodapedagóg

us 

Óvodapedagógu

s  

       hagyományok  ok ok  

       felidézése      

     Gondolkodj        

   November  

Egészségese

n  egészség nap  Szülők  tagint-vez 

         Óvodapedagóg  

Óvodapedagógu

s 

         usok  ok 

            

     karácsony-  Szülők    
Óvodapedagóg
u 

   December  váró  meglepetés  Szülők  sok 

       karácsonyi  Óvodapedagóg    

       játéka  usok  tagint-vez 

            

           
Óvodapedagóg
u 

       Közös játék a  Szülők  sok 

         Óvodapedagóg    

       csoportban  usok    

             

       Közös      

   Február  Farsang  télbúcsúztatás  Szülők    

         Óvodapedagóg  

Óvodapedagógu

s 

       „kisze” égetés  usok  ok 

             

             

       Ötletek,      

       javaslatok,    tagint-vez 

       

segítő 

szándékú  Szülők  

Óvodapedagógu

s 

   Havonta  Szülői Fórum  együtműködés    ok 

             



             

       Ünnepi      

   Május  Anyák napja  köszöntők  Szülők    

           tagint-vez 

         Óvodapedagóg  

Óvodapedagógu

s 

       ajándékozás  usok  ok 

             

   Május  Gyereknap  Kirándulás,  Szülők    

           tagint-vez 

         Óvodapedagóg  

Óvodapedagógu

s 

       programok  usok  ok 

       szervezése,      

       támogatása      

             

   Június.  Év végi  
Csoportonként
i  Szülők    



     tagint-vez 

    Óvodapedagóg 
Óvodapedagógu
s 

  

bemutatkozá

s bemutatkozás a usok ok 

   Műv.Házban.   
 
Szöveges indoklás   
A családokkal folyamatosan tartjuk a kapcsolatot. Közös programokat, rendezvényeket, 

ünnepeket szervezünk. Az eseményeket az óvodai facebookok is feljegyezzük.  
A Szülői Szervezet éves munkatervben fogalmazza meg a feladatokat, lehetőségeket.  
A gyermekek egyéni fejlődését személyesen megbeszéljük, írásban rögzítjük. Lehetőséget 
biztosítunk a konzultációkra, a kevésbé érdeklődő szülőket megszólítjuk.  



Szülői értekezletek témái:  
 IDŐPONT  RÉSZTVEVŐK  TÉMA  

 

Szeptember 

   

nevelőtestület, szülők 

 
évnyitó szülői értekezlet, az 

első  

     féléves  

       
programok ismertetése, Sz. 

szerv.  

        tagok  

        választása  

 Február    nevelőtestület, szülők  

félév-értékelő szülői 

értekezlet,  

        beiskolázási lehetőségek és  

        feladatok,  

       

szokásrendszer, nevelési 

területek,  

        a    

        második féléves programok  

        ismertetése  

 Szülői Szervezet megbeszéléseinek       

 témái:           

 IDŐPONT  RÉSZTVEVŐK  TÉMA  

 

Szeptember 

   Tagintézmény-vezető,  Munkaterv véleményezése,  

    SZMK- tagok  elfogadása,  

        programok megbeszélése  

        Sz. szerv. elnök választása  

 

Január 

  

 Tagintézmény-vezető,, 

 

a második félév 

programjainak 

 

     

    SZMK- tagok   

        ismertetése  

 

Május 

   

SZMK- tagok 

 Beszámoló véleményezése,  

     elfogadása,  

     Tagintézmény-vezető,  hátralévő programok  

           

   Dátum  

Megnevezés

e Tartalom  

Érintettek 

köre Felelős  

   hó         

            

            

        1. oszt. 
óvodapedag
ó   

   szeptember  Tanévnyitó 1. osztályos  gyermekek gus   

        

Óvodapedagóg

u    

     ünnepség gyermekek  s    

      átadása,   tagint-vez   

      bemutatkozás      

            

        1. oszt.    

 

KÖRÖSSZA-

KÁLI  November  Óralátogatás Gyermekek  gyermekek    

 

TAGÓVOD

A           

        

Óvodapedagóg

u óvodapedagó   

     Konzultáció 
meglátogatás
a,  s gus   



      szakmai  Tanítók    

      konzultáció      

            

        
Nagycsoportos
o    

   Május  Óralátogatás Bemutató óra  k    

     

Könyvtárlátog

a   

Óvodapedagóg

u óvodapedagó   

     tás megtekintése,  s gus   

     

Konzultáció 

ajándékozás,  Tanító    

           

      szakmai      

      konzultáció      

            

     Szülői 1. oszt. tanító      

   Május  értekezlet néni  Szülők    

        

Óvodapedagóg

u óvodapedagó   

      tájékoztatója,  sok gus   



   ismerkedés   

    Tanító néni  

      

  
Sportfoglalkoz
á    

 Június s 

Játékos 

mozgás Óvodás-iskolás  

     

óvodapedag

ó 

    gyermekek gus 

    

Óvodapedagóg

u  

    sok  

    Tanítók  

      

Szöveges indoklás   
Továbbra is jó a kapcsolatunk az iskola dolgozóival, rendezvényeiken részt 
veszünk, a volt óvodásainkat meglátogatjuk.  
A leendő elsős tanító nénik eljönnek a januári szülői értekezletünkre, illetve a leendő 
elsőseiket is meglátogatják óvodánkban. A Difer mérések eredményét átadjuk.  
Nagycsoportosaink óra és könyvtárlátogatáson vesznek részt, közös 
programokat, képzéseket szervezünk. Folytatja munkáját az óvoda – iskola 
átmenetet segítő munkacsoport. Lásd. melléklet 
 
 

 

Pedagógiai 

szakszolgálat Dátum 

Megnevezés

e Tartalom  

Érintettek 

köre Felelős  

         

         

      
tagintvezet

ő   

 Folyamatosan Logopédia megbeszélés  Logopédus    

     

Óvodapedagóg

usok    

         

         

 Folyamatosan Fejlesztő megbeszélés  

Fejlesztőpedag

ógus tagintvezető   

KÖRÖSSZA

KÁLI     

Óvodapedagóg

usok    

TAGÓVODA         

         

 

Alkalomszerűe

n Pszichológus konzultáció  Pszichológus tagintvezető   

     

Óvodapedagóg

usok    

         

 Évente Előadások 

Szülői 

értekezleten  

Óvodapedagóg

usok tagintvezető   

   tájékoztató  Szülők    

     Logopédus,    

     

Fejlesztőpedag

ógus    

         



 

Alkalomszerűe

n 

Szakmai 

fórum Hospitálások,  

Óvodapedagóg

usok Tagintvez   

   előadások,      

   bemutatók  

Logopédus 

   

        

     

Fejlesztőpedag

ógus    

          
 
 
 
 

Szöveges indoklás  

 

Rendszeresen konzultálunk a logopédussal, fejlesztő és gyógypedagógusokkal. A 

pszichológusokkal eseti konzultációkat szervezünk. A különleges bánásmódot igénylő 

gyermekekre kiemelt figyelmet fordítunk. Szülői értekezleten előadásokat, fórumokat 

szervezünk. A SNI gyermekek esetében 



folyamatosan konzultálunk, egyeztetjük a vizsgálatokat. Fejlesztő foglalkozásokat szervezünk 

a rászoruló gyermekek részére. Intézményi hospitálásokon, bemutatókon veszünk részt.  
 
 
 
 Pedagógiai szakmai szolgáltatás      

          

  Dátum Megnevezése Tartalom  
Érintettek 
köre Felelős 

                    

       
Óvodapedagóg
us   

  Folyamatosan Képzések,  Információk,  ok Tagintvez  

     korszerű   
Óvodaveze
t  

   fórumok  pedagógiai  Intézmény ő  

Bázis-és a     módszerek     

KÖRÖSSZ
AKÁLI          

TAGÓVOD

A     

Óvodapedagógu

s  

Óvodapedagóg

us   

  Évente 2-3 

Szaktanácsad

ás  ok,  ok 

Óvodavezet

ő  

     vezető     

  alakalom   támogatása,  Intézmény Tagintvez  

     segítése     

   Felmerülő    
Óvodapedagóg
us   

  Folyamatosan Kérdések  Problémák  ok 

Óvodavezet

ő  

     megoldása,     

     segítség  Intézmény Tagintvez  

     a szervezeti,     

     vezetési     

     munkában     

          

 

Szöveges indoklás  

 

A H-B. Megyei Pedagógiai Oktatási Központ szakmai képzésein, fórumain részt veszünk. 

Igénybe vesszük szaktanácsadó segítségét a pedagógusok gyakorlati, módszertani munkájához, 

a belső önértékeléshez. Folyamatos, naprakész tájékoztatást kapunk az aktuális feladatokról, 

változásokról. Felmerült probléma, kérdés esetén, az informatikai felületen keresztül lehetőség 

van a kommunikációra



 
Személyiség és közösségfejlesztés 

 Személyiségfejlesztés 

 
Az egyes gyermekek személyes és szociális készségeinek, képességeinek 

megismerésének intézményi gyakorlata (módszerek, eszközök, technikák) 

 Dátum Megnevezése Tartalom Érintettek köre Felelős  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

KÖRÖSSZ
AKÁLI 
TAGÓVO
DA  

 

  

Beiratkozás Anamnézis 

Szülői 

kérdőív Szülők 

Óvodapedagó

gu  

      

Szeptember Vizsgálatok 5 éves 

Logopédus 
Óvodaped. 
Fejlesztőped. 
Óvodások Óvodavezető  

  

gyermekek 

logopédiai és 

fejlettségi 

vizsgálata 

 

 
 

  

   

Október Neveltségi Megfigyelés Óvodások 

Óvodapedagó
gu  

sok  

 
szintfelmér
és     

      

  Írásbeli  
Óvodapedagó
gu  

November Készségek, nyomon Óvodások sok  

 képességek követés    

 

megfigyelés

e     

      

    
Óvodapedagó
gu  

November 

Difer 

(rövid) Difer füzet Óvodások sok  

Április mérések  Szülők   

      

    
Óvodapedagó
gu  

Január Féléves Összegző Szülők sok  

Május értékelések értékelés a    

  szülőknek    

  Írásbeli  
Óvodapedagó
gu  

Május Készségek, nyomon Óvodások sok  

  képességek követés    



 
 
 
Szöveges indoklás   
A gyermekek készségeinek, képességeinek megismerésére elsősorban a megfigyeléseket 

alkalmazzuk. Segítséget jelent a problémák felismerésében a rövid Difer mérés, amit a 

középső és nagycsoportos korosztálynál alkalmazunk. Folyamatosan konzultálunk a 

logopédussal és a fejlesztőpedagógussal, esetmegbeszéléseket tartunk.  



 

 

 

 

4.1.2. Az egyes gyermekek személyes és szociális képességeinek fejlesztése 

(különös tekintettel a kiemelt figyelmet igénylő gyermekekre) 

kulcskompetenciák fejlesztése 
 

 Dátum 

Megnevezés

e Tartalom Érintettek Felelős 

    köre   

              
  Egyéni   

 
Óvodaped.  

 Negyedévente fejlesztési  Óvodás   

  tervek     

KÖRÖSSZAKÁ

LI       

TAGÓVODA     Óvodaped.  

 Hetente Fejlesztő  Óvodás   

  foglalkozások   Fejlesztő  

     ped.  

       

     Óvodaped.  

 Naponta Differenciálás  Óvodás   

       
 
 

 

 

Szöveges indoklás   
Egyéni fejlesztésekkel, differenciált feladatadással segítjük a gyermekek készségének, 

képességeinek fejlesztését, a kulcskompetenciák erősítését. Elsősorban a játékra, a 

tevékenykedtetésre alapozzuk a fejlesztéseket. Fontos az állandó pozitív visszajelzés, a 

sikerélmény biztosítása, mint a motiváció legfontosabb eszközei.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.1.2.1. Tehetséggondozás, felzárkózás     

  Dátum 
Megnevezés
e Tartalom 

Érintettek 
köre Felelős 

                

  2 Hetente „csevegő” 

nyelv – és 

beszéd Óvodások Cserné  

   szakkör fejlesztés 
Óvodapedagóg
us   

        

   
„Gondolkodó
”     

  2 Hetente szakkör egyéni képesség Óvodások 

Berkéné 

Monok I  

KÖRÖSSZAK

ÁLI        

TAGÓVODA        

    fejlesztése(    

    DIFER ) 

Óvodapedagóg

us   

        

    egyéni képesség    

   „ Alkotó” fejlesztése    

  2Hetente szakkör  Óvodások   

     

Óvodapedagóg

us 

Kovácsné 

Majoros I.  

        

         
 
 

 

 

Szöveges indoklás   
Mind a felzárkóztatásra szoruló, mind a tehetségígéretes gyermek felismerése kiemelt 

figyelmet igényel az óvodapedagógusoktól. A képesség fejlesztésére biztosítunk lehetőséget 

az érdeklődő gyermekeknek két hetente egy alkalommal. Fontos a tevékenységek, eszközök, 

módszerek helyes megválasztása, a foglalkozások irányítása



 Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése     

        

 Dátum 
Megnevezés
e Tartalom 

Érintettek 
köre Felelős  

        

        

 Évente Vizsgálatok, Vizsgálatkérés, Szülők Óvodavezető   

  

felülvizsgálat

o időpont- 

Képességvizsgá

l    

  k egyeztetés ó    

  

megszervezés

e  Óvodapedagóg

us 

Tagint.vez   

       

KÖRÖSSZA-

KÁLI 

       

       

TAGÓVODA        

 Hetente 1 –       

 2 Egyéni Utazó Szakszolgálat Óvodavezető   

 alkalom fejlesztések 

gyógypedagóg

us 

Óvodapedagóg

us    

   fejlesztő  Tagint.vez   

    Óvodások    

   

foglalkozásaina

k     

   megszervezése     

        

 Hetente Konzultációk A fejlesztés 
Gyógypedagóg
us    

   eredményei 

Óvodapedagóg

us 

Óvodapedagógu

s   

        

  Egyéni   
Óvodapedagóg
u   

 Naponta fejlesztés Differenciálás 

Óvodapedagóg

us s   

    Óvodások    

        
 
Szöveges indoklás   
A SNI gyermekek fejlesztésének ellátását minden esetben, a vizsgálati véleményben 

foglaltak alapján szervezzük a térségi szakszolgálat utazó gyógypedagógusainak 

közreműködésével. Az óvodapedagógusok feladata, hogy segítse a fejlesztést. Ehhez 

elengedhetetlen a folyamatos konzultáció, a differenciálás a napi tevékenységek során. 

SNI gyermekek száma:2 fő ( HIA. és  KR. )  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 A tanulási és magatartászavarral küzdő gyermekek nevelése 
 
        

 Dátum 
Megnevezés
e Tartalom 

Érintettek 
köre Felelős  

                
 Évente Vizsgálatok, Vizsgálatkérés, Szülők Óvodavezető   

  
felülvizsgálat
o időpont-     

  k egyeztetés Szakszolgálat    

  

megszervezés

e  Óvodapedagóg

us 

   

       

KÖRÖSSZA-

KÁLI 

       

       

TAGÓVODA        

     

Óvodapedagóg

u   

 Negyedéves Egyéni Területek, 
Óvodapedagóg
us s   

  

fejlesztési 

terv tevékenységek,     

  elkészítése módszerek     

        

  Egyéni   
Óvodapedagóg
u   

 Folyamatos fejlesztés Képességek, Óvodások s   

   készségek,     

   kulcskompeten

ciák fejlesztése 

  

 

Szöveges indoklás   
Az óvodapedagógusok feladata a tevékenységek megszervezése, kezdeményezése az 

egyéni fejlesztési terv alapján. Az eredményeket folyamatosan megbeszélik, 

meghatározzák a további feladatokat. Konzultációt szerveznek a szülőkkel, fejlesztő 

pedagógussal.  
BTMN gyermekek száma: jelenleg nincs.  

 
 
 

 



 
 
 

 

 A gyermekek szociális hátrányainak enyhítése 
 Dátum Megnevezése Tartalom Érintettek köre Felelős  

 

  könyvtár,     

  múzeum     

 

alkalomszerű

en látogatás 

báb- mese 

előadások Óvodások 

tagint.vezet

ő  
KÖRÖSSZAKÁ
LI       

TAGÓVODA    

Óvodapedagóg

usok   

       

    Óvodások   

  

személyiségfe

jle Egyéni 

Óvodapedagóg

uso   

 Folyamatos sztés 

képességfejlesz

tés k 

tagint.vezet

ő  

  támogatások 

szociális 

juttatások    

       

 

Alkalomszerű

en Kirándulások Állatkert, Óvodások   

     

tagint.vezet

ő  

  szervezése  

Óvodapedagóg

usok   

   Autóbuszos    

   nagykirándulás    

       

     
tagint.vezet
ő  

 Kialakult Programok, Hagyományok, Óvodások   

 szokásoknak rendezvények ünnepek 

Óvodapedagóg

usok 

tagint.vezet

ő  

 megfelelően      
 
Szöveges indoklás 

     
Változatos, színes programokat szervezünk. Megismertetjük  a 

gyermekeket hagyományainkkal, 
szokásainkka
l.    

Lehetőségeket biztosítunk a közös élményekre, tapasztalatszerzésekre, megfigyelésekre. 
Erősítjük ünnepi szokásainkat. 

Segítjük az együttműködést, a közösségformálódást, a társas kapcsolatokat.  



4.1.4. A gyermekek fejlődésének nyomon követése 
 
 

  08. 31-ig a 6. 

hatodik 

életévét 08.31-ig a  

  
életévét betöltők   december 31-
ig betöltő 

7. életévét 
betöltő DIFER (rövid) mérésben 

  létszáma 

gyermek 

létszáma gyermekek 

résztvevők várható 

létszáma 

  fő  létszáma.         
 
    -  5    

 

KÖRÖSSZAKÁ

LI         

 TAGÓVODA         

          

  Dátum Megnevezése Tartalom Érintettek Felelős   

     köre     

          

          

 

KÖRÖSSZAKÁ

LI 

        

     

Óvodapedagógus

ok    

 TAGÓVODA November DIFER mérés értékelés 4 évesek tagint.vezető    

          

   

Egyéni 

képességek, Szülők óvodások 

Óvodapedagógus

ok    

   

fejlettség 

rögzítése tájékoztatása      

          

  

Május 

   
Óvodapedagógus

ok    

  DIFER mérés értékelés középső tagint.vezető    

     nagy     

          

  Május 

Egyéni 

képességek, Szülők óvodások 

Óvodapedagógus

ok    

   

fejlettség 

rögzítése tájékoztatása      

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

. Egészséges életmódra nevelés       

  Dátum 

Megnevezés

e Tartalom  

Érintettek 

köre Felelős  

                    

  Naponta Mindennapos 

Mozgásos 

játékok 

Óvodapedagóg

us 

Óvodapedagóg

usok   

   mozgás a csoportban, Óvodások    

    

udvaron, 

teraszon      

KÖRÖSSZ

AKÁLI 

         

 

hetente 

       

TAGÓVO

DA  gyümölcs- Vitaminpótlás 

Óvodapedagóg

us 

Óvodapedagóg

usok   

   zöldség nap  Óvodások    

          

  November Egészség  

Óvodapedagóg

usok    

   nap  Óvodások 

Óvodapedagógu

sok   

    

játékos, 

mozgásos      

    vetélkedő, 
Szülők 

   

    

gyümölcs- 

   

         

    zöldségsaláta      

    készítése      

          

          
 

 

 

 

Szöveges indoklás   
Az egészséges életmódra nevelés kiemelt terület, ezért állandó, napi figyelmet 

igényel mind a mozgásfejlesztés, mind a helyes táplálkozás. Az egészséges élettel 

kapcsolatos ismereteket beépítjük a napi fejlesztő tevékenységekbe.  



 

 

 

. Környezettudatos életmódra nevelés 

 

 Dátum 

Megnevezés

e Tartalom 

Érintettek 

köre Felelős 

              

 Folyamatos Szelektív csoportokban 

Óvodapedagóg

us 

Óvodapedagógu

s  

KÖRÖSSZAK
ÁLI  

hulladékgyűjt

és  Óvodások   

TAGÓVODA       

       

 Folyamatos Víz és Csaptelepek 

Óvodapedagóg

us 

Óvodapedagógu

s  

  

áramfogyasztá

s használata Óvodások   

  szabályai     
 
 

 

 

Szöveges indoklás   
Folyamatosan felhívjuk a gyermekek figyelmét a helyes szemétgyűjtésre, környezetünk 

megóvásár, erősítjük a gyermekek környezettudatos magatartását..  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Közösségfejlesztés 
 
 A gyermekek együttműködését elősegítő intézményi tevékenység 

 

  Dátum 

Megnevezés

e Tartalom 

Érintettek 

köre Felelős  

        

        

  

projektnapok Közös játékok 

Óvodapedagóg

usok    

  

Óvodások 

Óvodapedagóg

usok 

  

  
Hagyományo
k, 

Ismeretszerzés
,   

 Folyamatos ünnepek 

közös 

tapasztalat  tagint-vez   
KÖRÖSSZA
KÁLI     

Óvodapedagóg
usok   

TAGÓVODA 

Alkalomszer

űen Kirándulások 

Közös 

élmények Óvodások tagint-vez   

    

Óvodapedagóg

usok    

        

 Hetente Fejlesztő Páros és Óvodások 

Óvodapedagóg

usok   

  

tevékenysége

k 

csoportmunká

k  tagint-vez   

        

        

 Naponta Udvari élet Mozgásos Óvodások 

Óvodapedagóg

usok   

   

tevékenységek

, 

Óvodapedagóg

usok tagint-vez   

   játékok     

 

Szöveges indoklás   
A programokat igyekszünk úgy szervezni, hogy az egész óvoda együtt részt tudjon venni. A 

közös élményeket, tapasztalatszerzést kiemelt feladatunknak tekintjük. Fontos, hogy a 

csoportokban már az óvodapedagógusok is segítsék az együttes tevékenykedtetést, keressék a 

lehetőségeket a csoportos, páros munkálkodásra.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4.2.2. Az intézmény közösségépítő tevékenysége, programok 

 

44. 

adattábla Dátum 

Megnevezés

e Tartalom Érintettek köre Felelős  

        

        

 
Alkalomszerűe
n Ünnepek, Szervezés, 

Óvodapedagógu
sok    

  rendezvények lebonyolítás  tagint-vez   

        

 

Alkalomszerűe

n Kirándulások 

Közös 

programok 

Óvodapedagógu

sok tagint-vez   

        

 

Alkalomszerűe

n Falusi Közreműködés 

Óvodapedagógu

sok    

KÖRÖSSZA 

KÁLI 

 programok   tagint-vez   

       

TAGÓVODA 

Alkalomszerűe

n Szakmai Képzések, 

Óvodapedagógu

sok tagint-vez   

  fórumok látogatások     

  Csapatépítés Tréning     

        

 

 

 

 

Szöveges indoklás   
A közös programok lehetőséget nyújtanak a megismerésre, a kommunikációra, 

az együttműködésre. Fontos a nyitottság, érdeklődés egymás felé, a vidámság, 

jókedv. Az intézményi klíma javítása.  
 



5.  

6. Pedagógiai folyamatok  

Tervezés 

 
45. 
adattábla Dátum Megnevezése Tartalom Érintettek köre Felelős 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K.szakáli 

Tagóvod
a  

 
  
 

Szeptember 

 Éves 

Munkaterv 

 

Feladatok, 

 Óvoda 

dolgozói 

 

Óvodavezető 

  
       

     felelősök,    tagint-vez   

     határidők       

            

       
Óvodapedagóg
us  

Óvodapedagóg
u   

 

Szeptembertő

l  Csoportnapló  Éves terv,  ok  sok   

     negyedéves       

     nevelési terv,       

     havi-heti       

     

fejlesztési 

terv       

            

   
Munkaközössé
g  Célok,  BÖCS, Óvoda-     

 Szeptember  ek,  feladatok  iskola  Óvodavezető   

   felelősök tervei    átmenet,     

     egyeztetése    tagint-vez   

       

Népi játék 

gyermekánc, 

Alkotóműhely 
 

    

     Bevétel –       

 November  Költségvetés  kiadás  

Pénzügyi 

vezető  Óvodavezető   

     tervezése       

     Pénzügyi    tagint-vez   

     egyenleg       

            

       
Óvodapedagóg
us     

 Március  Továbbképzési  

Jelentkezése

k,  ok  Óvodavezető   

   terv  tervek    tagint-vez   

             
  

Szöveges indoklás   
A tervezés az alapja a rövid és hosszú távú céljainknak. A feladatok meghatározásából kell 

kiindulni, s meg kell tervezni a lehetőségeket, programokat. A felelősöket közösen 

választjuk, mindenki vállalhat hozzá közel álló feladatot. A feladatok elosztásánál az 

arányos elosztás a cél



ELLENÖRZÉS: A 2021/2022. nevelési év kiemelt ellenőrzési területei 
 
46. adattábla 

Az ellenőrzés tartalma Az ellenőrzés típusa 

Felelős (ki 

ellenőriz?) 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Körös 

szakáli  
Tagóvo

da 

 
  

Csoportnaplók ellenőrzése teljes körű Óvodavezető tagint-vez 

   

Felvételi, előjegyzési napló - 

Óvoda teljes körű Óvodavezető  tagint-vez 

köteles gyermekek óvodába   

járásának nyomon követése   

   

Felvételi- mulasztási naplók teljes körű Óvodavezető tagint-vez 

A gyermekek fejlődését 

nyomon teljes körű Óvodavezető tagint-vez 

   

Gyermekbalesetek 

megelőzése teljes körű tagint-vez 

   

SNI gyermekek ellátása teljes körű Óvodavezető tagint-vez 

(óvodapedagógus 

nevelőmunkája,   

dajkai segítő munka)   

Gyermekvédelmi 

tevékenység, teljes körű tagint-vez 
Szülőkkel való 

kapcsolattartás, teljes körű Óvodavezető tagint-vez 

jegyzőkönyvek, ünnepségek   

   
Szakmai munka ellenőrzése teljes körű Óvodavezető tagint-vez 
óvodapedagógusok, 
nevelőmunkát   

segítők   

Egészséges életmód Higiénia szúrópróbaszerűen  

  tagint-vez 

   

Környezeti nevelés, szúrópróbaszerűen Óvodavezető 

környezetvédelem  tagint-vez 

   

Munkaidő, munkafegyelem szúrópróbaszerűen Óvodavezető 

(adminisztráció-jelenléti ív,)   

technikai dolgozók,  tagint-vez 

pedagógusok   

   

Munkaközösségek szakkörök   
működése szúrópróbaszerűen Óvodavezető 
(munkaterv ellenőrzése)  tagint-vez     

 



Szöveges indoklás   
Részletesen : Az óvodavezető belső ellenőrzésének megvalósítása 2021/2022.  
nevelési év

   



 
 

 

IX.ESEMÉNYNAPTÁR 

 

SZEPTEMBER 
 

TEVÉKENYSÉGEK FELELŐS   HATÁRIDŐ 

Új kiscsoportosok fogadása, óvodapedagógusok   08.01.Folyamatos 
családlátogatások elvégzése Beszoktatás       

Az  iskolai tanévnyitó ünnepélyen való óvodapedagógusok   09. 02.   

részvétel első osztályosok kísérése, műsor       

előadása az iskolában       

Csoportszoba dekorációjának elkészítése óvodapedagógusok   09.30   

         

Túrák szervezése, őszi termések gyűjtése. óvodapedagógusok   Folyamatos 

Fejlesztő tevékenységek megszervezése, óvodapedagógusok   09.15.   

beindítása       

         

Szülői értekezletek óvodapedagógusok   Folyamatos 

         

Gyermekvédelemhez szükséges óvodapedagógusok   Folyamatos 
adatszolgáltatás, gy.védelmi munkaterv,       

 OKTÓBER      

         

TEVÉKENYSÉGEK  FELELŐS   HATÁRIDŐ  

Statisztikai létszámjelentés  tagint. vez  10. 01.   

        

Szüreti felvonulás  óvodapedagógusok  10.15.   

        

Logopédiai felmérések, szintfelmérés  Tagint.vez  10.30.   

        

NOVEMBER      

     

TEVÉKENYSÉGEK  FELELŐS HATÁRIDŐ  

Iskolai látogatás az első osztályban  óvodapedagógusok 11.30.   

         



   

Mérések, azok eredményeinek Csoportvezetők 11.30. 
összesítése, értékelése   

   
 

 

DECEMBER 
 

TEVÉKENYSÉGEK FELELŐS HATÁRIDŐ 

„Télapó az óvodában” –ünnepség   

megszervezése Csoportvezetők 12.06. 

Karácsonyváró szülőkkel  12. 20. 
Játszóház iskolásokkal Csoportvezetők  

   
 
 

JANUÁR 
 

 TEVÉKENYSÉGEK FELELŐS HATÁRIDŐ 

    

 Fogadóórák. Szülői értekezlet Csoportvezetők 01. 30. 

 Iskolaérettségi vizsgálatokra való Tagint.vez. 01.30. 
 felterjesztések   

 Mesemondóverseny slebonyolítása Csoportvezetők 01.30. 

    

 FEBRUÁR  

    

 TEVÉKENYSÉGEK FELELŐS HATÁRIDŐ 

 Farsangi ünnepség megszervezése Csoportvezetők 02.10. 

 Családlátogatások az új kiscsoportosoknál óvodapedagógusok  

   02.28. 
 

 

MÁRCIUS 
 

TEVÉKENYSÉGEK FELELŐS HATÁRIDŐ 

Nőnapi ajándék készítés csoportvezetők  

  03.08- 

Játékos délelőtt a Víz világnapja   

alkalmából csoportvezetők 03.22. 

Megemlékezés Március 15-ről versekkel,   



dalokkal, vizuális tevékenységekkel,  Óvodapedagógusok 03.15. 

huszáros játékokkal.    

 ÁPRILIS  

    

TEVÉKENYSÉGEK  FELELŐS HATÁRIDŐ 

    

Játékos délelőtt,  csoportvezetők  

környezetszépítő munka a Föld Napja   04.20. 

alkalmából    

Nyílt Napok  csoportvezetők 04.30. 

Beiratási dokumentumok (felvételi  Tagint.vez. 04.30. 
előjegyzés, ) előkészítése beiratás    

Iskolába menő gyermekekről óvodai    

szakvélemények kiadása    

    

Szülői értekezletek  csoportvezetők 04.30. 

    

    
 
 

MÁJUS 
 

TEVÉKENYSÉGEK FELELŐS HATÁRIDŐ 

   

Anyák napi ünnepség megszervezése Csoportvezetők 05.04.. 

Óvodáztatási támogatáshoz rendszeres Tagint.vez.  

óvodába járás igazolások megküldése a  05.05. 

fenntartó számára   

   

Egészségnap megszervezése a szülőkkel Csoportvezetők 05.15. 
közösen   

   

Ki mit tud az állatokról? Csoportvezetők 05.20. 

Tarka-Barka ovinap Csoportvezetők 05..25 

   

Gyermek nap Csoportvezetők 05.29. 

Kirándulás szervezés óvodapedagógusok 05.31. 

   

 

JÚNIUS 
 

TEVÉKENYSÉGEK FELELŐS HATÁRIDŐ 

Évzáró, ballagási ünnepség Csoportvezetők 06.01. 

   

   

   

   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A munkatervben foglaltakat a nevelőtestület tagjai megismerték, elfogadták. 

 
A 2021/22-es nevelési évben, az éves munkatervben foglaltak alapján végezzük 
nevelő munkánkat. 

 
 
 
 
 

 

Aláírás: …………………………………. 

 
tag-int.vez. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Körösszakál,2021. szeptember 01. 
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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 

 32/2012.  (X.  8.)  EMMI  rendelet a  Sajátos  nevelési  igényű  gyermekek  óvodai
nevelésének  irányelve  és  a  Sajátos  nevelési  igényű  tanulók  iskolai  oktatásának
irányelve kiadásáról.  1. melléklet a 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelethez 

 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli 

 Oktatási Hivatal kiadványai: Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. 

 Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott útmutató a pedagógusok minősítési rend-

szeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez.

 Önértékelési kézikönyv óvodák számára
 Országos tanfelügyelet. Kézikönyv óvodák számára 



1. Az intézmény működésével kapcsolatos általános információk

Általános információk:

Intézmény neve: BIHAR ROMÁN NEMZETISÉGI KÉTTANNYELVŰ 

ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA

OM: 201146

Címe, székhelye: 5539 KÖRÖSSZAKÁL PIAC TÉR 3.

Telephelye, intézményegysége: KÖRÖSNAGYHARSÁNY, KOSSUTH TÉR 6. 

Tel: 30/3177071 

Intézményvezető: Szilágyi Lászlóné

Intézményvezető helyettes: Győriné Mokrán Ilona

Tagintézmény vezető: Győriné Mokrán Ilona 

E-mail: gymilona@freemail.hu

Fogadóórája: minden hónap első szerda 8-10 óra

Az intézmény működési területe: Körösnagyharsány

Csoportok száma: 1

Engedélyezett férőhelyek száma: 20 fő

N e v e l é s i  é v  r e n d j e

 „Az  óvodában  a  napirendet  úgy  kell  kialakítani,  hogy  a  szülők  –  a  házirendben

meghatározottak szerint – gyermeküket az óvodai tevékenység zavarása nélkül behozhassák

és hazavihessék. Az óvoda nyári zárva tartásáról legkésőbb február 15-ig, a nevelés nélküli

munkanapokról legalább hét nappal a zárva tartást megelőzően a szülőket tájékoztatni kell. 

Első nap: 2021. szeptember 1.

Utolsó nap: 2022. augusztus 31.

Nyitva tartás: Hétfőtől-péntekig 07:30 órától 15:30 óráig Összesen napi 8 óra

Nyári nyitvatartás: Hétfőtől-péntekig 07:30 órától 15:30 óráig

Az óvoda nyári zárásának tervezett időpontja

2022. augusztus 09-augusztus 31



A.  nevelőtestület  által  meghatározott  pedagógiai  célra  öt  munkanapot  nevelés  nélküli

munkanapként használhatunk fel, amelyből egy nevelés nélküli  munkanap időpontjáról és

programjáról –  az  óvodavezető  véleményének  kikérésével  a  nevelőtestület  dönt.

Nevelőtestületi tanácskozásainkon (nevelés nélküli munkanap, nevelőtestületi értekezlet) a

nevelőtestület valamennyi tagja részt vesz. A nevelőmunkát segítő munkatársak (pedagógiai

asszisztens, dajka, gondozónő) részvétele az alkalomszerű szervezés függvényében kötelező.

2. Dolgozói adatok, munkaszervezés

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2- es számú melléklete alapján:

Óvodapedagógus: 2 fő óvónő  határozatlan  idejű  közalkalmazotti  szerződéssel

rendelkező dolgozó.

- ebből tagintézmény vezető: 1 fő

Dajka: 1 fő határozatlan idejű közalkalmazotti szerződéssel rendelkező dolgozó

Az intézmény vezetője  rendszeresen  felméri  a  szükségleteket,  reális  képpel  rendelkezik  a

nevelő-oktató  munka  humánerőforrás  szükségletéről.  A  humánerőforrás  szükségletben

bekövetkező hiányt, a felmerült problémákat idejében jelzi a fenntartó számára.

Munkaidő beosztás:

A munkaidő beosztást az óvodavezető készíti el, az intézményvezető hagyja jóvá.

Az óvodavezető és kollégája felváltva tartózkodnak az intézmény épületében a nyitva tartási

időben, 7:30-15:30 óráig.

A tagintézmény vezetője  gondoskodik arról,  hogy akadályoztatása esetén  a feladatokat  az

óvodapedagógus kollégája lássa el.

Az  óvodapedagógusoknak  a  kötött  munkaidejét  a  gyermekekkel  való  közvetlen,  a  teljes

óvodai életet magában foglaló foglalkozásra kell fordítani, a munkaidő fennmaradt részében,

legfeljebb  heti  négy  órában  a  nevelést  előkészítő,  azzal  összefüggő  egyéb  pedagógiai

feladatok, a nevelőtestület munkájában való részvétel, gyakornok szakmai segítése, továbbá

eseti helyettesítés, melyet az intézményvezető rendelhet el, az óvodapedagógus számára- lehet

fordítani.



Munkaidő kedvezmények:

Tagintézmény vezető heti kötelező óraszáma: 22 óra (Győriné Mokrán Ilona)

Óvodapedagógus heti kötelező óraszáma: 32 óra (Oláhné Juhász Erzsébet)

A munka szervezése:

A feladatokat jelen munkatervben meghatározottak figyelembevételével kell elvégezni, mely

személyekre lebontva elkészült.

A dolgozókat a havi jelenléti ív alapján kell nyomon követni, és elszámolni.

A beosztás szerinti  munkavégzés,  és annak dokumentálásának ellenőrzése az tagintézmény

vezető feladata.

A részletes munkaidő beosztásokat az Tagintézmény vezetőnél lehet megtekinteni.

Óvoda nyitva tartása: 7:30-15:30

A dajka munkarendje:

- 7:30- 15:30

A kisegítők munkarendje:

- 7:30-16:00

Az tagintézmény vezető  munkarendje: heti 22 óra (1)

Óvodapedagógus munkarendje:32 óra

Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. október 22. (péntek), a

az őszi szünet utáni első tanítási nap 2020. november 2, (kedd). 

A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. december 21. (kedd), 

a téli szünet utáni első tanítási nap 2021. január 3 (hétfő) 

A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. április 13. (szerda),

a tavaszi szünet utáni első tanítási nap 2021. április 20. (szerda). 

3. Az intézmény működési rendje

Pedagógiai adminisztrációs feladatok az intézményben:

 OSAP statisztikai jelentés (adatküldés az Intézményvezető részére)

 Óvodai törzskönyv vezetése

 Nevelési év terve, beszámolója

 Intézményi önértékeléssel kapcsolatos adminisztráció

 Éves munkaterv elkészítése



 Óvodai napirend elkészítése

 Óvodai heti rend elkészítése

 Továbbképzési program (pedagógusokra)

 Felvételi előjegyzési napló vezetése

 Felvételi és mulasztási napló vezetése

 Óvodai csoportnapló vezetése

 Gyermek fejlődésének nyomon követése, értékelés dokumentációja

 Jegyzőkönyvek vezetése (megbeszélés stb.)

 Gyermeki jogokkal kapcsolatos határozatok (felvétel, átvétel)

 Szakvélemények adminisztrációja

 Gyermekvédelmi tevékenység dokumentálása

 Gyermekbalesetek nyilvántartása, jegyzőkönyvek

 Gyermekbalesetek megelőzésére tett intézkedések dokumentálása

 Iktatás

 Intézményi levelezés

A nevelési év rendje:

A nevelési év minden év szeptember 1-től következő év augusztus 31-ig tart.

A nevelési év 2021. szeptember 1-től 2022. augusztus 31-ig tart.

Az óvoda nyitva tartási ideje:

A foglalkozásokat a szülők nagyobb többségi igényeinek megfelelően szervezzük meg, eleget

téve a gyermek napközbeni ellátásával kapcsolatos feladatoknak.

Az intézmény hétköznapokon, hétfőtől- péntekig 7 óra 30 perctől 15:30-ig tart nyitva. 

Az óvoda bejáratának zárása napközben 9-15 óráig tart. Belépni csak csengetésre lehet.

Óvodai szünetek időpontja: 

 Karbantartási-takarítási szünet: munkálatoktól függően 3-4 hét, augusztusban.

A zárva tartás idejéről minden év február 15-ig értesítjük a szülőket. A gyermekek részére

ez alatt az idő alatt előzetes szülői igény alapján ügyeletet szervezünk.

Nevelés nélküli munkanapok:

 Évente maximum 5 nap nevelés nélküli munkanap vehető igénybe.



Ezt az Intézményvezetővel közösen tervezzük, minden intézményben azonosan.

Nyílt napok:

Évente két alkalommal nyílt napot szervezünk a már óvodás gyermekek szülei számára január

és  május  hónapokban.  Az  intézmény  bemutatkozását  szolgáló  nyílt  napot  a  leendő

kiscsoportos gyermekek- szülők számára a beiratkozás hetére tervezzük (2022. április 6-7-8)

erről az óvodai hirdető táblán tájékoztatjuk a szülőket.

A foglalkozások rendje:

Az új gyermekek óvodába fogadása, beszoktatása 2021. szeptember 01-től folyamatosan és

fokozatosan  történik.  A  készség-  és  képességfejlesztő  foglalkozásokat  minden  csoportban

2021. október 1-től 2022. május 31-ig tartjuk. A nyári hónapok alatt szabadidős tevékenységet

szervezünk a gyermekeink számára 2022. augusztus 31-ig.

Az óvodai élet megszervezése

Az óvodának a nevelési-gondozási feladatokon kívül fontos feladata az iskolai életmódra való

felkészítés. Arra törekszünk, hogy a rendelkezésünkre álló időben (3-4 év), lehetőség szerint

minden gyermeket eljuttassunk az iskolaérettség szintjére. Azonban szem előtt kell tartanunk,

hogy  a  gyermekek  személyisége,  adottságai,  fejlődési  üteme,  családi  háttere  nagyon

különböző lehet, ezért nem mindenki éri el ezt a szintet a 3 év során. Évről- évre vannak, akik

szülői  kérésre,  a  pedagógus  vagy  a  Nevelési  Tanácsadó  javaslatára  óvodában  maradnak

további egy évig. (speciális esetben 8 éves korukig járhatnak intézménybe)

 Pedagógiai  feladatok:  Az  óvodában  folyó  nevelési  –  oktatási  –  gondozási  feladatokat

törvények, rendeletek, az óvoda Működési Szabályzata, Nevelési Programja, valamint az Éves

munkaterv  szabályozza.  Az  intézmény  saját  nevelési  programja  alapján  végzi  ezeket  a

feladatokat.  Intézményvezető  a  kollégákat  érintő,  a  munkájukhoz  szükséges  jogszabályi

változásokról folyamatosan tájékoztatást ad a nevelőtestületi értekezleteken.

Intézményünkben a nevelési feladatokat a következő helyiségekben látjuk el:

-  óvodai csoportszobák

-  mellékhelyiségek

-  öltözők, folyosók



-  tálaló konyha

-  foglalkoztató szoba

-  udvar

A nevelési idő felosztásának általános szabályai

Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló
foglalkozások  keretében  folyik,  oly  módon,  hogy  a  teljes  nyitva  tartás  ideje  alatt  a
gyermekekkel óvodapedagógus foglalkozik. 
A dolgozók érkezése – távozása rugalmasan változik a dolgozók munkaszerződésének 

figyelembevételével, (pl. közhasznú foglalkoztatott dolgozók esetében).

Cél: a megfelelő szakmai ellátottság az intézmény teljes nyitva tartása alatt.

Az óvoda napirendje:

Az óvodai napirendet úgy alakítjuk ki, hogy a szülők a- házirendben meghatározottak szerint-

gyermeküket  az  óvodai  tevékenység  zavarása  nélkül  behozhatják,  illetve  hazavihetik.  A

szülők délután folyamatosan vihetik haza gyermekeiket igényeik szerint. Kérjük, a szülőket az

étkezések ideje alatt  ne zavarják meg a csoport életét,  gyermeküket a folyosón, öltözőben

várják meg.

A napirend szervezésekor figyelembe vesszük, hogy a gyermekek nagyobb közössége reggel

8 órától,  délután 15:30 óráig veszi igénybe az óvodai foglalkozásokat.  Ennek ismeretében

délelőtt  szervezzük a sétákat,  kirándulásokat  és az egyéni  fejlesztéseket.  A tevékenységek

(mozgás, külső világ tevékeny megismerése, matematikai tartalmú tapasztalatok, mese-vers,

ének-zene, rajz, mintázás, kézimunka) tervezésénél figyelembe vesszük az aktuális ünnepeket,

évszakok jellemzőit. A délutáni pihenőt minden gyermeknek biztosítjuk.

Általánosan megjelenő napirend

7 óra 30 perc-11 óráig:

Játék a csoportszobában, egyéni és csoportos tevékenységek, részképességek fejlesztése,

kötött és kötetlen tevékenységek szervezése, testápolás, reggeli.

11 órától-12:30 óráig:

Játék az udvaron, séta, kirándulás, alkalmi munkák az udvaron.

12:30 órától- 14:45 óráig:

Ebéd, pihenés, rugalmas ébredés, egyéni fejlesztés, egyéb speciális tevékenységek.



14:45 órától-15:30 óráig:

Uzsonna, játék az udvaron, illetve a csoportszobában, délutáni foglalkozások.

Az  intézménynek  a  szülők  írásbeli  nyilatkozatát  be  kell  szerezni  minden  olyan  óvodai
döntéshez, amelyben a szülőre fizetési kötelezettség hárul pl. közösen tervezett kirándulások,
színházlátogatás stb. 
Az intézménynek  a szülők írásbeli  nyilatkozatát  be kell  szerezni  ahhoz,  hogy gyermekük
fényképezését  igénylik-e,  hozzájárulnak-e  szakmai  munka  dokumentálásához  csatolandó
tevékenységeket  megörökítő  fényképezéshez,  videofelvételhez,  valamint  a  gyermekekről
készült felvételek az intézmény honlapján, városi televízióban megjelenhetnek-e?

A  tevékenységek,  kezdeményezések  során  figyelembe  vesszük  a  gyermekek  életkori

sajátosságait,  egyéni  képességeit  és  ehhez  igazítjuk  a  fejlesztések  tartalmát,  valamint

időtartamát.  Egyénre  szabott  módon,  differenciálva,  főként  mikrocsoportos  formában

dolgozunk.  A  napirendet  a  csoportban  dolgozó  pedagógusok  alakítják  ki,  programunk

időkereteket javasol. 

Hit-és vallásoktatás: minden szerdán 11 órától

A nevelési-oktatási intézményben folyó – a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a
továbbiakban:  közoktatási  törvény)  4.  § (4) bekezdésében szabályozott  – fakultatív  hit-  és
vallásoktatás  idejének  és  helyének  meghatározásához  be  kell  szerezni  a  szülői  szervezet
véleményét.
Óvodánkban  felmérjük  a  szülők  igényét  a  fakultatív  hit-és  vallásoktatás  iránt,  melyhez  a
napirendben biztosítjuk a megfelelő helyet és időt az érdeklődök számára. A fakultatív hit-és
vallásoktatás idejének és helyének meghatározásához beszerezzük a szülők véleményét.

Nemzeti ünnepek, hagyományok: 

Cél:  Az ünnepekkel,  megemlékezésekkel  élményt  nyújtani,  örömet  szerezni  a  gyermekek

számára. 

Feladat: 

Minden  jelentős  óvodai  programról  megfelelő  terv  elkészítése,  illetve  az  előző  éviek

szükséges módosítása 

A program forgatókönyvének elkészítése,  minden résztvevő számára  az anyag biztosítása,

minimum  1  héttel  korábban-  a  programfelelős  feladata.  Az  ünnepek  lebonyolításáért

teljeskörűen a programfelelős felel. 

2021/2022-es nevelési év ünnepei, rendezvényei az intézményben:

Ünnepeink, hagyományaink:

Nemzeti ünnepek:



  az 1956-os forradalom évfordulója
 - az 1848-49 szabadságharc évfordulója Fontosabb ünnepeink
  Mikulásvárás
 -Karácsony
 -Farsang
 -Húsvéti locsolkodás
  Húsvét
  Anyák napja
  Tanévzáró-ballagási ünnepély


 Ősz:

  Szüreti játékok- Őszünnep
  Kirándulás, termésgyűjtés
  Termésbáb készítés, kiállítás egész nap

 Tél szokásai:

  Advent- koszorúkészítés, gyertyagyújtás
  Luca-nap –luca-fa, luca-búza vetése
  Mikulásvárás- az óvodai csoportok közös ünnepe
  Karácsonyi készülpdés- játszónapok a szülőkkel
  Betlehemes játék- nyilvános családi ünnepkör
  Farsang- Kiszebáb-készítés, égetés, jelmezbál

 Tavasz szokásai:

  Tavaszvárás - játszóház-tavaszköszöntő, névadó évfordulója
  Húsvéti köszöntő, locsolkodás
  Madarak, fák napja- virágosítás
  Föld napja- társadalmi munka, óvodaszépítés
  Kihívás napja-sport nap
  Kicsinyek napja, leendő ovisok és szüleik fogadása
  Májusfa állítás 
 Anyák napi köszöntő –nyilvános ünnep

  Évzáró –nyilvános ünnep 

4. Fejlesztési terv – tárgyi és személyi feltételek

1. Környezeti (személyi,- tárgyi) feltételek, változások az intézményben:

Az intézmény a jogszabályoknak a közoktatási terület jogszabályainak megfelelően működik,

a  jogszabályok  változásaira  rugalmasan  reagál.  Szükséges  az  intézmény



alapdokumentumainak  folyamatos  felülvizsgálata.  (Alapító  Okirat,  SZMSZ,  Házirend,

Pedagógiai Program).

Feladatunk továbbra is, hogy az óvoda épülete és a nevelő- személyiségfejlesztő munkához

szükséges  környezeti  feltételek  a  lehető  legjobban  szolgálják  a  pedagógiai  program

megvalósulását. A nevelési  évet gyermekeink tiszta, egészséges és esztétikus környezetben

kezdhetik meg.

A szakmai értékek megőrzéséhez és a továbbfejlesztéshez az anyagi szükségletek biztosítása

az  egyik  legnehezebb  feladatunk.  Az  óvodai  élet  tevékenységformáihoz  az  eszközeink,

felszereltségünk átlagos, feladatunk a folyamatos karbantartás és bővítés. 

Az intézmény minőségének fejlesztése részeként az intézmény tárgyi eszközeinek fejlesztései

a fenntartó anyagi lehetőségeihez igazodva valósulnak meg, lehetőségeihez mérten fordítanak

figyelmet a csoportszobák, ill. az óvodai környezet javítására, esztétikájára.

A  gyermekek  mozgásigényének  szolgálatában,  a  mindennapos  és  kötelező  testneveléshez

biztosítása érdekében hetente kétszer az iskola tornatermében tornázunk. Az iskola tornaterme

és az óvodánk hatalmas udvara a gyermekek változatos  mozgásigényének kielégítésére ad

lehetőséget. Az udvaron még mindig vannak olyan régi játékok, amelyek nem feleltek meg a

hatályos  szabványoknak.  Apróbb javításokat  elvégeztünk (felületfestés),  folyami  homokkal

tavaly feltöltöttük a mászóka alját és a homokozót. A nyáron a mosdók a közlekedők és a

tálalókonyha, raktár helység egészségügyi festése elkészült.

2. Személyi feltételek:

Az óvoda emberi erőforrások rendszerének alapja és részese a gyermek. A szülők szerepe

nagyon  meghatározó,  hiszen  a  gyermek  elsődlegesen  a  szülőké,  a  családé.  A  gyermek

magával  hozza,  egyéniségében  hordozza  a  család  szokásrendszerét,  emberi  és  érzelmi

viszonyait,  szocializációs  hátterét.  A szülő maga is  naponta személyes  kapcsolatot  tart  az

óvoda dolgozóival, elvárásai elképzelései vannak az óvodában folyó munkával kapcsolatban.

Az  Óvodai  Nevelés  Országos  Alapprogramja  egyértelműen  kimondja,  hogy  a  gyermek

nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, és ebben az óvodának kiegészítő, esetenként

hátránycsökkentő szerepe van. Az óvodának fel kell vállalni a családok komplex segítését,

amelynek középpontjában a gyermek áll.

Az intézmény belső környezetét,  hangulatát,  szakmai színvonalát,  pedagógiai  munkáját  az

óvodában  dolgozó  emberek  közössége  alakítja,  a  makro-  és  mikrokörnyezetet  alkotó

személyek közvetlen közreműködésével.



Az óvoda  emberi  erőforrás  politikája  arra  irányul,  hogy  munkavállalói  rendelkezzenek  a

szolgáltatást  igénybe  vevők  által  elvárt  követelmények  kielégítéséhez  szükséges  szakmai

felkészültséggel,  tudással, gyakorlati  jártassággal, etikus hozzáállással, felelősségtudattal  és

megfelelő döntési képességgel.

A  dolgozói  létszám  a  törvényben  előírtaknak  megfelelően  biztosított.  Pedagógusok

felkészítése a tanfelügyeleti ellenőrzésre és a pedagógus-minősítési eljárásban való részvételre

folyamatos. Intézményünkben 2019-20-as évre nem jelentkezett minősítésre senki.

Az óvodában két szakmailag jól képzett óvodapedagógus és dajka neveli a gyermekeket. 

5. A 2021/2022. nevelési év célkitűzéseinek meghatározása –  kiemelt

feladataink

A nevelőmunkát meghatározó dokumentumok:

A munkaterv jogszabályi háttere: 

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

229/2012.(VIII.28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 

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

köznevelési intézmények névhasználatáról

213/2011.(X.14.) Korm. r. a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. t. végrehajtásáról a

közoktatási intézményekben tárgyú 138/1992. (X.8.) Korm. r. és a közoktatásról szóló 1993.

évi LXXIX. törvény végrehajtásáról rendelkező 20/1997.(II.13.) Korm. r. módosításáról

32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének 

irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról. 1. 

melléklet a 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelethez 

1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben 

történő végrehajtásáról 

Oktatási Hivatal: Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez 

Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési 

rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez. Óvodai nevelés 



Oktatási Hivatal: Országos tanfelügyelet. Kézikönyv óvodák számára 

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

Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja

Óvodai Nevelési Programunk alapján:

A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § szerint: „az óvodai nevelés a

köznevelési intézményalapító okirata alapján is köznevelési feladat.

 „Az óvodai  nevelés a gyermek hároméves  korában kezdődik,  és addig az időpontig tart,

ameddig a gyermek a tankötelezettség teljesítését meg nem kezdi.”

 A nevelési intézményben a nevelő munka a helyi Pedagógiai Program szerint folyik.

A fentiekből adódó feladataink:

1.Az intézmény kiemelt céljai és feladatai: 

Elsődleges  cél  az  óvoda Pedagógiai  Programjában  meghatározottak  szerint  az  egészséges

életmódra  nevelés,  annak kialakítása,  az anyanyelvi,  értelmi  nevelés,  az érzelmi,  erkölcsi,

közösségi nevelés megvalósítása, biztosítása.

Alapfeladat a gyermeki személyiség teljes kibontakozásának elősegítése, az emberi jogok és a

gyermeket megillető jogok tiszteletben tartásával, oly módon, hogy minden gyermek egyenlő

eséllyel részesüljön színvonalas nevelésben.

Törvényes és színvonalas intézményműködés biztosítása. 

Célok, feladatok nevelési területenként:

(Pedagógiai programunkban részletesen megtalálható)

 Az egészséges életmód kialakítása

 Érzelmi – erkölcsi nevelés szocializáció biztosítása

 Játék

 Verselés, mesélés

 Anyanyelvi nevelés

 Ének-zene, énekes játékok, gyermektánc

 Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka

 Mozgás

 A külső világ tevékeny megismerése

 Matematikai tapasztalatszerzés a tevékenységeken keresztül



Az anyanyelvi, értelmi nevelés 

Az anyanyelvi nevelés valamennyi tevékenységi forma keretében megvalósítandó feladat. Az

anyanyelv  fejlesztése  és  a  kommunikáció  különböző  formáinak  alakítása-  beszélő

környezettel,  helyes  mintaadással  és  szabályközvetítéssel  az  óvodai  nevelőtevékenység

egészében jelen van.

Az óvodában a tanulás  folyamatos.  A világ  megismertetése  folyamán  minden  gyermek  a

cselekvő  gyakorlat  során  jusson  ismeretekhez.  Célunk  a  gyermek  megismerési  vágyának,

kíváncsiságának,  érdeklődésének  sokoldalú  kielégítése,  ezáltal  értelmi  képességeinek

fejlesztése (érzékelés, észlelés, figyelem, emlékkezet, képzelet, gondolkodás, kreativitás).

Érzelmi nevelés, közösségi nevelés

Az óvónő feladata a közvetlen testi- érzelmi kapcsolat megteremtésén, a példaadáson kívül a

csoport  közös  életének  megszervezése,  a  szokás  és  szabályrendszerének  gyermekhez

alkalmazkodó  kialakítása.  Az  értelmes  fegyelem,  a  közös  élet  biztonsága  és  nyugalma

nagymértékben függ a csoport életét szabályozó szokásrendszertől. Figyelnünk kell arra, hogy

szokásaink ne merevedjenek meg.

Az egyéni örömök mellett egyre inkább kapjanak szerepet a közösen megélt örömök.

Az egészséges életmód kialakítása.

A  szomatikus  nevelés  alatt  egészségnevelésünk  gyakorlatában  a  gyermekek  testi, szervi

egészségének védelmét, testi szükségleteik kielégítését, szervezetük edzését, illetve az egyes

kisebb testi rendellenességek korrekcióját értjük.

 Célunk: 

- az egészséges életvitel igényének alapozása, 

- egészséges táplálkozási szokások és a kulturált étkezési magatartás kialakítása, 

- egészséges, edzett gyermekek nevelése, 

- ez egészségmegőrzés szokásainak alakítása, 

-  a  környezet  higiénéjének védelmére nevelés,  a természetes és mesterséges környezet

óvására való készség kialakítása, 

 a környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások, környezettudatos ma-

gatartás alapozása.



Az Kéttannyelvű intézmény kiemelt célja és feladata, hogy biztosítsa a nemzetiségi

nevelést:

 Román nemzetiségi nevelés, a román kultúra és hagyományainak ápolása, megőrzése, tovább

adása.  

1. A nemzetiségi óvodai nevelés az óvodás korú gyermekek életkori sajátosságainak és egyéni

fejlettségének  megfelelően  a  nemzetiség  nyelvének  és  kultúrájának  megismerését  és

elsajátítását, a kulturális hagyományok átörökítését és fejlesztését szolgálja.

2. A nemzetiségi nevelés célja és feladata, hogy

- biztosítson anyanyelvi környezetet a gyermekek számára;

-  ápolja  és  fejlessze  a  nemzetiségi  életmódhoz,  kultúrához  kötődő  hagyományokat  és

szokásokat;

- készítse fel a gyermeket a nemzetiségi nyelv iskolai tanulására;

- segítse a nemzetiségi identitástudat kialakulását és fejlesztését.

3. A nemzetiségi nevelést folytató óvodában törekedni kell arra, hogy a gyermekek érzelmi

biztonságának  megteremtése  mellett  -  figyelembe  véve  a  gyermek  nyelvismeretét  -  minél

teljesebbé  váljon  a  nemzetiség  nyelvén  folyó  kommunikáció.  Az  óvodapedagógus  a

rendszeresen  visszatérő  kommunikációs  helyzetekkel  biztosítja  az  utánzáson  alapuló

nyelvelsajátítást.

4. A nemzetiségi kultúrkincsből és az anyanemzet kultúrájából (irodalom, zene, népi játék)

tudatosan felépített tematika segítségével változatos módon szervezi meg a nyelvelsajátítást.

A  kialakult  nyelvi  szituációk  függvényében,  a  természetes  nyelvtanulási  eljárásnak

megfelelően rugalmasan alakítja csoportjainak heti- és napirendjét.

17/2013. (III. 1.) EMMI rendelet a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség

iskolai oktatásának irányelve kiadásáról

További céljaink: 

Az óvodai Pedagógiai Program keretében, különböző tevékenységeken keresztül eljuttatni a

gyermekeket az egyéni képességeiknek megfelelő optimális fejlettségi fokra. 

Az óvoda szabályozó  dokumentumainak  (PP,  SZMSZ és  mellékletei,  Házirend)  egységes

értelmezése, gyakorlati megvalósítása. 

A szervezet szakmai színvonalának további erősítése. 

1.Cél: Az óvoda törvényes, szakszerű, eredményes működtetése

Feladat felelős határidő eredmény

1.Az óvoda szabályozódokumentumainak óvoda folyamatosan A tanfelügyeleti 



(PP, SZMSZ és mellékletei, Házirend) 

egységes értelmezése, gyakorlati 

megvalósítása. Törvényi változások 

nyomon követése, alapdokumentációk 

módosítása, ha szükséges. és az Óvodai 

Nevelés Országos Alapprogramjának való 

megfelelés

vezető ellenőrzésen és 

a belső 

ellenőrzésen 

való megfelelés 

(Jegyzőkönyvek)

2.Továbbképzések  lehetőségek

feltérképezése,  továbbképzéseken  való

részvétel,  humán  erőforrás  fejlesztése,

szakmai fejlődés elősegítése

óvoda

vezető, ped.

folyamatosan  képzéseken való

részvétel,

szakmai

fejlődés. 

 3. A 8 kompetenciának való megfelelés óvoda folyamatosan Csoportnaplóba

5.Helyes  pedagógiai  módszerek

használata,  pedagógiai  módszereink

megújítása, az értő figyelem alkalmazása,

hangoskodás kerülése,  kedves,  türelmes,

szeretetteljes gyermeknevelés!

óvoda

vezető, ped.

folyamatosan Új  technikák

módszerek

beépítése  a

gyakorlatba

6.Törvényes,  színvonalas,  eredményes

működés.  Jogszabályi  követelmények

ismertetése, betartása

óvoda

vezető

folyamatosan naprakész

dokumentáció,

naprakész

alapdokumentu

mok

7.Az  éves  tervezés  és  értékelés

dokumentálásának  felülvizsgálata,

struktúrájának újra gondolása.

óvoda

vezető

2021-09-15 Koherensen

összefüggő

alapdokumentu

mok  éves

munkaterv

beszámoló

egymásra épül

8.A mentorálás, belső tudásmegosztás, jó

gyakorlatok  megosztási  rendjének

kialakítása, működtetése.

Minden óvónő folyamatosan szakmai  munka

fejlődése



2.Cél:  Egészségnevelés,  biztosítsuk  a  biztonságos,  balesetmentes,  egészséges  környezet

feltételeit, egészség nevelési célok megvalósítása

Feladat felelős határidő eredmény

1.Balesetvédelem: a gyermek lelki és 

értelmi fejlesztésén túl figyelni kell a testi 

épségének megőrzésére, az óvoda 

épületén belül, az udvaron és az óvodán 

kívüli rendezvények során.

óvoda

vezető, ped.

folyamatosan balesetmentes 

környezet 

beltéri, kültéri 

játékok bútorok 

épségére is 

baleseteket 

megelőzve

2.Fokozott  figyelem  a  gyermekvédelmi

feladatokra,  a  gyermekvédelmi

jelzőrendszer hatékony működtetésére.

óvoda

vezető, 

minden ped.

folyamatosan segítő- támogató

együttműködés

megvalósulása,

az együttnevelés

lehetőségeinek

kialakítása,

családlátogatáso

k

 3.Szűrővizsgálatok megszervezése Vez. 2021-11-01 ovifogászat,

védőnői

mérések

szűrések

4.  Vegyük  fel  a  nyűlcipőt  sportnapok

megszervezése

minden ped. 2022. 01. egészséges

életmód

céljának

megvalósulása,

élményhez

juttatás 

5.Zöldségnapok,  gyümölcsnapok

megszervezése

minden ped 2021 okt. egészséges

életmód

céljának

megvalósulása,

élményhez



juttatás

6.Egészséges  környezet,  és

munkafeltételek

minden ped folyamatosan sérülések

elkerülése

7.Előadások, vendégelőadók meghívása vezető lehetőség szerint

8. Szülői tájékoztatások, értekezletek minden

pedagógus

2021. 09.

2021.10.

2022.02.

egészséges

életmód

céljának

megvalósulása,

szülői ért.

3.Cél:  A  gyermekek  mindenekfelett  álló  érdekeinek  tiszteletben  tartásával  biztosítsuk  az

egészséges személyiségfejlődéshez a nyugodt és kiegyensúlyozott légkört

Feladat felelős határidő eredmény

1.Alkotó, családias légkör kialakítása

minden gyermek önmagához mérten fejlődjön:

testi, - szociális, - értelmi érettség terén

vezető, 

minden

ped.

folyamatosan  Difer

eredményeket

összehasonlító

táblázat

bemeneti  mérés

kimeneti mérés

2. Differenciált nevelés megvalósítása, életkori

és  egyéni  sajátosságok  és  az  eltérő  fejlődési

ütem figyelembevételével

vezető, 

minden

ped.

folyamatosan egyéni

fejlődés(  nyomo

n követési napló)

3.  A  tehetséggondozás  kereteinek

megteremtése,  módjának  kidolgozása.

műhelyfoglalkozások megvalósítása

vezető, 

minden

ped.

folyamatosan tehetségműhely,

egyéni  fejlődés-

Mese- Nap

4.A különleges bánásmódot igénylő gyerekek,

hátrányos és  halmozottan hátrányos helyzetű

gyermekek fejlesztése

vezető, 

minden

ped.

folyamatosan Mérő  értékelő

rendszer

eredményei,

fejlődési  naplók

eredményei



5.Az  előző  évek  mérési  eredményének  a

figyelembevétele

minden

ped.

Mérő  értékelő

rendszer

eredményei,

fejlődési  naplók

eredményei

4. Cél: Kiemelt figyelem a gyermekvédelemmel kapcsolatos célok megvalósítására a hátrányokkal

küzdő gyermekek és családjaik segítése – különös tekintettel a veszélyeztetett, valamint a sajátos

bánásmódot igénylő gyermekekre.

Feladat felelős határidő eredmény

1.Családlátogatások,  visszatérő

családlátogatások,  környezettanulmány

elkészítése

vezető  és  az

adott  csop.  vez

óvónő vezető, 

folyamatosan prevenció

családlátogatási

lapok

2.Jelzőrendszeri  megbeszéléseken  való

részvétel

vezető  és  az

adott  csop.  vez

óvónő.

adott

időpontban,

havonta

hatékony

együttműködés,

jegyzőkönyvek

3.Estekonferenciákon való részvétel  vezető  és  az

adott  csop.  vez

óvónő

adott

időpontban

hatékony

 együttműködés

jegyzőkönyvek

4.Adománygyűjtés-támogatás vez. szükség

szerint

adományozási

jegyzőkönyv

hátránycsökkenté

s

5.Védelembe  vétellel  kapcsolatos

megbeszéléseken való részvétel

vezető  és  az

adott  csop.  vez

óvónő

adott időpont hatékony

 együttműködés

jegyzőkönyvek

6.Kapcsolattartás  és  együttműködés  a

családsegítővel,  védőnővel,  Kistérségi

Humán  Szolgáltató  Központ  Család  és

vezető  és  az

adott  csop.  vez

folyamatosan hatékony

együttműködés



Gyermekjóléti  Szolgálattal,  Szociális

munkatárssal  együttműködési

megállapodás alapján

óvónő hátránycsökkenté

s, prevenció

(jegyzőkönyvek)

7.Kistérségi  Humán  Szolgáltató  Központ

Család  és  Gyermekjóléti  Szolgálatának

tanácskozásai

vezető  és  az

adott  csop.  vez

óvónő 

adott

időpontban

hatékony

 együttműködés

jegyzőkönyvek

8.Óvodai  jellemzések,  szakvélemények

elkészítése határidőre

minden ped. adott időpont hatékony

 együttműködés

szakvélemények

9.Egyéni segítségadás minden ped adott

időpontban

hatékony

együttműködés

hátránycsökkenté

s, prevenció

5.Cél:  Szervezzünk  színes,  gazdag  élményszerű  óvodai  életet,  alakítsunk  ki  hatékony

együttműködést a családdal és az együttműködő partnerekkel

Feladat felelős határidő eredmény

1.Ingyenes koncertek szervezése vezető, lehetőségeket,

alkalmakat

figyelembe véve

színes gazdag óvodai

program

megvalósulása,

hátránycsökkentés

2.Bábszínjátszó meghívása vezető, lehetőségeket,

alkalmakat

figyelembe véve

színes gazdag óvodai

program

megvalósulása



3. Mesenap vezető színes gazdag óvodai

program

megvalósulása

4.Versenyeken  való  részvétel,

tehetséges  gyerekek

jelentkeztetése

Vezető,

minden ped.

folyamatosan,

kiírásnak

megfelelően

színes gazdag óvodai

program

megvalósulása

személyiségfejlesztés

, élményhez juttatás

6.Egészségnapok Vezető,

minden ped

Minden hónapban színes gazdag óvodai

program

megvalósulása

ismeretszerzés

értelmi nevelés

7.Mikulásnap Vezető,

minden ped.

színes gazdag óvodai

program

megvalósulása

hátránycsökkent

és

8.Karácsonyi családi nap,

Karácsonyi műsor 

Vezető,

minden ped.

színes gazdag óvodai

program

megvalósulása

eredményes

együttműködés

9.Farsang Vezető,

minden ped.

színes gazdag óvodai

program

megvalósulása

hátránycsökkentés

eredményes

együttműködés

10.Környezetvédelmi napok Vezető, színes, gazdag óvodai

program



minden ped. megvalósulása

ismeretszerzés

értelmi nevelés

11. Mesehét Minden

pedagógus

November személyiségfejles

ztés

12. Anyák napja Vezető,

minden ped.

színes, gazdag óvodai

program

megvalósulása

13.Húsvéti témahét Vezető,

minden ped.

színes, gazdag óvodai

program

megvalósulása

14.  Tűzoltó  és  rendőrnap

megszervezése

Óv vez színes, gazdag óvodai

program

megvalósulása,

ismeretszerzés

együttműködő

partnerek bevonása

15. Gyermeknap megszervezése Vezető,

minden ped. 

színes, gazdag óvodai

program

megvalósulása

hátránycsökkentés

16.Kirándulások  szervezése

tágabb szűkebb környezetben

Vezető,

minden ped.

alkalomszerűen színes, gazdag óvodai

program

megvalósulása

hátránycsökkent

és

17.  Óvodába  hívogató

megszervezése

vezető ,  beszoktatás

megkönnyítése  ,

ismerkedés

18.Óvoda  iskola  átmenet vezető együttműködő



támogatása partnerek  bevonása,

Ismerkedés

együttműködés

6.Cél: Törekedjünk a takarékos gazdálkodás, meglévő készleteink takarékos felhasználására

Feladat felelős határidő eredmé

ny

1.Az  udvari  játékok  megújításához  megfelelő

szponzori, pályázati források, támogatás keresése.

Vez. folyamatosan

7.Cél:  ellenőrzési  terv  megvalósítása:  Tervezési  dokumentumok  szakmai,  tartalmi  és  formai

megfelelősége

Feladat felelős határidő eredmény

1.Ellenőrzési  terv  betartása  megvalósítása:

ellenőrzési  tervben  részletesen,  hospitálás

megvalósítása

Vez. folyamatosan

a terv alapján

naprakész  pontos

dokumentáció,

szakmai  munka

színvonalának

emelése

2.  Év  eleji,  negyedéves,  év  végi  ellenőrzés,

szúrópróba szerű ellenőrzés 

Vez. folyamatosan

a terv alapján

naprakész  pontos

dokumentáció,

szakmai  munka

színvonalának

emelése

3.Hatékony  időgazdálkodás  belső  hospitációk

megszervezése lebonyolítása

vez folyamatosan

a terv alapján

szakmai  munka

színvonalának

emelése,

egymástól  való

tanulás 



(erősségek,

fejlesztendő

területek)

8. Cél: Fejlődjön a szülőkkel, együttműködő partnerekkel, szponzorainkkal és a fenntartóval való

kapcsolattartás 

Feladat felelős határidő eredmény

1.Szülői értekezletek megtartása 2021. 09. 01.

2021. 10.

2022.02.

hatékony

együttműköd

és

tájékoztatás

2.Családi  napok:  karácsonyi  családi  nap,

farsang,  anyák  napja,  bemutató  foglalkozás,

megszervezése,  lebonyolítása,  tájékoztatás,

partnerek meghívása.

 Programok  szervezésébe  szülők  bevonása,

együttműködés kialakítása.

Vez.

minden

ped.

eseménynaptár

szerint

eredményes,

hatékony

együttműköd

és

megvalósulás

a

3.Szülő  kérésére  egyéni  megbeszélés,

problémamegoldás  lehetőségének

megteremtése  a  szociális  munkatárs

segítségével.

Vez.

minden

ped

folyamatosan egyéni

segítségadás

megvalósulás

a,

hátránycsökk

entés

 4.Szülői  elégedettségi  kérdőívek  kiosztása,

begyűjtése.

Vezető

helyettes

Becs  munkaterv

szerint.

Kiértékelés

javaslatok

megbeszélés

e-  szakmai

fejlődés

5.Szülők  tájékoztatása  havi  rendszerességgel

honlapon  és  a  közösségi  oldalon,  hatékony

kommunikáció a szülőkkel.

Minden

óvónő

Szülői  értekezletek

közösségi oldalon, 

Hatékony

kommunikáci

ó



honlapon. 

Egyéni

megbeszélések

során.

megvalósulás

a

A célok elérését támogató kiemelt feladataink: 

 A gyermekek számára színes, változatos  tevékenységi  formák,  programok kínálása,

melyben  fejlődnek  képességeik,  valamint  megvalósulnak  az  egészségnevelési  és

környezet harmonikus magatartási formák. 

 A  gyermeki  én  kibontakoztatásának  segítése,  a  kialakuló  társas  kapcsolatok,

szocializációs törekvések támogatása. 

 A  gyermekek  egyéni  fejlettségi  állapotára  épülő  nevelés  és  fejlesztés  családjaik

széleskörű bevonásával. 

 Felkészülés  a  külső  tanfelügyeleti  szakmai  ellenőrzésekre  és  a  pedagógusok

előmeneteli rendszerének alapját képező minősítési rendszer bevezetésére. 

 Az  intézményvezetés  felelőssége  a  nevelőtestület  felkészítése  a  tanfelügyeleti

ellenőrzésre, ennek érdekében az intézményi önértékelés jogkövető megszervezése, a

tevékenységlátogatási, dokumentum ellenőrzési intézményi gyakorlat megújítása. 

 A  pedagógusok  felelőssége  abban  áll,  hogy  a  nevelési  tevékenység  és

foglalkozáslátogatás,  és  az  azt  követő  interjú,  valamint  a  dokumentum  ellenőrzés

során  úgy  a  belső,  mint  a  külső  ellenőrzésnél  felkészültségüket,  pedagógiai

kompetenciájukat,  hivatásszeretetüket  bizonyítsák,  hiszen  az  intézményről  alkotott

képet az egyes pedagógusok és a vezetés összteljesítménye adja. 

 Mind a belső, mind pedig a külső szakmai ellenőrzések során annak feltárása folyik,

milyen módon és mértékben jelennek meg a pedagógus munkájában az alábbi szakmai

tartalmak: 

 Az általános pedagógiai szempontoknak való megfelelés, 

 Az Óvodai nevelés országos alapprogram nevelési céljainak való megfelelés, 

 Az intézmény pedagógiai programjának való megfelelés. 

 Az  intézményi  önértékelés  (teljesítményértékelés),  valamint  minősítővizsgán  és  a

minősítési eljárás során a pedagógusnak a mesterségbeli tudásáról kell számot adnia. 



Pedagóguskompetenciák a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet szerint: 

1. Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás

2. Pedagógiai  folyamatok,  tevékenységek  tervezése  és  a  megvalósításukhoz

kapcsolódó önreflexiók

3. A tanulás támogatása

4. A  gyermek  személyiségének  fejlesztése,  az  egyéni  bánásmód  érvényesülése,  a

hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási

nehézséggel küzdő gyermek, a többi gyermekkel együtt történő sikeres neveléséhez,

oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség

5. A csoport alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a különböző

társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység.

6. Pedagógiai  folyamatok  és  a  gyermekek  személyiségfejlődésének  folyamatos

értékelése, elemzése

7.  Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás 

8.  Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért 

Felelős: óvodavezető 

Határidő: 2022.05.31. 

Részcélok 

 Olyan,  fejlődési  szempontból  megfelelő  tevékenységrendszer  előtérbe  helyezése,

amelyek  mind  a  kognitív,  mind  a  nem kognitív  készségek  elsajátítását  elősegítik,

ugyanakkor  elismerik  a  játék  fontosságát,  amely  a  kudarcmentes  iskolakezdés,

eredményes tanulás szempontjából kulcsfontosságú; 

 A  színvonalas  kisgyermekkori  nevelés  biztosítása  minden  gyermek  számára,

különösen  a  társadalmi-gazdasági  szempontból  hátrányos  helyzetű,  migráns  vagy

roma háttérrel rendelkező, illetve a sajátos nevelési igényű, ezen belül a fogyatékkal

élő gyermekek részére; 



 Az  óvodai  nevelés  minőségi  színvonalának  további  erősítése  valamennyi

kulcsszereplő,  köztük  a  családok,  a  szakszolgálati,  a  szociális  és  az  egészségügyi

hálózatok bevonásával; 

 Az óvodapedagógus, az óvodavezető, és a pedagógiai és nevelő munkát segítő dajka,

valamint a technikai személyzet szakmai felkészültségének fejlesztése;

 A  gyermekek  testi  képességeinek  fejlesztése  segítségével  a  testi-lelki-szellemi

harmónia  megteremtése;  a  mindennapi  mozgás  megkedveltetése  változatos

mozgásformák által. 

6. A nevelőmunkát segítő környezeti rendszerek

A  kapcsolatok  fontosságát,  kialakítását  elsősorban  a  gyermek  érdekének

figyelembevételével kell kialakítani. A kapcsolattartás minél szélesebb körben valósuljon

meg.

1. Óvodai nevelőmunkát segítő szakemberek: 

Logopédus,  fejlesztőpedagógus,  gyógypedagógus,  gyógytestnevelő  látja  el  a  gyermekeket,

szakvélemények,  beutaló  alapján  intézményünkben.  Intézményünkben  speciális

foglalkozásokra is van lehetőség. Hittan és gyógytestnevelés. 

2. Családdal való kapcsolattartás:

Az óvoda csak a családdal együtt képes a minőségre. Az óvodai nevelés a családi neveléssel

együtt  szolgálja  a  gyermek  fejlődését.  Ennek  alapvető  feltétele  a  családdal  való  szoros

együttműködés.

Célja: A gyermekekkel és a szülőkkel való kapcsolatrendszer minél szélesebb kialakítása, a

korrekt és folyamatos tájékoztatása a gyermek fejlődéséről, kölcsönös bizalom kialakítása a

gyermek együtt nevelése érdekében. Ennek színterei:

0 - családlátogatások,

1 - személyes beszélgetések,

2 - szülői értekezletek,

3 - nyílt napok,



4 - fogadó órák,

5 - szülői szervezet értekezletei,

6 - nyilvános ünnepélyek, közös rendezvények,

7 - a faliújságra kifüggesztett információkon keresztül,

8 - a média figyelemmel kísérésével,

9 - kérdőíves megkérdezés,

10 - véleményláda.

Családlátogatások: Prevenciós és terápiás családlátogatások szükség szerint.

Személyes beszélgetések: A gyermekről, a családról, az óvodai nevelésről – igény szerint a

napi találkozások alkalmával, vagy előre egyeztetett időpontban. (A szülővel való beszélgetés

nem zavarhatja meg a csoport adott tevékenységét.)

Szülői értekezletek:

Szülői értekezletek a nevelési év elején:

Téma: a Házirend és a Pedagógiai Program megismertetése a szülőkkel, különös tekintettel a

nevelési célokra, valamint az óvoda egységes szokás és szabályrendszerére, hagyományaira.

Határidő: 2021. 09. 01. hétfő 15:00 óra

Felelős: tagintézmény vezető

Szülői értekezletek a nevelési év közepén

Határidő: 2022. 01. 21. 15 óra

Felelős: tagintézmény vezető

Szülői értekezletek a nevelési év végén

Téma: az elért eredmények a kitűzött célok tükrében, az ebből adódó további feladatok

Határidő: 2022. 05.19. 15 óra

Felelős: tagintézmény vezető.

Évközi fórumok:

1.  Segítségnyújtás  a  szülők neveléssel  kapcsolatos  problémáinak  megoldásához.  A szülők

pedagógiai kultúrájának bővítése, valamint az aktuális rendezvényre készülődés esetén.

2. Fórum a leendő iskolás gyermekek szülei számára- határidő: 2022.05.19. 18 óra

Felelős: tagintézmény vezető

Szülői értekezlet az új gyerekek szüleinek- határidő: 2022.08.28. 16 óra 30 perc 

Felelős: tagintézmény vezető, 



Nyílt napok – évente két alkalommal:

Intézmény bemutatkozását szolgáló nyílt nap: a beiratkozás hetében 2022. (április 6-7-8.).

Fogadó óra: tagintézmény vezető, gyermekvédelmi felelős: minden hónap első szerda 8-10

óra, szükség esetén, soron kívül. (óvodavezetői iroda)

Alkalomszerűen a szülők kérésére, mivel az óvónők és a szülők nap mint nap találkoznak.

Szülői Szervezet értekezletein:

Az óvodai szintű Szülők Szervezetével az intézményvezető, tart kapcsolatot. Szervezése az év

folyamán  legalább  két  alkalommal,  illetve  igény  vagy  szükség  szerint  kerül  sor.  Az

intézményi  szinten  működő  szervezet  tagjainak  száma  csoportonként  két  fő,  akiknek

személyéről az első szülői értekezleten döntenek a jelenlevők.

Nyilvános ünnepélyek, közös rendezvények: 

Mesenap, Farsang, Adventi teadélután, karácsonyi Mézes-műhely, Gyermeknap. Évzáró

Faliújságra kifüggesztett információk:

Óvodai Hírek

Heti rend, irodalmi anyag, szülőket érintő cikkek – aktuálisan.

Kérdőívek megkérdezéssel: 

szülők esetében április hónapban elégedettség mérése.

Véleményláda:

A szülők elvárásaikat, észrevételeiket a gyűjtőládán keresztül is eljuttathatják az óvónők és az

óvodavezetőség tudomására.

Verskártyák: minden héten a heti vers odaadása a szülőnek mesekártyán

3. Együttműködés:

Az iskolával:

Cél: a leendő első osztályosok beilleszkedésének megkönnyítése,  az iskolaválasztáshoz

szükséges  információk  megfelelő  rendszerezése,  a  gyermekek  iskolai  eredményének

nyomon  követése.  Beiskolázással  kapcsolatos  feladatok,  fórumok,  szülői  értekezletek,

látogatások az intézmények között, közös rendezvények szervezése, azokon való részvétel. Az

óvodás  gyerekek  átadása  az  iskolába  összehangolt  munka  a  két  intézményegység  között,

folyamatos,  rugalmas  együttműködést  kíván.  Felelőse  az  iskola  és  az  óvoda

intézményvezetők,  óvónők,  tanítók.  A  tanítók  már  az  óvodában  meglátogatják  a  leendő

iskolásokat.  A  tanítók  meghívása  az  óvodai  szülőértekezletekre  májusban,  az  évzáró



ünnepségre.  Az  óvodások  látogatása  az  iskolában,  játékos  óralátogatás.  Az  óvoda-iskola

átmenet megkönnyítése érdekében tett közös rendezvények tartása Pl. Mesenap, Karácsony,

gyermeknap együttes szervezése.

A  folyamatos  együttműködésért  felelős  az  óvoda  intézményvezetője  és  az  iskola  alsó

tagozatos tanítói. 

Kapcsolattartás a Fenntartóval:

Kapcsolatunk a fenntartóval a működés érdekében folyamatos. 

Cél: a fenntartóval kiépített jó kapcsolatrendszer megtartása: az intézményvezető tájékozódik

a fenntartó igényeiről, véleményéről, elégedettségéről.

A kapcsolattartás színterei:

- Az intézmény igazgatóján keresztül

- óvoda hagyományos ünnepei és egyéb rendezvényeken

- tisztségviselők részvétele az óvodai rendezvényeken.

Kapcsolattartás a szakmai szervezetekkel, illetve az ellenőrző, hatósági szervekkel:

Pedagógus-továbbképző és Szolgáltató Intézettel.

Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Sarkad

Tanulási képességet vizsgáló Szakértői Bizottság, Békéscsaba

Gyermek- és Ifjúságvédelem Intézményeivel:

Gyermekjóléti  Szolgálattal.  A  kialakult  jó  kapcsolat  további  fenntartása,  egymás  korrekt

tájékoztatása a családok helyzetéről.

Az Egészségügyi Szakszolgálatokkal (háziorvos, védőnő)

Az ÁNTSZ-szel,

Egyéb szervezetekkel:

Helyi Román Nemzetiségi Önkormányzattal,

Körösnagyharsányért Egyesület

Körösnagyharsányi Református Egyház



7. Az óvoda vezetése, pedagógiai irányítása

Az óvoda vezetője képviseli az intézményvezető előtt az intézmény dolgozóinak érdekeit és

gondoskodik a zavartalan, folyamatos működésről. A pedagógiai program megvalósításához

szükséges feltételek megteremtését folyamatosan biztosítja. Az önálló, szervezett munkához

jó munkaszervezéssel, feladatmegosztással segíti az óvodapedagógusok munkáját. Az óvodai

demokrácia csak a jogok és a kötelességek gyakorlati működtetésével lehetséges. Ezt minden

dolgozónak tudnia kell. A döntések hozatalánál fontos a pontos ismeretanyag és a vélemények

ütköztetése. Az óvodai nevelésben a gyermeki személyiséget tisztelet, elfogadás, szeretet és

megbecsülés  övezze.  A  gyermek  mindenek  felett  álló  érdeke  legyen  az  irányadó.  A

személyiségfejlesztést,  az  egyéniség  kibontakoztatását  kell  segíteni  nevelésünk  minden

területén. Az újonnan megfogalmazott cél- és feladatrendszert kell szem előtt tartani, mely

megadja  a  nevelés  fő  irányvonalát.  A  programban  megfogalmazott  alapelveknek

érvényesülniük kell a napi munkában.

A 2021/2022. nevelési év látogatásai:

Látogatás a nevelési év fő feladataihoz, a munkatervben meghatározottakhoz kapcsolódnak,

hogy  képet  kapjunk  arról,  hogy  óvodánkban  milyen  szinten  folyik  a  nevelőmunka.  A

tematikus  látogatások eredményeit  értékeljük,  az értékelés  jobbító szándékkal  történik.  Az

értékelést a dolgozó aláírásával látja el és megteheti megjegyzését írásban is.

A nevelőközösség fejlesztése:

Az önálló  arculatú  hatékony intézmény működtetése  a  helyi  óvodai  nevelési  programunk

alapján  valamennyi  dolgozó  közös  érdeke.  Az  újszerű  pedagógiai  munka  sokoldalú,

tájékozott, képzett óvónőt igényel. Éppen ezért az önképzés a belső, külső továbbképzések,

tanfolyami részvételek, valamint a szakmai munkaközösség működtetése elengedhetetlen. A

szakmai  továbbképzéseken  résztvevő  óvónők  a  szerzett  ismereteket  használják  a  nevelő

munkájuk során, és tapasztalataikat átadják a nevelő közösségnek. Mindezek által lehetőség

nyílik  a  tartalmi  munka  színvonalának  emelésére.  A  nevelő  közösségnek  szem előtt  kell

tartani,  hogy  a  feladatok  teljesítése  szakmai  önállóságot  és  nagyfokú  pedagógiai  tudást

igényel.

Szervezetfejlesztési feladatok:
Cél:
A nevelőtestület egységes szemléletének alakítása,  formálása az alkotói munkahelyi  légkör

kialakításáért. Intézményünk dolgozói legyenek elkötelezettek a minőségi munkavégzés iránt.



Feladat:
Az  új  dolgozókkal  az  intézmény  hagyományainak  megismertetése,  a  szervezetbe  való

zökkenőmentes beilleszkedés. A régi dolgozók részéről nyitott, befogadó szemlélet.

Sikerkritériumai:

Egymás szakmai munkájának megismerése, elismerése,

Képesek legyek a másiktól tanulni szemlélet,

Építő jellegű vitakultúra jelenléte,

Azonos követelmények érvényesülése.

Új dolgozók megtalálják helyüket az alkalmazotti közösségben.

Óvónői megbeszélések:

Cél:

Jól informáltság biztosítása, szakmai fejlődés biztosítása

Feladat:

Dolgozók megfelelő tájékoztatása, információgyűjtés az óvodában folyó munkáról. Szakmai

ismeretek, gyakorlati példák nyújtása, lezajlott programok tapasztalatainak megbeszélése.

Dajkai megbeszélések: 

Cél:

A nevelőmunkát segítő kolléganők jól informáltsága, továbbképzése

Feladat:

Dajkai megbeszélések és továbbképzések szervezése.

Forma, módszerek:

Tájékoztató, kölcsönös informálás,

Dokumentumok,  tapasztalatcserék,  ellenőrzések,  hospitálás,  tájékoztatás,  megbeszélés,

beszélgetés.

A gyermekek megoszlása csoportonként: (2020.09.01)

Vegyes csoport 10 fővel 

Óvónők: Győriné Mokrán Ilona

Oláhné Juhász Erzsébet

Dajka: Pásztor Margit



Óvodai nevelőmunkát segítő szakemberek:

Fejlesztő foglalkozás: heti 1 alkalom

Gyógytestnevelés: heti 1 alkalom

Hittan: heti 1 alkalom

8. 2021/2022. év pedagógiai, tanügy-igazgatási, gazdálkodási és

humánpolitikai feladatai

Feladatterv:

Nevelési értekezletek:

- Tanévnyitó értekezlet: 2021.08.28. 14 óra

nyári udvari élet értékelése;

az új nevelési év feladatainak meghatározása a munkaterv alapján,

az óvodai nevelési év rendje.

Hi: 2021. augusztus 28.  

Felelős: tagintézmény vezető

- Őszi nevelési értekezlet

Hi: 2021. szeptember 11.

Felelős: tagintézmény vezető

- Félévi nevelési értekezlet  

Hi: 2022. január 21.

Felelős: tagintézmény vezető

- Tanévzáró értekezlet

A tanév elemzése, értékelése, a látogatások tapasztalatai alapján.

A nyári szabadságolások rendje

A nyári udvari élet előkészítése

A következő nevelési év előkészítése.

Hi: 2022. június 15.

Felelős: tagintézmény vezető

szeptember – október:

Pedagógiai Tanügy-igazgatási Gazdasági Humánpolitikai

Nevelési értekezlet:

tanévnyitó, őszi

Munkaidő beosztás, 

munkarend elkészítése,

Tárgyi 

előkészületek,

Munkavédelmi, 

tűzvédelmi oktatás- 



Nevelési év beindítása,

Pedagógiai előkészületek,

Évnyitó szülői értekezletek, 

Továbbképzésekkel 

kapcsolatos szervezési 

feladatok,

Óvoda 

kapcsolatrendszerével 

kapcsolatos feladatok,

Csoportnapló megnyitása, 

csoportdokumentációk,

Csoportban tájékozódó 

látogatás,

Első osztályosok 

meglátogatása, ta-

pasztalatcsere,

Csoportnapló, munkatervek 

ellenőrzése,

Pedagógiai Szakszolgálat 

szűrése a nagycsoportos 

korosztály körében,

Gyermekek képességeinek 

felmérése, rögzítése.

Gyermekvédelem, étkezési 

kedvezmények (egyedi), 

kérvények áttekintése, 

elfogadása,

Beszoktatás- 

visszaszoktatási 

tapasztalatok,

Szokásrend a csoportokban,

Felvételi- mulasztási naplók 

megnyitása,

Gyermekek adatai,

Szülői Szervezet 

megválasztása,

Statisztika október 1- i 

adatok, 

KIR adatbázis naprakészsége,

Törzskönyv, 

Gyermek baleset-biztosítások,

Beszerzések,

Költségvetési 

koncepció 

összeállítása,

¾ éves 

gazdasági év 

vizsgálata, 

elemzése, 

kimutatás 

készítés

Térítési díjakkal

kapcsolatos 

elszámolások, 

nyilvántartások,

étkezési 

kedvezmények,

Szemlék,

Egészségügyi 

könyvek,

Átsorolások

Pedagógus 

igazolványok 

érvényesítése

Munkaidő

nyilvántartás

vezetése,  jelenléti

ívek megnyitása

Egyéb aktuális feladatok.

november – december:

Pedagógiai Tanügy-igazgatás Gazdasági Humánpolitikai
Csoportlátogatások, Szülői szervezet tájékoztatása a

tanév főbb feladatairól,

Gazdasági év Nyugdíjasok 



Nevelőmunka gyakorlata,

Mikulásnapi és 

karácsonyi előkészületek, 

Adventi teadélután, 

adventi várakozás,

munkaértekezlet.

Két ünnep közötti zárás 

megszervezése,

Törzskönyv zárása,

Tankötelezettek felmérése, 

szakvélemények,

Beutalások a Tanulási 

Képességet Vizsgáló Bizottság 

elé.

SNI-s gyermekek 

iskolaérettsége,

Iratkezelés- iktatások 

ellenőrzése,

zárása,

Költségvetési

előirányzatna

k megfelelő 

alakulása, 

szükség 

esetén elői-

rányzatok 

módosítása

Leltározás, 

selejtezés

2022. év 

költségvetés 

tervezetének 

előkészítése.

Az intézmény 

leltározásának

ellenőrzése,

selejtezés, 

Jubileumi 

Jutalom 

tervezése, 

bérmaradvány

felhasználása

meghívása a 

karácsonyi 

ünnepségre.

2021-es év 

zárása

Személyi 

anyagok, soros 

kategória, 

kötelező 

átsorolás, 

Szabadság 

felhasználás,

Egyéb aktuális feladatok.

 január – február:

Pedagógiai Tanügy-igazgatási Gazdasági Humánpolitikai
Nyílt nap, szülői értekezlet 

megtartása,

Gyermekfarsang, 

Törzskönyv 

megnyitása,

Beiskolázás, 

Férőhelyek 

kihasz-

náltsága, 

Továbbképzési 

igények,

Szabadságolási 



Iskolaérettségi vizsgálatok 

óvodánkban,

iskolára való előkészítettség- 

beszámoltatás

tanköteles gyermekek 

szakvéleményének 

elkészítése, 

Statisztika 

gazdasági év 

(jan.1-dec. 

31.)

Nevelési év 

(szept.1-aug.

31.)

 elfogadása.

terv előkészítése

Nyári zárás 

ideje:

2022.08.01-

08.31. (terv)

Nevelés nélküli 

munkanap:5 nap

Egyéb aktuális feladatok.

március – április – május:

Pedagógiai Tanügy-igazgatási Gazdasági Humánpolitikai
Nevelőtestületi értekezlet, 

Munkaközösségi 

foglalkozás,

Nyíltnap, szülői értekezlet 

megtartása,

Iskolai, óvodai beíratások 

előkészítése

Kirándulások meg-

szervezése.

Kapcsolattartás,

Leendő első osztályosok 

látogatása az iskolában,

gyermeknap 

megszervezése

Általános orvosi 

vizsgálatok,

Óvodai, iskolai be-

íratások előkészítése.

Óvodai jelentkezések 

előkészítése, 

lebonyolítása,

Óvodai szakvélemények 

kiadása, továbbítása,

Gyermekek 

nyilvántartása- felvételi 

és mulasztási naplók 

ellenőrzése,

Első 

negyedévi 

mérleg 

vizsgálata.

Bér és 

dologi 

felhasználás

helyzete,

Pedagógusnapi 

előkészületek.

Utazási utalvány 

kiosztása a 

58/2007.(IV.25.) 

Korm. rendelet 

7§(1)bekezdése 

alapján

Továbbképzések 

előkészítése, 

beiskolázási terv 

2021/2022-re.

Munkaerő 

gazdálkodás, 

dolgozói ellátottság 

a következő évre,

Szabadságolás- 

nyári 

szabadságolási terv



Egyéb aktuális feladatok

 június, július, augusztus hó:

Pedagógiai Tanügy-igazgatási Gazdasági Humánpolitikai
Tanévzáró értekez-

let,

Tanév értékelése,

Következő év 

előkészítése

Évzáró ünnepély 

előkészítése,

Gyermekek 

fejlődése- 

személyiséglapok,

Pedagógiai 

program- nyári 

nevelési terv

A beíratások alapján,

a születések 

figyelembevételével, 

a csoport várható 

alakulása,

Óvodai felvételek- 

felvettek értesítése,

Az óvoda zárása,

nyári elhelyezések, 

Karbantartási fel-

adatok megszerve-

zése, elvégeztetése

Első félévi 

pénzügyi 

helyzet elemzése, 

gazdasági vezető 

által történő tájé-

koztatás az elői-

rányzatok felhasz-

nálásáról

Következő évi csoport

kialakítása, 

Szabadságolások jó-

váhagyása az előre 

várható létszám fi-

gyelembevételével

Nyári zárással kap-

csolatos feladatok, 

teendők szervezése, 

ügyelet,

Egyéb aktuális feladatok

A 2021/2022-es  nevelési  évben is  minden dolgozónak törekednie  kell  a  rendelkezé-

sünkre álló fogyóanyagokkal ésszerű, takarékos felhasználására úgy, hogy a gyermek tevé-

kenységét ne korlátozza. A vagyonvédelem minden dolgozóra nézve kötelező.

A balesetek megelőzése érdekében a játékszerek karbantartására nagyobb gondot kell

fordítani,  valamint  a  vízzel,  energiával  is  takarékoskodni  kell  (pl.:  mosdócsapok elzárása,

lámpák leoltása, hőmérséklet folyamatos figyelése a téli időszakban).

Humánerőforrás fejlesztés

Pedagógusok  továbbképzése,  és  előmeneteli  rendszerét  a  2015.  április  17-én  hatályba

lépett a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.

évi  XXXIII.  törvény köznevelési  intézményekben  történő  végrehajtásáról  szóló  326/2013.

(VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 89/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet szabályozza.



Továbbképzési  terveinket  az  intézményi  továbbképzési  terv,  és  a  beiskolázási  terv

tartalmazza.

Továbbképzések után a pedagógusok a belső továbbképzés megosztják tapasztalataikat a jó

gyakorlatok ismertetése, támogatása, folyamatos

Az intézményben folyó ellenőrző és értékelő tevékenység

Intézményünkben folyamatosan felkészülünk a törvényességi ellenőrzés lehetőségére. Fontos

a  belső  intézményvezetői  ellenőrzés. Az  intézmény  vezetője  és  helyettese  felkészültek  a

pedagógiai munka irányításának, ellenőrzésének feladataira. Az intézményi belső ellenőrzés a

stratégiai  alapdokumentumok  alapján  történik. Az  értékelés  tények  és  adatok  alapján

tervezetten és objektíven történik. 

 Külső  ellenőrzés  során  ellenőrzést  végző  személynek  segítséget  nyújtunk,  átadjuk  a

szükséges dokumentációkat, lehetővé tesszük az óvodai életbe való betekintést.

A törvényességi ellenőrzéssel kapcsolatosan külön figyelmet fordítunk az 

-  a gyermeklétszámmal kapcsolatos adatszolgáltatásra,

-  a normatív és egyéb támogatások elszámolására,

-  statisztika pontos kitöltésére.

Szakmai ellenőrzés:

A szakmai ellenőrzés az óvodavezető által kidolgozott rendszer szerint működik.

Főbb területei:

- tárgyi feltételek

- személyi feltételek

- munkavégzés

- nevelő – oktató munka

- óvó – védő feladatok

Az ellenőrzéseket az óvodavezető ellenőrzési tervben szabályozza. 

Az értékelés területei lefedik a működés valamennyi területét.

Kiemelt hangsúlyt helyezünk a szabályozó dokumentumainkban foglaltak betartására.

Az  ellenőrzés  formai  (megfelelőségi)  és  tartalmi  (minősítő  értékelési)  feladatai  az

intézményvezető döntése szerinti megosztásra kerülnek.



Ellenőrző -értékelő tevékenység

Ellenőrzés-értékelés
területei

Érintettek Időpontok  értékelést végzi 

Felvételi és mulasztási 
napló, hiányzások 
kimutatása

óvodapedagógusok havonta vezető

Statisztikai adatok 
nyilvántartása,

óvodavezető 10.01. óvodavezetői

KIR- adatbázis 
naprakészsége

óvodavezető időszakosan  Önellenőrzés és
óvodavezetői

ellenőrzés

A működés törvényessége – Tanügyigazgatás

Törzskönyv, vezető 09.01.  önellenőrzés

Jegyző értesítése: nem közig.
kerületi óvodakötelesek 
érkezéséről-illetve 
 óvodakötelesek 
elköltözéséről

Óvodapedagógusok folyamatosan  Önellenőrzés és
óvodavezetői

ellenőrzés

Gyermekvédelmi 
határozatok, szülői 
nyilatkozatok, lejárta 
érvényessége.
Az étkezés ingyenes 
jogosultságát alátámasztó 6 - 
os -5- ös mellékletek 
megléte. MÁK igazolások

Óvodapedagógusok havonta Önellenőrzés és
óvodavezetői

ellenőrzés

Felvételi, előjegyzési napló, 
beíratási napló, felvételi 
határozatok, hiányzások 
kimutatása igazolása, 
étkezési kimutatás 
egyezősége.

Óvodapedagógusok Lezárás 08.31.
Nyitás 09.01.

 óvodavezetői
önellenőrzés

Szakértői vélemények 
megléte, határideje
Egyéni fejlesztési naplók, 
SNI naplók, rehabilitációs 
naplók naprakész vezetése

Óvodapedagógusok Nyitás 09.01.
Folyamat eö.

Lezárás 08.31.

óvodavezetői
ellenőrzés 

Iskolaérettségi  vizsgálatok, Óvodapedagógusok december15. óvodavezetői



kontrollvizsgálatok  kérése,
megszervezése.  Dec.  15-  ig
ennek  dokumentálása.
Békéscsaba, Sarkad.

ellenőrzés

Az étkezés havi és éves 
kimutatásai a szabadság 
nyilvántartások 
szabadságengedélyek

óvodavezető
Folyamat eö. óvodavezetői

ellenőrzés

Óvodai szakvélemény óvodapedagógusok 03.15. óvodavezetői
ellenőrzés

Intézmény működését szabályozó dokumentumok – felülvizsgálat, elkészítés

Pedagógiai program óvodapedagógusok
szakmai

munkacsoportok
BECS

01.31. Vezető esetleg
szakértő bevonásával

Alapító okirat, 
Törzskönyv, SZMSZ 
és Mellékletei

01.31.

Házirend 01.31.

Munka és tűzvédelmi 
szabályzat

önellenőrzés
 

10.04.

Játszótér karbantartási 
ellenőrzési naplója, 
napi, operatív éves, 
szabványügyi 
ellenőrzés 

         Dajkák
     Óvodavezető

havonta óvodavezető

A működés feltételei – eszköz, felszerelés

Helyi szintű leltározás Munkaköri leírás
szerinti felelős

közreműködik
minden

óvodapedagógus

 megadott időpontban
2021. december 21-ig 

óvodavezetői
ellenőrzés

A működés törvényessége – Gazdálkodás a működés feltételei

Bejárás: érkezés: 
távozás

Minden dolgozó Alkalomszerűen óvodavezetői
ellenőrzés

Tisztasági szemle dajka Minden héten óvodavezetői 

Személyi

Személyi anyagok Óvodavezető
önellenőrzés

Évente: szeptember,
január

 Vezető

Egészségügyi könyvek óvodavezető Minden év augusztusa  Vezető



Munkaköri leírások minden dolgozó Minden év augusztusa  Vezető

Nevelési folyamatok – fejlesztési tartalmak – alkalmazottak munkája

Tervezési és értékelési 
dokumentumok 
ellenőrzése, elemzése, 
a nevelőmunka 
feltételeinek 
ellenőrzése, pedagógiai
gyakorlat ellenőrzése, 
elemzése, értékelése 
helyi nevelési program 
megvalósulásának 
nyomon követése, 
ellenőrzése

óvodapedagógusok Minden 3. hónapban
Egyéni fejlesztési tervek
ellenőrzése. A gyermek

fejlődését nyomon követő
dokumentáció.

Halmozottan hátrányos
helyzetű gyermekek

egyéni fejlesztési naplója
3 havonta.

óvodavezető

Nevelési gyakorlat: 
beszoktatás 
foglalkozásvezetés, 
tervezés – értékelés.
Csoportnapló. 
Negyedéves hálóterv 3 
havonta.
Belső hospitáció, 
önértékelés, pedagógus 
értékelés,  

óvodapedagógusok Belső hospitáció,
2021.-Egészség projekt  
hét 

Környezetvédelmi projekt
napon
2022. Húsvét projekt 
napon

Óvodavezető és
lehet 

szaktanácsadó
bevonása

Nevelőmunkát segítő 
alkalmazottak munkája

nevelőmunkát
segítő

alkalmazottak

Mennyire aktívan segíti a
pedagógus munkáját.
Saját kompetenciáján
belül tevékenykedik

Óvodavezető és
lehet 

szakértő bevonása,

Gyermekvédelem Önellenőrzés és
óvodapedagógusok

eö.

Szükségesség szerint óvodavezető

A szervezet működése

Vezetés színvonala Intézményvezető értékelés: május hó vége Az alkalmazottak
értékelik a vezetőt

Kapcsolatok:
9. fenntartóval
10. iskolával
11. együttműködő 

partnerekkel 

kapcsolattartók
Beszámoló a fenntartó

felé 2022. augusztus 31 
értékelés

óvodavezető



Éves cselekvési ütemterv

Feladat Határidő Felelős Résztvevők Eredmény
Tervezés, beszoktatási 

terv, anyaggyűjtés, 

nevelési terv készítése

Szept. 

30.

óvoda- 

pedagógus

óvodapedagógu

sok

csoportnapló

Csoportnaplók, 

felvételi mulasztási és 

fejlődési naplók, 

személyiség lapok 

megnyitása, 

fejlesztés tervezése, 

nevelési terv tervezése 

három hónapra

szept. óvoda-

pedagógus

óvodapedagógu

sok

csoportnaplók,

törvényesen 

kitöltött 

dokumentumo

k

A szabályzatok 

aktualizálása

Szept. vezető vezető érvényes 

szabályzat
A szakmai 

munkaközösség 

munkatervének 

elkészítése

Szept. 

15.

vezető szakmai 

munkaközösség

i vezető

elkészült 

jegyzék

Az óvoda éves 

munkatervének 

elkészítése, elfogadása

Szept. 

30-

okt. 1.

vezető óvodapedagógu

sok

legitimációs 

záradék

Logopédia SNI 

megbízási szerződés 

kötése
Gyerekek általános 

egészségügyi 

felülvizsgálata, gerinc, 

talp, lúdtalp

Szept. 

19.

védőnő gyerekek, 

pedagógusok,

egészségügyi 

szakemberek,

gyógytestnevelő

óvodapedagógu

s



Etnikai kisebbség 

felmérése,

 328/2011. (XII. 29.) 

Korm. rend. alapján 

ingyenes étkezésben 

részesül (az, b. c, d, e, f, 

pontok alapján)

Gyvt.

HH, HHH, 

veszélyeztetett,

SNI, etnikai 

kisebbséghez tartozó

adatgyűjtés, 

hittan igényfelmérés

Meghatalmazások

Szept. óvónők Minden csoport elkészült 

dokumentum

Óvodát elhagyók, 

óvodába érkezők KIR 

rendszerben jelentése, 

KIR rendszer 

adatszolgáltatás

Szept. óvodavezető nevelőtestület kimutatás, 

KIR igazolás, 

KIR rendszer 

adatszolgáltatá

s

határozatok
tűz, – baleset- és 

munkavédelmi oktatás 

megtartása,

tűzriadó az óvodában

szept. óvodavezető nevelőtestület jegyzőkönyv,

munkavédelmi

napló

statisztika elkészítése szept óvodavezető óvodavezető elkészült 

jegyzék
tájékozódó látogatás kis 

csoportnál

szeptem

ber-

október

óvónők minden csoport dokumentáció,

feljegyzés

A működéséhez 

szükséges anyagok 

beszerzése

okt. vezető vezető elkészült 

jegyzék

szülői értekezlet okt. óvodavezető minden csoport feljegyzés, 

jelenléti ív



fűtésellenőrzés, játékok 

le fóliázása, téliesítése az

időjárásnak megfelelően

okt.1 vezető vezető

DIFER mérés középső- 

és nagycsoportban

okt. vezető nevelőtestület elkészül a 

dokumentáció
Élj egészségesen!

egészségnapok az 

óvodában.

okt. óvónők minden csoport élményszerzés

,

séta az

mentőállomásr

a
Hiányzások, 

mulasztások 

igazolásának rendje

nov. 5. óvónők minden csoport  kimutatás

csoport ellenőrzés,

beszoktatási terv

okt. óvodavezető Katica 

(kiscsoport)

értékelő- lap

Feladat időpont Felelős Résztvevők Eredmény

erőforrás fejlesztés

mikulás csomag 

beszerzése

nov. óvónők erőforrás 

fejlesztés,

mikulás csomag

beszerzése

csomag

Mikulás ünnepség dec. 

eleje

óvónők minden csoport hagyományáp

olás

egyéni fejlesztő naplók 

értékelése, fejlesztés 

tervezése,

nevelési program 

tervezése három hónapra

dec. óvónők minden csoport személyiségla

pok készülnek

(Csoportnapló

)

karácsonyi családi nap dec. 

közepe

óvónők szülők hagyományáp

olás,

partneri 

kapcsolatok 

erősítése
óvodai karácsony dec. 

közepe

óvónők minden csoport hagyományáp

olás
karácsonyi ünnepség 

idősek meghívása

dec. nagycsoport nagycsoport fényképek, 

feljegyzés



csoportellenőrzés dec. óvónők minden csoport foglalkozás 
HHH-s fejlesztő lapok 

értékelése, fejlesztés 

tervezése, 

dec. 

közepe

óvónők minden csoport törvényes 

dokumentáció

nevelési területek,

iskolaérettségi 

vizsgálatra küldendő 

gyerekek névsorának 

elkészítése

dec. 15-

ig

óvónők nagycsoport elkészül a 

névsor

leltározás dec. 

vége

minden 

dolgozó

minden csoport leltárív

Jan.

Febr

.

Feladat hat. idő Felelős Résztvevők Eredmény

továbbképzési terv 

elkészítése a következő 

évre

jan. 

közepe

óvodavezető mindenki feljegyzés, 

elkészült 

dokumentumo

k
éves szabadságok 

kiszámolása

jan. 

vége

óvodavezető nevelőtestület dokumentumo

k
költségvetés tervezése

 

jan. 

vége

óvodavezető vezető költségvetés

egészségnapok az 

óvodában

jan. minden óvónő mindenki feljegyzés 

szülői értekezlet, 

programok 

megbeszélése,

farsang szervezése

febr. 

eleje

óvónők minden csoport hagyományáp

olás,

partneri 

kapcsolatok 

erősítése
HHH-s naplók 

értékelése, további 

fejlesztés tervezése 

három hónapra

febr. 

vége

óvónők minden csoport elkészült 

dokumentumo

k

Már.

Ápr.

Feladat Hat.idő Felelős Résztvevők Eredmény



az iskolaérettségi 

szakvélemények kiadása

márc. vezető óvónők névsor 

tematikus látogatás április óvodavezető Pillangó 

Gomba, Katica 

csoport

 értékelőlap

Partnerkapcsolatok, 

nyílt napok 

lebonyolítása,

látogatás az általános 

iskola 1. osztályában

ápr. 

ápr.

óvónők

óvónők, tanító 

nők

minden csoport

nagycsoport

feljegyzés

feljegyzés

országos óvodai 

beiratkozás ideje

ápr. 20. 

máj. 20.

vezető szülők és 

gyerekek

beíratási napló

mesehét ápr. óvónők, minden csoport feljegyzés

erőforrás fejlesztés,

az óvoda udvarának 

szépítése, növények 

beszerzése,

óvodai játszótér 

felülvizsgálata

virágosítsuk be az 

óvodát!

ápr. vezető minden 

dolgozó, szülők

esztétikus 

udvar

programok

Március 15. 

megemlékezés

márc. 

15.

óvónők minden csoport hagyományáp

olás

Víz világnapja márc. 

22.

óvónők minden csoport hagyományáp

olás
húsvéti népszokások, márc.-. óvónők minden csoport hagyományáp

olás
iskolai beiratkozás 

segítése

ápr. 

eleje

óvónők, 

tanítónő, 

iskolavezetés

nagycsoport elkészült 

dokumentum

Föld napja Ápr.22. óvónők minden csoport hagyományáp

olás
anyák napja 

megünneplése,

év végi bemutató 

Ápr. 

vége, 

máj. 

óvónők minden csoport hagyományáp

olás



foglalkozás, nyílt nap eleje
hiányzások mulasztások 

igazolásának rendje

nov. 5- 

máj.5-

ig 

terjedő 

időszak

óvónők minden csoport  kimutatás

bemutató foglalkozás 

szülőknek 

mindhárom csoportban

ápr. mindhárom 

csoport

mindhárom 

csoport

jelenlét ívek

Máj. Feladat Hat. idő Felelős Résztvevők Eredmény
anyák napja május 

első 

vasár-

napja

óvónők minden csoport hagyományáp

olás,

partneri 

kapcsolatok 

erősítése, 

dokumentáció
programok

Madarak, fák napja

máj. 10. óvónők minden csoport hagyományáp

olás,

partneri 

kapcsolatok 

erősítése, 

dokumentáció
óvodai gyermeknap,

 megfelelő szponzor 

segítsége 

május. 

vége

óvónők, 

szülők

minden csoport hagyományáp

olás, partneri 

kapcsolatok 

erősítése, 

dokumentáció
látogatás az iskolába máj. nagycsoport

óvónő,

tanító néni

nagycsoport  jelenlét ív, 

fényképek

évzáró ünnepség,

óvodai ballagás

Június 

első 

szombat

ja.

óvónők minden csoport Hagyományáp

olás, 

dokumentáció

kirándulás 

megszervezése

 a szegedi vadasparkba

Június 

2. hete

óvónők, 

szülők

nagycsoport kirándulás, 

élményszerzés

, 



szponzor segítségével dokumentáció
kontroll kérés, akinek 

lejár a szakvéleménye

júni15 óvónők, minden csoport 1.sz melléklet

Csoportnaplók, éves 

munka értékelése, nyári 

tervezés megkezdése,

HHH-s fejlesztési 

naplók, egyéni 

fejlesztési naplók 

lezárása

június óvónők minden csoport elkészült 

dokumentumo

k

csoportok újraszervezése június vezető csoportnévsor 

elkészül
nyári étkeztetés, illetve 

óvodai elhelyezés 

igényének felmérése

június vezető nevelőtestület  névsor,

igénylőlapok

tanévzáró nevelési 

értekezlet.

június 

vége

vezető minden 

dolgozó, 

fenntartó 

éves munka 

értékelése 

megtörténik
szabadságok kiadása aug. 30. vezető
nevelési területek,

nevelési dokumentációk 

értékelése

aug. 

eleje

óvónők óvónők elkészült 

dokumentáció

 mulasztási naplók, 

beíratási naplók, 

csoportnaplók, (a nyári 

tervezés megvalósítása 

után) lezárása

augusztus 31- el 

 aug. óvoda-

pedagógus

óvodapedagógu

sok

csoportnapló, 

mulasztási 

naplók

Júl.- 

Aug.

Feladat Hat. idő Felelős Résztvevők Eredmény

szabadságok kiadása

aug. 30. vezető minden dolgozó szabadság 

kimutatás
foglalkoztatás, 

egészségügy, 

éves egészségügyi 

kötelező vizsgálat 

megszervezése

aug. óvodavezető óvodavezető egészségügyi 

könyv

partnerkapcsolatok, aug. óvónők leendő anamnézis 



családlátogatások 

lebonyolítása az új 

gyerekek családjában

kiscsoportosok felvétele

erőforrás fejlesztése,

bővítések, karbantartási 

munkák, meszelés 

megszervezése,

nagytakarítás 

aug. 

eleje

vezető minden dolgozó esztétikus 

környezet

évértékelő beszámoló 

elfogadása,

 évnyitó nevelési 

értekezlet 

megszervezése

Körösnagyharsány, 2021. augusztus 18.



Nevelési terv

2021/2022 első félév
Területei:

0 Testi képességek, egészséges életmód: Nagymozgások; Finommozgások; 
Egészséges életmód (étkezés, testápolás, öltözködés)

1 Szociális képességek: Társas kapcsolatok; Akarati fejlettség; Érzelmi, 
erkölcsi fejlettség; Erkölcsi fejlettség

2 Értelmi képességek: Érzékelés, Észlelés; Emlékezet; Képzelet, Kreativitás; 
Figyelem; Gondolkodás; Anyanyelvi, Verbális képesség

 Testi képességek, egészséges életmód:

Nagymozgások:

Biztosítjuk, hogy a gyermekek a természetes nagymozgásokat, mozgáselemeket
egyénileg  és  szabadon  is  gyakorolhassák.  Mozgás  foglalkozások  alkalmával
fegyelmezett,  pontos  feladatvégzésre  törekedjenek.  Biztosítjuk,  hogy  minél
többet  mozoghassanak  a  szabadban,  rossz  idő  esetén  az  aulában  kialakított
játszóházban. A fejlesztésre szoruló gyermekekre, több figyelmet és motivációt
fordítunk, a kiemelkedő képességűeknek, nehezebb feladatot adunk. 

Finommozgások:

Biztosítjuk  a  gyermekek  számára,  hogy  játékidőben  is  végezhessenek
manipulációs  készséget  fejlesztő  játékokat.  (Lego,  giomeg,  puzzle),
választhassanak  vizuális  tevékenységeket  (gyurmázás,  rajzolás,  nyírás,
ragasztás).  Hetente  változatos  tevékenységeket  tervezünk  az  évszaknak
megfelelő témakörben, általában közvetve kötelező szervezeti formában.

Étkezés:

Az  étkezéseknél  a  napos  terít,  ügyelve  az  eszközök  helyes  elhelyezésére.  A
levest  önállóan  szedik,  közben  tanulják  megítélni,  hogy  annyit  szedjenek,
amennyit meg tudnak enni. Vigyázzanak a ruhájuk és a környezetük rendjére,
hajoljanak  a  tányér  fölé,  forduljanak  az  asztal  felé!  Az  ételt  kóstolják  meg
minden esetben.  Folyadékot  étkezés  közben maguknak öntenek a  poharakba.
Próbáljanak csendben étkezni, minden esetben használják a szalvétát.



Testápolás:

Önállóan  mosnak  kezet,  fogat,  használják  a  WC-t,  papír  zsebkendőt.
Kézmosáskor  a  ruhájuk  ujját  húzzák  fel,  a  szappanból  egyet  nyomjanak,
kézmosás után rázzák le a kezüket és töröljék meg. Fogmosásnál a fogkefét és
poharat  mossák  ki.  Ügyeljenek  a  saját  és  mások  ruhájának,  és  a  mosdó
tisztaságára. Tanulják meg kitörölni a feneküket. 

Öltözködés:

Önállóan öltözzenek! Igyekezzenek a ruhájukat kifordítás után összehajtogatni).
Próbálkozzanak  az  ágyneműk  hajtogatásával,  az  ágyak  berakásával.  Tartsák
rendben a ruhás kosarakat és a ruhásszekrényüket. A nehezebb ruhadaraboknál
(szűk,  bonyolult  ruhák,  cipőkötés),  kérjenek  segítséget  egymástól  vagy  a
felnőttektől. 

 Szociális képességek:

Társas kapcsolatok:

Segítsék egymást és a kisebbeket. Próbáljanak meg osztozni a játékokon és játék
közben a szerepeken. Kiemelt feladatunk, hogy a két új gyermek, valamint a
szociometria  felmérés  alapján  nem  választott  gyermekek,  jobban
beilleszkedjenek,  barátokra  leljenek  a  csoportban.  Fejlesztési  lehetőségek:
közösen átélt élményekkel, csapatmunkával, szerepjátékkal, közös ünnepekkel,
születésnapok megtartásával.

Akarati fejlettség:
Fogadják el az óvoda napirendjét, végezzék el a rájuk bízott feladatot. (Feladat
és szabálytudat, feladattartás). A kezdeményezett és kötelező tevékenységeken
felszólítás nélkül vegyenek részt.

Érzelmi fejlettség:

Nyugodt,  kiegyensúlyozott  légkör  biztosítása.  A  gyerekek  a  konfliktusaikat
próbálják meg felnőtt segítsége nélkül, megbeszéléssel megoldani, törekedjenek
a kompromisszumos megoldásra. Ne árulkodjanak!



Erkölcsi fejlettség:

Tudjanak különbséget  tenni helyes és helytelen dolgok között. Gyakorolják a
helyes  viselkedési  és  magatartási  szokásokat:  kérni,  köszönni,  megköszönni.
Segítsék egymást és a kisebbeket. Tanuljanak meg osztozni a játékokon.
III. Értelmi képességek:

Az előző évi felmérés alapján: (  Tavaszi felmérés 4. életévüket betöltöttek  ) 
mérése

Érzékelés, észlelés       :4fejlesztendő, 3 megfelelő
Emlékezet                    :3 fejlesztendő, 4 megfelelő
Képzelet, kreativitás    :4 fejlesztendő, 3 megfelelő
Figyelem                      :3 fejlesztendő, 4 megfelelő
Gondolkodás                :3 fejlesztendő, 4 megfelelő

Anyanyelvi képességek: 4 fejlesztendő, 3 megfelelő szinten álló gyermek van a
csoportban, 2 gyermek szorul logopédiai fejlesztésre.

Érzékelés, Észlelés:

Ezen  a  részterületen  a  felmérések  alapján  az  időérzékelésben  volt  a  legtöbb
fejlesztendő  gyermek a csoportban,  ezért  az  időrendi  sorrend kialakítására,  a
hozzá tartozó fogalmak gyakorlására (előtt, után, később, napszakok nevei) kell
a  legtöbb  figyelmet  fordítanunk.  A  kiemelkedő  képességű  gyermekek
gyakorolhatják  az  összefüggéseket  (órák,  napok,  hetek,  hónapok,  évszakok,
évek) egyénileg, képességeik szerint differenciálva.

Emlékezet:

Ezen  a  részterületen  a  felmérések  alapján  vegyes  képet  mutatott  a  csoport
fejlettségi  szintje,  így  több  differenciálást  igényel  a  tervezés.  Játékokkal
(memóriakártya,  Mi  változott  meg?),  versek,  mondókák,  dalok  tanulásával,
élmények,  történetek,  mesék  felidézésével  és  elmondásával  gyakorolunk,  a
gyermekek igénye és fejlettségi szintje szerint.

Képzelet, kreativitás:

A részterületen két fejlesztendő gyermek van a csoportban. Őket elsősorban a
játékban ösztönözzük a kreativitásra, ötleteik megvalósítására. Igyekszünk olyan
helyzeteket  teremteni,  ahol  a  gyermekek  kreatívan  gondolkodhatnak,
használhatják  képzelő  erejüket  (fantázia  játék,  mesék  eljátszása,  terem
dekorálás, egyéni megoldások a feladatokban). 



Figyelem:

Négy  gyermek  áll  fejlesztendő  szinten  a  részterületen,  náluk  vizuális  és
akusztikus  figyelem fejlesztésre  is  szükség  van.  Megfelelő  motiválás  után  a
figyelem  tartósságának  növelése  az  elsődleges  feladat.  Figyelemfejlesztő
játékok:  Keresd  a  párját,  memóriajáték,  puzzle,  Ki  van  a  takaró  alatt?
Hangfelismerő énekes játékok. A kimagasló képességű gyermekeknek nehezebb
feladatokat választunk.

Gondolkodás:

Ez a terület a legösszetettebb, így többféle módon van lehetőség a fejlesztésre. 
(analízis, szintézis, összehasonlítás, absztrahálás, általánosítás, fogalomalkotás) 
Gondolkodási műveletek fejlesztésére az óvodai élet minden területén, az egész 
nap folyamán kínálkozik alkalom. Feladtunk, hogy a lehetőségeket kihasználjuk,
szem előtt tartva azokat a gyerekeket, akik a területen lemaradást mutatnak.

Anyanyelvi, verbális képesség:

Ezen  a  részterületen  van  fejlesztendő  gyermek  a  csoportban.  Sajnos  nincs
logopédus ebben a tanévben. Mindennapi tevékenységeink során arra figyelünk,
hogy a gyerekek tisztán, érthetően, egész mondatokban beszéljenek. Igyekszünk
bővíteni szókincsüket, felkelteni beszédkedvüket. 
Ebben  az  évben  nem  járnak  a  csoportba  különleges  bánásmódot  igénylő
gyermekek. Minden gyermeknél figyelembe vesszük az egyéni fejlődési ütemét,
ha  van  a  Szakértői  Bizottságok,  vagy  a  Nevelési  Tanácsadó  javaslatát,
igyekszünk sikerélményhez juttatni minden gyereket.



Gyermekvédelmi munkaterv

 Gyermekvédelmi felelős: Győriné Mokrán Ilona
 Fogadó óra: minden hónap első hétfője 8.00.-9.00. 

Az  óvoda  jól  látható  helyen  közzéteszi  a  gyermekvédelmi  feladatot  ellátó
fontosabb intézmények nevét, címét, elérhetőségét. 

Céljaink a törvényi elvárások szerinti működés során:
 prevenció,  a  gyermekek  hátrányos  helyzetének  csökkentése,  a

veszélyeztetettség  kialakulásának  megelőzése,  illetve  szükség  szerint
segítségnyújtás,  valamint  együttműködés  a  különböző  intézményekkel,
szakemberekkel

  - családok tiszteletben tartása, a családi nevelés erősítése a rászorulók
körében - szoros kapcsolat kialakítása a közvetlenül, vagy látens módon
segítséget kérő családokkal.

  Figyelembe vesszük: - etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek kultúráját
- sajátos nevelési igényű gyermekekkel kapcsolatos törvényi elvárásokat
és intézményi alapelveket

  - differenciált fejlesztés lehetőségeit a hátrányos helyzetű és nehezebben
kezelhető gyermekek számára Folyamatos feladat havi rendszerességgel a
családsegítő  és  gyermekjóléti  szolgálat  szakembereivel  való  rendszeres
esetmegbeszélések.

Az Óvónők feladata:
   az  óvodába  járó  gyermekek  szociális,  szociokulturális  hátterének

megismerése
   szükség szerint környezettanulmány végzése
   a  hátrányos  és  a  halmozottan  hátrányos  helyzet,  valamint  a

veszélyeztetett helyzet jelzése a gyermekvédelmi felelősnek
   rendszeres  óvodába  járás  figyelemmel  kísérése,  szükség  esetén  a

hiányzás jelzése
 Az óvoda vezetője  köteles  hatósági  eljárást  kezdeményezni  a  gyermek

bántalmazása,  ill.  súlyos  elhanyagolása,  súlyos  veszélyeztető  ok
fennállása,  továbbá  a  gyermek  önmaga  által  előidézett  súlyos
veszélyeztető magatartása esetén. 



Gyermekvédelmi feladataink

1. Óvodába járó HH és HHH gyermekek nyilvántartása, óvodai beíratása 
2. Gyermekvédelmi  szempontból  veszélyeztetett  gyermekek  nyomon

követése.  SNI,  BTM-  es  gyermekek  időszerű  vizsgálatának
kezdeményezése

3. Közös  megbeszélés  szakember+védőnő  bevonásával  segítségnyújtás
lehetőségeiről

4. Októberi adatgyűjtés, statisztika készítés
5. Félévi értékelésnél beszámoló készítése, visszacsatolás az óvónők felé
6. Nevelőtestületi értekezleten beszámoló a gyermekvédelmi feladatokról.

Körösnagyharsány, 2021. augusztus 18.

Az éves Munkatervet 2021. 08.27-én elfogadtuk.

Név aláírás

Győriné Mokrán Ilona óvodavezető

Oláhné Juhász Erzsébet óvodapedagógus

Pásztor Margit dajka

Véleményezési jogkör gyakorlói
Név aláírás

SZMK elnöke

RNÖ képviselője



1  s z .  m e l l é k l e t
Dolgozók kötött munkaidejének kezdete – vége (a kötelezően biztosított 20 perces

munkaközi szünettel számítva)

dolgozó neve feladat kötött munkaidő

kezdete

kötött

munkaidő

vége

kötött

munkaidő

Győriné Mokrán Ilona óvodapedagógus

óvodavezető,

07:30:00 14:00:00 6 és fél óra

(kötelező heti

32 óra

csoportban)
Oláné Juhász Erzsébet  óvodapedagógus 09:00:00 15:30 6 és fél óra

(kötelező heti

10 óra

csoportban)
Pásztor Margit dajka 07:30:00 15:30:00 8 óra

8 óra

A pedagógusok heti munkaideje

A pedagógusok heti munkaideje 40 óra, neveléssel-oktatással lekötött munkaideje heti 32 óra.

Nkt. 62.§ (5) A nevelési-oktatási és a pedagógiai szakszolgálati intézményekben pedagógus-

munkakörökben  dolgozó  pedagógus  heti  teljes  munkaidejének  nyolcvan  százalékát  (40  x

0.80) = heti 32 óra (a továbbiakban: kötött munkaidő) az intézményvezető által - az e törvény

keretei között - meghatározott feladatok ellátásával köteles tölteni, a munkaidő fennmaradó

részében  (heti  8  óra)  a  munkaideje  beosztását  vagy  felhasználását  maga  (a  pedagógus)

jogosult meghatározni.

(6) A teljes munkaidő ötvenöt-hatvanöt százalékában (a továbbiakban: neveléssel-oktatással

lekötött munkaidő) tanórai és egyéb foglalkozások megtartása rendelhető el. (hetei 2 lakalom

maximum 4 óra)

 A kötött munkaidő fennmaradó részében a pedagógus a nevelés-oktatást előkészítő, nevelés-

oktatással összefüggő egyéb feladatokat, tanulói felügyeletet, továbbá eseti helyettesítést

lát el.

A kötött munkaidő fennmaradó részében: 

 gyermekek, egyéni vagy csoportos fejlesztése mérése- értékelése.

 szabad és tervezett játéktevékenység tervezése,



 foglalkozások  szervezésével.  előkészítésével  kapcsolatos  feladatok,  szemléltető

eszközök készítése, feladatlapok készítése,

 gyermekekkel,  pedagógusokkal  és  szülőkkel  való  hatékony  együttműködés

kialakítását célzó feladatok,

 óvodai,  dokumentáció  elkészítésével  kapcsolatos  feladatokat,  továbbá  a  szakmai

fejlődéséhez szükséges tevékenységeket végez,

  munkaköri  leírása  alapján  munkacsoportok  munkaterveinek  és  ezzel  kapcsolatos

feladatok megvalósítása, ünnepek ünnepélyek megszervezésével kapcsolatos feladatok

elvégzése, pályázatok írása, és ezzel kapcsolatos feladatok megvalósítása,

 minden  olyan  feladat  elvégzése  mely  az  óvoda  barátságos,  családias  légkör

kialakítását célozza: évszakoknak ünnepeknek megfelelő dekorálás, díszítés.

(9) A vezetőpedagógus neveléssel-oktatással lekötött munkaideje gyakorló óvodában a teljes

munkaideje  hatvan  százaléka,  más  gyakorló  nevelési-oktatási  intézményben,  gyakorló

szakszolgálati intézményben a teljes munkaideje harminc százaléka lehet.

A napi munkaidőnek nem képezi részét a napi 20 perces munkaközi  szünet,  (2012. évi I.

törvény a munka törvénykönyvéről 103. § (1) a) amely ütemezését a „Munkarend- Kötött

munkaidő”  tájékoztató  tartalmazza.  Tekintettel  az  óvoda  sajátos  napirendjére,  szakmai-

pedagógiai szempontjaira, ezen ütemezéstől a dolgozó szükség szerint az adott napi teendők

figyelembevételével eltérhet, és maga ütemezhet.



2 .  s z .  m e l l é k l e t :  
A gyerekek napirendjének kialakításának szabályai

NKT 85. § (1) A fenntartónak, ha egyetértési joga van a köznevelési intézmény SZMSZ-e,

házirendje,  pedagógiai  programja  tekintetében,  az egyetértés  kialakítására  harminc  nap áll

rendelkezésre.

(4) A fenntartó kötelezettségeinek teljesítése, jogainak gyakorlása nem sértheti a nevelési-

oktatási  intézmény  szakmai  önállóságát,  az  intézmény  szakmai  döntési  hatásköreit,  a

köznevelési  intézmény  vezetőjének  munkáltatói  jogait,  döntési  jogosítványait,  beleértve  a

gazdasági vezető feletti munkáltatói jogokat.

363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról:

Az óvodai élet megszervezése

1. A gyermek egészséges, a tevékenységekben megnyilvánuló fejlődéséhez, fejlesztéséhez

a napirend és a hetirend biztosítja a feltételeket, melyek a megfelelő időtartamú, párhuzamo-

san is végezhető, differenciált tevékenységek, valamint a gyermek együttműködő képességét,

feladattudatát fejlesztő, növekvő időtartamú (5-35 perces) csoportos foglalkozások tervezésé-

vel, szervezésével valósulnak meg. A napirend igazodik a különböző tevékenységekhez és a

gyermek egyéni szükségleteihez,  valamint tekintettel  van a helyi  szokásokra, igényekre.  A

rendszeresség és az ismétlődések érzelmi biztonságot teremtenek a gyermeknek.

2. A jó napirendet folyamatosság és rugalmasság jellemzi. Fontos a tevékenységek közötti

harmonikus arányok kialakítása, szem előtt tartva a játék kitüntetett szerepét. A napi- és heti-

rendet a gyermekcsoport óvodapedagógusai alakítják ki.

3. Az óvodai élet szervezésében a gondozásnak is kiemelt szerepe van. Az óvodapedagó-

gus a gondozás folyamatában is nevel, építi kapcsolatait a gyermekekkel, egyúttal segíti önál-

lóságuk fejlődését, együttműködve a gondozást végző munkatársakkal.
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Óvodánk munkaterve 

A munkaterv jogszabályi háttere 

 

Óvodai jogszabályok 

 

 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100190.TV 

 A 2011. évi CXC. törvény végrehajtási rendeletei: 

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

működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról  
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200020.EMM 

- 229/2012. VIII.28.) Korm. Rendelet a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 

évi CXC. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1200229.KOR 

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

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200363.KOR 

 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 

nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának 

irányelve kiadásáról 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1200032.EMM&timeshift=20170831&txtrefe

rer=A1100190.TV 

 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700031.TV&celpara=&dbnum=1 

 2015. évi CCXXIII. törvény egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási 

tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1500223.TV&timeshift=20170101&

txtreferer=A1100204.TV 

 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 

intézményekben történő végrehajtásáról 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300326.KOR 

 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-

szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és 

kedvezményeiről 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700277.KOR 

 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó 

gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és 

az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról 
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100328.KOR 

 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények 

működéséről 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300015.EMM 

 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a 

pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-

szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200048.EMM 

 Oktatási Hivatal:  

- Önértékelési kézikönyv óvodák számára.  NEGYEDIK, JAVÍTOTT KIADÁS 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100190.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200020.EMM
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1200229.KOR
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200363.KOR
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1200032.EMM&timeshift=20170831&txtreferer=A1100190.TV
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1200032.EMM&timeshift=20170831&txtreferer=A1100190.TV
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700031.TV&celpara=&dbnum=1
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1500223.TV&timeshift=20170101&txtreferer=A1100204.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1500223.TV&timeshift=20170101&txtreferer=A1100204.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300326.KOR
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700277.KOR
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100328.KOR
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300015.EMM
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200048.EMM
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https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/2020_onertekele

s/Onertekelesi_kezikonyv_ovoda.pdf 

- Országos tanfelügyelet. Kézikönyv óvodák számára.  ÖTÖDIK, JAVÍTOTT 

KIADÁS  

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/2020_psze/PSZ

E_ovodai_kezikonyv.pdf 

- Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében a Pedagógus I. 

és Pedagógus II.  
fokozatba lépéshez. HATODIK, MÓDOSÍTOTT VÁLTOZAT 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/utmutato_a_peda

gogusok_minositesi_rendszereben_6.pdf 

- KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a 

pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció 

értelmezéséhez Óvodai nevelés HATODIK, JAVÍTOTT VÁLTOZAT  

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/pem/ovoda_kieg_2018.pdf 

- Kompetenciaelemzések és indikátorpéldák 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/pem/ovoda_k.pdf 

- ÚTMUTATÓ A MESTERPEDAGÓGUS FOKOZATOT MEGCÉLZÓ 

MINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSHOZ harmadik, javított változat 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/Mesterpedagogu

s_harmadik.pdf 

www.mvar.hu 

 Bihar Román Nemzetiségi Kéttannyelvű Általános Iskola Bedői Óvoda 

Tagintézményműködését szabályozó dokumentumok 

 

§ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/2019_onertekeles/Onertekelesi_kezikonyv_ovoda.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/2019_onertekeles/Onertekelesi_kezikonyv_ovoda.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/2019_psze/PSZE_ovodai_kezikonyv.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/2019_psze/PSZE_ovodai_kezikonyv.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/utmutato_a_pedagogusok_minositesi_rendszereben_6.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/utmutato_a_pedagogusok_minositesi_rendszereben_6.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/pem/ovoda_kieg_2018.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/pem/ovoda_k.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/Mesterpedagogus_harmadik.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/Mesterpedagogus_harmadik.pdf
http://www.mvar.hu/
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Általános adatok 
 

Óvoda megnevezése 
Bihar Román nemzetiségi Kéttannyelvű 

Általános Iskola és Óvoda Bedői Tagint. 

Óvoda címe 4128 Bedő Rákóczi u.11. 

Telefonszám Tagintézményvezető  0670/3107160 

E-mail biharovoda@freemail.hu 

Óvodavezető  Kakócz Zsoltné 

 

Óvodai csoportok adatai     
    

Csoportok száma 

a 2020/2021-es 

nevelési évre 

1 Összevont  

 

A nevelési év rendje 

 

Nevelési év időtartama: A nevelési év első napja 2020. szeptember 1. (szerda), utolsó napja 

2021. augusztus 31. (hétfő). 

Az intézmény nyitva tartási ideje napi 9 óra. 

Hétköznap reggel 7-1600 óráig terjedő időszakban. Amennyiben a szülői igények (felmérés 

alapján) más nyitvatartási időt mutatnak, a fenntartó engedélyével évközben módosítás 

történhet. 

 

 

A nevelőtestület által meghatározott pedagógiai célra öt munkanapot nevelés nélküli 

munkanapként használhatunk fel, amelyből két nevelés nélküli munkanap időpontjáról és 

programjáról - az igazgató engedélyével-  az  óvodapedagógusok jogosultak dönteni. 

Nevelőtestületi tanácskozásainkon (nevelés nélküli munkanap, nevelőtestületi értekezlet) a 

nevelőtestület valamennyi tagja részt vesz. A nevelőmunkát segítő munkatársak (dajka,) 

részvétele az alkalomszerű szervezés függvényében kötelező. 

 

 

 

 

Szünetek időtartama - A nyári zárva tartás tervezett időpontjai 
 

 

Az intézményben nincsenek külön szünetek. Iskolai szünetek időszakában, alkalmazkodunk a 

szülők igényeihez. 

Intézményünk a nyári időszak alatt is biztosítja egész napos óvodai ellátást. A hátrányos 

helyzetű gyermekek számára a betegségek és a szünetek időtartama alatt is biztosított az 

ingyenes étkezés. 

Az óvoda nyári zárva tartásáról legkésőbb február tizenötödikéig, a nevelés nélküli 

munkanapokról legalább hét nappal a zárva tartást megelőzően a szülőket tájékoztatni kell. 

[Nkt. 3. § (7)] A nyári zárás a korábbi gyakorlatnak megfelelően augusztus utolsó 2 hetében 
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történne. Ez az időszak szükséges az intézmény felkészítéséhez a következő nevelési évre 

(takarítás,  festés-mázolás) és az éves szabadságok kiadásához. 

A tervezett nyári zárva tartás ideje: 2022. 08.hónapban között várható.  

 

Az elmúlt évek tapasztalatai szerint az iskolai szünetek idején a gyermekek létszáma lecsökken, 

így ezeken a napokon – előzetes szülői igényfelmérés alapján és a fenntartó jóváhagyásával - 

félnapos nyitva tartásban üzemelhet, vagy zárva tart. 

 

Iskolai szünetek időpontjai: 

  Az őszi szünet 2021. október 23-től 2020. november 2-ig tart. Az őszi szünet előtti 

utolsó tanítási nap 2021. október 22. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2020. 

november 2. (kedd). 

 A téli szünet 2021. december 22-től 2021. január 3-ig tart. A téli szünet előtti utolsó 

tanítási nap 2021. december 21. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2021. január 

3. (hétfő). 

 A tavaszi szünet 2022. április 14-től 2022. április 20-ig tart. A tavaszi szünet előtti 

utolsó tanítási nap 2021. április 8, a szünet utáni első tanítási nap 2021. április 21.  

 

A jogszabály által országosan egységesen elrendelt munkanap-áthelyezést – az Nkt. 30. § (1) 

bekezdése értelmében – a nevelési-oktatási intézményekben is alkalmazni kell. 

 

 

Munkaszüneti napok:  

 január 1., 

  március 15., 

  nagypéntek,  

 húsvéthétfő,  

 május 1.,  

 pünkösdhétfő,  

 augusztus 20.,  

 október 23.,  

 november 1.   

 december 24-25. 
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1. Pedagógiai folyamatok 
 

1.1. 

 

Pedagógiai folyamatok - Tervezés 

„P” 

 

 

Az intézmény stratégiai dokumentumai és az éves munkaterv tartalmainak összhangja   

 

Célrendszerünk olyan alapot kíván adni a képességek és jártasságok kialakításához,  

melyek e gyorsan változó világban várnak gyermekeinkre.  

 

Szabályozó 

dokumentumok 

A 2021-2022. nevelési év kiemelt célja/céljai  → Kapcsolódó feladatok 

Pedagógiai program Szakmai elvárásoknak való megfelelés Program felülvizsgálata, esetleges módosítása. 

Továbbképzési terv 7 évenkénti továbbképzési kötelezettség biztosítása Nyomon követés alapján tervezés. 

Önértékelési program 5 éves program tervezése Önértékelési program elkészítése, aktualizálása 

Etikai kódex Etikus magatartás szabályainak megismerése Tartalmának tudatosítása a dolgozókban 

SZMSZ Szakmai elvárásoknak való megfelelés Szükség szerinti módosítás. 

Iratkezelési szabályzat, 
melynek része az 

adatvédelmi szabályozás  

Az adatvédelmi tudatosság erősítése a nevelőtestület tagjai 

számára. 

 

A GDPR- törvény elvárásainak gyakorlatba épülése. 

Házirend Aktualizálás Házirend tartalmának módosítása, elfogadása. 

Vezetői önértékelésre/ 

tanfelügyeletre alapozott 

önfejlesztési tervek 

Fejlődés biztosítása Korábbi önértékelés, tanfelügyelet eredményének 

áttekintése. 

Intézményi önértékelésre/ 

tanfelügyeletre alapozott 

önfejlesztési tervek 

Fejlődés biztosítása Korábbi önértékelés, tanfelügyelet eredményének 

áttekintése. 

 



9 

 

Tervezési és értékelési dokumentumok készítése, korrekciója - Jogszabály által előírt, valamint a nevelőtestület által fontosnak ítélt 

szabályozási területek 

 

Szabályozó dokumentumok: 

- Pedagógiai Program módosítása:  

 A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről legfrissebb módosításából fakadó esetleges tartalmak beépítése. 

 Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében a Pedagógus I. és Pedagógus II. fokozatba lépéshez. Hatodik, módosított változat új 

elvárásainak beépítése: 3.2. A pedagóguskompetenciákhoz tartozó indikátorok: 7. kompetencia: A környezeti nevelésben mutatott 

jártasság, a fenntarthatóság értékrendjének hiteles képviselete és a környezettudatossághoz kapcsolódó attitűdök átadásának 

módja 7.1 Segíti a gyermekeket, tanulókat, hogy megértsék a nem fenntartható és fenntartható fejlődés különbségeit. 7.2 Kihasználja 

saját szakterületén, illetve intézményében a fenntarthatóságra nevelés pedagógiai lehetőségeit. 7.3 Lehetővé teszi a tanulók számára, 

hogy saját cselekedeteikkel, viselkedésükkel hozzájáruljanak a fenntarthatósághoz, tudatosítva bennük, hogy a jövő rajtuk is múlik. 7.4 

Segíti tanulóit, hogy a múlt és a jelen tükrében kreatívan gondolkodjanak a lehetséges jövőről. 

- Szervezeti és működési szabályzat:  
 A GDPR - törvényből fakadóan az adatvédelmi tisztviselő feladatspecifikációja kapcsán, mely a munkaköri leírás-mintákat, valamint 

a vezetők feladat- és hatásköri megosztását érintik [Műkr. 4. § (1) bek. t) pont]; 

- Iratkezelési szabályzat, melynek része az adatvédelmi szabályozás, amiben helyet kap adatvédelmi incidens eljárásrendjének kidolgozása, 

előzetes tájékoztatás, joghozzáférési protokollkönyv megalkotása, érintetti nyilatkozatminták [Nkt. 43. § (1) bek.]; 

- Továbbképzési program, nevelési évi beiskolázási terv a GDPR- képzések révén; 

- Házirend: A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről legfrissebb módosításából fakadó esetleges tartalmak beépítése. 

- Önértékelési program: Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében a Pedagógus I. és Pedagógus II. fokozatba lépéshez. Hatodik, 

módosított változat új elvárásainak beépítése: 3.2. A pedagóguskompetenciákhoz tartozó indikátorok: 7. kompetencia: A környezeti nevelésben 

mutatott jártasság, a fenntarthatóság értékrendjének hiteles képviselete és a környezettudatossághoz kapcsolódó attitűdök átadásának módja 

 tartalmak beépítése a teljesítményértékelés szempont és indikátor rendszerébe 

 tartalmak beépítése az önértékelések szempont és indikátor rendszerébe 

 

Kulcsfolyamatok: 

- Az intézmény kulcsfolyamatainak áttekintése a megváltozott jogszabályi környezet tükrében 

 

 

 

 

 

1.2.  
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Pedagógiai folyamatok – Megvalósítás 

„D” 

 

A 2020-2021. nevelési év beszámolójára épülő tartalmak 

Kiemelések → 

a 2020-2021. nevelési év beszámolójából 

(Fejleszthetőségek, fejlesztési irányok) 

Munkatervi célok, feladatok 

 

Román NemzetiségiHagyományőrzés, Nemzetiségi irányelvek 

szerinti pedagógiai munka 

Látókör kiszélesítése, szakmaiság erősítése 

Külső szakmai kapcsolatok bővítése Közös tevékenységek, fórumok más intézményekkel 

Különleges bánásmódot igénylő gyermekek ellátási feltételeinek 

javítása 

Egyéni fejlesztés szakmai és tárgyi feltételrendszerének javítása 
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1.3. 

 

Pedagógiai folyamatok – Ellenőrzés 

„C” 

 

 

Várható külső ellenőrzés 

 

A hivatal által előre jelzett ellenőrzések során sor kerülhet ebben a nevelési évben az óvodába járási 

kötelezettség teljesítésének és dokumentálásának ellenőrzésére. 

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  
- a kötelező óvodai foglalkozásokról való igazolatlan mulasztások dokumentációja 

 

Az intézményi stratégiai alapdokumentumok alapján az intézményben belső ellenőrzést végeznek. 

A belső ellenőrzés általános rendje 

Hónap 
Ellenőrzés  

célja 

Ellenőrzés 

területe 

Alkalmazott 

módszer 

Ellenőrzést 

végző 

SZEPTEMBER 

veszélyforrások 

tudatos elhárítása  

Szülők megfelelő 

tájékoztatása 

Balesetvédelmi és 

munkavédelmi,  

Szülői értekezletek 

kötelező 

részvétel minden 

alkalmazottnak 

Jegyzőkönyvek 

áttekintése 

Tagint.vezető 

OKTÓBER 

Jogszerűség 

betartása, 

gyermeklétszám 

összesítése 

Naplók 

ellenőrzése, 

Mulasztási naplók 

ellenőrzése, 

Dokumentációk 

áttekintése 
Kakócz Zsoltné 

NOVEMBER 

Nevelőmunkát 

segítők 

munkavégzése 

Mindennapi munka 

tapasztalatainak 

megvitatása, 

adminisztrációk 

ellenőrzése 

Beszélgetés, 

dokumentumok 

áttekintése 

Kakócz Zsoltné 

 

DECEMBER 

Éves 

szabadságok, 

túlórák kivétele 

 

Minőségi 

készülődés az 

ünnepekre 

Szabadságolási 

terv és a 

megvalósulás 

összhangja 

Nyílt napok, 

Esztétikus 

környezet, 

megfelelő 

szakmaiság 

Nyilvántartások 

áttekintése 

 

Napi szintű 

ellenőrzés a 

csoportokban 

Kakócz Zsoltné 

Tagint.vezető, 

Kakócz Zsoltné 

Tagint.vezető  
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Hónap 
Ellenőrzés  

célja 

Ellenőrzés 

területe 

Alkalmazott 

módszer 

Ellenőrzést 

végző 

JANUÁR 

Tisztaság 

szabályainak 

betartása 

Dajkai  Vizsgálat 
Kakócz Zsoltné 

 

FEBRUÁR 

Jogszerűség 

betartása, féléves 

munka tervezése 

és értékelése 

Naplók 

ellenőrzése, 

Mulasztási naplók 

ellenőrzése, 

Dokumentációk 

áttekintése 

Tagintézményvezet

ő 

MÁRCIUS 
Baleset 

megelőzés 

Udvari játékok 

felülvizsgálata 
Megtekintés 

Tagintézményvezet

ő. 

 

ÁPRILIS 

Személyi anyagok 

naprakész 

vezetése, 

szabadság 

kiadásának 

lehetőségei 

Dokumentumok, 

szabadságkartonok 

áttekintése 

Vizsgálat 
Kakócz Zsoltné 

 

MÁJUS 

Módszertani 

elvárásoknak való 

megfelelés 

Évzáró, ballagási 

műsor 

megtekintése 

Megtekintés 
Kakócz Zsoltné 

 

JÚNIUS 
Nevelési év 

dokumentálása 

Csoportnaplók, 

fejlődési naplók 

ellenőrzése 

Dokumentációk 

áttekintése 

Kakócz Zsoltné 

 

JÚLIUS 

Nyári felújítások 

figyelemmel 

kísérése 

Mindkét épület 
Napi vizitek, 

tárgyalások 

Kakócz Zsoltné 

 

AUGUSZTUS 

Következő 

nevelési év 

előkészítése 

Tárgyi feltételek, 

környezet 

biztosítása 

Napi szintű vizit, 

megbeszélések 

Kakócz Zsoltné 
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A tanügyi munka szervezése 

Ideje 
A dokumentum 

fajtája 
Tárgya Felelőse 

2021.09. 30. Éves munkaterv  Az intézmény éves munkatervének 

elfogadása 

Kakócz Zsoltné 

2021.09.30. Óvodai 

csoportnapló 

Adott csoport 

óvodapedagógusainak 

adminisztrációja 

óvónők 

2021.09.30. Felvételi és 

mulasztási napló 

Adott csoport 

óvodapedagógusainak 

adminisztrációja 

óvónők 

2021.10.01. Közzétételi lista  Adatok frissítése a honlapon Kakócz Zsoltné 

 

2021.10.15. Statisztika Aktualizálás Kakócz Zsoltné 

 

2021.10.15. KIR – adatok 

aktualizálása 

Aktualizálás Kakócz Zsoltné 

 

folyamatosan, a 

felvételt követő 5 

napon belül 

KIR- oktatási 

azonosítók kérése 

gyerekeknek 

Adatrögzítés Kakócz Zsoltné 

2021.10.30. Mérések, DIFER 

vizsgálatok 

elvégzése 

Szintmérés óvónők 

2021.11.30. Gyermekek 

fejlődésének 

nyomon követése 

kitöltése 

Egyéni fejlődési mutató óvónők 

 

2021.11.30. Szakértői új 

vizsgálatok kérése 

Esélyegyenlőség, felzárkóztatás Kakócz Zsoltné 

óvónők 

2021.12.31. Belső szabályzó 

dokumentumok 

felülvizsgálata 

Aktualizálás Kakócz Zsoltné 

óvónők 

2022. 01.30. Fejlődési napló Adott csoport 

óvodapedagógusainak 

adminisztrációja 

óvónők 

2022.03.15. Beiskolázási terv 

elkészítése 

2021/2021 

 

Iskolaérett gyermekek 

dokumentálása 

Kakócz Zsoltné 

2022.04.20-21 Beiratkozási 

napló vezetése 

Óvodai beíratás Kakócz Zsoltné 
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Ideje 
A dokumentum 

fajtája 
Tárgya Felelőse 

2022. 05.20 Jelzés a jegyző 

felé 

Be nem íratott gyermekek listája Kakócz Zsoltné 

2022.06.15. Csoportbeosztás 

készítése 

Csoportok szervezése Kakócz Zsoltné 
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1.4. 

 

Pedagógiai folyamatok – Értékelés 

„C” 

 

 

Intézményértékelési feladatok - Éves önértékelési terv - Az önértékelések ütemezése 

 

ÖNÉRTÉKELÉSRE KIJELÖLT KOLLÉGÁK/ TERÜLETEK - ÉRTÉKELŐ 

KISCSOPORTOK – ÜTEMEZÉS 

 

Pedagógus önértékelés 

 

 

Ssz. 

Önértékelésre 

kijelölt 

pedagógus 

Önértékelési kiscsoport tagjai 

 

Adatgyűjtés 

időszaka 

Tevékenység 

megfigyelés 

időpontja 

Megjegyzés 

Kiscsoport 

vezető 

Csoporttag 

1 

Csoporttag 

2 

Székhely/telephely:  

1. Kakócz 

Zsoltné 

 Leó Tibor 

Jánosné 

------ 2021. 

október 
Előzetes 

egyeztetés 

alapján 

 

 

Tanfelügyelettel érintettek köre 

 

 

Ellenőrzés jellege 

 

Érintettek Időpont Intézményi delegált 

Tanfelügyelet(vezetői) 

 

Kakócz Zsoltné 2021.   

Tanfelügyelet ( intézményi) Kakócz Zsoltné 2021.  

 

 

Tervezett mérések: 

 Gyermekek fejlettség állapotának mérése Difer mérőeszközökkel 

  Partneri igény és elégedettség mérések (önértékelésekhez kapcsolódóan és egyéb 

mérések) 
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1.5. 

 

Pedagógiai folyamatok - Korrekció 

 

 

Évente megtörténik az önértékelés keretében a helyben szokásos formában rögzített megfigyelési, 

mérési eredmények elemzése, a tanulságok levonása, fejlesztések meghatározása. Ezt követően az 

intézmény a mérési- értékelési eredmények függvényében szükség esetén korrekciót végez 
 

A 2020-2021. nevelési év mérési eredményeire alapozott célok és feladatok: 

 

Mérési eredmények Okkutatás eredményei   Célok / Feladatok 

Difer mérési eredményeink 

megfelelnek az országos 

átlagnak. 

Eredményeinket megerősíti a 

Pedagógiai Szakszolgálat 

értékelése is. 

A gyengébb területeken egyéni 

fejlesztési terv kidolgozása 

személyre szabottan történik a 

csoportvezető óvodapedagógusok 

által. 

 

Pedagógiai feladatok 

 

Feladatok Dátum, határidő Felelős 

3 éves HH/HHH gyermekek be 

óvodázása, a nem jelentkezők felkutatása  

minden év május 20-

ig 
Kakócz Zsoltné 

Szegregációmentesség biztosítása folyamatosan Kakócz Zsoltné 

Az igazolatlan hiányzások 

minimalizálása 
folyamatosan Kakócz Zsoltné 

DIFER mérés elvégzése 2021.11. 30. Leó Tibor Jánosné 

Mérésen alapuló egyéni fejlesztés 

tervezése (Egyéni fejlesztési napló) 
folyamatosan Leó Tibor Jánosné 

Egyéni, differenciált készség- és 

képességfejlesztés 
folyamatosan Leó Tibor Jánosné 

Személyes kapcsolat kialakítása minden 

szülővel 
folyamatosan Minden dolgozó 

Rendszeres tájékoztatás a gyermekek 

fejlődéséről, az egyéni fejlesztési napló 

bejegyzéseinek megbeszélése 

igény szerint, de 

általában félévente 
Leó Tibor Jánosné 

Közös rendezvények szervezése Munkaterv szerint Leó Tibor Jánosné 

Felkészülés az intézményi minősítésre folyamatos 
Kakócz Zsoltné BECS 

Leó Tibor Jánosné 
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2. Személyiség- és közösségfejlesztés 

 

Személyiségfejlesztés 

 

 

2.1.Adatbázis 

 

 

Ssz. 
 

A nevelési/fejlesztési folyamat 

alapadatai 

Száma 

(fő) 

2021. 

09.01.  

 

Tervezett tevékenységek felsorolása 

1.  Beírt gyermekek száma  8 óvodai nevelés 

2.  Sajátos nevelési igényű gyermekek  1 gyógypedagógiai, 

logopédiai,SZIT/TSMT,konduktív 

pedagógiai megsegítés 

3.  HH gyermek         4 támogatás, figyelemmel kísérés 

4.  HHH gyermek - támogatás, figyelemmel kísérés 

5.  Rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben részesülő  

4 ingyenes étkezés biztosítása 

6.  Szülői nyilatkozat alapján térítés- 

mentesen étkezők 

4 adatok felvétele, dokumentumok 

továbbítása a konyhának 

7.  3, vagy több gyermeket nevelő 

családban élők 

3 adatok felvétele, dokumentumok 

továbbítása a konyhának, szükség 

esetén támogatás 

8.  Tartósan beteg vagy fogyatékos, 

vagy családjában tartósan beteg vagy 

fogyatékos gyermeket nevelnek 

- Orvosi papírok iktatása, egyéni étkezés, 

gyógyszerezés felügyelete 

9.  Nevelésbe vett gyermek  

 

0 - 

10.  Beilleszkedési magatartási, tanulási 

zavarral küzdő gyermek  

0 Fejlesztőpedagógus általi egyéni 

fejlesztés 

11.  Veszélyeztetett gyermek  

 

0 Folyamatos kapcsolattartás a 

családsegítővel 

12.  Gyermekét egyedül nevelő szülő 

 

0  Erről dokumentálható adat nincs 

13.  Félnapos óvodás gyermek 

 

0 - 

14.  Nem étkező 

 

0 - 

15.  Speciális étrendet igénylő gyermek 0 orvosi dokumentumok iktatása, 

folyamatos figyelemmel kísérés 

16.  Tehetségígéretes gyermek 

 

nem 

ismert 

Nevelési év folyamán folyamatos a 

megismerésük 

17.  Anyák átmeneti otthonában 

tartózkodik 

0   
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Feladatok a 3 éves gyermekek logopédiai szűrővizsgálatával kapcsolatosan 
 

A Pedagógiai Szakszolgálat által kirendelt logopédus által történik a beszédhibák, beszédben való 

megkésettség feltárása. Az első hetekben a logopédus egyenként felméri az új gyermekeket. 

Segítségül a szülők számára kiosztott kérdőív is szolgál. Ezek alapján a feltételezhető problémák 

irányában történik az első szűrés. Amennyiben megállapításra kerül a beszédhiba megléte, vagy 

gyanúja, a logopédus a vezetővel egyeztetve, egyéni fejlesztési órákon foglalkozik a gyermekekkel 

az év során. 

 

Óvoda- egészségügyi ellátás személyi feltételei 

 

Székhely/telephely Óvodaorvos Védőnő 

 

Bedő Rákóczi u.13  Somogyi Attiláné 

 

 

A gyermekek fizikai állapotát felmérő egészségügyi vizsgálatok és azok időpontjai 

 

Az iskolába felmenő gyermekek fizikai állapotát a gyermekorvos a védőnőkkel közösen felméri 

minden év májusában, Az esetleges észrevételeket jelzik irányunkba, amit továbbítunk a szülők felé. 

Amennyiben évközben rendkívüli esemény/járványos jellegű megbetegedés történik az 

intézményben, azonnal jelezzük a doktornőnek az előírtak szerint és a véleményét kikérve 

intézkedünk. 
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Alapszolgáltatások – Az ellátást biztosító szakszolgálat / intézmények és személyek 

 

Ssz. Fejlesztési terület 

 

Fejlesztést végzi 

1.  SNI gyermekek gyógypedagógiai ellátása Bagdi Judit 

2.  Utazó logopédus ---------- 

3.  Fejlesztőpedagógiai ellátás Szakadáti Angéla 
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2.2. 

 

Közösségfejlesztés 
 

 

Az óvodai nevelés alapprogramja még elvekben sem határozza meg, hogy milyen ünnepeket 

tartsanak meg az óvodák. Saját környezetünkben a szülők igényeinek figyelembevételével 

tervezzük az óvoda megrendezésre kerülő ünnepeit, rendezvényeit.  

Az óvoda gyermekközösségeihez kapcsolódó ünnepek: Márton nap, Mikulás, Karácsony, 

Húsvét, Anyák és Apák napja, Évzáró.  

Büszkén mondhatjuk, hogy az óvodánkban egyetlen ünnep sem formális. Minden ünnepnek 

megvan a maga aktualitása, tartalma, érzelmi hangú vetülete. Az óvoda  nevelőközössége 

mindent megtesz azért, hogy az ünnep ünnepélyes, sikeres, bensőséges legyen. 

 

A pedagógiai programban is megjelenített intézményi szintű óvodai ünnepek és 
egyéb programok tervezett tartalmai és időpontjai 

 

Ssz. Ünnepek/programok Időpont Felelős 

 

1.  Őszi nyílt nap 

(Márton nap az óvodában) 

 

 

2021. szeptember-október-

november  
 

 Leó Tibor Jánosné 

2.  Téli nyílt nap 2021.december  Leó Tibor Jánosné 

3.  Mikulás ünnepség 2021.december 6.  Leó Tibor Jánosné, 

 

4.  Fenyőünnep 2021. december 17. Kakócz Zsoltné  

Leó Tibor Jánosné, 

5.  Karácsonyi Colinda 2021. december 17. Kakócz Zsoltné 

6.  Gyertyagyújtás a Görög 

Katolikus templomban 

2021. december 20. Kakócz Zsoltné  

 

7.  Ovi-farsangi mulatság 2022.február 
 

 

Kakócz Zsoltné  

Leó Tibor Jánosné 

8.   

Húsvétváró nyílt nap a 

szülőkkel  
 

 

2022. április  Leó Tibor Jánosné, 

9.  Ovi-kukkantó 2022. április 16-17 Kakócz Zsoltné  

10.  Anyák, Apák napja 2022. május első hete  Leó Tibor Jánosné 

11.  Gyermeknap 2022. május 21. Kakócz Zsoltné  

12.  Évzáró, ballagási 

ünnepségek 

2022. május 28-29-30  Leó Tibor Jánosné 

13.  Ballagás az óvodától 2022. május 30. Kakócz Zsoltné 
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HAVI ESEMÉNYNAPTÁR 

Az esemény naptár a munkaterv szerves része, melyet havonta a szülők tájékoztatása céljával 

elhelyezünk a csoport faliújságján. A csoport  beírja  a saját programjait minden hónapban az 

alábbi sablonba. 

 

Szeptember 
   

  

  

  

  

  

 

Október 
   

  

  

  

  

  

 

November 

 

  

  

  

  

  

  

 

December 
   

  

  

  

  

  

 

Január 
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Február 
   

  

  

  

  

  

 

Március 

 

  

  

  

  

  

  

 

Április 

 

  

  

  

  

  

  

 

Május 
   

  

  

  

  

  

 

Június 
  

  

  



23 

 

   

  

 

 

 

Július 
   

  

  

  

  

  

 

 

Augusztus 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

3. Eredmények  

Intézményünk saját mérés-értékelési rendszert alakított ki a gyermekek napi szintű fejlesztése 

és az egyéni fejlődésük nyomon követése érdekében. Ezen kívül minden 5-6 éves korú gyermek 

esetében a Pedagógiai Programunkban megfogalmazottak szerint, kötelező a Difer mérések 

elvégzése.. 

Az eredményeket a szülők fogadóóra keretén belül megtekinthetik az óvodapedagógussal 

közösen. Amennyiben az iskola részéről igény merül fel az iskoláskorú gyermekek vizsgálati 

eredményeinek megtekintésére, előzetes egyeztetés után lehetőséget nyújtunk rá, kizárólag a 

gyermekek további fejlesztése érdekében. Ezeket az adatokat 5 évig tároljuk kizárólag belső 

használatra. Nem adjuk tovább, nem másoljuk! 

Az előző nevelési év eredményei alapján a fejlesztendő területeken törekszünk a fejlesztések 

elvégzésére. 

 
4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 

Belső továbbképzések, csoportlátogatások, csapatépítő tréningek, munkacsoportos 

megbeszélések elősegítik a szakmai és a mindennapi kapcsolattartást a dolgozók között.  

Munkacsoportok működtetése, szükség szerinti kialakítása folyamatos az intézményben. 

Amennyiben szükséges, a munkatervükben előírt alkalmakon kívül is történnek 

munkacsoportos megbeszélések az aktualitásoknak megfelelően. 

Intézményünkben az alábbi munkacsoportok működnek: 

 Önértékelési munkacsoport 
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 Fejlesztő munkacsoport 

 Tehetséggondozói munkacsoport (gyermektánc, kézműves) 

 

 

Óvodapedagógusoknak szóló nevelői értekezletek minden 2. hónap első szerdáján vannak 

(október, december, február, április). Ezen kívül szükség szerint lehet gyakrabban is. 

A dajkának minden hónap utolsó hetének szerdáján van megbeszélés pihenő időben. 

Munkaközösségi értekezletek időpontjai: augusztus, december, február és május vége. 

 

 

4.1.Nevelés nélküli munkanapok időpontjai és felhasználásuk  

– intézményi szint 

 

Ssz. Felhasználás célja és tárgya 

 

Időpont 

Helyszín 

Érintettek 

Felelős 

1.   Kétnyelvű projekt tervezés 2021. 

október 

28. 

minden dolgozó érintett 

felelős: Kakócz Zsoltné  

2.  Határidős adminisztratív munkák elvégzése, 

téli nagytakarítás 

2021. 08. 

10. 

december 

23. 

minden dolgozó 

3.   2022. 

04.14. 

óvodapedagógusok,  

pedagógiai asszisztensek 

4.  Csapatépítő tréning 2022. 

04.20.-21. 

minden dolgozó 

 

Nevelés nélküli munkanapok időpontjai és felhasználásuk – székhely/tagóvoda/telephelyi 

szint rendelkezik óvodában az évi öt nap terhére egy-két nap felhasználásával.  

A nevelésmentes munkanapokról azigazgató dönt. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Szakmai nap 
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Székhely 

Telephely 

Felhasználás célja és tárgya 

 

Időpont Felelős 

Bedő 

Óvoda 

E csopotrnapló két nyelven 2021.10.28. Kakócz Zsoltné 

Bedő 

Óvoda 

Kézműves szakmai műhely (gyakorlati 

nap)  

2022 

 

 

 

. 

04.14. 

Leó Tibor Jánosné 

 

Kétnyelvű tematikus tervek készítése 

belső használatra. I. 

 Kakócz Zsoltné 

  Bedő 

Óvoda 

Kétnyelvű projekttervek összeállítása 

belső használatra. II 

 Kakócz Zsoltné 

 

A nevelés nélküli munkanapokon – szülői igény esetén – gondoskodunk a gyermekek 

felügyeletéről 

 

Munkatársi értekezletek 

 

Ssz. Felhasználás tárgya 

 

Időpont Érintettek 

Felelős 

1. Évindító értekezlet 2021.08. 25. Igazgató  

2. Nevelési évzáró értekezlet 2022. 05. 27. Igazgató  

 

 

 

 

Szakmai munkacsoportok tervei 

 

1. Belső önértékelési munkacsoport 

 

 

Munkacsoport vezető: Kakócz Zsoltné 

A munkacsoport tagjai: Leó Tibor Jánosné 

A munkacsoport célja: a Pedagógiai Programban megfogalmazottak megvalósulása 

A munkacsoport feladata: önértékelési folyamatokban való részvétel, a tanfelügyeleti 

látogatás előkészítése 

 

A működés rendje:  

 

Ssz. Téma Helyszín 

időpont 

Megjegyzés 
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1.  Önértékeléshez megfigyelés, 

csoportlátogatás során, ezt 

követően önértékelés lefolytatása 

Bedő Óvoda 

2021.10.  

Előzetes egyeztetés 

alapján. Ha 

szükséges, időpont 

módosítással. 

 

 

 

 

 

 

2. Tehetséggondozói munkacsoport (gyermektánc, kézműves) 

 

Munkacsoport vezető: Leó Tibor Jánosné 

A munkacsoport tagja: Kakócz Zsoltné 
A munkacsoport célja: A gyermekekben rejlő tehetségígéret kibontakoztatása 

A munkacsoport feladata:  A már meglévő készségek, képességre való emelése külső 

motiváció által. 

 

A működés rendje:  

 

Ssz. Téma Helyszín 

időpont 

Megjegyzés 

1. Nevelési év tervezése, 

tehetségígéretek felkutatása a 

pedagógusok által, szülők 

értesítése. 

Bedő Óvoda 

szeptember 

Napi szintűek a 

megbeszélések 

2. Tapasztalatok megvitatása Bedő Óvoda 

február 

Napi szintűek a 

megbeszélések 

3. Év végi kiállítás, gyermektánc 

évzáró időpontjainak egyeztetés, 

kihirdetése 

Bedő Óvoda 

május 

Napi szintűek a 

megbeszélések 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

 

 

 

 

 

 

 
Tehetséggondozási munkacsoport 

munkaterve 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehetséggondozási munkacsoport 

A tehetséggondozási munkacsoport pedagógusai:  

Leó Tibor Jánosné: Népi gyermekjátékok, néptánc előkészítő csoport 

Kakócz Zsoltné  Leó Tibor Jánosné: „Ügyes kezek” kézműves műhely 

A munkacsoport célja: 
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 A tehetség-ígéretek felismerésének,fejlesztésének, foglalkoztatásának elősegítése több 

pedagógus összehangolt munkája révén. 

A munkacsoport feladata: 

 A munkacsoport feladata, hogy a tehetség-ígéretek felfedezése, az adott területeken való 

fejlesztése létrejöjjön, ehhez az intézményen belüli és intézményen kívüli kapcsolattartást tegye 

meg. A pedagógusok együttes munkáját biztosítsa. A tevékenységek vezetőinek munkájához 

minden szükségletet, igényt az intézményhez mérten próbáljon megteremteni. 

A tehetséggondozási munkacsoport kapcsolatteremtő munkája: 

 - munkacsoportban lévő pedagógusok között 

 - tevékenységet vezető pedagógusok és a gyermekek óvónői között 

 - tevékenységet vezető pedagógusok és a gyermekek szülei között 

 - óvodán kívüli kapcsolattartás 

A munkacsoport rendszeres kommunikációban van az intézményvezetővel. A beszélgetések a 

munkacsoport és a tevékenységek működésének biztosításáról, ezen belül a tevékenységek 

időpontjainak egyeztetéséről, alapanyag igénylésről, a tevékenység helyszínének 

megteremtéséről zajlanak. Az intézményvezető a kapcsolattartás további területeiben is átható 

segítséget nyújt, például az intézmény két épülete közötti kommunikációban és az óvodán 

kívüli kapcsolatok kiépítésében. Továbbá a szakmai munkát a dokumentációk külalaki és 

tartalmi vonatkozásaiban is koordinálja. 

A munkacsoportban működő pedagógusok állandó kommunikációt folytatnak egymással, 

egymás tevékenységeire be-belátogatnak. Ennek nagy jelentősége van, hiszen mindkét 

területen megjelenik a népművészet, hagyományőrzés, a mozgás (nagymozgások és a 

finommotorika), és a csoport összetételét tekintve vannak átfedések. 

A tevékenységekben résztvevő gyermekek óvónői és a tevékenységet vezető pedagógusok között 

szintén folyamatos tájékoztatás zajlik, melyek kiterjednek a foglalkozások időpontjaira, a 

megfelelő eszközök biztosítására, a gyermekek fejlettségi szintjére. 

A tevékenységet vezető pedagógusokkal minden foglalkozás után lehetősége nyílik a szülőknek 

is kommunikálni, hiszen a délutáni órákban rendezett tevékenységek után a szülők nagy része 

már megérkezik a gyermekekért. 

A tevékenységet vezető pedagógus és az óvodán kívüli kapcsolattartásra lehetőséget 

biztosítanak különböző rajzpályázatok, esetleges fellépési, szereplési lehetőségek.  
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Nézeteink a tehetség-ígéretekről az óvodában 

„Tehetségen azt a velünk született adottságokra épülő,  

majd gyakorlás, céltudatos fejlesztés által kibontakoztatott képességet értjük, 

amely az emberi tevékenység egy bizonyos vagy több területén 

az átlagosat messze túlhaladó teljesítményeket tud létre hozni.” 

(Harsányi István) 

Tehetség-ígéretekről: 

„Amikor tehetségről beszélünk, tudnunk kell, hogy komplex, nem egységesen definiálható 

tulajdonságcsoportot írunk le, amely legáltalánosabban valamely, társadalmilag hasznos 

tevékenységnek az átlagosnál magasabb színvonalú elvégzésére tesz képessé. Gyerekeknél – 

igen ritka kivételektől eltekintve – tehetség-ígéretről, tehetségre utaló jegyekről beszélhetünk, 

amely leggyakrabban azt jelenti, hogy az adott gyerek egy vagy több területen az átlagosnál 

jobban, hatékonyabban fejleszthető, és így a későbbiekben kiváló teljesítmény várható el tőle.”1 

Tehetség-ígéretek felfedezése: 

Óvodás korosztályban nagyon nehéz a tehetség-ígéretek felfedezése, hiszen nem egy 

példa támasztja alá, hogy későbbiekben mutatkozik meg egy-egy gyermeknél a bizonyos 

területek kiugró teljesítménye. Szakmai tapasztalatunk viszont azt támasztja alá, hogy a 

gyermekeknek lehetőséget kell biztosítanunk olyan tevékenységek végzéséhez, amelyben 

örömüket lelik.  

Eddigi ismereteink alapján mozgásos, zenei, matematikai, vizuális képességek kapcsán 

óvodások esetében is megállapíthatjuk a tehetség-ígéreteket és segíthetjük fejlesztésüket.  

Mit tartunk fontosnak a tehetséggondozás során? 

 -a gyermekek tehetséges tulajdonságainak fejlesztése 

 -a gyermekek tehetséghez kapcsolódó gyengeségeinek kiegyenlítése 

(Megmutatkozhat: motiváltságban, szociális képességekben… stb.) 

 -a gyermekek általános képességeinek fejlesztése 

 -megfelelő légkör biztosítása, ahol a gyermek személyisége fejlődhet 

Legfőbb irányelvünk, hogy a gyermeknek legyen sikerélménye az adott tevékenység 

végzése során. A tehetséggondozás sokkal inkább erről szól, mintsem a gyerekek 

teljesítményéről. 

 

 

 

Az intézményben két csoport dolgozik: 

 
1. NÉPI JÁTÉK, ROMÁN NEMZETISÉGI NÉPTÁNC ELŐKÉSZÍTŐ CSOPORT 
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A csoport 2014 októberétől indult Grósz György és Leó Tibor Jánosné vezetésével. 

Azóta folyamatosan heti egy alkalommal 45 perces foglalkozások vannak októbertől, 

májusig.  

Célja: A szabad játék és táncélmény biztosítása a kiválasztott gyermekeknek. 

Táncos mozgás alapozása. A gyermekekben kialakuljon a román nemzetiség 

zenéje,tánca,  iránt érzett szeretet. 

Feladata: 

 Az élményeken keresztül észrevétlenül tudáshoz juttatni a gyerekeket, majd egy 

nagyfokú szabadsághoz, amely örömforrás a 3 és 7 év közötti gyermekeknek. Ebben 

az életkorban ugyanis az önfeledt játékra van leginkább szükségük a kicsiknek. 

A népi játék és népi tánc azonban nem csupán  

• a mozgás fejlesztése,  

• a néphagyományokkal ismerkedés  

• és énektanulás. 

HANEM? 

 Identitás őrzés 

• A mondókák által fejlődik a beszédkészség, 

• a párbeszédes játékokban a kommunikációs készség, 

• a mozgásos játékok által a mozgáskoordináció, 

• a feladatok által szabálytisztelet, feladattudat, önfegyelem és a csoportos 

viselkedési formák is kialakulnak. 

• A népdalokkal, tánccal a boldogság, a fájdalom és más érzések, élmények 

kifejezésének eszköze. 

• A szövegek által gyarapodik a gyerekek szókincse, szövegértése, bővül a 

fogalomtáruk.  

• Valamint fejlődik térbeli tájékozottságuk, számismeretük, mely segítséget 

nyújt a matematika főbb elemeinek megértéséhet. 

• Segítségünkre lehetnek az iskolaérettséghez szükséges készségek és 

képességek építésében is. 

 

 

A népzenére és a néptáncra épülő program segédeszközöket is alkalmaz. A kötelek, a 

tulipánok, a gumi- és a babzsákok segítik a kicsiket abban, hogy a tánclépéseket 

könnyen és gyorsan sajátítsák el. Más eszközök: kalap, kendő, cd, lejátszó, labda. 

kréta, ragasztószalag. 

Alkalmazott módszerek: Bemutatás, magyarázat, elmesélés, beszélgetés, 

megfigyeltetés, ösztönzés, gyakorlás, ellenőrzés, értékelés, buzdítás, közös 

tevékenység, gondolkodtatás, cselekedtetés. 

 
 

2. „SZÍNPOMPÁNIA” KÉZMŰVES CSOPORT 

 

"A Varázspapírból szabtak, és a Tündérfestékből festettek" 

(Kormos István: Zsiráfnyakú cica) 
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Célja: 

A tehetséges gyermekek felismerése, optimális fejlődésük elérése kreativitás, manuális 

képességek, vizuális gondolkodás, együttműködő készség, feladat iránti 

elkötelezettség terén, a népművészet és a kortárs művészetek átültetésével gyermeki 

tevékenységekbe. 

 

Feladata: 

A gyermekeket ismertesse meg a népi kismesterségek néhány területével, ezen 

tevékenységek művelése során szerzett tapasztalatot kreatív, mai módon 

továbbgondolt feladatokban segítse elő kibontakoztatni. 

A kézműves műhely általános felépítése a feladat szempontjából: 

A téma meghatározása: Az adott témák havi, illetve kéthavi bontásban jelennek meg. 

Az első két tevékenység (ha szükséges) a téma, technika bevezetése, a továbbiakban 

egy-egy népművészeti kismesterség kipróbálása, majd az adott téma, illetve technika 

által egy kortárs művész munkáinak gyermeki feldolgozása a cél. Az idei évben ehhez 

egy új szakirodalmat választottam segítségül. (Szilinger Henriett: Apró kezek, nagy 

művészek ) 

Rendhagyó tevékenységek: 

Az előzetes tervezés során nem tértem ki az aktualitásokra, hiszen ezt előre 

kiszámítani nem lehet. Ilyen lehetőségek például a rajzpályázatok, melyekről a vezető, 

illetve a munkacsoport tájékoztatása alapján értesülök. Ezeket igyekszem beiktatni az 

éves tevékenységeinkbe. 

 
 

 

 

 

3. Helyi Óvodai Programíró munkacsoport 

 

Munkacsoport vezető: Kakócz Zsoltné 

A munkacsoport tagjai: Leó Tibor Jánosné 
A munkacsoport célja: Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja, Óvodai Nevelés 

Nemzetiségi Irányelveknek  és a törvényi háttérnek való megfelelés biztosítása 

A munkacsoport feladata:  A Pedagógiai Program évenkénti felülvizsgálata, szükség szerinti 

módosítása  

A működés rendje:  

 

Ssz. Téma Helyszín 

időpont 

Megjegyzés 

1.  Program aktualitásának és 

beválásának vizsgálata. 

Bedő Óvoda 

 

Október 

Esetleges módosítás 

esetén az 

elfogadásra is 

azonnal sor kerül 
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4. Gyermekvédelmi munkacsoport  

 

Munkacsoport vezető: Kakócz Zsoltné 

A munkacsoport tagja: Leó Tibor Jánosné 

A munkacsoport célja: a prevenció, amely során szeretnénk megakadályozni a 

veszélyeztetett státusz kialakulását, a hátrányos helyzet javításának elősegítését. 

 

A munkacsoport feladata:  a gyermek mindenekfelett álló érdekeinek érvényesítése és az 

érvényesülés ellenőrzése. Szociális hálóval való aktív együttműködés. 

 

 

A működés rendje:  

 

Ssz. Téma Helyszín 

időpont 

Megjegyzés 

1. A jelenleg fennálló problémák 

megvitatása 

 Bedő Óvoda 

szeptembertől 

A csoport működési 

rendje 

alkalmazkodik a 

mindenkori 

helyzethez. A 

kapcsolattartás 

folyamatos 

 

2021/2022 

 

Gyermekvédelmi munkaterv  

A kedvezőtlen szociális, gazdasági, családi és intézményi hatások az értékek és a 

normaválság, az egyre több családban érzékelhető életvezetési problémák miatt növekszik a 

feszültségszint és csökken a feszültségtűrő képesség, ami a családi otthonokban érezteti 

hatását és leggyakrabban a gyerekeken vezetődik le. A fentiek káros hatása megjelenik az 

óvodában is, a gyermekek teljesítmény-, magatartás-, és kapcsolatzavarainak formájában. 

A bölcsődei és az óvodai gyermekvédelem egyik legfontosabb jelzőrendszer, hiszen a 

gyermekek minden problémája (éhsége, agresszivitása, szorongása, hiányzások stb.) itt 

érzékelhető először 

A gyermekvédelmi munkát a humánum, segítőkészség, a megértés és a támaszadás jelenti. 

 A gyermekvédelmi munka fő céljának a prevenciót tekintjük, amely során szeretnénk 

megakadályozni a veszélyeztetett státusz kialakulását, a hátrányos helyzet javításának 

elősegítését. 

Az 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásáról 5.§-a 

meghatározza a veszélyeztetettség fogalmát: „olyan magatartás, mulasztás vagy körülmény 

következtében kialakult állapot, amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi 

fejlődését gátolja vagy akadályozza”. 

 

Ha a gyermek személyiségfejlődését a szülő vagy a környezet nem biztosítja, a gyermek 

fejlődését veszélyeztetik. 

 

A veszélyeztetettség nyilvántartásba vételének szempontjai óvodánkban: 
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- súlyos anyagi nehézségekhez kapcsolódó elhanyagoló nevelés 

- súlyos érzékszervi károsodás, illetve tartós betegség 

- elhanyagoló neveléshez kapcsolódó testi-lelki bántalmazás 

 

A hátrányos helyzetű gyermekeknél a szükségletek kielégítése korlátozott valamilyen 

mértékben, de fejlődése nem veszélyeztetett. Kialakulásához vezető tényező lehet: alacsony 

jövedelem, rossz lakáskörülmény, szülők alacsony iskolázottsági, műveltségi szintje. 

A gyermeki jogok érvényesülése a nevelésben a résztvevőkön múlik. A gyermek és 

ifjúságvédelemmel kapcsolatos tevékenységért az intézmény vezetője felel. Kötelezettségeit 

az Nkt. 69§ (1) bekezdése fogalmazza meg. 

Az óvodavezető feladatai: 

- Az Nkt.69§. f. (1) pontjában az óvodavezető fő feladatává teszi a gyermek- és 

ifjúságvédelmi feladatok megszervezését és ellátását, a gyermekvédelmi jelzőrendszernek a 

köznevelési intézményhez kapcsolódó feladatai koordinálását, 

- A vezetői felelősség kiterjed az óvodai nevelőmunka egészséges és biztonságos feltételeinek 

megteremtésén túl a gyermekbalesetek megelőzésére is. 

- A rendszeres egészségügyi vizsgálatok biztosítása. 

- Az egészséges életmód biztosítása.  

- Fontos feladat, hogy minden gyermek bekerüljön az óvodába abban az évben, amikor az 3. 

életévét betölti, és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodáztatása a közoktatási 

törvény szerint időben megtörténjen. A vezető felelőssége, hogy az esélyegyenlőség 

érdekében ezek a gyermekek ne maradjanak ki az óvodai felvételkor. 

- Szükség esetén, a családon belüli körülmények figyelembevételével, javaslattétel a család 

bevonása a szociális segélyezettek körébe. 

- A gyermekkel kapcsolatos adatok védelme. Az  óvoda SZMSZ-ének adatvédelmi 

szabályzatában foglaltak szerint (GDPR).  Hivatali titoktartási kötelezettség betartása. 

- Az óvodavezető kapcsolatot tart minden olyan intézménnyel, ahol a gyermekek 

képviseletében szükséges. 

Óvodapedagógusok feladatai: 

Elsődleges feladatok: 

- szakértelmükkel, tapasztalataikkal segítsék a gyermeket abban, hogy sikeresen 

illeszkedjenek be az óvodai közösségbe, meglévő képességeik kibontakozhassanak, hiányzó 

képességeik fejlesztése folyamatos legyen, hogy a gyermek szocializációja során elszenvedett 

hiányosságait a család segítése mellett pótolják, javítsák. 

- Ha a gyermek veszélyeztetettségét észlelik, kötelességük a maguk eszközeivel –gondozási 

tanácsokkal, pedagógiai eszközökkel –ezt elhárítani, illetve amennyiben ez sikertelen marad, 

jelezni a gyermekvédelmi felelősnek. 

- A hátrányos helyzet és a veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése, feltárása, 

megszüntetésében való részvétel. A pedagógusnak észlelnie kell a gyermekek viselkedésében, 

rendezettségében adódó változásokat.  

További feladatatok:  

- Biztosítani a gyermekeket meg illető jogok érvényesülését az óvodában, szükség esetén 

védő, óvó intézkedésekre javaslatot tenni. 

- A gyermekeket és családjukat a lehetőségekhez képest minél jobban megismerni. 

- Az egyéni lemaradásokat csökkenteni, a tehetséggondozást megvalósítani, illetve 

elősegíteni. 

- Az óvodán belüli szociális szolgáltatások megszervezésében közreműködni. 

- Az egészségügyi szűrővizsgálatok lebonyolításában részt venni, a szűrést szükség esetén 

soron kívül javasolni. 
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- Az integrált nevelést elősegíteni a gyermek problémái szerinti súlyossági foknak megfelelő 

ellátási formában. 

- A rendszeres óvodalátogatást figyelemmel kísérni, szükség esetén jelezni a hiányzást. 

- A családok szociális és anyagi helyzetének megfelelően a különböző támogatásokhoz való 

hozzájárulást javaslatával elősegíteni. 

- Minden rendelkezésre álló eszközzel segíteni a gyermek családban történő felnevelését. 

- A szülőkkel való együttműködő kapcsolat kialakítása, a szülői szerep eredményesebb 

betöltésének elősegítése. 

- Ismerje a helyi társadalom gyermekvédelmi rendszerében érintett szerveket, szükség esetén 

vegye fel a kapcsolatot velük. 

- A prevenció minden gyermekre való kiterjesztése. 

- Folyamatos kapcsolattartás az óvodai gyermekvédelmi felelőssel. 

- A titoktartási kötelezettség minden családot érintő kérdésben érvényesüljön. 

 

A gyermekvédelmi munka koordinálását a gyermekvédelmi felelős látja el, aki a 

nevelőtestület tagja. Az intézmény vezetőjének megbízásából képviseli a gyermek- és 

ifjúságvédelmi szempontokat. Szervezi, irányítja, és személyes részvételével elősegíti ezen 

szempontok érvényesülését. 

Gyermekvédelmi felelős feladata: 

- Összehangolni a gyermekvédelmi tevékenységet az óvodában dolgozó óvónők között. 

- A hátrányos helyzetű és veszélyeztetett gyermekek felmérése az óvodapedagógusok 

közreműködésével: nyilvántartásba vétel, a hátrányos helyzet és a veszélyeztetettség 

súlyosságának mérlegelése. Szükség esetén javaslattétel a további teendőkhöz. 

- Feljegyezni a nyilvántartásba, a gyermekekkel, illetve a családdal kapcsolatos 

intézkedéseket és azok eredményeit. 

- Folyamatosan ellenőrzi a nyilvántartásba vétel, illetve a megszüntetés okait. 

- Nevelési év elején megtervezni a gyermekvédelmi munkatervet az adott évre, tanév végén 

éves értékelés készítése. 

- Kapcsolattartás az Önkormányzat Szociális Osztályának vezetőjével, a Gyermekjóléti 

Szolgálattal. 

- Rendszeres részvétel a Családsegítő Szolgálat esetmegbeszélésein. 

- Fontos feladata, hogy segítse a veszélyeztetettség, a hátrányos helyzet kritériumainak 

intézmény szintű megállapítását. 

- Munkájáról, az ügyek intézéséről az intézmény vezetőjét, és az adott gyermekre vonatkozó 

óvodapedagógusokat folyamatosan tájékoztatni. 

A gyermekvédelmi munka hatékonyságát az alábbiakkal segíthetjük elő óvodánkban: 

- Szülői értekezletek, nyílt napok, nyitott óvoda, óvodai rendezvények 

- Személyiségfejlesztő tréningek tartása az óvodai dolgozóknak 

- Alkalmanként szülők klubja szervezése, mentálhigiénés foglalkozások tartása 

- Közös kirándulások, munkadélutánok szervezése 

- Gyermeki és szülői jogok ismertetése (Házirend) a szülők részére a 1. Szülői értekezleten  

 

IDŐPONT ESEMÉNY 

2021. szeptember  - óvónőkkel, Tagintézményvezetővel 

egyeztetés 

-  szakmaközi megbeszélés jelzőrendszeri 

tanácsadó, szükség esetén 

esetmegbeszélés 
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október - esetkonferencia, szükség esetén 

esetmegbeszélés 

november - szakmaközi megbeszélés, szükség esetén 

esetmegbeszélés 

december - adventi gyűjtés elősegítése ajándékok, 

dobozok, csomagoló anyagok 

2022. január - féléves adategyeztetések, admisztráció 

ellenőrzése 

- esetkonferencia, szükség esetén 

esetmegbeszélés 

február - óvónőkkel előzetes megbeszélés a 

hátrányos és veszélyeztetett 

gyermekekkel kapcsolatban 

- éves beszámoló elkészítése a 

Berettyóújfalui Kistérség Egyesített 

Gyermekjóléti Központja és 

Családsegítő Szolgálata felé 

március - esetmegbeszélés, szükség esetén 

esetmegbeszélés 

április - szakmaközi megbeszélés, szükség esetén 

esetkonferencia 

május - szakmaközi megbeszélés, szükség esetén 

esetmegbeszélés 

június- július - adminisztráció egyeztetése  

augusztus - éves beszámoló elkészítése, 

- következő évi tervezés 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

Az intézmény külső kapcsolatai 

Folyamatos kapcsolatot tartunk fent az alább felsorolt intézményekkel, szervezetekkel: 

Óvoda – iskola 

 az óvoda és az iskola együttműködésében érvényesüljön a nyitottság és a bizalom 

 óvoda – iskola átmenet  

Művelődési ház 

 könyvtárlátogatás 
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 gyermekműsorok szervezése ( bábelőadás) 

 kiállítások megtekintése 

 pályázatokon való részvétel 

 népmese- és versmondó versenyeken való szereplés 

  gyermeknapi rendezvény 

 

Egészségügyi szervek 

 alkalmankénti esetmegbeszélés 

 tisztasági ellenőrzések a védőnők által 

 évente orvosi vizsgálat a nagycsoportosok részére 

 fogászati szakrendelés látogatás az óvodások részére 

Egyházak 

 egyházakkal való jó kapcsolat ápolása, szabad vallásgyakorlás biztosítása 

 közös adventi készülődés 

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

 az óvoda gyermekvédelmi felelőse és az Tagintézményvezető rendszeres kapcsolatot 

tart a szolgálat vezetőjével és dolgozóival 

Vállalkozókkal, üzletekkel, civil szervezetekkel 

 támogatják rendezvényeinket, biztosítják az üzemlátogatásokat 

Logopédussal 

 felméri a gyermekek beszédállapotát, folyamatos kapcsolatot tart az óvónővel és a 

szülőkkel 

Gyógypedagógussal 

 SNI gyermekek megsegítése, fejlesztése 

Pedagógiai Szakszolgálattal, Szakértői Bizottsággal 
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 folyamatosan, kiemelt fontossággal a beiskolázás előtt az óvodai szakvélemény 

kiállítása céljából 

A felsoroltakon kívül megyei és országos szervekkel, óvodákkal is kapcsolatot tartunk, akik 

valamilyen szinten érintettek a gyermekek fejlődésében, nevelésében. 

 

AZ ÓVODA KAPCSOLATAI 
 

A Szülői Szervezet (SZSZ) értekezletei – fórumai 
 

Ssz. Téma Helyszín és időpont Felelős 

 

1. Tagságok vállalása és 

elfogadása. 

Éves munkaterv 

véleményezése 

Bedő Óvoda  

2021.09.20. 

SZSZ elnök 

Kakócz Zsoltné 

Tagintézményvezető-

helyettes 

2. Első félév értékelése, 

második félév tervezése. 

Közös feladatok. 

Problémák felvetése 

 

2021.02.05. 

SZSZ elnök 

Kakócz Zsoltné 

Tagintézményvezető-

helyettes 

3. Szükség esetén a szülők 

igényének megfelelően 

Szükség esetén a szülők 

igényének megfelelően 

SZSZ elnök 

 

 

Intézményi szintű réteg szülői értekezletek 

 

A szülői értekezletek és fórumok kezdési időpontja 17 óra. 

 

Ssz. Téma 

 

Helyszínek és időpontok Felelős 

1. Évnyitó szülői értekezlet. 

Óvoda rendjének, 

működésének, külső és 

belső dolgozóinak 

ismertetése/bemutatása 

2021.09.utolsó hete  

 

Tagintézményvezető 

2. Félév értékelése, második 

félév eseményei 

2022.január második hete  Kakócz Zsoltné  

3. Nevelési év értékelése, 

Gyermeknap, Évzáró, 

Ballagás 

2022. május második hete 

 

Kakócz Zsoltné  
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Szülői értekezletek - Szülői értekezletek a csoportokban 

 

 

Elvárás minden óvodapedagógustól a szülők tájékoztatása az alábbi 

területeken/témákban: 

- Csoportprofil ismertetése 

- Feladataink az érintett csoportban a 3 éves gyermekek logopédiai szűrővizsgálatával 

(kérdőíves felmérés a szülők körében) kapcsolatosan 

- Fokozott felkészülés a valamennyi óvodai csoportban feldolgozásra kerülő nevelés-

tanulással kapcsolatos témában (amennyiben van ilyen) 

– Védőnő bevonásával a szűrővizsgálatok eredményessé tétele 

– A szociális munkás tevékenységének bemutatása 

- Házirend ismertetése, felelevenítése 

- Korcsoporttól függetlenül: A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végére (ahová 

együtt kell eljuttatnunk a gyermekeket) 

- Éves nevelési és tanulási terv ismertetése 

- Az együttműködés, ezen belül az információ áramlás kialakítása és gyakorlata 

- Étkezési térítési díjfizetés módja, ezzel kapcsolatos papírok kiosztása 

- Pedagógus önértékelés szülőket érintő tartalmainak ismertetése (szülői kérdőív) 

- A szülőket anyagilag is érintő programok éves terve, költségvetése 

- Korcsoporttól függetlenül, már a legelső, és minden további szülői értekezleten kerüljön 

feldolgozásra az iskolai életre történő alkalmasság témakör, kidomborítva az 

együttnevelés folyamatos szükségszerűségét. 

- Intézményi dokumentumok nyilvánosságának biztosításáról történő tájékoztatás 

- Adatvédelemmel kapcsolatos belső szabályok ismertetése 

- Minden, a szülőket érintő tartalom ismertetése 

 

Javasolt tartalmak: 

- Együtt a családdal – A család-óvoda kapcsolata  

- A szabad játék kitüntetett szerepének jelentősége  

- A cselekvésbe ágyazott tanulási folyamatot 

- Gyermek megismerési technikák: Neveltségi szint mérése, DIFER- mérés stb. 

- A differenciálás elvének érvényesítése 

- Figyelem a gyermek egyéni szükségleteire 

- A gyermekek motiválása, aktivizálása 

- Konzultálási lehetőségek nevelési kérdésekben: a hatékony családi beszélgetés (fogadó 

óra, családlátogatás)  

- Közös feladataink és lehetőségeink a gyermekek tehetségének kibontakoztatásában 

- Önértékelés során alkalmazott szülői kérdőívek közös értelmezése 

 

 

Az óvodapedagógusok fogadó órái 
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Célja az intervenciós pedagógiai gyakorlat érvényesítése minden gyermeket érintően legalább 

félévente egy alkalommal, melynek tartalmi alapja a gyermekek folyamatos nyomon 

követésének írásos (Fejlődési napló, Difer eredmények) és szóbeli tapasztalata. Az egyes 

csoportok fogadó óráinak időpontja – óvodavezetővel történt egyeztetés szerint – a csoportok 

hirdetőtábláján van kifüggesztve. 

 

 

Az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú óvodai nyílt napok  

 

- Leendő óvodásainkat várjuk szüleikkel az Ovi-kukkantó napjainkra, az óvodai beíratást 

megelőző héten. 2022 április elején. Lehetőségük van betekinteni szabad 

játéktevékenység során az óvoda életébe és környezetébe. 

 

- Az óvodahasználó gyermekek szülei számára szervezett nyílt napok, alkalmak: 

 

 Őszi nyílt nap (barkácsolás, vagy közös játékok és tevékenységek pl. kirándulás, 

szalonnasütés) alkalmával a csoportba járó gyermekek szülei megismerhetik 

egymást, az óvodapedagógusokat és a kisgyermekeket egyaránt. 

 Téli nyílt napunk a téli ünnepvárásról (advent) szólnak. Közösen készülődünk 

az ünnepekre. Román nyelvű Betlehemes játék. 

 Húsvétváró nyílt napunk a hagyományőrzést a népszokások felelevenítését 

célozza meg. 

 Román Nemzetiségi Hét  

 Anyák napján a gyermekek kis műsorral és saját készítésű ajándékokkal 

kedveskednek szüleiknek. 

 Apák napján az apukákkal közösen történik egy kellemes délután eltöltése. 

 A  gyermekek elköszönnek az iskolába felmenő gyermekektől egy játékos 

délután során a szülők bevonásával. 

 

A szülői közösség tagjainak névsora 

 

Székhely/Tagóvoda / Telephely/ Csoport Delegált szülő 

 Bedő óvoda     Összevont Baloghné Iványi Nikolett 

  Zsírosné Sándor Mónika 

  Gyimesi Orsolya 

  Lakatos Dánielné 

   

(A delegált szülők nyilatkoztak nevük munkatervben történő megjelenítéséhez való 

hozzájárulásukról) 
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6.A pedagógiai munka feltételei 
 

6.1. 

 

Tárgyi, infrastrukturális feltételek 

 

 

 

A pedagógiai munka feltételei - Tárgyi feltételek  

 

2021 tavaszán az udvari játékok cseréje történt meg fenntartói pályázat alapján. Továbbra is 

vannak elképzeléseink a további korszerűsítés irányában. 

Eszközeink beszerzése részben központi költségvetési forrásból, részben pályázatokból történik 

Román Nemzetiségi Önkormányzat támogatásával. Továbbra is törekszünk a fenntartóval való 

szoros együttműködés által a pályázati lehetőségeket megragadni. 

 

Terület Tervezett fejlesztés 

Mozgásfejlesztés Többcélú nagyterem eszközeinek igény szerinti cseréje, bővítése. 

Udvar 

 

 Az udvari játékok karbantartása, folyamatos  ellenőrzése, balesetmentesít

ése, eszközök cseréje 

Konyha Eszközök folyamatos pótlása. 

Csoportszoba Csoportszoba berendezéseinek, eszközkészletének bővítése. 

Informatika Informatikai rendszer karbantartása. 
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6.2. 

 

Személyi feltételek 

 

 

A pedagógiai munka feltételei – Humán erőforrás  
 

 

Szociális segítői munka 
 

Az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység hangsúlya a megelőző és megkereső 

tevékenységen van, szolgáltatásai pedig döntően a nevelési-oktatási intézményekben 

valósulnak meg, ezért kulcsfontosságúvá válik a szociális segítő és az intézmény közötti 

együttműködés. 

Az együttműködés formája: két heti szinten való nyomon kísérés és kommunikáció  

 

Beosztás Név 

Szociális segítő 
  Szabácsik  Andrea 

  

 

Részvétel külső képzésen - akkreditált 

 

Külső képzéseken való részvételre a továbbképzési tervben szereplő pedagógust szoktuk 

elsősorban elküldeni. Az ingyenes képzések időpontjait az Oktatási Hivatal elektronikus 

formában juttatja el hozzánk, melyek az óvodapedagógusok részére továbbításra kerülnek. 

 

 

A pedagógiai munkát segítők külső és belső képzése, továbbképzése 

 

Célja a gyermekekkel, óvodapedagógusokkal, a közvetlen munkatársakkal, és a szülőkkel való 

kapcsolat eredményességének biztosítása, valamint a munkaköri feladatok minőségi szinten 

történő ellátásának támogatása.  

 

Működési rend: 

 

Felnőttek munkavédelmi oktatása és egészségügyi vizsgálatának rendje 

Intézményünk minden alkalmazottja számára biztosítjuk az évenkénti kötelező munkavédelmi 

oktatást és munka alkalmassági vizsgálatot az intézmény falai között. 

 

 Időpont 

Munka-, és tűzvédelmi oktatás:  

Minden dolgozó részére tűz, balesetvédelmi és 

munkavédelmi oktatás 

 

2021.08.30.Körösszakál 
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Munka alkalmassági vizsgálat 

Minden dolgozó részére  

2022.04. hó a munkavégzés helyén 

 

 

6.3. 

 

  Szervezeti feltételek 

 

 

Az intézmény munkatársai gyűjtik és megosztják a jó tanulásszervezési és pedagógiai 

gyakorlatokat az intézményen belül és kívül. 

Belső tudásátadásra a képzések után az óvónői értekezletek során kerül sor. Külső tudásátadásra 

szakmai napokon való részvétel során szokott sor kerülni kötetlen formában. 

A nevelésnélküli munkanapok felhasználásával az intézmény lehetőségeket teremt az 

innovációt és a kreatív gondolkodást ösztönző szakmai műhelyfoglalkozásokra, fórumokra.  

Pedagógiai Programunk alapján fontosnak tartjuk a néphagyományok megőrzését és 

továbbítását a gyermekek felé. Ez az ünnepekre való készülődés során jelenik meg elsősorban. 

Kiemelt hagyományőrző nap számunkra a Román Nemzetiségi nap, amelybe bevonjuk a 

szülőket is nyílt nap alkalmával. Ez az innovatív program évek óta jól működik óvodánkban. A 

nemzetiségi  nevelést már egész kicsi korban meg kell kezdeni és ez is szerves része a 

Pedagógiai programunknak. Mi az  intézményben ezt napi szintű nyelvhasználattal,Román 

nemzetiségi  hetünkkel ,és az ünnepekre való kétnyelvű készülődés során valósítjuk meg. 

A legjobb gyakorlatok eredményeinek bemutatására, követésére, alkalmazására nyitott a 

testület és az intézményvezetés. Nálunk jól bevált módja a jó gyakorlat átadására a bemutató 

foglalkozások ütemezése. A tervezett napokon lehetősége van a kisgyermeknevelőknek is 

meglátogatni a csoportot és megtekinteni a volt bölcsődéseiket. Ezzel is segítjük az iskola-

óvoda átmenetet és a belső kapcsolattartást. Külső óvodapedagógusokat is előzetes 

bejelentkezés után, szívesen fogadunk tapasztalatcserére. 

 

 

Innovációk, pályázati projektek, fenntarthatóság biztosítása 

Közösségünk igyekszik követni az innovatív gondolatokat is és amennyiben releváns, 

befogadja azt. Folyamatosan figyeljük és részt veszünk pályázatokon, amely a mi 

lehetőségeinket nem lépik túl. A fenntarthatóság elvét követve, intézményünkben már az 

óvodás kortól a szemetet szelektíven gyűjtjük a csoportban. Igyekszünk a mindennapokban a 

hulladékokat újrahasznosítani a játékos tevékenységekben. 

 

Kétnyelvű csoportnapló bevezetése, kétnyelvű projektgyűjtemény összeállítása szakmai 

munkaközösség segítségével. 

 

 

 

Kapcsolattartás a tartósan távol lévő kollégákkal 

Belső rendezvényeinken és csapatépítő kirándulásainkon szívesen fogadjuk tartósan távol levő 

kollégáinkat is, amennyiben ők élnek a lehetőséggel. 

 

Pedagógiai esetmegbeszélések 

Egyre több estben merül fel, hogy szükség van pedagógiai esetek megvitatására. Nevelői 

értekezletünkön erre is sort kerítünk, ha szükséges. 
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7. A Kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott az Óvodai nevelés 
országos alapprogramban megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai 

programban megfogalmazott céloknak való megfelelés 
 

Az intézmény folyamatosan nyomon követi a pedagógiai programjában foglaltak 

megvalósulását A tervek nyilvánossága biztosított az intézmény és a fenntartó honlapján . 

 

Pedagógiai gyakorlati munkánk során kiemelten fókuszálunk az Óvodai nevelés országos 

alapprogramjának alábbi „üzeneteire”: 

 

 Az érzelmi, az erkölcsi és az értékorientált közösségi nevelés: Az óvoda a gyermek 

nyitottságára épít, és ahhoz segíti a gyermeket, hogy megismerje szűkebb és tágabb 

környezetét, amely a nemzeti identitástudat, a keresztény kulturális értékek, a 

hazaszeretet, a szülőföldhöz és családhoz való kötődés alapja, hogy rá tudjon 

csodálkozni a természetben, az emberi környezetben megmutatkozó jóra és szépre, 

mindazok megbecsülésére. 

 Az egészséges életmód, a testápolás, a tisztálkodás, az étkezés, különösen a magas 

cukortartalmú ételek és italok, a magas só- és telítettzsír-tartalmú ételek fogyasztásának 

csökkentése, a zöldségek és gyümölcsök, illetve tejtermékek fogyasztásának 

ösztönzése, a fogmosás, az öltözködés, a pihenés, a betegségmegelőzés és az 

egészségmegőrzés szokásainak alakítása. 

 Verselés, mesélés 

 A mese – képi és konkrét formában, esetlegesen a bábozás és dramatizálás 

eszközeivel – feltárja a gyermek előtt a külvilág és az emberi belső világ legfőbb 

érzelmi viszonylatait, a lehetséges és megfelelő viselkedésformákat. 

 Az óvodában a gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodóan a népi – 

népmesék, népi hagyományokat felelevenítő mondókák, rigmusok, a magyarság 

történelmét feldolgozó mondavilág elemei, meséi–, a klasszikus és a kortárs 

irodalmi műveknek egyaránt helye van. 

 Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka 

 A  rajzolás, festés, mintázás, építés, képalakítás, a  kézi munka, mint az  

ábrázolás különböző fajtái, továbbá a  műalkotásokkal, a  népművészeti 

elemekkel, szokásokkal, hagyományokkal, nemzeti szimbólumokkal, az  

esztétikus tárgyi környezettel való ismerkedés is fontos eszköze a  gyermeki 

személyiség fejlesztésének. A gyermeki alkotás a belső képek gazdagítására 

épül. Törekedni kell a gyermeki alkotások közösségi rendezvényen való 

bemutatására és a tehetségek bátorítására. 

 A külső világ tevékeny megismerése 

 A gyermek, miközben felfedezi környezetét, olyan tapasztalatok birtokába jut, 

amelyek a  környezetben való, életkorának megfelelő biztos eligazodáshoz, 

tájékozódáshoz szükségesek. Megismeri a  szülőföld, az  ott élő emberek, a hazai 

táj, a helyi hagyományok és néphagyományok, szokások, a közösséghez való 

tartozás élményét, a nemzeti, családi és a tárgyi kultúra értékeit, megtanulja ezek 

szeretetét, védelmét.” 
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I. Készítette a Bihar Román Nemzetiségi Kéttannyelvű Általános Iskola Bedői Óvoda 

Tagintézmény nevelőtestülete képviseletében 

…………………………………….. 

Tagintézményvezető 

Kelt: 2021. augusztus 16.    Ph 

 

II. az óvoda munkatervében foglaltakkal kapcsolatosan magasabb jogszabályban 

biztosított véleményezési jogát korlátozás nélkül gyakorolta és a dokumentumról 

véleményt alkotott Bihar Román Nemzetiségi Kéttannyelvű Általános Iskola Bedői 

Óvoda Tagintézménynevelőtestülete. 

   

    …….……………………………………… 

                                                                                       óvodai nevelőtestület nevében        

 

III. Az óvodában működő Szülői Szervezet 

                                                                                          

…………………………………………………    

 

Kelt: 2021.09.                                                                             Szülői Szervezet elnöke 

 

IV. Az óvoda 2021/2021. nevelési évre szóló munkaterve azon rendelkezéseinek 

érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra, többletkötelezettség hárul: 
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……………………………………………… 

                                                                                                       fenntartó képviseletében 

 

VI. Az óvoda nevelőtestülete át nem ruházható jogkörében a 2021/2021. nevelési évre szóló 

munkatervét ……………………………. napján tartott határozatképes ülésén a …./2021. 

(…...) számú határozatával, 100 %-os igenlő szavazattal elfogadta. Az elfogadás tényét a 

nevelőtestület tagjai a csatolt jegyzőkönyvben hitelesítő aláírásukkal tanúsítják. 

 

Kelt: …………………….. 

…………………………………….……………. 

                                                                                      a nevelőtestület nevében névaláírás 

 

VII. Az óvoda pedagógiai programját …../…. (…..) számú határozatával döntési hatáskörében 

JÓVÁHAGYTA …………………………………… Óvoda vezetője. 
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N. Bălcescu Román Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium 

 

 

  

2021-2022

Munkaterv / Plan de lucru 

Liceul, Şcoala Generală şi Căminul de Elevi 

Românesc 

N. Bălcescu 

Román Gimnázium, Általános Iskola és 

Kollégium 

 

OM azonosító: 028387 

 

5700 Gyula, Líceum tér 2. 

tel.: 06-66/463-161 

email: titkarsag.balcescu@gmail.com 



Munkaterv / Plan de lucru 

 

2 2021-2022 

 

Hitvallásunk idézetek tükrében 

 

 

„Scopul vieții nu e să fii măreț, bogat, puternic, ci să-ți păzești sufletul.” 

 

Lev Tolstoi 

 

 

„Mie limba română nu îmi vorbește, îmi cântă” 

 

Beorge Budoi 

 

 

„Az iskolának az a feladata, hogy a kérdést természetes és leküzdhetetlen 

szokásunkká tegye” 

 

Örkény István  
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1. A 2021/2022-es tanév jogszabályi háttere 

• A tanév rendje 2021/2022 – Magyar Közlöny, 27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelet 

szabályozza 

• 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a 

nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 

• 2020. évi LXXXVII. törvény a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

módosításáról – Magyar Közlöny 2020. évi 168. szám (2020. július 14.) 

• Módosított Nemzeti alaptanterv – 2020. január 1-én a Magyar Közlöny 17. számában 

megjelent a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló az 

5/2020. (I. 31.) Korm. rendelet, amely a 110/2012 (VI. 4.) Korm. rendelet módosításaként 

kerül bevezetésre 

• A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény módosított változata 

• Módosított Nemzetiségi irányelvek – oktatas.hu OKTATÁSI HIVATAL 

• Pedagógusok nagy jogszabálygyűjteménye – Oktatási Hivatal 

• Útmutatók: 

− Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez 2021 

− Pedagógus minősítés 2021 

− Pedagógus kompetenciák gyakornok 

• 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben 

történő végrehajtásáról 

• 20/2012. (XIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról 

• 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról 

(100-as) 
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2. A tanév kiemelt pedagógiai cél- és feladatrendszere 

• Figyelembe vesszük a COVID-19 világjárvány helyzetét és – szükség esetén – áttérünk a 

tantermen kívüli online és/vagy digitális munkarendre.  

• Színvonalas nevelő-oktató munka végzése a Módosított Nemzeti alaptanterv - 2020, 

Nemzetiségi irányelvek, kerettantervek és a Helyi tanterv alapján. 

• Módosított NAT - 2020 bevezetése a 2., 6., 10., évfolyamokba. 

• Az újonnan bevezetett, pozitív pszichológiára épülő BOLDOGSÁGÓRA program további 

bővítése, közkinccsé tétele, az optimista szemlélet formálása, pozitív attitűdökre nevelés: 

hálára, emberi kapcsolatok, barátságok ápolására, boldogító jó cselekedetekre, célok 

kitűzésére és a megküzdés képességének a fejlesztésére, apró örömök élvezetére, 

megbocsájtásra… 

• Értékközpontú oktatás élménypedagógiai módszerekkel.  

• Kiemelt feladatunk, hogy a Pécsi Tudományegyetem ECL Vizsgaközpont kijelölt 

vizsgahelyeként jól működjünk népszerűsítve a nyelvvizsgázási lehetőséget. 

• Újabb céljaink: nyelvtanfolyamok és vizsgaelőkészítők szervezése. 

• Mindenkori kiemelt feladatunk az iskolánk nemzetiségi arculatának további színesítése, 

a román nyelv pozíciójának és presztízsének növelése. 

• A növendékeink identitástudatának erősítése.  

• Román hét szervezése. 

• Az új magyar-román szakkifejezési gyűjtemények alkalmazása a pedagógiai 

gyakorlatban, a közismereti tantárgyak esetében is. 

• Román nyelvű digitális tananyagok alkalmazása a (nyelv)tanításban.  

• Pedagógus-életpályamodellel kapcsolatos feladatok; minősítési eljárások. 

• „Jó gyakorlatok” bemutatása, és újabb szakmódszertani segédanyagok összeállítása. 

• Aktív felkészülés a tanfelügyeletre (általános iskola és kollégium); intézményi és 

szaktanári. 

• Az intézményi önértékelés (BECS) újabb ötéves ciklusának a megszervezése.  

• BECS működtetése, éves munkaterv alapján. 

• Intézményi mérések, értékelések. 

• Partneri szerződések aktualizálása, újabb kapcsolatok kiépítése.  

• Közösségi szolgálat további bővítése nemzetiségi intézményekkel is. 
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• Az ötven órás szolgálat lehetőség szerinti összehangolása nemzetiség specifikus 

feladatokkal (műsor prezentálása a román nyugdíjasok klubjában, segítségnyújtás az 

öregek otthonában, óvodások patronálása stb.). 

• Mentortevékenységek (gyakornokok felkészítése). 

• Kapcsolattartás a POK-kal és a Nemzetiségi Pedagógiai Központtal NPOK. 

• Szakmai konzultáció különböző szakértőkkel, szaktanácsadókkal. 

• Tanári továbbképzések szervezése akkreditált programok alapján (az első 

félévben román nyelv és irodalom; a második félévben román népismeret.  

• Mindennapos testnevelés folytatása. 

• Testnevelési órák kiváltása táncoktatással, úszásoktatással. 

• GÉV-felkészítések, igény szerinti szakkörök indítása. 

• Tehetséggondozás; felkészítés nyelvvizsgákra (angol, román, olasz). 

• Felkészítés nemzetiségi megmérettetésekre OÁTV, OKTV, vers- és prózamondó 

versenyekre, anyanyelvi vetélkedőkre és különböző kulturális rendezvényekre. 

• Romániai diákok magyar nyelvi felzárkóztatása. 

• A magyar mint idegen nyelv című kurzus bevezetése. 

• Kezdő románosok nyelvi felzárkóztatása. 

• Felzárkóztatás különböző tantárgyakból. 

• Gyermek- és ifjúságvédelem. 

• A Gyulai Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Család és Gyermekjóléti 

Központ részéről delegált iskolai szociális segítő foglakozásai (közösen megbeszélt éves 

munkaterv alapján 

• Jótékonysági akciók szervezése. 

• DADA program; preventív jellegű foglalkozások. 

• Környezettudatos magatartás, „ökolélek” fejlesztése, kialakítása (környezetünk 

gondozása, szépítése, fák, virágok ültetése). 

• Egészségnevelés (prevenció, egészséges életmód, előadások, vetélkedők…). 

• DiaPed-Diabétesz oktatási program keretében az 1-es típusú diabétesszel élő 

tanulók speciális ellátásának biztosítása (kijelölt felelős pedagógus: Szöllősiné 

Kondoros Beáta). 

• Iskolai védőnők előadásai (pedagógusi kérések alapján). 

• Lisztérzékenység–szűrés az 1.-2. évfolyamon (Gyulai Egészségügyi Alapellátási 

Intézmény szervezésében).  
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• Esélyegyenlőség, törődés a HH, a HHH, az SNI-s és BTM-es gyermekekkel. 

• Nevelés állandó princípiumok (hit, remény, szeretet) mentén, viselkedéskultúra 

fejlesztése. 

• Sokoldalú személyiségfejlesztés, a tanulók ismereteinek gyarapítása, és 

pszichológiai immunitásuk erősítése. 

• A növendékek intelligenciáinak fejlesztése: nyelvi-verbális, logikai-matematikai, 

képi-térbeli, testi-mozgásos, zenei, természeti (ökolélek), társas (interperszonális), 

személyes (intraperszonális, önismereti) fejlesztése. 

• Munkafegyelemmel kapcsolatos szabályok betartása. 

• Adminisztrációs fegyelem javítása, a dokumentumok naprakész, precíz vezetése. 

• Reflexiók bejegyzése a dokumentumainkban. 

• A nyertes pályázatokkal kapcsolatos programok (versenyek) megszervezése: 

− Román amatőr gyermekjátszó csoportok találkozója; 

− Bibliai példázatok prezentálása (verseny);  

− Mesemondó verseny. 

• ERASMUS programokban való részvétel (a járványügyi helyzet figyelembe vételével). 

• Iskolarádió újraindítása; Patkás György, Stavaru Livia Simona, Szöllősiné Kondoros Beáta.  

• Az iskola családias légkörének megőrzése, vonzerejének és hatékonyságának további 

növelése. 

• Kulturális programjainkat, kirándulásainkat, a szülőkkel és a partnerintézményekkel 

közös programjainkat a COVID-19 járványügyi előírások betartásával tervezzük 

megvalósítani. 

Minden részterületen eredményességre, hatékonyságra törekszünk. 
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 Tanórán kívüli (délutáni) tevékenységek 

Hagyományőrző táncegyüttesek (alsó, 

felső tagozat, gimnázium) 

Nedró János  

„Líra” iskolai kórusunk működtetése 

(szerda délutánonként) 

Patkás György 

„Licurici” iskolaújság Repiskyné Radics Anna és Corina Sebestyén Olaru 

Irodalmi színpad Czeglédiné Gurzó Mária 

Lengyel Valéria 

Dr. Martyinné Orosz Marianna 

Dr. Pilánné Ruzsa Ildikó 

Repiskyné Radics Anna 

Szöllősiné Kondoros Beáta 

Nemzeti ünnepeink (műsor) Szelezsán Róbert 

Anyaországi ünnepek román munkaközösségek 

 

 Felzárkóztató foglalkozások 

valamennyi alsós osztály (1-4. évfolyam) osztálytanítóval 

SNI-BTM felzárkóztató Aranyos Attila 

matematika Gábor György 

Kátay Rokszin Mónika 

 

 Tehetséggondozás GÉV-előkészítők 

román nyelv és irodalom Machhourné Nikula Stella PhD. 

magyar nyelv és irodalom Dr. Martyinné Orosz Marianna 

történelem Szántóné Cséffán Andrea, Szelezsán Róbert 

biológia Bordásné Szelezsán Márta 

matematika Gábor György 
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 Szakkörök 

 

Rajz szakkör Farkasné Rokszin Mária 

Román néptánc (5-8) Nedró János 

Földrajz szakkör (tehetséggondozás) Cserháriné Gurzó Éva 

Matematika szakkör (tehetséggondozás) Jova Andrea 

Román nyelvi felzárkóztató Bányai Tiborné 

Román nyelvi szakkör  Stavaru Livia Simona 

Román nyelvi szakkör (5-8) Stavaru Livia Simona 

Györgyné Juhász Anna 

Román népismeret Szucsigán Lászlóné 

Kézműves szakkör Machhour Julianna Stella 

Magyar irodalmi színpad Szöllősiné Kondoros Beáta 

Ortodox ünnepek hagyományai Szabó Jánosné 

„Líra” iskolai kórusunk (5-12. évfolyam) Patkás György 

Angol nyelvi szakkör (5-8) Szántó József Zoltán 

Angol nyelvi szakkör 3. évfolyam Györgyné Juhász Anna 

Angol nyelvi (tehetséggond.) Temesváriné Ferenczi Ágnes 

Történelem szakkör (5-8.) Kozma László 

Honismereti szakkör (1-4.) Kozma László 

Olvasó szakkör (1-4) Oroszné Árgyelán Ilona 

Tömegsport (szivacskézilabda) Baktai Ferencné 

Tömegsport Rokszin Tibor  

Matematika tehetséggondozás Kátay-Rokszin Mónika 

Gábor György 

 

 Sportfoglalkozások 

Szivacskézilabda  Baktai Ferencné 

Judo (A COVID-19 miatt szünetel) 

Tömegport (ált. iskola, gimnázium) Rokszin Tibor 
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 Fejlesztő foglalkozások 

Altorjayné Köves Erika logopédus 

Szelezsánné Poptyilikán Anikó gyógypedagógus – SNI-s tanulók 

Kuli Éva gyógypedagógus – BTM-es tanulók 

 

 Boldogságórák 

Szántóné Borbély Angéla PP alapján 

Szántó József 

 

  



Munkaterv / Plan de lucru 

 

13 2021-2022 

3. Helyzetelemzés 

 Tárgyi feltételek 

Iskola 

• A tanári szoba átköltöztetése egy nagyobb, tágasabb terembe; 

• Az iskola infrastruktúrájának továbbfejlesztése; 

• Az iskola belső udvarának további rehabilitálása; 

• Mesés iskolafal kialakítása; 

• Az I. emeleti vizes blokkok komplex felújítása; 

• Új nyílászárók beépítése a hátsó udvar felöli részben; 

• Újabb tantermek ellátása meleg burkolattal (új linóleummal); 

• A Vendégház szobáinak klímásítása; 

• Új IKT-eszközök beszerzése (hordozható interaktív táblák); 

• Sportfelszerelések és sportszerek eszköztárának további gazdagítása; 

• A könyvtári állomány további bővítése: román, angol, olasz módszertani anyagok 

beszerzése. 

 

Kollégium 

• A konyha és ebédlő eszközkészletének gyarapítása; 

• Kerti bútorok beszerzése; 

• IKT-eszközök beszerzése; 

• A képcsarnok további bővítése; 

• Társasjátékok beszerzése: pozitivity; activity. 

 

 Személyi feltételek 

A gyulai N. Bălcescu Román Gimnázium, Általános Iskola és Kollégiumban 100 %-os a szakos 

ellátottság. Valamennyi tanár kétnyelvű (román-magyar), de az ifjabb nemzedékhez tartozók 

többnyelvűek. Sokan közülük hazai egyetemeken és főiskolákon formálódtak, de két volt 

„bălcescus” a bukaresti egyetemen szerzett diplomát. 

Négy Romániából áttelepült és egy onnan átjáró kolléga is erősíti a mezőnyt. Örvendetes tény, 

hogy az iskolánkban belátható jövőbeni távlatokban is minden szinten biztosítva lesz a szaktanári 

és nevelőtanári utánpótlás. A továbbtanuló diákjaink visszajelzései alapján úgy tudjuk, hogy 
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vannak, akik szeretnének visszatérni szűkebb pátriájukba, a volt iskolájukba, ahová a volt 

tanáraik szívesen várják őket. Volt tanítványaink többsége Magyarországon tanul, de jónéhányan 

a romániai egyetemeken gyarapítják az ismereteiket. A kiemelt figyelmet igénylő diákjainkkal 

külsős szakemberek foglalkoznak.  

A tanárok egyre nagyobb létszámban élnek a pedagógusi - életpályamodell adta lehetőségekkel. 

 

Minősített tanáraink 

Kutató tanár 

• Dr. Machhourné Nikula Stella Ph. D. 

Mesterpedagógusok 

• Czeglédiné Dr. Gurzó Mária Ph.D. 

• Dr. Pilánné Ruzsa Ildikó 

• Szántó Flóra 

• Dr. Martyinné Orosz Marianna 

Ped. II. fokozat 

• Rokszin Tibor 

• Bányai Tiborné 

• Bányai Tibor 

• Bokáné Gombos Emília 

• Bordásné Szelezsán Márta 

• Cser Vera 

• Cserháti Mihályné 

• Cséffán Szilvia 

• Demény Dália 

• Kóráné Cséffán Tünde 

• Martyin Tivadar 

• Repiskyné Radics Anna 

• Ruzsáné Gombos Éva 

• Szabó Jánosné 

• Száva Mihályné 

• Szentlélekiné Moldován Éva 
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• Szucsigán Lászlóné 

• Szántóné Cséffán Andrea 

• Szelezsán Róbert 

Ped. I. fokozat 

• Kátay-Rokszin Mónika 

2021. őszén minősül 

• Szöllősiné Kondoros Beáta 

• Kozma László  

2021. november 25-ig benyújtják a portfóliójukat 

• Jova Andrea Tímea 

• Stavaru Livia Simona 

• Szántóné Borbély Angéla 

• Rossu Patrícia 

 

A 2021/2022-es tanév iskolavezetése 

• Czeglédiné Gurzó Mária: intézményvezető 

• Szántóné Cséffán Andrea: gimnáziumi intézményvezető-helyettes 

• Repiskyné Radics Anna: általános iskolai intézményvezető-helyettes 

• Dr. Pilánné Ruzsa Ildikó: intézményvezető-helyettes (kollégium) 

 

Új pedagógusok 

• Patkás János nevelőtanár 

• Oltean Florentina román nyelv és irodalom szakos tanár, óraadó 

 

Pedagógusok száma 

51 fő pedagógus 

(plusz 4 pedagógus munkát segítő: 1 fő pedagógiai asszisztens, 2 fő éjszakai gyermekfelügyelő a 

kollégiumban, 1 fő iskolatitkár) 
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Szakmai munkaközösségek 

A szakmai munkaközösségek feladatkörébe tartozik: 

• Fókuszálás a nemzetiségi nyelvhasználatra, és a román kulturális értékek közvetítésére; 

• Iskolai (román) kulturális programok megszervezése; 

• Továbbképzéseken való részvétel; és továbbképzések szervezése; 

• Tantervi változások figyelemmel kísérése, alkalmazása, tudásátadás, tapasztalatcsere; 

• Házi tanulmányi versenyek; 

• Bekapcsolódás a pedagógusok önértékelési folyamatába; 

• Bemutató órák megtartása, megbeszélése; konklúziók levonása; 

• Mérés, értékelés. 

 

alsós munkaközösség vezető: Szabó Jánosné 

román munkaközösség (5-8. évfolyam) vezető: Szöllősiné Kondoros Beáta 

román munkaközösség (gimnázium) vezető: Machhourné Nikula Stella Ph. D. 

osztályfőnöki munkaközösség (1-8.évfolyam) vezető: Bányai Tiborné  

testnevelés munkaközösség vezető: Baktai Ferencné 

magyar nyelv és irodalom munkaközösség vezető: Dr. Martyinné Orosz Marianna 
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Osztály Osztályfőnök Napközis/tanulószoba 

csoportvezető 

Kollégiumi nevelő; 

gyermekfelügyelő 

1.a Szabó Jánosné Márkné Netye Andrea 

Márkné Netye 

Andrea 

1.b Bányai Tiborné Machhour Julianna Stella 

2.a Kóráné Cséffán Tünde Szucsigán Lászlóné 

2.b Bokáné Gombos Emília Oroszné Árgyelán Ilona 

3.a Száva Mihályné Nedró János András 

Stavaru Livia Simona 

3.b Ruzsáné Gomos Éva Kozma László 

Farkasné Rokszin Mária 

4 Rossu Patrícia Györgyné Juhász Anna 

5.a Jova Andrea Tímea 

Lile Liliana Floare 

5.b Oroszné Árgyelán Ilona 

6 Berényi Tibor 

7.a Kozma László 

7.b Szántóné Borbély Angéla 

8.a Stăvaru Livia Simona 

8.b Szöllősiné Kondoros Beáta 

9/A Machhourné Nikula Stella  

9/B Patkás György  

10/A Lengyel Valéria  Szentlélekiné 

Moldován Éva 10/B Dr. Martyinné Orosz Marianna  

11/A Cséffán Szilvia  Bogdan Patricia 

Diana 11/B Machhour Julianna Stella  

12/A Cser Vera  
Patkás János 

12/B Szelezsán Róbert  
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A pedagógusok fogadóórái 

Fő Név Időpont (egész óra) 

1 Aranyos Attila Kedd 12:00-13:00 

2 Baktai Ferencné Hétfő 13:45-14:45 

3 Bányai Tibor Csütörtök 9:00-10:00 

4 Bányai Tiborné Csütörtök 9:00-10:00 

5 Berényi Tibor Csütörtök 10:00-11:00 

6 Bogdan Diana Szerda 9:00-10:00 

7 Bokáné Gombos Emília Csütörtök 9:00-10:00 

8 Bordásné Szelezsán Márta Csütörtök 11:00-12:00 

9 Czeglédi Mihály Hétfő 13:00-14:00 

10 Czeglédiné Gurzó Mária Csütörtök 11:00-12:00 

11 Cséffán Szilvia Csütörtök 12:00-13:00 

12 Cser Vera Szerda 9:00-10:00 

14 Cserhátiné Gurzó Éva Hétfő 11:00-12:00 

15 Demény Dália Csütörtök 12:00-13:00 

16 Farkasné Rokszin Mária Csütörtök 12:00-13:00 

17 Gábor György Csütörtök 10:00-11:00 

18 György-Juhász Anna Kedd 11:00-12:00 

19 Jánk János Kedd 13:00-14:00 

20 Jova Andrea Tímea Péntek 9:00-10:00 

21 Kátay-Rokszin Mónika Csütörtök 13:00-14:00 

22 Kóráné Cséffán Tünde  Péntek 11:00-12:00 

23 Kozma László Szerda 12:00-13:00 

24 Lengyel Valéria Kedd 12:00-13:00 

25 Lile Liliana Floare Csütörtök 12:00-13:00 

26 Machhour Julianna Stella Péntek 11:00-12:00 

27 Machhourné Nikula Stella Ph. D. Csütörtök 13:00-14:00  

28 Márkné Netye Andrea Péntek 13:00-14:00 

29 Martyin Tivadar Kedd 10:00-11:00 

30 Dr. Martyinné Orosz Marianna Kedd 13:00-14:00 

31 Nedró János Szerda13:00-14:00 
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Fő Név Időpont (egész óra) 

32 Oroszné Árgyelán Ilona Kedd 11:00-12:00 

33 Patkás György Kedd 10:00-11:00 

34 Dr. Pilánné Ruzsa Ildikó Kedd 14:00-15:00 

35 Repiskyné Radics Anna Csütörtök 11:00-12:00 

36 Rokszin Mónika Kedd 11:00-12:00 

37 Rokszin Tibor Csütörtök 12:00-13:00 

38 Rossu Patricia Hétfő 13:00-14:00 

39 Ruzsáné Gombos Éva Kedd 13:00-14:00 

40 Sebestyén Corina Szerda 14:00-15:00 

41 Stavaru Livia Hétfő 10:00-11:00 

42 Szabó Jánosné Péntek 12:00-13:00 

43 Szántó József Kedd 11:00-12:00 

44 Szántóné Borbély Angéla Kedd 9:00-10:00 

45 Szántóné Cséffán Andrea Kedd 14:00-15:00 

46 Száva Mihályné Hétfő 13:00-14:00 

47 Szelezsán Róbert Hétfő 12:00-12:45 

48 Szentlélekiné Moldován Éva Szerda 15:00-16:00 

49 Szőllősiné Kondoros Beáta Kedd 10:00-11:00 

50 Szucsigán Lászlóné Kedd 13:00-14:00 

51 Temesváriné Ferenczi Ágnes Kedd 11:00-12:00 
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Különböző képzésben részt vevő pedagógusok 

 

• Kóráné Cséffán Tünde 

Debreceni Egyetem 

Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar 

Gyógypedagógia szak  

Levelező alapképzés 

• Berényi Tibor 

Nyíregyházi Egyetem 

Mesterképzés 

Testnevelő tanár 

• Rossu Patricia 

Szegedi Tudományegyetem 

Juhász Gyula Pedagógusképző Kar 

Mesterképzés 

Román nyelv és irodalom 

 

Szülői munkaközösség 

Elnök: Stoica Mihai  

Tagok: osztályonként 2-3 (fő) szülő 

 

Közalkalmazotti tanács 

Elnök: Lengyel Valéria 

Tagok: Kozma László, Bokáné Gombos Emília 

 

Diákönkormányzat (DÖK)vezető tanárok 

Patkás György (gimnázium) 

Kozma László (általános iskola) 

 

Gyermek- és ifjúságvédelem 

Cser Vera 
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Pályaválasztás 

Szelezsán Róbert 

 

Tankönyvfelelős 

Cséffán Szilvia 

 

BECS-csoport 

vezető: Jova Andrea Tímea 

tagok: Szabó Jánosné, Szelerzsán Róbert 

 

Rendszergazda 

Bányai Tibor 

 

 A 2021/22-es tanév tanulói közösségének összetétele 

Tanulólétszámok 

Általános iskola: 285 fő 

• Alsó tagozat: 134 fő 

• Felső tagozat: 151 fő 

Gimnázium: 193 fő 

Összesen: 478fő 

Kollégium: 70 fő 

Napközis csoportok: 7 db 

Tanulószoba 1 db 

SNI-s tanulók:  

• gimnázium: 1 fő • ált. isk.: 6 fő 

BTM-s tanulók:  

• gimnázium: 3 fő • ált. isk.: 4 fő 

HH tanulók:  

• gimnázium: 2 fő • ált. isk.: 2 fő 

HHH tanulók:  

• gimnázium: - • ált. isk.: - 
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4. A 2021/22-es tanév rendje 

27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelet alapján 

 

 A tanítási év időbeli keretei 

• első tanítási napja: 2021. szeptember 1. (szerda) 

• utolsó tanítási napja: 

− a gimnáziumban (12. évf.): 2022. április 29. (péntek) 

− az általános iskolában: 2022. június 15. (szerda) 

• ballagás: 

− a gimnáziumban: 2022. április 30. (szombat) 

− az általános iskolában: 2022. június 18. (szombat) 

• tanítási napok száma: 

− az általános iskolában: 181 nap 

− a gimnáziumban: 180 nap 

• beiratkozások: 

− az általános iskolában: 2022. április 21-22. 

− a gimnáziumban: 2022. június 22-24. 

• az első félév vége: 2022. január 21. (A tanulók és a szülők értesítése az eredményekről: 

2022. január 28.) 

• Érettségi vizsgák: 

− írásbeli: 2022. május 2-3-4. (magyar, matematika, történelem), 

2022. május 9. (nemzetiségi román nyelv és irodalom) 

− szóbeli: 2022. június 13-24. 

• szülői értekezletek időpontjai: 

− 2021. október 21-22. (csütörtök-péntek) 

− 2022. január 27-28. (csütörtök-péntek) 

− 2022. április 7-8. (csütörtök-péntek) 
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 A tanítási szünetek 

Megnevezés Időpont 

Őszi szünet 2021. október 25. (okt.23.) – 2021. október 29. 

A szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. október 22. (péntek) 

A szünet utáni első tanítási nap 2021. november 2. (kedd) 

Téli szünet 2021. december 22. – 2021. december 31. 

A szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. december 17. (péntek) 

A szünet utáni első tanítási nap 2022. január 3. (hétfő) 

Tavaszi szünet Gimnázium: 2022. április 14. (csütörtök) – 202. április 19. (kedd) 

A szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. április 13. (szerda) 

Általános iskola: 2022. április 15 (péntek) – 2022. április 19. (kedd) 

A szünet utáni első tanítási nap 2022. április 26. (kedd) 

Tanítás nélküli 

munkanapok 

2022. március 14-15. (hétfő-kedd) 

2022. május 2. (hétfő) írásbeli érettségi vizsga - igazgatói szünet 

2022. május 3 (kedd) írásbeli érettségi vizsga - DÖK-nap 

2022. május 4. (szerda) nevelőtestületi értekezlet  

2022. május 9. (hétfő) írásbeli érettségi vizsga - igazgatói szünet a gimnáziumban 

pályaorientációs nap az általános iskolában 

2022. június 6. (hétfő) Pünkösd 

2022. június 13. (hétfő) ortodox pünkösd - igazgatói szünet  

Munkanapok 

áthelyezése 

2022. március 14-e ledolgozva: 2022. március 26. (szombat) 

 

 Országos mérések, értékelések 

A méréseket digitális mérőeszközök alkalmazásával kerülnek lebonyolításra 

• Az idegen nyelvi (angol) mérés esetében: 

− a 6. évfolyamon a KER szerinti A1 szintű nyelvtudást méri 

− a 8. évfolyamon a KER szerinti B1 szintű nyelvtudást méri 

• A mérések időpontja évfolyamonként: 

− 6. évfolyamon: 2022. május 18-31. között 

− 8. évfolyam: 2022. május 4-17. között 

− 10. évfolyam: 2022. április 20. – május 3. között 
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• NETFIT-mérés: 2021. novemberétől folyamatosan; eredmények feltöltése: 2022. június 15-

ig 

• DIFER-mérés: 

− 2021. október 15-ig: az 1. osztályosok közül érintett tanulók felmérése 

− 2021. november 5-ig: a létszám jelentése 

− 2021. december 10-ig: a vizsgálat elvégzése 

• A pályaválasztást megalapozó kompetenciák vizsgálata a 8. évfolyamon: 

2021. szeptember 20 – október 11 között. (digitális mérő- és támogatóeszközökkel készül) 

 

 A 2022. évi májusi írásbeli érettségi vizsgák 
 

Emelt szintű írásbeli 

érettségi vizsga 

Középszintű írásbeli érettségi 

vizsga 

Időpont 

1. magyar nyelv és irodalom magyar nyelv és irodalom, 

magyar mint idegen nyelv 

2022. május 2., 9:00  

2. matematika matematika 2022. május 3., 9:00  

3. történelem történelem 2022. május 4., 9:00  

4. angol nyelv angol nyelv 2022. május 5., 9:00  

5. német nyelv német nyelv 2022. május 6., 9:00 

6. nemzetiségi nyelv és 

irodalom 

nemzetiségi nyelv és irodalom 2022. május 9., 8:00 

7. kémia kémia 2022. május 10., 8:00 

8. földrajz földrajz 2022. május 10.,14:00 

9. ágazati szakmai 

vizsgatárgyak, ágazaton 

belüli specializáció 

szakmai vizsgatárgyak 

ágazati szakmai vizsgatárgyak, 

ágazaton belüli specializáció szakmai 

vizsgatárgyak 

2022. május 11., 8:00 

10. biológia biológia 2022. május 12., 8:00 

11. társadalomismeret - 2022. május 12., 14:00 

12. - informatika 2022. május 13., 8:00 

13. ének-zene, belügyi 

rendészeti ismeretek 

ének-zene, művészetek, belügyi 

rendészeti ismeretek 

2022. május 13., 14:00 

14. informatika - 2022. május 16., 8:00 
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Emelt szintű írásbeli 

érettségi vizsga 

Középszintű írásbeli érettségi 

vizsga 

Időpont 

15. latin nyelv, héber nyelv latin nyelv, héber nyelv 2022. május 16., 14:00 

16. fizika fizika 2022. május 17., 8:00 

17. vizuális kultúra vizuális kultúra 2022. május 17., 14:00 

18. francia nyelv francia nyelv 2022. május 18., 8:00 

19. filozófia filozófia 2022. május 18., 14:00 

20. spanyol nyelv spanyol nyelv 2022. május 19., 8:00 

21. mozgóképkultúra és 

médiaismeret, dráma 

mozgóképkultúra és médiaismeret, 

dráma 

2022. május 19., 14:00 

22. orosz nyelv, egyéb más 

vizsganapokon nem 

szereplő nyelvek 

orosz nyelv, egyéb más 

vizsganapokon nem szereplő nyelvek 

2022. május 20., 8:00 

23. gazdasági ismeretek, 

katonai alapismeretek 

gazdasági ismeretek, katonai 

alapismeretek 

2022. május 20., 14:00 

24. olasz nyelv olasz nyelv 2022. május 23., 8:00 

 

 A 2022. évi júniusi szóbeli érettségi vizsgák 
 

Emelt szintű szóbeli érettségi 

vizsga 

Középszintű szóbeli érettségi 

vizsga 

Időpont 

1. szóbeli vizsgák - 2022. június 1-9. 

2. - szóbeli vizsgák 2022. június 13-24. 

 

 Emléknapok, megemlékezések 

• A román nyelv napja: 2021. augusztus 31.  

• Az aradi vértanúk emléknapja: 2021. október 6. 

• Iskolai műsor az 1956-os forradalom tiszteletére: 2021. október 22. (városi szinten október 

23.) 

• Halottainkra emlékezünk (Kohán György, Koszta Rozália, Magdu Lucian, Alexandru 

Hoțopan, Teodor Misaroș, Pavel Ardelean, Tiberiu Iuhas): 2021. november 2-án. 

• Halott tanárainkra emlékezünk (többek között 2021. augusztusában elhunyt Cserháti 

Mihály kollégára).  
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• A magyar nyelv napja 2021. november 13. 

• Megemlékezés iskolánk névadójáról N. Bălcescuról: 2021. november 29. (halálának 

évfordulója) 

• Megemlékezés Mihai Eminescura és a A román kultúra napjára: 2022. január 15. 

(Eminescu születésnapja) 

• A magyar kultúra napja – A magyar Himnusz születésnapja 2022. február 25. 

• A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja: 2022. február 25. 

• Ünnepi műsor az 1848. március 15-i forradalom tiszteletére: 2022. március 15. 

• Költészetnapi megemlékezés: 2022. április 11. 

• Megemlékezés Lucian Blaga születésnapjára 2022. május 9. 

• Nemzeti összetartozás napja 2022. június 4. 

• Megemlékezés N. Bălcescu születésnapjára 
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5. Rendezvényterv1 

Tanítási napok száma: 

• gimnáziumban: 180 nap 

• általános iskolában: 181 nap 

Egyeztetve a diákönkormányzattal és a szülői munkaközösséggel. 

 

Augusztus 

24. Alakuló értekezlet 

felelős: igazgató 

25-től Tantárgyfelosztás, órarendek, napközis és kollégiumi munkarend készítése, 

véglegesítése 

felelős: igazgatóhelyettesek 

Tantermek rendezése, dekorációk elkészítése 

felelős: osztályfőnökök 

12-30. Tankönyvcsomagok összeállítása 

felelős: Cséffán Szilvia 

 

Szeptember 

1. Tanévnyitó ünnepség; A román nyelv napja; A sportpálya átadása 

Felelős: igazgató, igazgatóhelyettesek, osztályfőnökök 

 Tantermi, szertári, folyosói rend kialakítása 

Házirend felülvizsgálata 

Munkavédelmi, tűzvédelmi szemle, jelentés leadása, oktatás, tűzriadó terv 

elkészítése 

felelős: munkavédelmi, tűzvédelmi felelős 

Szakköri és egyéb foglalkozások – igények felmérése 

Felelős: igazgatóhelyettesek 

Határidő: szeptember 6. 

Tanmenetek, foglalkozási tervek leadása 

Felelős: munkaközösségek vezetői, szaktanárok 

 

1 Rendezvényeink megtartása az aktuális járványügyi előírások függvénye 
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Határidő: szeptember 30. 

Diákönkormányzat szervezése, éves munkaterv elkészítése 

Felelős: DÖK, osztályfőnökök 

Határidő: szeptember 30. 

Munkaközösségi foglalkozások, programok készítése 

Felelős: ig. helyettesek, munkaköz. vezetők 

Határidő: szeptember 30. 

OKTV, aktuális versenyek – tanulók jelentkeztetése 

Felelős: ig. helyettesek, szaktanárok 

Határidő: szeptember 17. (OKTV) 

Orvosi, fogorvosi, védőnői szűrővizsgálatok, kötelező oltások időpontjainak, 

illetve az éves munkaterv egyeztetése 

Felelős: igazgatóhelyettesek, osztályfőnökök, szaktanárok (tanulókíséret) 

30-ig Nyilvántartó könyvek, törzskönyvek megnyitása 

felelős: igazgató, ig. helyettesek, osztályfőnökök 

Éves munkaterv elkészítése 

felelős: igazgató, igazgatóhelyettesek 

20 -  

okt. 11. 

A pályaválasztást megalapozó kompetenciák vizsgálata a 8. évfolyamon 

felelős: igazgató, igazgatóhelyettesek, Jova Andrea, Nedró János  

27. Idegen nyelvi próbamérés (általános iskola) 

felelős: Szántóné Borbély Angéla, Szántó József Zoltán, igazgatóhelyettes 

Szülői értekezlet – 1. évfolyam 

felelős: Szabó Jánosné, Bányai Tiborné 

Atlétikai versenyek, labdarúgás 

felelős: testnevelés munkaközösség 
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Október 

1. A zenei világnap – megemlékezés osztálykeretben 

felelős: szaktanár, osztályfőnökök 

Grósz György Országos Mesemondó Verseny 

felelős: igazgatóhelyettes, román munkaközösség  

 Szülői értekezlet (9. és 12. évfolyamok) 

felelős: osztályfőnökök 

1-11. Statisztikák előkészítése, elkészítése 

Felelős: igazgatóhelyettesek 

5. Pedagógusok világnapja 

felelős: alsós munkaközösség 

6. Az aradi vértanúk emléknapja – megemlékezés iskolai szinten; részvétel a 

városi rendezvényen 

felelős: osztályfőnökök, DÖK-vezető tanár, Patkás György, Szelezsán Róbert 

14. Gólyabál – gimnázium 

felelős: igazgatóhelyettes, DÖK, 10. évfolyamok, osztályfőnökök 

15. 1. osztályos tanulók diagnosztikus felmérése 

felelős: igazgatóhelyettes, Szabó Jánosné, Kóráné Cséffán Tünde, Bokáné Gombos 

Emília 

19. Nevezés a Zrínyi Ilona Matematikaversenyre 

felelős: igazgatóhelyettesek, Jova Andrea, alsós tanítók, Kátay-Rokszin Mónika  

Statisztikai adatszolgáltatás ellenőrzése, pontosítása, elküldése 

felelős: ig. helyettesek, osztályfőnökök 

20. Tagozatkódok megadása 

felelős: igazgatóhelyettes 

21. Földünkért világnap – megemlékezés osztályszinten 

felelős: szaktanárok, osztályfőnökök 

22. Nemzeti ünnep – megemlékezés osztályszinten  

felelős: osztályfőnökök, szaktanárok 

részvétel a városi ünnepségen  

felelős: Szántóné Cséffán Andrea, Repiskyné Radics Anna, igazgatóhelyettesek 

Jelentkezés az Arany Dániel matematikaversenyre 
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felelős: igazgatóhelyettes, Gábor György, Kátay-Rokszin Mónika 

Neves román származású személyiségek sírjainak gondozása 

felelős: román népismeretet tanító tanárok 

Munkaközösségi foglalkozások 

felelős: munkaközösségi vezetők 

21-22 Szülői értekezletek (osztályszintű)  

felelős: igazgatóhelyettesek, osztályfőnökök, szaktanárok 

31-ig Szülői értekezlet (7. és 8. évfolyamok) 

felelős: igazgatóhelyettes, Kozma László, Szántóné Borbély Angéla, Stavaru Livia, 

Szöllősiné Kondoros Beáta 

Kegyeleti váltófutás és sakkverseny  

felelős: testnevelés munkaközösség 

 

November 

5. DIFER-jelentés megküldése (létszám megadása) 

felelős: igazgatóhelyettes, Szabó Jánosné, Bányai Tiborné 

13. A magyar nyelv napja 

felelős: humán munkaközösség 

16. OKTV – biológia 

felelős: igazgató, igazgatóhelyettes, szaktanár 

25. Román mesemondó verseny (saját szervezés) 

felelős: igazgató, alsós és román munkaközösségek 

Nyílt nap a gimnáziumban (tervezett) 

felelős: igazgató, igazgatóhelyettes 

29. Zrínyi Ilona Matematikaverseny – első forduló 

felelős: igazgatóhelyettesek, Jova Andrea, Kátay-Rokszin Mónika 

NETFIT-mérések kezdete 

folyamatos (június 15-ig) 

felelős: testnevelő kollegák 

Asztalitenisz, teremlabdarúgás / futsal 

felelős: testnevelő kollegák 
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December 

10-ig DIFER vizsgálat az érintett tanulókkal 

felelős: igazgatóhelyettes, Szabó Jánosné, Bányai Tiborné 

2-13. Osztályozó vizsgák 

felelős: igazgatóhelyettes, Cséffán Szilvia 

Arany Dániel matematikaverseny 

felelős: igazgatóhelyettes, gimn. nevelők (előzetes ügyeleti beosztás alapján) 

Diákhét 

felelős: igazgatóhelyettesek, DÖK 

Pályaválasztási szülői értekezlet 

felelős: 8. évfolyam és 12. évfolyam osztályfőnökei 

3. Jelentkezés központi írásbeli vizsgára 

felelős: igazgatóhelyettes, 8. osztályok osztályfőnökei 

3-4. Mikulás – osztályszintű rendezvények, (részvétel a misén az ortodox 

templomban) 

felelős: osztályfőnökök, kollégiumi csoportvezetők 

4. Színjátszó körök találkozója (nemzetiségi iskolák) 

felelős: vezetőség, román munkaközösség 

13-17. Karácsony – készülődés a szeretet ünnepére (osztályszintű, iskolaszintű) 

felelős: osztályfőnökök 

Közös program a Románvárosi óvodával, műsor a román nyugdíjas klubban 

(egyeztetett időpontban) 

felelős: igazgatóhelyettesek 

Adventi készülődés a Diákönkormányzattal közösen 

felelős: napközis nevelők 

16. Karácsonyi műsor 

felelős: alsós, felsős és gimnáziumi munkaközösségek 

20. Jelentkezés az Országos Általános Iskolai Nemzetiségi Tanulmányi Versenyre 

(román nyelv és irodalom, román népismeret) 

felelős: igazgatóhelyettes, szaktanárok 

Kölyök kupa, Játékos sportverseny 

Óvodások játékos sportdélelőttje 

felelős: testnevelő kollegák 
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Január 

6. Vízkereszt (program az ortodox templomban) 

felelős: Szabó Jánosné 

17. OKTV – román nyelv és irodalom 

felelős: igazgatóhelyettes, gimnáziumi nevelők (ügyeleti beosztás alapján) 

Eminescu emlékműsor 

felelős: román munkaközösség, Stavaru Livia Simona, Szöllősiné Kondoros Beáta, 

Oroszné Árgyelán Ilona 

21. A magyar kultúra napja 

felelős: magyar szakos tanárok 

22. Központi felvételi vizsgák (8. évfolyam) 

felelős: Stavaru Livia Simona, Szöllősiné Kondoros Beáta 

21. Az első félév utolsó napja 

Félévi jelentések, beszámolók, statisztikák elkészítése, leadása 

felelős: igazgatóhelyettesek, osztályfőnökök 

28. A félévi értesítők kiadásának utolsó határideje 

felelős: osztályfőnökök 

19. Osztályozó értekezlet – általános iskola 

felelős: igazgatóhelyettes, osztályfőnökök 

20. Osztályozó értekezlet – gimnázium 

felelős: igazgatóhelyettes, osztályfőnökök 

27-28. Félévi szülői értekezlet 

felelős: igazgató, igazgatóhelyettesek, osztályfőnökök 

Szalagavató bál előkészítése 

felelős: igazgatóhelyettes, érintett osztályfőnökök 

Szivacskézilabda torna  

Körzeti Kosárlabda  

felelős: testnevelő tanárok 
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Február 

 Félévi értekezlet 

felelős: igazgató, igazgatóhelyettesek 

3. Országos román nemzetiségi tanulmányi verseny iskolai fordulója – általános 

iskola – nemzetiségi román nyelv és irodalom  

felelős: igazgatóhelyettes, szaktanárok 

Szalagavató bál – 12. évfolyam 

felelős: igazgató, igazgatóhelyettes, Cser Vera, Szelezsán Róbert, Cséffán Szilvia, 

Machhour Julianna Stella  

10. Országos román nemzetiségi tanulmányi verseny iskolai fordulója – általános 

iskola – nemzetiségi román népismeret 

felelős: igazgatóhelyettes, szaktanárok 

15. Jelentkezés rendes és előrehozott érettségi vizsgára 

felelős: osztályfőnökök, igazgatóhelyettes 

határidő: február 15. 

18. A 8. osztályos tanulók jelentkezési lapjának továbbítása a középfokú 

intézményekbe 

felelős: Jova Andrea és Nedró János osztályfőnökök, igazgatóhelyettes, 

iskolatitkár 

25. 

 

A kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja – osztályszintű 

felelős: osztályfőnökök 

21-25. Farsang 

felelős: DÖK segítő pedagógusok, osztályfőnökök, kollégiumi csoportvezetők 

22.- 

márc. 

11. 

Szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében (általános 

iskola) 

felelős: 8. évfolyam - osztályfőnökök 

Küzdősportág bemutató 

felelős: testnevelő tanárok 
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Március 

1. GÉV jelentkezések megküldése 

felelős: igazgatóhelyettes 

A „Márciuska” néphagyományának felelevenítése (általános iskola) 

felelős: alsós, osztályfőnöki és román munkaközösség 

16. Ideiglenes felvételi jegyzék elkészítése (gimnázium) 

felelős: igazgató, Szántóné Cséffán Andrea, igazgatóhelyettes 

11. Nemzeti ünnep – iskolai megemlékezés városi szinten 

felelős: kultúrfelelősök, Szelezsán Róbert, Kozma László 

felelős: Czeglédiné Gurzó Mária, Pilánné Ruzsa Ildikó 

15. Városi vers-és prózamondó verseny (felső tagozat) 

felelős: magyar munkaközösség 

21-23. Általános iskola (8. évfolyam) tanulói adatlapok esetleges módosítása, 

elküldése 

felelős: osztályfőnökök, igazgatóhelyettes, iskolatitkár 

Vers-és prózamondó verseny (iskolai, városi) – alsó tagozat 

felelős: alsós munkaközösség 

22. A víz világnapja  

Megemlékezés osztályfőnöki órákon 

felelős: Martyin Tivadar, Bordásné Szelezsán Márta 

30. Nyílt tanítási nap – általános iskola  

felelős: igazgatóhelyettes, tanítók 

Bemutató óra 

felelős: testnevelés tanárok 
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Április 

7-8. Szülői értekezletek 

felelős: igazgató, igazgatóhelyettesek, osztályfőnökök 

11. A magyar költészet napja – József Attilára emlékezünk 

felelős: magyar szakosok 

12. Ideiglenes felvételi rangsor megküldése az Oktatási Hivatalnak (gimnázium) 

felelős: igazgató, igazgatóhelyettes 

21-22. 1. osztályos tanulók beíratása a 2022/2023-as tanévre 

felelős: igazgató, igazgatóhelyettes, iskolatitkár 

Városi matematikaverseny – 5. osztály 

felelős: Jova Andrea 

Megemlékezés a holokauszt áldozatairól – osztályszintű 

felelős: osztályfőnökök  

A Föld napja 

felelős: osztályfőnökök 

Húsvéti népszokások – általános iskola 

felelős: román és alsós munkaközösség 

29-ig A román nyelv hete 

felelős: román munkaközösség, Machhourné Nikula Stella PhD. 

határidő: ápr. 30. 

Kiértesítés a középiskolai felvételről 

felelős: igazgatóhelyettes 

30. Ballagás – gimnázium 

felelős: igazgató, igazgatóhelyettes, osztályfőnökök 

20.-

máj. 3. 

Országos mérések – 10. évfolyam 

április  

felelős: igazgató, igazgatóhelyettes, Cser Vera, osztályfőnökök 

 Bibliai példázatok prezentálása, általános iskola (saját verseny)  

felelős: igazgató, román munkaközösség 
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Május 

1. A munka ünnepe  

9. Európa-nap 

4-17. Országos mérések – 8. évfolyam 

felelős: igazgató, igazgatóhelyettes, Jova Andrea Tímea, osztályfőnökök 

5-13. Anyák napja (osztályszintű) 

felelős: osztályfőnökök 

2-23. Érettségi írásbeli vizsgák 

felelős: igazgatóhelyettes, tanárok (külön ügyeleti beosztás alapján) 

10. Madarak és fák napja – környezetvédelmi nap 

határidő: május 30. 

felelős: tanítók, Martyin Tivadar, Bordásné Szelezsán Márta,  

18-31. Országos mérések – 6. évfolyam 

felelős: igazgató, igazgatóhelyettes, Jova Andrea Tímea, osztályfőnökök 

15-ig Jelentkezés a 2022/2023-as tanév emelt szintű foglalkozásaira (GÉV) 

felelős: igazgatóhelyettes, osztályfőnökök 

20-ig Jelentkezés (és módosítások) a 2022/2023-as tanév etika/ hit és erkölcstan 

órákra 

felelős: igazgatóhelyettes, osztályfőnökök 

Diákhét az általános iskolában (román-nap, gyereknap stb) 

felelős: DÖK, alsós és román munkaközösség, osztályfőnökök 

Atlétikai versenyek, sportdélután 

felelős: testnevelő tanárok  
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Június 

6. Pedagógusnap 

felelős: DÖK-vezető tanárok 

A Nemzeti Összetartozás Napja – osztályszintű 

felelős: osztályfőnökök 

„Periniţa” országos néptánc találkozó 

felelős: Nedró János 

7-11. Osztályozó értekezletek (általános iskola és gimnázium) 

felelős: igazgató, igazgatóhelyettesek 

15-ig NETFIT-mérések eredményeinek feltöltése 

felelős: testnevelő kollegák 

15. Utolsó tanítási nap 

18. Ballagás (általános iskola) 

felelős: igazgató, igazgatóhelyettes, 7-8. osztály osztályfőnökei 

16-27. Tanév végi statisztika leadása 

felelős: igazgatóhelyettesek, osztályfőnökök 

13-24. Érettségi szóbeli vizsgák 

felelős: igazgató, igazgatóhelyettes 

22-24. Beiratkozás a 2022/2023-as tanév 9. évfolyamára 

Tanévzáró ünnepség 

felelős: igazgató 

Tanévzáró értekezlet  

felelős: igazgató, igazgatóhelyettes 

GÉV- dokumentáció postázása 

felelős: igazgatóhelyettes 

Szülői értekezlet (a leendő 1. osztályos tanulók) 

felelős: igazgatóhelyettes, érintett tanító 
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6. Kollégiumi munkaterv 

 A kollégiumi munkaterv elkészítésekor figyelembe vett jogszabályok 

Kollégiumunk a Román Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium összevont intézmény 

részegységeként, közös igazgatás alatt működik, gazdaságilag nem önálló. A tanév feladatait 

saját módosított pedagógiai programunk alapelvei és célkitűzései határozzák meg, melyeket a 

Kollégiumi nevelés országos alapprogramja valamint összevont intézményünk Pedagógiai 

programja alapján állítottunk össze. A jogszabályi változásokat folyamatosan figyelemmel 

követjük, és dokumentumainkat már ezen változásokat figyelembe véve készítjük el: 

• A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről 

• A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (2011. december 19.) 

• 59/2013 (VIII.9) EMMI rendelet a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának 

kiadásáról. 

• a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) 

Korm. rendelet módosításáról szóló 5/2020. (I.31.) Korm. rendelet 

 

 Helyzetelemzés 

Tárgyi feltételek 

Az elmúlt évek felújítási munkálatainak köszönhetően kollégiumunk teljesen megújult, diákjaink 

lakhatási feltételei jelentős mértékben javultak. Esztétikus és minden igényt kielégítő 

környezetben folytathatják diákjaink tanulmányaikat. 

Mivel az idei tanévben indított iskolai osztályok száma ismét meghaladta az osztálytermek 

számát, rákényszerültünk, arra, hogy mindhárom kollégiumi tanulószobánkat délelőtt 

osztályteremként működtessük. A két 10. évfolyam és a 7. B. osztály került bennük elhelyezésre. 

Ezzel intézményegységünk kihasználtsága nagyon megnőtt, reméljük, az elhasználódás mértéke 

nem fog túlságosan. 

A járványügyi előírások értelmében a hálószobai férőhelyek 5%-át az idén is üresen hagytuk. 

Eszközellátottságunk különösebben nem gyarapodott, de továbbra is jónak mondható. Az 

osztályteremként is funkcionáló tanulókban mobiltáblák kerültek elhelyezésre. Szükségessé vált 

még a kisebédlőt is bevonni a tanítási helyszínek körébe, és oda is beállíttattunk egy mobiltáblát. 

Az internetelérés a kollégium egész területén adott, ami nagyon fontos, hiszen szinte minden 

diákunk rendelkezik saját internetezéshez használható eszközzel. Ezen kívül audiovizuális 

eszközök, a kollégium kézikönyvtára és a digitális tábla is segíti a kollégiumi felkészülést, 
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pihenést és szórakozást. Tanulószobáink, hálószobáink, közösségi tereink és a teakonyhák 

berendezése, felszereltsége diákjaink igényeit kielégítik. A román Digi tévé csatornái nagy 

népszerűségnek örvendenek bentlakóink körében. Sportolásra lehetőséget jó időben az iskola 

udvara, rossz időben a tornaterem biztosít bentlakóinknak. A nyár során elkészült a korszerű, 

minden igényt kielégítő szabadtéri sportpálya, melyet kollégistáink is nagyon vártak már. 

A hálószobákban a tönkrement elemes bútorok egy részét is sikerült kicseréltetnünk, a többit 

pedig megjavíttattuk. Elkezdődött a vendégház külső homlokzatának felújítása is. 

A tavalyi tanévben a Covid-járvány miatt a kollégiumi részben és a vendégházban sajnos a 

vendégéjszakák száma alaposan megcsappant. Nyáron javult ugyan a helyzet, de a szokásosnál 

jóval kevesebb bevételt tudtunk produkálni. 

 

Személyi feltételek 

Az előző tanévhez képest nevelőink, kollégiumi dolgozóink összetételében létszámában és 

végzettségében e tanév elején komoly változás történt. Október hónaptól egy fiatal 

férfikollégával, Patkás Jánossal, egykori diákunkkal gazdagodik tantestületünk, aki néhai 

Cserháti Mihály kollégánk helyét veszi át. Tanítói diplomával rendelkezik, most végzi a 

testnevelés szakot a Tanárképző Főiskolán. Ő lesz a 12. évfolyam csoportvezetője, ő tartja nekik 

a szilenciumi és a tematikus csoportfoglalkozásokat, valamint pedagógiai felügyeletet lát el a 

fiúszinten. Azért nem kezdi nálunk a tanévet, mert az előző munkahelyéről nem tud hamarabb 

eljönni. Így szeptemberben átmeneti beosztásban dolgozunk: A 12. évfolyam csoportvezetői 

teendőit Temesváriné Ferenczi Ágnes látja el, a reggeli ébresztési feladatokat a fiúknál két 

alkalommal Aranyos Attila gimnáziumi tanár végzi el túlmunkában, két este pedig Kozma László 

kolléga tart pedagógiai felügyeletet náluk. Bogdán Diana megkezdi gyakornoki képzését az 

általános iskolában, ezért a kollégiumban 15 órában dolgozik. Az elmúlt tanév utolsó hónapjában 

gondoskodnunk kellett éjszakás felügyelőről is, mert Minea Zenadia nem tudta tovább vállalni 

ezt a feladatot. Helyére Olteanu Mária, egykor diákunk került, aki most kezdi mesterképzését 

Romániában román-angol szakon. Már bizonyította rátermettségét, ezért az éjszakai ügyeleten 

túl ő látja el a lányoknál a reggeli pedagógiai felügyeletet is. 

Összevont intézményünk sajátosságaiból fakad, hogy gyakori a tanárok munkaidejének 

felosztása a különböző intézményegységek között. Így például Márkné Netye Andrea kollégiumi 

nevelő heti 16 órában lát el kollégiumi tevékenységeket, a fennmaradó óráiban napközis 

foglakozásokat vezet az iskolában; Szentlélekiné Moldován Éva, nyugalmazott pedagógus 15 

órában, Lile Liliana Floarea kollégiumi nevelő 15 órában tart szilenciumi és egyéb 
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foglalkozásokat (11 órában a napköziben dolgozik). Aranyos Attila 4 órában matematika és 

fizika felzárkóztató és tehetséggondozó foglakozásokat, Temesváriné Ferenczi Ágnes pedig 5 

órában angol felzárkóztató foglalkozást tart, és pedagógiai felügyeletet lát el. 

A kollégiumvezető heti kötelező óraszáma 12, melyből nyolc órát az általános iskolában és a 

gimnáziumban teljesít, ezek mellett a hét egy napján szilenciumi és magyar felzárkóztató 

foglalkozást tart, valamint pedagógiai felügyeletet lát el a kollégiumban. 

 

A kollégiumi nevelőtestület tagjai végzettségük szerint 

• Márkné Netye Andrea, egyetemet végzett kollégiumi nevelő Pedagógus I. fokozatban; 

• Szentlélekiné Moldován Éva, egyetemet végzett nyugállományú Pedagógus II. fokozatban 

• Lile Liliana Floarea, egyetemet végzett kollégiumi nevelő Pedagógus I. fokozatban 

• Bogdán Diana, egyetemet végzett gyakornok 

• Pilánné Ruzsa Ildikó, tanárképző főiskolai és közoktatás vezetői végzettséggel rendelkező 

mesterpedagógus, kollégiumvezető igazgatóhelyettes 

• Októbertől: Patkás János tanítói végzettségű kollégiumi nevelő Pedagógus I. fokozatban 

 

A pedagógiai munkát közvetlenül segítők 

• Czeglédi Mihály pedagógiai asszisztens, BA végzettségű kolléga, aki felügyeleti teendőket 

lát el, valamint esténként sportfoglalkozásokat tart 

• Olteanu Maria alapdiplomával rendelkező éjszakás pedagógiai felügyelő 

• Görbedi József gimnáziumot végzett éjszakás pedagógiai felügyelő 
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Csoport-beosztás 

Kollégiumi csoportok leány/ fiú 

Összesen, 

csoportonként 

lány/fiú 

Csoportvezető 

I. csop. 

9/A. 8/3 

11/10 Márkné Netye Andrea 9/B. 2/2 

általános iskola 1/5 

II. csop. 
10/A. 7/0 

11/4 Szentlélekiné Moldován Éva 
10/B. 4/4 

III. csop. 
11/A. 3/4 

8/10 Bogdán Diana 
11/B. 5/6 

IV. csop. 

12/A. 8/5 

12/5 

Szeptemberben: Temesváriné 

Ferenczi Ágnes 

Októbertől: Patkás János 

12/B. 4/0 

összesen: 42/29 42/29  

 

A kollégiumi férőhelyek kihasználtsága az előző évhez képest két fővel növekedett. Jelenleg 72 

fő bentlakó diákunk van. Közülük mindössze csupán 6 fő (egy lány és öt fiú) általános iskolás. 

Bentlakó diákjaink főként a hazai románok lakta településekről érkeznek, de szép számban 

jönnek hozzánk tanulni főként kettős állampolgárságú romániai tanulók is Románia határ menti 

településeiről. Kollégistáink többsége méhkeréki, battonyai diákjaink is szép számban vannak.  

A hajdú-bihari románlakta településekről azonban sajnos ebben a tanévben is csak egy tanuló 

érkezett intézményünkbe. Romániai diákjaink többsége élt az oltás lehetőségével és beoltatta 

magát Corona-vírus elleni védekezésül. 

A diáklétszám gyakran változik a ki-és beköltözések miatt. (Főként tavasszal nagyobb a 

kiköltözések aránya, a családi kisgazdaságok munkaerő-szükséglete miatt.) Egyre több diákunk 

érkezik olyan családból, amelyben valamelyik szülő munkanélküli vagy külföldön dolgozik, ill. 

egyéb okok miatt egyedül neveli gyermekét. Ezért is egyre nagyobb feladat hárul 

pedagógusainkra, hogy bensőséges, családias légkört teremtsenek bentlakóink számára, ahol a 

diákok kibontakoztathatják képességeiket, és egyenlőbb esélyekkel indulnak tőlünk az életbe. 

A technikai alkalmazottak létszáma: 5 fő 

A technikai személyzet gyermekbarát mentalitású. Pozitív hozzáállásuk elősegíti a pedagógiai 

program jó közérzetben történő megvalósítását. 
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• 3 fő takarítónő 

• 2 fő konyhai dolgozó 

• 1 fő karbantartó  

 

 Funkció- és célrendszer 

Hazánk egyetlen román gimnáziumának kollégiumaként - az általános célokon, feladatokon túl 

– egyik legfőbb küldetésünk a román nyelv és kultúra megőrzésének, ápolásának segítése a 

bentlakásos intézményre jellemző nevelési, tanulási, módszerek, lehetőségek felhasználásával. 

Biztos hátteret kell szolgáltatnunk ahhoz, hogy iskolánk minden részterületen versenyképes 

tudjon maradni a nemzet iskoláinak sorában. Kollégiumunk meghatározó céljai, feladatai a 

román nyelv és irodalom, a román kultúra megismertetésének céljából fakadnak. Tanulóink 

román és magyar nyelvismerete nagyon eltérő szintű. Míg néhányan egyáltalán nem beszélik a 

román nyelvet (asszimilálódott román szülők gyermekei, főként a hajdú-bihari, románok által is 

lakott településekről érkeznek, vagy pedig magyar családokból nyelvtanulás céljából), addig 

szintén jó néhányan egyáltalán nem tudnak magyarul (áttelepült családok gyermekei). Ezeket az 

óriási különbségeket kezelnünk szükséges, esélyegyenlőséget kell biztosítanunk minden 

diákunknak, ami csak jelentős többletmunka ráfordításával, a kollégium tanulást segítő 

szerepének erősítésével érhető el. 

Ezen túlmenően ugyanakkor egyre több programajánlatot is biztosítanunk szükséges 

diákjainknak, hogy vonzónak találják a kötöttebb, szabályokhoz igazodó bentlakást, mint az 

otthoni, kötetlenebb életmódot (a közelben lakók gyakran választják a napi ingázást a bentlakás 

helyett). 

Sajátos nemzetiségi arculatból fakadó feladataink mellett nagy hangsúlyt fordítunk az erkölcsi, 

a hazafias nevelésre, a tudományok, művészetek, az informatika, a környezeti fenntarthatóságra 

és az egészséges életmódra nevelésre is. 

Tanulóink nagy részének egyik vagy mindkét szülője szintén iskolánk diákja volt, s jelenleg is 

érzelmi szálakkal kötődik intézményünkhöz. Ettől családias és bensőséges kollégiumunk 

légköre, és ezért alakult ki benne egy viszonylag homogén, egységes közösség, melynek tagjai 

hasonló neveltetéssel, értékrenddel érkeznek hozzánk. Arra törekszünk, hogy megőrizzük ezt a 

gyermekközpontú, barátságos, jó hangulatot, ahol diákok és nevelők egyaránt jól érzik magukat. 
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Az előző tanév nevelési céljainak teljesülése 

• A tanulmányi átlag emelkedése évek óta folyamatos, az iskolai átlagot meghaladó. Az elmúlt 

tanévben sikerült a bukásmentességet elérnünk. 

• A tanulási motivációt a jelenléti oktatás ideje alatt sikerült erősítenünk, reméljük, ennek is 

köszönhető, hogy senki nem bukott meg, és, hogy a 12.-es csoport csoportátlaga nagyon 

sokat javult az előző évihez képest, a 11.-es csoport átlaga pedig kiemelkedően jó volt.  

• A közös célok elérése érdekében a tanulók mozgósíthatósága nem javult a jelenléti oktatás 

három hónapja alatt, de ez továbbra is a leterheltségük következménye.  

• A szilenciumok hatékonyságát nem sikerült jelentősen növelni, a tanulópárok kialakítása, a 

csoportban való tanulás sem volt rendszeres. 

• Tematikus csoportfoglalkozások terv szerint zajlottak. A külső előadó által megtartott 

foglalkozások a járvány miatt elmaradtak. 

• A tanulástechnikai foglalkozások színvonalát különösen az általános iskolások és a 9. 

évfolyamos diákok számára továbbra is erősíteni szükséges. 

• A tanári ráhatás ellenére sem mindig megfelelő a szobarend, a jutalmazás mellett más 

motivációt is alkalmaznunk szükséges: javítjuk az ellenőrzések hatékonyságát. 

 

A 2021/2022. tanév kiemelt nevelési céljai 

• A pozitív gondolkodás legyen ezután is meghatározója a nevelői kommunikációnak! 

• Jobban kell ösztönöznünk a tanulói együttműködést. Fejlesztenünk kell a kooperatív tanulási 

technikákat. 

• A bukások megakadályozásában érdekében továbbra is hatásosabb együttműködésre van 

szükség a szaktanárok és a csoportvezetők között. 

• A foglalkozásokon az érdeklődés felkeltése és fenntartása érdekében kiemelt figyelmet kell 

kapnia az infokommunikációs eszközök használatának. 

• Távlati célként az egyéni foglalkozások prioritására kell törekedni, mert ezek segítségével 

felszínre kerülhetnek a személyiség mélyén megbúvó indítékok is. 

• A kollégiumi diákönkormányzat munkáját hatékonyabban kell segítenünk. 

• A szobarend hatékonyabb ellenőrzése is fejlesztendő. 

• A tanulócsoportok szórakoztatóprogramjait színesítenünk kellene. 
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A tanév kiemelt feladatai 

Általános feladatok 

1. A járványügyi intézkedések további elmélyítése – az aktuális helyzethez igazodóan – az 

előírt eljárásrend betartása, betartatása 

2. Az elért tanulmányi eredmények megtartása, a hiánypótlás támogatása 

3. A pedagógusok közötti együttműködés és kommunikáció erősítése 

4. Egységes nevelési elvek alkalmazása 

5. Az alapfeladatok magas szintű végrehajtása 

6. A pedagógus-kompetenciák fejlesztése, hatékonyabb alkalmazása 

7. A módszertani eszköztár gazdagítása (felkészülés a digitális oktatásra/nevelésre) 

8. A városunkban működő kollégiumokkal aktívabb együttműködés kialakítása – 

járványhelyzet függvényében 

9. A szülőkkel való kapcsolattartás formáit ki kell terjesztenünk a közösségi médiákra 

(Facebook, Messenger) is, hiszen ez a leggyorsabb és legellenőrizhetőbb. Különösen a 

romániai tanulók esetében szükséges ez, amikor a határzár miatt a személyes kontaktus nem 

realizálható. 

10. A tudásmegosztás további erősítése a szervezeten belül 

11. A diákok bevonása a programok, feladatok tervezésébe, végrehajtásába, a 

diákönkormányzat hatékonyabb segítése 

12. Az intézményi önértékelésben való részvétel 

 

A kollégiumban folyó oktató-nevelő munkával kapcsolatos feladatok 

Tanulmányi munka 

A tanulmányi eredmények szinten tartása, javítása 

A Pedagógiai programunkban megfogalmazottakkal összhangban legfontosabb feladatunknak a 

tanulmányi eredmények fenntartását, illetve javítását tekintjük, ennek érdekében pedig a tanulási 

folyamat megszervezését, segítését és ellenőrzését. Egyik legfőbb célkitűzésünk, hogy idén ne 

legyen bukott diákunk. Legfontosabb feladatunknak e téren a motivációs szint növelését és a 

hatékonyabb tanulási módszerek elsajátíttatását tartjuk természetesen a rendszeres és 

következetes ellenőrzések mellett. A román nyelv hatékonyabb elsajátíttatása, nemzetiségünk 

kulturális kincseinek alaposabb megismertetése szintén egyik legfontosabb feladatunk. 

Igyekszünk a román nyelv általános használatát erősíteni a kollégiumi kommunikációban. A 
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tanulás a személyiségformálás egyik legfontosabb eszköze. Eredményességét a kollégium az 

iskolával, szülői házzal együttműködve érheti el. 

Formái: elsősorban tanulószobai munka: egyéni és kiscsoportos tanulás 

Egyéni elbírálás alapján a szilenciumra kötelezett tanulók esetenként (kitűnő és jeles átlag esetén) 

lehetőséget kaphatnak a szobájukban való tanulásra. A felmentés idejét a csoportvezető határozza 

meg a tanulók tanulmányi teljesítménye és a tanuláshoz való hozzáállása alapján. Nagyobb 

szerepet kell szánnunk a diákok egymást segítő tanulására is. 

 

A tanulmányi munka megszervezése 

A tanulócsoportokat az első tanítási héten alakítjuk ki, évfolyamok szerint. A tanulószobára 

kötelezett kollégisták nevelőtanári felügyelete a szilenciumi időben biztosított. Az esetleges 

távollét okát a kollégistának igazolnia kell, a csoportvezető, illetve az ügyeletes nevelő engedélye 

nélkül a szilenciumról nem hiányozhat.  

A megfelelő tanulási módszerek kialakításához tájékozódnunk kell a kollégisták egyéni 

képességeiről, fel kell ismernünk érdeklődési irányultságaikat. A felsőbb éveseknél - szükség 

esetén - felül kell vizsgálnunk a tanulási módszereiket, ha kell, akkor változtatni azokon. Külön 

figyelmet kell fordítanunk a legeredményesebb tanulási módszerek ismertetésére, azok 

elsajátíttatására. A tanulmányi munka eredményesebbé tétele a korszerű tanulási módszerek 

elsajátíttatásával, alkalmazásával, gyakorlattá tételével valósítható meg. A hátrányos helyzetű 

tanulókkal fokozottabban szükséges egyénileg is törődni. 

 

A tanulmányi munka ellenőrzése 

• A tanulmányi munkát folyamatosan értékeljük. Az első évfolyamosok tanulmányi munkáját 

hetenként ellenőrizzük a hátrányok torlódása, a tudásbeli hiányosságok megszüntetése 

végett. 

• A tanulók tanulmányi munkájuk alapján jó eredmények esetében dicséretben, 

kedvezményekben részesülnek (pl. kimenő), ennek mértékét, formáját a nevelőtestület 

határozza meg. 

• A nevelőtanárok legalább havonta felülvizsgálják az iskolai naplókat és a kellő 

következtetések levonása után a szükséges intézkedéseket megteszik. 

• A gyengén teljesítő tanulókat pozitív oldalról kívánjuk motiválni. Felhívjuk a figyelmüket 

arra, hogy annak érdekében, hogy kedvenc szabadidős elfoglaltságaikra maradjon idejük, 

igyekezzenek hatékonyabban és intenzívebben, akár új módszereket bevezetve tanulni.  
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A tanulmányi munkát elősegítő egyéb tevékenységek 

Amennyiben lehetőség kínálkozik, biztosítani kell pl. művelődési intézményekben szervezett 

ismeretterjesztő előadások meghallgatását, az iskolai szakkörökben, énekkarban stb. való 

részvételt. Támogatjuk és segítjük a kollégistákat érdeklődési körük gazdagításában. Motiváljuk 

őket pályázatokon, versenyeken, az önnevelésre épülő művelődési formákban való részvételben. 

Az önálló ismeretek szerzésében a diákok segítségére van az iskolai és a városi könyvtár, 

valamint az internet is. 

 

Kulturális munka a kollégiumban 

Célunk a kollégisták kultúrához, esztétikai minőséghez való viszonyának javítása, a kultúra 

értékeinek és a természetben rejlő értékek megismertetése, az irántuk való érdeklődés kialakítása, 

a kultúra különböző területein való jártasság fejlesztése személyiségük teljesebbé tétele 

érdekében. Mindezek megvalósítása érdekében felhasználjuk a kollégium lehetőségeit és 

hagyományait a különféle kulturális és csoportfoglalkozások megszervezéséhez. 

A művészeti nevelésre minden megyei, városi és nemzetiségi színteret igyekszünk kihasználni 

az online lehetőségeket is beleértve. 

Az idén is szeretnénk folytatni, ha a járványügyi helyzet megengedi, a mozi- és tárlatlátogatási 

hagyományunkat, a városi művelődési ház rendezvényeibe való aktív bekapcsolódást. Közös 

filmnézéseket is tartunk a kollégiumi házimozi segítségével. 

 

Információs kultúra 

A modern tudomány technikai vívmányait (internet, műholdas technika, mobiltelefon stb.) a 

kollégium életében sem lehet figyelmen kívül hagyni. Feladatunk ezért, hogy e folyamathoz 

igazodva felkészítsük a kollégistákat az életük során e területen őket érő kihívásokra és 

hatásokra. Ennek érdekében egyrészt biztosítjuk a megfelelő technikai felszerelés használatát (pl. 

internet), másrészt gondot fordítunk a kollégistákat ezen a területen (pl. internet, mobiltelefon) 

érő esetleges káros hatások elhárítására, a kulturált használat elsajátíttatása útján. Közös 

megegyezéssel megpróbáljuk a mobiltelefonok használatának gyakorlatát a helyesebb irányba 

megváltoztatni: korlátozni a takarodó utáni telefonhasználatot. 
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Sporttevékenység a kollégiumban 

A sport a kollégiumban is az egészséges életmódra nevelés egyik fontos eszköze, ezért nagy 

figyelmet fordítunk a kollégisták rendszeres sportolásának biztosítására.  

Fontosnak tartjuk a heti rendszerességgel szervezett sportfoglalkozásokat, alkalmi 

sportversenyeket. Ilyenek pl. a kispályás labdarúgás, röplabda vagy az asztalitenisz- és 

biliárdversenyek. Ehhez kiváló lehetőséget jelent a tanévnyitón átadott korszerű szabadtéri 

sportpálya. A tanulóknak lehetőségük van mindezek mellett az egyéni sportolásra, akár 

egyesületi formában is. 

 

Egészségnevelés a kollégiumban 

Egyik legfontosabb feladatunk a tanulók szervezetének harmonikus fejlődéséről, egészségük 

megóvásáról való gondoskodás Ezt elsősorban az egészséges környezeti feltételek 

megteremtésével, a helyes életmód kialakításával tudjuk elősegíteni. Célunk a tanulóifjúság 

egészségkultúrájának fejlesztése, a káros szenvedélyek prevenciója. Munkánkat segíti az iskola 

ifjúságvédelmi felelőse és az iskolapszichológusunk. Rendszeresen szervezünk különböző 

témájú előadásokat, filmvetítéseket és beszélgetéseket. Fontosnak tartjuk, hogy a diákok minden 

egészségükkel kapcsolatos kérdésben széleskörű információval rendelkezzenek. A káros 

szenvedélyek – elsősorban dohányzás és alkohol – elleni megelőző munkát is tovább folytatjuk.  

Az egészséges életmódra, környezetünk védelmére, gondozására ösztönzésben a fenntartható 

fejlődés kollégiumi mesterpedagógusi programsorozatának nagy szerepe van. Fontos a diákok és 

a kollégák ösztönzése az aktív közreműködésre. 

Ezzel kapcsolatos feladatok megvalósítása: 

• A tiszta környezet biztosítása és fenntartása 

• Személyi higiéné fontosságának hangsúlyozása 

• Hangsúlyosnak tartjuk a tanulók mentálhigiénés támogatását is 

• Az alkoholfogyasztás, a dohányzás és a drog elterjedését a pedagógiai módszerek széles 

skálájának alkalmazásával igyekszünk megakadályozni 

A kollégium egészségügyi ellátását az iskolaorvosok és a városi orvosi ügyelet biztosítja. A 

kollégiumban elsősegélydoboz áll rendelkezésünkre a könnyebb sérülések ellátására. 
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Környezeti nevelés, környezetvédelem 

A kollégiumvezető mesterpedagógusi programja a bentlakó diákok környezeti fenntarthatóságra 

nevelését és környezettudatos életvitelük kialakítását tűzte ki céljául, tette meg lényegi elemévé. 

Ebben a tanévben is nagy hangsúlyt szeretnénk fordítani erre a nevelési területre. Környezeti 

nevelésünk célja, hogy a tanulók megértsék az ember és környezete egymásra utaltságát és 

következményeit. A tanulók figyelmét ráirányítjuk a Földünket veszélyeztető tényezőkre, a 

környezetvédelem égető problémáira, a kölcsönös függőségek, az ok-okozati összefüggések 

felismerésére helyi és globális szinten. Tudatosítjuk bennük egyéni felelősségüket, 

lehetőségeiket a bioszféra állapotának megőrzésében. Ebben segítségünkre lesz a 

Természetölelők Egyesülete (Delicates Bt.), akikkel ebből a célból együttműködési 

megállapodást is kötöttünk a mesterpedagógusi program keretén belül.  

E a tanév elején pótoltuk fenntarthatóság témakörében készült kiállítás jutalmazását is, amely a 

tavalyi tanévben csak a végzős diákok esetében történt meg a diplomaosztójukon. 

 Szeretnénk folytatni a kollégiumban az évi két alkalommal már hagyománnyá vált 

környezetrendezést a csoportok által „örökbefogadott” területeken, valamint a keletkező 

hulladék szelektív gyűjtését (elsősorban a műanyag palackokét), idén ezt a gyakorlatot 

szeretnénk még hatékonyabbá tenni, és lehetőség szerint más életmódbeli és környezet-megóvási 

szokások kialakításának körét is bővíteni, mint például takarékos fogyasztóvá válás és az 

egészséges, tudatos táplálkozási szokások kialakítása – a mesterprogramban foglaltak alapján. 

 

Közösségi élet a kollégiumban 

Közösségi szemlélet kialakítása 

A közösségi életre való nevelés célja, hogy erősítse az egyénben a közösség céljainak, érdekeinek 

tiszteletben tartását. A közösség tagjai között jöjjön létre olyan kölcsönös kapcsolat, amely a 

barátságra, kölcsönös segítségnyújtásra, mások tiszteletére és a bizalomra épül. Célunk, hogy a 

családból a kollégiumba bekerülő tanulók harmonikus személyiségfejlődését biztosítsuk. 

Szeretnénk elérni, hogy diákjaink a kollégiumban jól érezzék magukat. A közösségi programok 

célja, hogy tanulóink baráti kapcsolatokat alakítsanak ki egymással, és a közösség hasznos 

tagjává váljanak. A szervezett közös programok segítik a kollégistákat a szabadidő hasznos 

eltöltésében, és erősítik a kollégiumi közösséget is. Ez minden csoportban, de főleg a 9. évfolyam 

számára nagyon fontos. Kiemelt feladatunknak tartjuk beilleszkedésük elősegítését, a kulturált 

együttélés szabályainak elsajátíttatását, társakra való odafigyelés igényének erősítését. 
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A kulturált magatartásformák megbeszélése a csoportfoglalkozások különböző témaköreinek is 

feladata, valamint az egyéni törődést szolgáló foglakozásoké. 

A DÖK tisztségviselők megválasztásában, programjaik lebonyolításának segítésében, a 

feltételek biztosításában aktívabban segítjük őket. Azokat a diákokat, akik tevékenyen részt 

vesznek a kollégiumi közösségi munkában jutalomban részesítjük. 

 

Erkölcsi nevelés a kollégiumban 

Célunk, hogy a középiskolai tanulmányok befejeztével a diákok stabil erkölcsi értékrenddel 

lépjenek ki az életbe. Nagy jelentőségű a szülőkkel, osztályfőnökökkel, szaktanárokkal, az 

iskolai pszichológussal, gyermekvédelmi felelőssel való rendszeres kapcsolattartás annak 

érdekében, hogy a felmerülő problémákat könnyebben tudjuk kezelni.  

A kollégiumi nevelés fontos területe a diákok erkölcsi értékrendjének fejlesztése. A 

nevelőtanárok a csoportfoglalkozások és egyéni beszélgetések alkalmával képet kapnak a 

tanulók személyiségéről, és támogatni tudják értékrendjük fejlődését a kívánt irányba. 

Fontos feladatunk, hogy ismerjük a diákok családi hátterét, életkörülményeiket, esetleges 

problémáikat. A kollégiumban igyekszünk családias légkört kialakítani. Célunk, hogy a diákok 

jól érezzék magukat. A közös ünnepek is erősítik a kollégisták összetartozását. Lehetőségeinkhez 

mérten támogatjuk, hogy a kollégisták maguk választhassák ki szobatársaikat. 

Törekednünk kell arra, hogy a tanulók viselkedése egymással és a felnőttekkel szemben legyen 

udvarias, tisztelettudó, kulturált. A tulajdonhoz való viszony megfeleljen az általános erkölcsi 

törvényeknek. Szigorúan fel kell lépni azok ellen, akik a mások vagy a közösség tulajdonát 

rongálják. Különös figyelmet kell fordítani a kollégiumi lopások megelőzésére. Felhívjuk a 

kollégisták figyelmét arra, hogy személyes tulajdonaikra nagy gonddal ügyeljenek, mert a 

lopások nagy része felelőtlen magatartásuk következménye. 

 

Kollégiumi fegyelem megtartása, javítása 

Az eltérő családi és szociális háttérrel rendelkező diákok kollégiumi közösségbe való integrálása 

néha nagyon nehéz feladat. A fegyelmi helyzet javításának kulcsa szintén a következetes 

hozzáállás, a diákok rendszeres nyomon követése. A foglalkozások keretében is különös 

hangsúllyal kívánunk kitérni a pozitív emberi tulajdonságok (türelem, empátia, a másik tisztelete 

stb.) fontosságára. Továbbá e tanévben is számos és változatos programmal igyekszünk diákjaink 

energiáit hasznosan lekötni. A kollégiumi házirend és napirend megismertetésén túl szükséges 
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az azokban foglaltak elvárásként való megjelenítése is, illetve betartásuk következetes 

ellenőrzésére. 

 

A szabadidő megszervezése 

Fontos feladatunknak tartjuk, hogy a kollégisták szabadidejét érdekes és hasznos programokkal 

gazdagítsuk, amelyekkel egyidejűleg személyiségük fejlődését is elősegítjük, másrészt a 

szabadidő közös eltöltése erősíti a kollégisták közösségi szellemét, így pl. kiscsoportos színház- 

mozi-, múzeumlátogatással, vetélkedők és egyéb kedvelt közösségi programok szervezésével, 

vendégelőadók meghívásával az alábbiak szerint. 

 

 Foglalkozásaink, üléseink, rendezvényeink 

A tanuló részére kötelező foglalkozás (15 óra/ hét) 

Kötelező felkészítő foglalkozások 

• heti 13 órában köteles minden tanuló részt venni valamilyen felkészítőn csoportosan, vagy 

egyénileg /tehetséggondozó,felzárkóztató/ Tanulóinknak a másnapi felkészülésre (nevelői 

irányítással) napi 3 óra egyéni szilenciumi időt biztosítunk. 

• heti 1 óra csoportvezetői (egyéni vagy közösségi fejlesztést megvalósító) foglalkozás, 

melyben integráltan a tematikus foglalkozássorozat is megvalósul. 

• A csoportfoglalkozások tematikáját minden kollégiumi nevelőtanár saját maga állítja össze 

az oktatási miniszter rendeletében megfogalmazott tematika alapján, a kiadott segédanyagok 

felhasználásával, a kollégisták életkori sajátosságainak figyelembevételével, szükség esetén 

külön foglalkozásokat tartva a különböző életkorú diákoknak. 
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Szabadon válaszható foglalkozások 

• Minden év elején a tanulók maguk választhatják ki a kollégium kínálta lehetőségek közül: 

heti 1 ó/hét. 

• Nevelőink felzárkóztató és tehetséggondozó foglalkozásokat tartanak, amelyeken a tanulók 

igény szerint, illetve nevelőtanári kijelölés alapján vesznek részt. A következő tantárgyakból 

biztosítunk egyéni és csoportos felzárkóztató és tehetséggondozófoglalkozásokat: 

Kollégiumi foglalkozások Nap Időtartam Pedagógus 

Tematikus, csoportvezetői 

foglalkozás 

Hétfő:10-12. évf. 

kedd: 9-11. évf. 

19.15-20.00 csoportvezetők 

Román népismeret 11-12. évf. csütörtök 17.00-18.00 Lile Liliana 

Matematika, fizika 

felzárkóztató, kiscsoportos, 

egyéni foglalkozás 

hétfő 15.00-17.00 Aranyos Attila 

Matematika, fizika 

kiscsoportos, egyéni 

tehetséggondozó foglalkozás 

csütörtök 15.00-17.00 Aranyos Attila 

Román nyelvi felzárkóztató 

9.-10. évf. 

csütörtök 16.00-17.00 Lile Liliana 

Magyar nyelvi felzárkóztató 

egyéni foglalkozás 

szerda 19.00-20.00 Pilánné Ruzsa Ildikó 

Olasz szakkör kedd 15.00-16.00 Márkné Netye Andrea 

Diákönkormányzati ülés csütörtök 19.00-20.00 Patkás János 

Kollégiumi sport - futball hétfő 19.15-20.45 Czeglédi Mihály 

Kollégiumi röplabda kedd 19.15-20.45 Czeglédi Mihály 

Sakk-kör Kedd 20.00-20.45 Patkás János 

Alkalmanként megrendezendő 

Házibajnokságok folyamatos 
 

Kollégiumi nevelők 

Filmklub folyamatos 
 

Kollégiumi nevelők 

Asztali tenisz folyamatos 
 

Kollégiumi nevelők 

Nagy hangsúlyt fordítunk kollégiumunk hagyományainak megőrzésére, és ezek alakítására a 

változó világ, változó diákízlése szerint. Tanulóink részére – a kötelező tanulási időn kívül, és a 

csoportfoglalkozásokon túl - heti rendszerességgel biztosítunk a szabadidő hasznos eltöltését 

szolgáló programokat, melyekre a diákok önként jelentkezhetnek, de a továbbiakban a részvétel 
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kötelező. A felajánlott foglalkozásokon túl legalább egyszer egy tanévben minden tanulócsoport 

szervez a kollégium egésze részére valamilyen szórakoztató programot, melyek színvonalát év 

végén értékeljük, s jutalmazzuk a legjobbakat. Alkalmanként filmklubot szervezünk és 

házibajnokságot a különböző sportágakból. 

 

Üléseink 

• Kollégiumi közgyűlést évente tartunk. 

• A minőségbiztosítás jegyében a kollégium nevelőtestülete minden hónap utolsó hetében 

megbeszéli, értékeli az eltelt időszak munkáját. 

• Nevelőtestületi munkaértekezleteket - heti egy alkalommal, csütörtökönként. 

• DÖK- ülések hetente egyszer. 

Foglalkozás nélküli munkanapok: péntek, szombat, vasárnap, természetesen a felügyeletet –

igény szerint- ezeken a napokon is biztosítjuk diákjaink számára. Kollégistáink vasárnaponként 

16 órától foglalhatják el a kollégiumot. A szünetek időtartama megegyezik az iskola 

munkatervében szereplő időpontokkal. 

 

Rendezvényeink 

Hagyományos rendezvényeinket – amennyiben a járványügyi helyzet lehetővé teszi - az 

intézmény diákönkormányzatával közösen szervezzük, illetve minden csoport tanévenként két 

alkalommal a kollégium egésze számára szervez valamilyen közös programot: 

• Ismerkedési est 

• Gólyabál 

• Mikulás- ünnepség 

• Diákhét 

• Farsang 

• Tánccsoportunk és a színjátszó kör bemutatkozó előadásai 

• Filmvetítések 

• Közös vetélkedők, sportrendezvények, főzések 

A kollégium havi rendezvényeinek pontos időpontja gyakran módosul, más, előre nem 

tervezhető programok gyakran felülírják. Így arra törekszünk, hogy minden tervben szereplő 

rendezvényünk még az adott hónapban megvalósuljon, ha ez néhány esetben nem sikerülne, a 

következő hónapban pótoljuk. 
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 A 2021/2022-es tanév kollégiumi feladatterve 

Feladat, esemény Felelős Határidő 

Tanévnyitó kollégiumi értekezlet kollégiumvezető 2021. aug. 25. 

Csoportbeosztások és a tanári órarend elkészítése kollégiumvezető 2021. aug. 25. 

Tanulók beköltözése kollégiumvezető, 

csoportvezetők 

2021. aug. 31. 

12.00-19.00 

Kötelező foglalkozások tervének összeállítása kollégiumvezető 2021.szept. 10. 

Kollégiumi munkaterv összeállítása kollégiumvezető 2021. szept. 15. 

Csoportmunkatervek, foglalkozási tervek elkészítése csoportvezetők 2021. szept. 15. 

Dokumentumok felülvizsgálata csoportvezetők 2021. szept. 17. 

Tanulók jelentkezése a választható foglalkozásokra csoportvezetők 2021. szept. 20. 

Szabadon választott tanulói foglalkozások indítása csoportvezetők 2021. szept. 27. 

Naplók, nyilvántartások ellenőrzése kollégiumvezető folyamatos 

Nevelőtanárok munkájának ellenőrzése, értékelése kollégiumvezető folyamatos 

Csoport-és szakköri foglalkozások ellenőrzése kollégiumvezető folyamatos 

Féléves munka értékelése, beszámolók elkészítése kollégiumvezető 2022. jan. 29. 

Félévzáró kollégiumi értekezlet kollégiumvezető 2022. febr. 1. 

Naplók, nyilvántartások ellenőrzése kollégiumvezető folyamatos 

Csoport-és szakköri foglalkozások ellenőrzése kollégiumvezető folyamatos 

Éves munka értékelése, beszámolók elkészítése csoportvezetők 2022. jún. 19. 

Új kollégisták beiratkozása kollégiumvezető 2022. jún. 22-24. 

Évzáró kollégiumi értekezlet kollégiumvezető 2022. jún. 28. 
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 A 2020/2021-es tanév kiemelt kollégiumi rendezvényeinek időrendi 

ütemezése 

Rendezvényeink megtartása az aktuális járványügyi előírások függvénye. 

Szeptember 

Beköltözés a kollégiumba felelős: Pilánné Ruzsa Ildikó kollégiumvezető és a 

csoportvezetők 

Határidő: aug. 31. 

Kollégiumi ismerkedési est felelős: Pilánné Ruzsa Ildikó kollégiumvezető és a 

csoportvezetők 

Időpontja: szept. 30. 

 

Október 

Megemlékezés az aradi vértanúkra felelősök: a csoportvezetők  

Időpontja: okt. 4-5. 

Gólyabál felelősök: a diákönkormányzat, Patkás György DÖK-

segítő pedagógus, Márkné Netye Andrea 

csoportvezető, Patkás János csoportvezető  

Időpontja: okt. 14. 

Környezetrendezés az 

„örökbefogadott” területeken 

felelős: Pilánné Ruzsa Ildikó kollégiumvezető, 

csoportvezetők 

Időpontja: okt. 20. 

Megemlékezés az 1956-os 

forradalom eseményeire 

felelősök: a csoportvezetők  

Időpontja: okt. 21. 

Közös filmnézés és a látottak 

megbeszélése 

felelősök: a csoportvezetők  
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November 

Előadás a fenntarthatóság 

témakörében – „Természetölelők” 

Egyesülete 

felelős: Pilánné Ruzsa Ildikó kollégiumvezető 

Időpontja: nov. 3. 

Vetélkedő a környezeti 

fenntarthatóság témakörében 

felelős: Pilánné Ruzsa Ildikó kollégiumvezető 

Időpontja: nov. 17. 

Ki mit tud? tehetségkutató verseny felelősök: csoportvezetők 

Időpontja: nov. 25. 

 

December 

Közös kollégiumi Mikulás-est a 9. 

évfolyam szervezésében 

felelős: Márkné Netye Andrea csoportvezető 

Időpontja: dec. 2. 

Házibajnokság – röplabda Czeglédi Mihály, pedagógiai asszisztens, Patkás 

János csoportvezető 

Időpontja: dec. 10. 

 

Január 

Kollégiumi pótszilveszter felelős: Pilánné Ruzsa Ildikó kollégiumvezető 

Időpontja: jan. 13. 

A magyar kultúra napja - 

megemlékezés 

felelős: Pilánné Ruzsa Ildikó kollégiumvezető 

Időpontja: jan. 19. 

Kollégiumi román est felelős: Pilánné Ruzsa Ildikó kollégiumvezető 

Időpontja: jan. 20. 

Házibajnokság: pingpong felelős: Czeglédi Mihály pedagógiai asszisztens 

Időpontja: jan. 27. 
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Február: 

Kollégiumi közgyűlés felelős: Pilánné Ruzsa Ildikó 

Időpontja: febr. 9. 

A kommunista és egyéb diktatúrák 

áldozatainak emléknapja 

felelősök: csoportvezetők 

Időpontja: febr. 16. 

Farsang (a járványügyi előírások 

függvénye) 

felelős: a DÖK, Patkás János csoportvezető 

Időpontja: 17. 

 

Március 

Megemlékezés 1848. március 15-re felelősök a csoportvezetők 

Időpontja: márc. 16. 

A víz világnapja alkalmából 

interaktív előadás tartása 

felelős: Pilánné Ruzsa Ildikó kollégiumvezető 

Időpontja: márc. 23. 

 

Április 

A magyar költészet napja – József 

Attilára emlékezünk 

felelősök: Pilánné Ruzsa Ildikó kollégiumvezető 

Időpontja: ápr. 11. 

A Föld napja” alkalmából: az 

intézményi környezet rendbetétele 

felelős: Pilánné Ruzsa Ildikó, kollégiumvezető 

Időpontja: ápr. 20. 

Megemlékezés a holocaust 

áldozatairól 

felelősök: csoportvezetők 

Időpontja: ápr. 23. 

Karaoke-est a 11. évfolyam 

szervezésében 

felelős: Bogdán Diana csoportvezető 

Időpontja: ápr. 28. 

 

Május 

Közös filmnézés felelősök: a csoportvezetők, kollégiumvezető 

Időpontja: máj. 12. 

Madarak és fák napja 

Kollégiumi kirándulás a Fehér-

Körös partjára 

felelős: Pilánné Ruzsa Ildikó kollégiumvezető felelős:  

Időpontja: máj. 19. 

Közös kollégiumi gyermeknap: 

kerti parti 

felelősök: a csoportvezetők, kollégiumvezető 

Időpontja: 26. 
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Június 

Sportol a kollégium felelősök: Czeglédi Mihály, Szentlélekiné Moldován 

Éva 

Időpontja: jún. 2. 

Megemlékezés a Nemzeti 

Összetartozás napjáról 

felelősök: csoportvezetők 

Időpontja: jún. 8. 

Tanévbúcsúztató disco felelős: Pilánné Ruzsa Ildikó kollégiumvezető 

Időpontja: jún. 9. 
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