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1. BEVEZETŐ 
 

 

Jogszabályok jegyzéke 
 

Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) 

http://www.komany.hu 

Törvények 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139880.226437 

 

1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról és érvényben lévő módosításai 

 

Egyházi Törvénykönyv 

II. Vatikáni Zsinat dokumentumai 

 

Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény [MK 

2012/172. (XII. 18.)] 

 

Magyarország 2013. évi központi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról 

szóló 2012. évi CXCVI. törvény [MK 2012/170. (XII. 15.)] 

 

A gyermekek védeleméről és a gyámügyi igazgatásról és módosításai 1997. évi XXXI. 

törvény 

 

A lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházról 1990. évi IV. törvény 

 

A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami 

fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény [MK 2012/164. (2012. XII.7.)] 

 

Az egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú törvények módosításáról szóló 2012. évi 

CCXV. törvény [MK 2012/180. (XII. 27.)] 

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=143164.222254 

 

 

1.1. A nevelési munkát meghatározó belső szabályozók:  
 

Óvodai nevelés országos Alapprogramja  

Az óvoda Helyi Pedagógiai Programja,   

Éves Munkaterv,  

SZMSZ,  

Önértékelési Program,  

Házirend , 

Munkaköri leírások 

 

A tervezés során figyelembe vettük: 

Vezetői beszámoló,  

Vezetői program, 

http://www.komany.hu/
http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139880.226437
http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=143164.222254


Szakmai munkaközösségek beszámolói, 

2019-2020. év végi értékelései, 

Belső ellenőrzések eredményei,  

Előző évi mérések eredményei, 

Önértékelési kézikönyv óvodák számára - OH kiadvány 

 

 



 

2020 – 2021. 
 

 
Ez év jelmondata: 

„Van itt egy gyermek …” (Jn 6,9). 

 
1.1. Kiemelt feladat: Közösségben a ránk bízott gyermekekért!! 

 

„Egy közösség értékei, mindig többek, mint az egyének összegei önmagában.” 

 
A ránk bízott gyermekek fejlesztése csak olyan közösségben válhat sikeressé, amely 

önzetlen, az egyént, a gyermeki személyiség sajátosságait részesíti előnyben. Az utóbbi 

években a pedagógusi munka a mi munkánk is nagy átalakuláson ment keresztül. Egyre nő 

a hátrányos helyzetben élő gyermekek száma, amelyek okai szerteágazóak. A gyermekek 

viselkedése, kiszolgáltatottsága és néhol kezelhetetlensége újabb és újabb feladatokat ró a 

nevelőtestületünkre. Megoldást keresünk a problémákra és saját pedagógiai 

hozzáállásunkat erősítve olykor átalakítva végezzük mindennapi munkánkat. Közösségi 

magatartásunkkal, összefogással, önzetlenséggel, közös gondolkodással egymást is 

erősítjük és a szülők a családok bevonásával a gyermekek egyéni fejlesztése, felzárkóztatása 

a célunk. 

 

Hirdetjük a gyermekközpontú, befogadó, szeretetteljes, érzelmi biztonságot nyújtó, óvodai 

légkört, egyenlő hozzáférés elvét. Valamint a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek 

esélyegyenlőtlenségének csökkentését, illetve esélyteremtését.  

A gyermekeket egyéni képességeik szerint neveljük, fejlesztjük képességeiket, készségeiket, 

megteremtve a következő életszakaszba (a kisiskolás korba) való átlépés belső pszichikus 

feltételeit.  

Hangsúlyozzuk a gyermeki jogok tiszteletben tartását, testi - lelki gondozását, az érzelmi 

biztonság megteremtését és az érzelmi erkölcsi és a közösségi nevelését, tiszteletben tartjuk a 

családi nevelés elsődlegességét.  

Mindennapi munkánk olyan életfeladat teljesítésére orientál, amelyben a gyermekek 

megtanulnak eligazodni szűkebb és tágabb környezetükben, megtanulnak, beszélni, 

tevékenykedni, együttműködni, magatartásformákat elsajátítani. Mindezt jól szervezett 

tevékenységekkel, nevelői segítséggel, a gyermek egészséges fejlődéséhez és fejlesztéséhez 

szükséges személyi, tárgyi környezettel a mindennapi élet feltételeivel, eszközeivel 

biztosítjuk.  

Pedagógiánk a hitéleti magatartás és elköteleződés kialakítására a környezeti tevékeny 

megismerésére, a kommunikációra, kooperációra, a játékra épít. Nevelésünk tartalma tehát 

minden, ami a gyermek környezetéből származó élmény, tapasztalat, ismeret. 

 

Folyamatos megújulásra és önfejlesztésre törekszünk pedagógiai munkánkban! 

 

Szent Pál Apostol: „Ne hasonuljatok a világhoz, hanem gondolkodásotokban, alakuljatok 

át! Az átalakulásunkkal felismerjük mi az Isten akarata?” 

 



1.2. Ez évi feladat: környezettudatosságra nevelés játékosan! 

 

Az utóbbi évek tapasztalatai alapján egyértelműsíthető, hogy a környezettudatosság 

kialakítására a környezeti nevelés fontosságára különös hangsúlyt kell helyeznünk 

óvodánkban.  Az elmúlt évben elnyertük a Zöld óvoda címet. Ezt a missziós feladatot a 

családok bevonásával kívánjuk megvalósítani, hiszen a gyermekek szemléletformálása során 

a családok mindennapjaiba is értékként jelenik meg környezetünk védelme és a 

fenntarthatóság megvalósítása.   

 A zöld óvoda olyan intézmény, ahol mindenki tisztában van a fenntarthatóság 

gondolatával. 

 Szellemiségében a környezeti nevelés alapján működik. 

 Mind az épület, mind a közösség már külső megjelenésében is sugározza, hogy itt 

„fenntartható közösség” él és dolgozik. 

 A helyi nevelési programban a környezeti nevelés hangsúlyozottan jelenik meg. 

 A gyerekek nevelése életkorhoz igazodó, tevékenységközpontú módszerekkel zajlik 

(sok-sok játékos tevékenység, szenzitív módszerek, életközösségek terepi 

tapasztaltatása stb.). 

 Az óvoda berendezése az egyszerűség, a takarékosság, a praktikusság jegyében 

készül, a helyi sajátosságot tükröző természetes anyagokból. 

 Minden csoportszobának egyéni hangulata, arculata van, sok-sok növénnyel, a 

természetsarokban a természet kincseivel. 

Ez a kritériumoknak való megfelelés nem csak ez évi feladat, hiszen a feltételrendszer 

kialakítása fokozatosan és folyamatosan a lehetőségek kihasználásával valósul majd meg. A 

Fenntartó nyilatkozatával támogatta a zöld óvoda cím elnyerését. 

 

 

1.3 Nagy hangsúlyt helyezünk továbbra is a családok bevonására a ,mindennapi 

életünkbe. 

  

„Minden a családban kezdődik.” 

„Család légy, ami Isten tervei szerint vagy!” 
  

A mottó alapja Szent II. János Pál pápa, Familiaris Consortio (A családi közösség) kezdetű 

1981-ben kiadott apostoli buzdítása https://uj.katolikus.hu/konyvtar.php?h=202 és Ferenc 

pápa, Amoris Laetitia (A szeretet öröme) kezdetű 2016-ban kiadott apostoli buzdítása, 

amelyekből érzékelhető, hogy minden a családban kezdődik. Jó és rossz egyaránt. Ezért is 

fontos, hogy intézményeink a rájuk bízott gyermekeket, minél jobban felkészítsék az Isten 

tervei szerint teljes és boldog családi életre. 

  

Rendkívül fontos mozzanat a mozgásban levés, a zarándoklás a családi élet 

értelmének megértéséhez. A pápa többször elismétli, hogy a családi élet folyamatos 

zarándoklat, ahol mindig előre kell nézni, nagy távlatokban kell gondolkodni, ahol 

soha nem szabad feladni az álmainkat, és ahol ízlelni és értékelni kell minden lépést, 

anélkül hogy tartanánk a jövőtől. A családban a zarándoklattal járó változásokat el kell 

fogadni, tudva, hogy tökéletlenek vagyunk és fejlődnünk kell.” 

 

Óvoda - család kapcsolata intézményünkben: 

A járvány időszakában a családokkal kialakított eddigi kapcsolatunka tovább erősítjük 

és közösen a nyugalom fenntartása érdekében, folyamatos rövid szóbeli vagy online 

tájékoztatási kötelezettségeinknek eleget téve végezzük munkánkat. 

Kapcsolattartásunk célja nem járványos időszakban: 

https://uj.katolikus.hu/konyvtar.php?h=202


 A közös programokkal, tevékenységekkel mélyüljön az összetartozás érzése. 

 Az óvoda által szervezett programokon a szülők nagyobb mértékű bevonása az óvodai 

életbe, ebben az évben különös hangsúllyal a környezettudatosságra a családok körében is.  

  A szülői értekezletek témaválasztásával a pedagógusok vegyék figyelembe a szülők 

igényeit. Témaválasztás felajánlása. 

 

Feladatunk: 

 Az eddig elért eredmények szinten tartása, megőrzése, megvalósítása. Az óvoda 

menedzselésének előtérbe helyezése, szervezeti kultúra fejlesztése, közös programok 

szervezése, a szülők igényeinek megfelelő betekintés biztosítása. 

 Minden csoport legalább egy közös munkadélutánt szervez szabadon választott témában a 

szülők bevonásával. 

 Magatartásunkat nyitottság, empátia, türelem és teljes diszkréció jellemezze. 

 Nyújtsunk tájékoztatást arról, hogy a család mindennapjaiban miként tudnánk a gyermek 

fejlődését elősegíteni. 

  

Kapcsolattartás formái –  

Szeptembertől kezdődően a kialakult járvány helyzet miatt a beszoktatás szigorú előírások 

szerint történik, de a nyugalom fenntartásával. 

1. Beszoktatás  

Célja: a gyermek megismerkedjen az új környezettel, az óvoda dolgozóival szokásokkal. 

Feladatunk: biztonságot nyújtó, nyugodt, szeretetteljes, családias légkör megtapasztalása. 

  

2. Szülői értekezletek Online kapcsolattartási formában zárt csoportban, a járvány 

időszakában. 

Célja: megismerhesse az óvoda feladatait, tartalmi életét, a gyermekcsoporttal kapcsolatos 

feladatokat, aktuális célokat. Minden óvodai csoportban egy nevelési évben kettő szülői 

értekezletet tartunk, melynek időpontjáról az értekezlet előtt 10 nappal a faliújságon kapnak 

tájékoztatást a szülők. 

  

3. Fogadóórák 1 félévben szigorú járványügyi előírások betartásával. 

Célja: reális és diszkrét tájékoztatás a gyermek fejlettségéről évente 2 alkalommal. 

Segítségnyújtás egyéni nevelési problémák megoldásában. 

Tanköteles korú gyermekek szüleivel fogadóórák megtartása január 30-ig. 

Óvodaköteles gyermekek szüleivel fogadóórák megtartása május 31- ig. 

Fogadóórát kezdeményezhet a szülő, óvodapedagógus szükség szerint előzetes egyeztetés 

alapján. 

  

4. Nyílt napok csak a 2021 tavaszi időszakban 

Célja: a szülők megismerkedhessenek az óvodában folyó nevelőmunkával, szokásokkal. 

Megfigyelhesse gyermeke közösséghez való viszonyát, benne elfoglalt helyét. 

Tervezett családi nap időpontja: (április és május hónapban)  

 

5. A szülőkkel szervezett közös programok 2020 decemberéig a járvány időszakában nem 

szervezünk közös rendezvényeket. 

Célja: a jó partneri kapcsolat, kölcsönös bizalom, segítőszándék kialakítása. 

Feladatunk: színvonalas programok szervezése a szülők bevonásával (kirándulások, 

színházlátogatások, munkadélután, autómentes sportnap, farsang, nagyok búcsúztatása stb.). 

Az óvoda belső életéről a faliújságok, óvodánk honlapja adnak felvilágosítást. Tartalma, 

stílusa motiváló, felhívó jellegű, szemléletformáló legyen. 

 

 



1.4. Hagyományőrző tevékenységek folytatása, jeles napok és a gyermektánc csoport 

működtetésével. 

 

A hagyományőrzés rendszeres és tudatos beépítésével az óvodai nevelői munkánkba érzelmi, 

esztétikai, erkölcsi, ezen belül a szülőföld iránti szeretet valósítunk meg. Nem külön témaként 

kell alkalmazzuk, hanem az óvodai nevelés komplex részeként. Beépítjük ünnepeinkbe, 

hétköznapjainkba, beszélgetéseinkbe, barkácsolásokba, ének-zenei foglalkozásainkba, 

mozgásos játékokba. Továbbra is a tehetséggondozás keretin belül a néptánc népi játékokkal 

ismerkednek a nagycsoportosok. 

A néphagyományhoz kapcsolódóan átélt tevékenységek a közös élmény erejével hatnak a 

gyermekre, erősítik a közösséghez tartozás érzését. Nem csak érzelmi kötődés. Nem csak 

érzelmi kötődés, hanem egy komplex személyiség fejlődés elősegítői. Ezen belül a közös 

alkotás öröme – közösségformáló erő. Nagykörű a kunság a falusi hagyományok átörökítése 

létfontosságú rohanó világunkban a felnövekvő nemzedék, óvodásaink számára. 

 

2. ÓVODÁNK HELYZETKÉPE-HELYZETELEMZÉS 

 

OM azonosító: 201781 

2.1.Alapító Okirat szerinti intézménnyel kapcsolatos általános adatok 

Az intézmény neve, székhelye: 

Hivatalos neve: Petrovay György Katolikus Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, 

Óvoda  

Rövid neve: Petrovay Katolikus Általános Iskola, Óvoda  

Rövidített neve: Petrovay Kat. Ált. Isk.  

Székhelye: 5065 Nagykörű, Rákóczi út 22-24.  

OM azonosító:201781 

Alapítás éve: 2012. 

Az intézmény felügyeleti szerve: Egri Főegyházmegye  

3300 Eger, Széchenyi u. 1. 

Tagintézmény neve és címe:  

Cseresznyevirág Katolikus Óvoda 5065 Nagykörű Május 1. út 7. 

Telefon: 0656/494-295 

Email címe: cserovi@gmail.com 

Elérhetősége: http://www.petrovaykataltisk.hu/ 

Tagintézmény vezető: G Nagyné Récsányi Zsuzsanna 

 

2.2. Személyi feltételek: 

Az új köznevelési törvény alapján megfelelő dolgozói létszámmal biztosítjuk a gyermekek 

ellátását.  

mailto:cserovi@gmail.com
http://www.petrovaykataltisk.hu/


A személyi ellátottságunk szakirányú, előírás szerinti minden területen. 6 fő óvónő és 3 fő 

dajka foglalkozik a gyermekekkel. 

Ebből 1 fő óvodai tagintézmény vezető,  

1 fő vezető helyettes,  

4 fő óvodapedagógus.  

Külön értékelendő, hogy minden óvodapedagógusunk vagy több diplomás, vagy már 

szakvizsgázott különböző területeken. A továbbtanulások kapcsán továbbra is előtérbe helyezzük a 

differenciáló, az egyéni tanulási utak kialakítását célzó nevelés és tanulástámogató eljárásokat, a 

hatékony gyermeki, egyéni fejlesztés érdekében.  

 Szakképzettségek: 

1 fő óvodapedagógusi diploma, gyermektánc az óvodában és vezető óvodapedagógus, 

mesterpedagógus szakvégzettség  

1 fő óvodapedagógusi diploma és nyelv és beszédfejlesztő szakvizsga, 100% - pedagógus 

minősítés 

1 fő óvodapedagógusi diploma és gyermektánc az óvodában szakvizsga 96%-os pedagógus 

minősítés 

1 fő óvodapedagógusi diploma és mentálhigiéné az óvodában szakvizsga, 98%-os pedagógus 

minősítés 

1 fő óvodapedagógusi diploma 

1 fő óvodapedagógusi diploma (nyugdíjas kolléganő) 

1 fő óvodapedagógusi diploma és hit és erkölcstan oktató szakvizsga. (GYED) 

Az alap állományú kinevezett óvodapedagógusaink közül a 2020-2021 nevelési évben 1 

kolléganő GYED- en tartózkodik gyermekével, így ebben a nevelési évben 1  fő szerződéses 

óvodapedagógus látja el a szakirányú feladatokat. A GYED-en lévő kolléganő ellátja a 

hitoktatói feladatokat heti 5 órában minden korcsoportban. 

Technikai alkalmazásban 3 fő képesített dajka dolgozik, - valamint 1 fő takarítónő és 1 fő 

konyhalány 1 fő pedagógiai kisegítő évente néhány hónapban a közmunka program keretében 

segíti a munkájukat.  

2020. szeptembertől indítható csoportok száma: 3 csoport 90 fő 

Betöltött férőhelyek száma: az óvodai beiratkozás alapján: 75 fő 

2.3. Tárgyi feltételeink: 

Tárgyi feltételeink biztosítják a gyermekek mozgás- és játékigényeinek kielégítését, 

elhelyezésük hozzáférhető. Felszereltségünk megfelel a gyermek, változó testméretének, 

egészségük megőrzése érdekében a biztonságos, a baleset-megelőzést szolgálja. Az önálló 



tapasztalatszerzéshez a játékhoz és egyéb tevékenységekhez biztosítjuk az életkornak és a 

gyermekek egyéni képességeinek megfelelő eszközöket. 

 Az óvodai munkatársaknak megfelelő munkakörnyezetet biztosítunk, valamint lehetőséget 

teremtünk a szülők fogadására.  

A szakmai munka színvonalának szinten tartása és fejlesztése érdekében kiemelt figyelmet 

fordítunk és keressük a lehetőségeket arra, hogy intézményünk tárgyi feltételeit folyamatosan 

bővítsük. A dolgozók munkáját segítik: CD-lejátszók, digitális fényképezőgépek, számítógép, 

projektor, videó kamera, nyomtató, fénymásoló, iratmegsemmisítő. 

Óvodánk háromcsoportos, modern épület, amely rendelkezik az uniós előírásokkal. A 

csoportszobák 50 m2 alapterületűek. Minden csoporthoz külön öltöző, előszoba és fürdőszoba 

tartozik.  

Óvodánk távolabb a forgalmas főúttól, szép nagy zöld, füves–fás udvarral körülvéve 

található. 

Közelünkben van a Petrovay  György Katolikus Általános Iskola, Cseresznyemag Bölcsőde, 

Polgármesteri hivatal, Orvosi rendelő, Művelődési Ház. 

Az udvaron és a fedett teraszon a mozgásos játékok mellett manuális tevékenységeket is 

végezhetnek a gyerekek, udvarunk fa játékokkal, szabványnak megfelelő játékokkal jól 

felszerelt előkerttel és hátsókerttel rendelkezik. Az udvari játékokat rendszeresen átvizsgáljuk 

balesetvédelmi szempontból és szükség szerint javíttatjuk. A 2020 év nyarán a teljes fa udvari 

játék és felszerelés lefestésre került állag megóvás szempontjából. Az udvarok talaja füves, 

kisebb területen szilárd burkolatú illetve homokos. Az udvari játékok minősége, időtállósága 

változó. Az elhasználódott játékokat a lehetőségekhez mérten cseréljük: idén két játék cseréje 

vált szükségessé. ( mókus kerék, lengőhidas mászóka.) 

Az óvodapedagógusok munkáját segítő eszközök: 

Folyamatosan fejlesztjük tárgyi környezetünket természetes anyagok felhasználásával, 

Fenntartói támogatással vagy pályázati forrásból. ( Esélyegyenlőségi pályázat.) 

2.4.Integrált nevelés az óvodában: 

Intézményünk alapító okirata alapján integráló intézmény. A vezetői program kiemelt feladata 

a korai felismerés, és a szakemberekkel történő szoros szakmai együttműködés. A szülők 

tájékoztatása, az elfogadás folyamatának segítése a pedagógus – vezető – gyógypedagógus 

közös felelőssége, és feladata. A logopédiai ellátás a Szolnok Városi Szakszolgálat utazó 



szakembereivel valósul meg. Az SNI gyermekek fejlesztése gyógypedagógus tanár 

segítségével történik. 

Minden fejlesztést a gyerekek, az óvodai nyitva tartás idején kapnak meg többnyire a délelőtti 

időszakban. 

2. NYÁRI ÉLET ÉRTÉKELÉSE 

Nyári életünk az eddigiektől merőben eltért a Covid 19 vírus veszélyeztetettsége miatt. A 

tavaszi időszakban a karantént követően fokozatosan tértek vissza a nyári oviba a gyermekek. 

Nagy odafigyeléssel és törődéssel törekedtek a munkatársak a gyermekek élményhez 

juttatásához, a barátságos vidám nyári élet gazdagításához, színesítéséhez. A sok szabad játék, 

kézműves foglalkozás, mozgásos tevékenységek mellett, minden nap felcsendült az ének, és 

az elhangzott sok mese is mind gazdagította érzelmi életünket. A reggeli lelki percek, imák 

segítették az egymásra figyelést, a fokozottabb törődést is, hiszen nem a megszokott csoport 

közösségben voltak a gyermekek, hanem más társakkal és felnőttekkel, összevont 

csoportokban, igyekeztünk a félelemmentes, nyugodt óvodai életet biztosítani számukra. 

A friss levegőn való – időjárásnak megfelelő – tartózkodás, a sok mozgás, vizes 

játék, pancsolás, edzetté tette a gyermekeket. 

A munkatársak körültekintően végezték nevelőmunkájukat, különös hangsúllyal betartva a 

higiéniás előírásokat. Baleset, járványos, fertőző megbetegedés az óvodában nem volt, a 

gyermekek örömmel jöttek óvodába. 

A takarítási hónapban, augusztusban utolsó 2 hetében a dajka nénik az óvodai épületet teljes 

egészében a fertőtlenítő alapos takarítást végeztek, segítségükre volt a karbantartó – udvaros 

munkatárs, aki saját feladata elvégzése mellett, a nehezebb munkafolyamatokban segítette 

őket. 

 

 

 



4. NEVELÉSI ÉV ALAPADATAI 

4.1.Szünetek időtartama 

Az óvodában a nevelési év 2020. szeptember 1-től – 2021. augusztus 31-ig tart, 

Az óvoda kötelező zárása: 4 hét augusztus hónapban 

Nyitó nevelőtestületi értekezlet: 2020. augusztus 31. 08 óra 

 

 

A 2020/2021-as tanítási, szorgalmi időszak alapesetben  

2020. szeptember 1-én, kedden kezdődik és 2021. május 28-a péntekig tart.  

Az iskolai szünetek az óvodánk nyitva tartását nem befolyásolják, a szülői igények felmérése 

után csoportösszevonásra kerülhet sor.  

Az óvoda nyári zárásának tervezett időpontja 2021. augusztus 2.- augusztus 27.-ig. 

 A nyári zárva tartásról február 15-ig értesítjük a szülőket.  

 

Munkaszüneti napok, munkarendre vonatkozó rendeletek 

Magyar Közlöny/A 2020/2021. tanév rendjéről szóló Emmi-rendelet 

Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. október 22. (csütörtök), a szünet utáni első tanítási 

nap. 2020. november 2. (hétfő). 

A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. december 18. (péntek), a szünet utáni első tanítási 

nap 2021. január 4. (hétfő).   

A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. március 31. (szerda), a szünet utáni első tanítási 

nap 2021. április 7. (szerda) 

4.2.Fogadó órák: 
    

 

A vezető óvónő fogadóórái minden hónap első hétfőjén: 13-15 óráig tartanak.  

 

Az óvónők kéthetente tartanak fogadóórákat illetve előzetes egyeztetés alkalmával a délutáni 

pihenő alakalmával. Nincs fogadóóra abban a hónapban, amikor a csoportokban szülői 

értekezletet tartanak. 

 

Az óvodavezető helyettesítése 

Az óvodavezetőt szabadsága és betegsége vagy tartós távolléte alatt, valamint hivatalos 

távolléte esetén gazdasági, és munkaügyi eljárásokban a gazdasági vezető, pedagógiai 



ügyekben Kiss Piroska óvodapedagógus helyettesíti. 

4.3.Óvodapedagógusi hiányzások helyettesítési rendje: 

 

- A bejelentett hiányzó pedagógust az első két munkanap a csoportos kolleganő 

helyettesíti. 

- A távollét bejelentése legalább a hiányzást megelőző két nap. 

- Huzamosabb hiányzás esetén, túlmunkával, csoport összevonással vagy kijelölt  

            helyettesítővel pótoljuk a kieső pedagógus munka végzését. 

- A túlmunka vagy helyettesítés elrendelése az intézményvezető rendeli el, az 

óvodavezető tájékoztatását figyelembe véve 

- Csoportösszevonás csak az óvodavezető engedélyével történhet. 

A COVID 19 járvány időszakában az a pedagógus, aki bármilyen betegség miatt otthon 

marad, a háziorvos vagy kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel mehet 

újra az intézménybe. Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által 

kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni. 

 

4.4.. Csoportbeosztások 
 

A csoportok szervezésének elvei: 

 

 Azonos korosztály szervezésére törekszünk, de vegyes csoportok is kialakulnak a 

beiratkozások és az iskolakezdők számának aránytalansága miatt  

 Figyelembe vesszük továbbá: a törvényi létszám előírásokat. 

 

Csoportok Beírt létszám Óvodapedagógusok Dajkák 

Mókus csoport 

 
25 fő 

Récsányi Erika 

Kertész Gabriella 

Kóródi Károlyné 

Méhecske csoport 

 
25 fő 

Kiss Piroska 

G Nagyné Récsányi 

Zsuzsanna 

Kissné Gazdag Piroska 

 

Süni csoport 

 

25 fő 

Sári-Gara Hajnalka 

Vágási Kálmánné 

Pomázi Ferencné 

4.5.. Statisztikai adatok: 
 

Gyermek 

létszám 

Hátrányos 

helyzetű 

Halmozottan 

hátrányos 

helyzetű 

BTMN SNI Gyermekvédelmi 

kedvezményben 

részesül 

75 fő 27 fő 8 fő 0 0 fő 42 fő 

 

 

Célunk, hogy a speciális szükségletű gyermekek léte, nevelése és fejlesztése illeszkedjen az 

óvodai nevelésünk egészébe.  

Mivel minden gyerek más, ezért szemléletünk alapja a differenciálás, amely egyes esetekben 

részben az óvodapedagógus, részben más szakemberek által nyújtott speciális bánásmóddal 



egészül ki. Programunk felfogása szerint: minden kisgyerek fejleszthető, a gyermek meglévő 

képességeiből indulunk ki, azon képességeket, amelyeknek fejlődése részleges zavart 

szenvedett és/vagy késve jelentkezett, szükséges segíteni, támogatni, fejleszteni. Mindezen 

törekvésünket segíti, hogy fenntartási időszakában vagyunk az „EFOP-3.1.3-16-2016-00001 

Társadalmi felzárkózási és integrációs köznevelési intézkedések támogatása (Esélyteremtő 

óvoda)” projektnek, melynek megvalósítsa intézményünkben 2018.. szeptemberétől kezdődött. 

Nevelés során igénybe vehető szakemberek 

- Logopédus heti egy alkalommal 

- Gyermeksegítő szociálpedagógus heti egy alkalommal 

- Védőnői látogatások, heti egy alkalommal 

 

5. KIEMELT CÉLJAINK, FELADATAINK 

Elsődleges cél: 

- A gyermekek mindenekfelett álló érdekeinek tiszteletben tartásával a nyugodt, és 

kiegyensúlyozott légkör biztosítása. 

- Törvényes és színvonalas intézményműködés biztosítása. 

- A COVID 19 járvánnyal összefüggésben hozott intézkedések betartása és 

betartatása. 

- A nyugodt és félelemmentes munkavégzés és óvodai nevelés biztosítása a 

mindennapokban. 

- Közösségi magatartásunk , együtt gondolkodásunk erősítése a önzetlen, 

esélyteremtő pedagógia erősítése. 

További céljaink: 

- Vallásos és nemzeti kultúránk közvetítése által a gyermeki személyiség 

harmonikus testi, szellemi, érzelmi fejlődésének elősegítése, gazdagítása, képességek 

kibontakoztatása. 

- Keresztény kultúránk és magyarságunk hagyományainak feltárása az ünnepek 

üzenete által. 

- A gyermekben a természet iránti fogékonyság, hagyományok és a hitre való 

nyitottság  megalapozása – fenntarthatóság, környezettudatosság megalapozása 

- A nevelési programban rögzített értékrendszerek, nevelési elvek gyakorlati - szakmai    

            munkában való megjelenítése 

- Olyan feltételrendszer biztosítása, mely lehetővé teszi a köznevelés új kihívásainak,  

            valamint jogszabályi változásoknak megfelelő eredményes, sikeres gyakorlatot. 

- A Zöld óvodaként a feltételrendszer kialakítása és a megvalósítása folyamatosan. 

A célok elérését támogató kiemelt feladataink: 

- Az erkölcsi és vallási nevelés kiemelt feladatunk, amely a lelki percek témáiban 



valósul meg napi rendszerességgel, kötelező formában. 

- A keresztény családi nevelés segítése a szülők felé. 

-  Az intézményvezetés felelőssége a nevelőtestület tagjai körében a sikeres vezetői és 

intézményi tanfelügyeleti ellenőrzések után a pedagógus önértékelések folyamatának 

lebonyolítása, ha szükséges, a tevékenységlátogatási, dokumentumellenőrzési 

intézményi gyakorlat megújítása. 

- A pedagógusok felelőssége abban áll, hogy ebben az önértékelési folyamatban aktívan 

részt vegyenek, pedagógiai kompetenciájukat, hivatásszeretetüket bizonyítsák, hiszen 

az egész intézményről alkotott kép az egyes pedagógusok és a vezetés 

összteljesítményét mutatja. 

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. 

Rövid távú feladataink  

- A köznevelési törvényben meghatározott feladatok folyamatos áttekintése és 

határidőben történő megvalósítása. 

- COVID 19 járványügyi intézkedések betartása és betartatása. 

- Nyugodt óvodai nevelés biztosítása a Krisztusba vetett hitünk erősítése által. 

- Pályázati erőforrások felkutatása és kihasználása 

- Az elmúlt évben létrehozott, Esélyteremtő munkacsoport működtetése 

- Környezettudatos magatartás kialakítására nevelés - tudatos környezetszervezés  

-    DIFER mérőeszköz alkalmazása a gyermekek állapotfelmérése céljából. 

-    Neveltségi mutatók meghatározása 

- A szülőkkel való partneri együttműködés erősítése, új kapcsolati formák keresése, a 

szülői javaslatok felelős mérlegelése. 

- A tehetséggondozás intézményi megvalósítása, tehetségműhely kialakítása a 

nagycsoportos korosztály körében.(néptánc,népi játék..) 

- Intézményi honlapon óvodánkra vonatkozó oldalak folyamatos frissítése. 

Középtávú feladataink 
- Az intézménnyel kapcsolatos elvárások változásának figyelemmel kísérése. 

- A BECS munkájának összehangolása, pedagógus önértékelésre folytatása. 

- Az életpályamodell törvényi előírásainak, figyelemmel kísérése, a nevelőtestület 

tájékoztatása, a jelentkezések regisztrálása. 

- Külső és belső továbbképzési lehetőség szervezése, a nagykörűi Cseresznyevirág 



Katolikus Óvodával szakmai napok rendezése. 

- Minden évben a beiskolázási terv elkészítése 

- Együttműködés bővítése 2021 tavaszán – a már Zöld óvodai címmel rendelkező 

óvodákkal szakmai kapcsolat kialakítása.(Szolnoki Mustármag Óvoda) 

Hosszú távú feladataink 

- Pedagógiai Programunk megvalósulásának és fenntarthatóságának folyamatos 

vizsgálata, szükséges korrekciók, kiegészítések, módosítások elvégzése. 

- Az egymástól való tanulás lehetőségeinek további megteremtése, szélesebb körű 

tevékenységek biztosításával. 

- A szülőkkel, családokkal és partnereinkkel való kapcsolat mélyítése érdekében 

tovább kell erősíteni azokat az együttműködési formákat, melyek hatására reális 

képet kaphatnak intézményünk nevelőmunkájáról, értékeinkről, 

hagyományainkról. Családok bevonása a hitéleti tevékenységekbe is a templom 

látogatások során. 

Pedagógiai feladatok: 

- Mindhárom csoportban a hittan-oktatás megszervezése. 

- OVIPED adminisztrációs rendszer alkalmazása a mindennapokban. 

- Felzárkóztató, egyéni foglalkozások megteremtése, differenciált fejlesztés. 

- Esélyegyenlőség megteremtése. 

- Tehetséggondozás 

- Óvoda-iskola kapcsolat újszerű értelmezése, az átmenet megkönnyítése, szoros 

együttműködés az iskolával, visszacsatolás. 

- Mozgáskotta: minden csoport kidolgozza a saját éves dokumentációját 

- Az ünnepek és a közös programok megvalósítása. 

- Logopédiai Szakszolgálat igénybevétele.  

-  

6. NEVELŐTESTÜLETI ÉRTEKEZLETEK 

 Szent Pál Apostol: „Ne hasonuljatok a világhoz, hanem gondolkodásotokban, 

alakuljatok át! Az átalakulásunkkal felismerjük mi az Isten akarata?” 

A nevelőtestület pedagógiai célra a törvényileg engedélyezett hat munkanapot nevelés 

nélküli munkanapként használ fel. 

 

6.1.Nevelés nélküli munkanapok,  amelyeket a tavaszi időszakban használunk föl 

 

 Esemény / téma Felelős Határidő 



1.  
Lelki nap – Nagycsütörtök 

Bekapcsolódás az ünnepi 

szertartásokba  
 

G Nagyné Récsányi 

Zsuzsanna 

Kiss Piroska 

2021. március  

2. 

 

 

Partnerkapcsolat erősítése a Kenderesi 

katolikus óvodával, látogatás és eszmecsere 

közös szakmai nap a nagykörűi óvodai 

nevelőtestület: Esélyteremtés, 

hátránycsökkentés az óvodáinkban. tavaszi 

szünet meghosszabbítása 

G Nagyné Récsányi 

Zsuzsanna 
2021. április  

 

7. TOVÁBBKÉPZÉSEK 

 
7.1.Részvétel külső szakmai továbbképzéseken 

 

Amint lehetőség lesz a  KAPI által felkínált lehetőségeket ragadjuk meg a Zöld óvoda a 

környezeti nevelés, témakörökben. Amennyiben lehetséges az egyházmegyénk óvodáival 

kialakított jó kapcsolatnak köszönhetően hospitálási lehetőségeket teremtünk és tovább 

bővítjük meglévő szakmai ismereteinket.  

A 2 kolléganőnek van továbbképzési kötelezettsége, így az elkövetkező évben is részt 

kívánunk venni a Szolnoki Pedagógiai Intézet és a KPI által szervezett képzéseken és 

előadásokon. 

A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus alkalmából meghirdetett programsorozaton 

való részvétel. 

7.2. Kötelező belső továbbképzések 

Időpont Téma Felelős 

2020. augusztus 

 

Munkavédelmi oktatás minden dolgozó 

részére 

 

Munkavédelmi megbízott és 

Kiss Piroska 

2020. szeptember 
Tűzvédelmi oktatás minden dolgozó 

részére 

 

Munkavédelmi megbízott és 

Kiss Piroska 

 

Az intézményünk folyamatosan kapcsolatban van Forgács Gábor munkavédelmi és 

tűzvédelmi szakemberrel is. 

 

8. BELSŐ SZAKMAI NAPOK: 
„Egy közösség értékei, mindig többek, mint az egyének összegei önmagában.” 

 

Minden tervezett feladatunkat a nevelési év mottója hatja át: „Van itt egy gyermek!” akit, 

önzetlen pedagógiai munkákkal segítünk és támogatunk fejlődésében. 

 



 

Szakmai és nyílt napok 

 

Időpont Téma Felelős 

 

 

2020. szeptember  

 

 

 

COIVID 19 járvánnyal kapcsolatos 

intézkedések ismertetése és gyakorlati 

alkalmazási, felelősök kijelölése. 

 

 

 

G Nagyné Récsányi 

Zsuzsanna 

2020. október 

Hitélet  „ Van itt egy gyermek!” 

Az egész óvodai életet áthatva a gyermekek és 

munkatársak hitének ébresztése, megújítása és 

erősítése – a járvány okozta aggodalmak 

feloldása a hit erejével. 

 

A lelki alkalmak szervezésével törekedünk a 

feltöltődésre, az imában való elmélyülésre és a 

teológiai ismeretek bővítésére. 
 

 

 

 

 

G Nagyné Récsányi 

Zsuzsanna 

Fejes János plébános 

2020. október 

Közösségi munkánk és pedagógiánk erősítése az 

esélyteremtés, felzárkóztatás érdekében.  

Hivatástudatunk erősítése. - ÉRTÉKEINK!!! 

 

„Egy közösség értékei, mindig többek, mint az 

egyének összegei önmagában.” 

 

G Nagyné Récsányi 

Zsuzsanna 

 

 

2021. február 

 

Az egészséges életmód- környezettudatosság – 

egészségre nevelés 

A testi – lelki – szellemi fejlődés segítése  

- Egészséges óvodai környezet 

- Szokások kialakítása 

- Egészség megőrzése, megbecsülése 

- Káros hatások kivédése 
 

 

 

 

 

Sári-Gara Hajnalka 

2021. március 
Családok bevonása a Nagyböjti időszakba! Lelki 

életünk az elcsendesedés.  

Fejes János Plébános 

Kertész Gabriella 

2021.április  

Anyanyelvi, értelmi fejlesztés Valamennyi 

tevékenységi forma keretében megvalósítandó 

feladat az anyanyelvi nevelés, melynek 

mintaadója az óvodai nevelőközösség 

beszédkultúrája  
- Az anyanyelv szeretetére nevelés 
- A gyermeki kommunikáció 

metakommunikáció fejlesztése  
- Beszédhibák felismerése – szakemberrel való 

együttműködés 

Anyanyelvi játékok alkalmazása – 

szókincsbővítés – tisztább hangképzés 

 

Récsányi Erika 



2021. április 

Értelmi nevelés  
Tehetséggondozás – fejlődésben elmaradt 

gyermekek segítése 

A környezet jelenségeinek, tárgyainak, 

tulajdonságainak, mennyiségi viszonyainak, 

normáinak rendezésére való képesség fejlesztése 

 

Kiss Piroska 

 

 

9. KÜLSŐ SZAKMAI NAPOK 

 
A COVID 19 járvány időszakában online kapcsolattartással valósulnak meg.  

 

 

 

11. ÓVÓNŐI ÉRTEKEZLETEK 
 

Az aktuális feladataink végrehajtását illetve az esetleges a változások folyamatát 

nevelőtestületi értekezleteken vitatjuk meg ahol testületünk hatékonyan megtervezni, 

értékelni az elvégzett illetve jövőbeni feladatokat. 

 

Óvónői értekezleteinket minden héten hétfői napokon13,00 – 14.30 óráig tartjuk. 

Az éppen délutános óvónők 14.30 órakor visszamennek a csoportokba, biztosítva a csendes 

pihenő utáni ébresztés nyugodt feltételeit. Az információk megfelelő áramlásáról a 

továbbiakban is jelenlévők gondoskodnak. 

A nevelőtestületen belül előfordulhatnak a szakmai egyeztetések során érdekellentétek, illetve 

nézet különbségek, amit igyekszem tárgyilagosan és reálisan megoldani az intézményi célokat 

és feladatokat szem előtt tartva. Az ilyen esetekben a szóbeli megbeszéléseket igyekszem 

előtérbe helyezni mivel a személyes beszélgetések során lehetőség nyílik a vélemények 

megvitatására és a közös megoldás kidolgozására. 

  

10.  SZAKMAI MUNKACSOPORTJAINK  

Időpont Elnevezés Résztvevők 

Havonta megbeszélés 

Óvodai munkaközösség: 

Esélyteremtő és hátránycsökkentő és 

gyermekvédelmi kapcsolattartó 

munkacsoport 

G Nagyné Récsányi Zsuzsa 

Kiss Piroska     

Sári-Gara Hajnalka 

Récsányi Erika 

Kertész Gabriella 

Vágási Kálmánné 

Havonta  

Be óvodázást, óvoda- iskola 

átmenetet segítő, óvodai hiányzást 

csökkentő - munkacsoport 

G Nagyné R. Zsuzsa  

Sári-Gara Hajnalka m.cs.v. 

Récsányi Erika  

Havonta  

Fejlesztési, képességfejlesztő- 

munkacsoport, Belső ellenőrzési 

munkacsoport 

G Nagyné R. Zsuzsa  

Récsányi Erika    m.cs vez. 

Kertész Gabriella 



12.INTÉZMÉNYI  FELADATOK:                                                  

Üzemi tanácstag:                                Récsányi Erika 

Honlap szerkesztés:    Sári-Gara Hajnalka 

Beiskolázási terv:    G Nagyné Récsányi Zsuzsanna 

Teljes körű beóvodázási terv:  Sári-Gara Hajnalka 

SZMSZ:     G. Nagyné Récsányi Zsuzsanna 

Munkaköri leírások:               G Nagyné Récsányi Zsuzsanna 

Szabadság nyilvántartás:   G Nagyné Récsányi Zsuzsanna 

Pályázatfigyelés:     Kiss Piroska 

Pedagógus életpálya modell:              G Nagyné Récsányi Zsuzsanna 

Pedagógiai Program:               G Nagyné Récsányi Zsuzsanna 

Házirend:      Kiss Piroska 

Önértékelések végrehajtatása koordinálása: Récsányi Erika 

Szakvélemények felülvizsgálata:       Kertész Gabriella 

Óvodai szakvélemények elkészítése: G. Nagyné Récsányi Zsuzsanna 

13.NYÍLT NAPOK MŰHELY NAPOK-GYAKORLATI BEMUTATÓK. 

SZÜLŐI ÉRTEKEZLETEK 

13..1.Műhely napok belső hospitálási rendszer működtetése. 

 Bemutatót tartja: Récsányi Erika 

 Téma: Ép testben ép lélek! – környezeti és mozgásos nevelés 

 Bemutató ideje: 2021. február 

 Bemutató helye: Mókus csoport 

 

 Bemutatót tartja: Kertész Gabriella 

 Téma: Itt a farsang áll a bál! – ábrázolás kézimunka 

 Bemutató ideje:2021. február 

 Bemutató helye: Süni csoport 

 

 Bemutatót tartja: Kiss Piroska 

 Téma: Tavaszi ünnepkör- Pünkösd- hitéleti nevelés 



 Bemutató ideje: 2021. május 

 Bemutató helye: Méhecske csoport 

13.2.Nyílt napok: 

A tavaszi időszakban minden óvodai csoportban tervezünk nyílt napot a szülők részére, ahol 

betekintést nyernek a mindennapi szakmai munkánkba. Ezek időpontját az 

óvodapedagógusok jelölik ki. 

Nyílt napot szervezünk továbbá a bölcsődés gyermekeknek és szüleiknek illetve, a leendő 

óvodásainknak és szüleiknek is a zökkenőmentes óvodakezdés érdekében. 

 13.3.Szülői értekezletek időpontja:  

Minden óvodai csoportban a nevelési évben 2 szülői értekezletet tartunk 

2020. szeptember évindító szülői értekezlet online tájékoztatással. 

 2021. április.08. (iskola előkészítő fórum a leendő 1 osztályos gyermekek szülei számára.) 

2021. május 10.(évzáró szülői értekezlet) 

Az értekezletek időpontját az óvónő az adott óvodai csoport programjához igazítja, a 

Szülői Munkaközösséggel egyeztetve. Az értekezletekről jegyzőkönyv készül. 

14. KÜLSŐ KAPCSOLATOK 

Az évindító első szülői értekezleten az intézményvezető ismerteti a Házirendet, a 

Pedagógiai Programot és az SZMSZ alapján az intézmény működésével kapcsolatos 

információkat: 

Az együttműködés 

formái  
Az együttműködés tartalma  Az együttműködés résztvevője  

Gyermek  Szülő  Pedagógus  

Családlátogatás  

Kiscsoportosok megismerése 

otthonukban a többi korcsoportnál 

alkalomszerűen a nyári időszakban. 

A gyermek élet- lakó 

körülményeinek, valamint a szülők 

neveléssel összefüggő 

szemléletének megismerése.  

X  X  X  

Szülői értekezlet  

A csoportot érintő kérdésekben a 

szülők informálása, egy-egy 

nevelési probléma közös 

feldolgozása. Szülők bevonása 

motiválása az együttműködés 

kiszélesítése kölcsönös vélemény 

nyilvánítások. 

  X  X  



Fogadó óra évente 

kétszer tájékoztató 

jelleggel.  

A szülők tájékoztatása gyermekük 

egyéni fejlődéséről, az 

együttnevelés feladatainak 

megbeszélése a további fejlesztés 

érdekében.  

  X  X  

Nyílt nap  

Az óvodában zajló nevelés 

mindennapi gyakorlatába való 

betekintés biztosítása.  
X  X  X  

Kézműves délután  

Közös eszközök készítése mellett a 

szülők és a pedagógusok kötetlen 

beszélgetése a nevelésről, az óvodai 

mindennapokról a tavaszi 

időszakban. 

  X  X  

Kirándulás  

Az egészséges életmód segítségével 

közös élmények biztosításával az 

óvodai kötődés erősítése, mely a 

résztvevők tekintetében 

csoportonként változhat.  Szűkebb 

környezetünk megismerése. 2020 -

2021  év 2. felében. 

X  X  X  

Családi nap  

Az óvodai mindennapokba való 

betekintés mellett a játék 

fontosságának hangsúlyozása, közös 

játékos sportvetélkedő. 

2020 -2021  év 2. felében. 

X  X  X  

Nyitogató, bölcsődés 

gyermekek fogadása 

A leendő kiscsoportos gyermekek és 

szüleik ismerkedése az óvodával, 

dolgozókkal, gyermekekkel. 

 

2020 -2021  év 2. felében. 
X X X 

Ünnepek  

A kijelölt ünnepek közös 

megszervezésével, lebonyolításával 

az óvoda-család kapcsolatának 

mélyítése, valamint a 

hagyományápolás és a 

környezettudatosság szemléletének 

átadása. Egyes ünnepek esetében a 

résztvevők változhatnak.  

2020 -2021  év 1 félévében a 

csoportokon belül a 2. félévében 

családok részvételével. 

X  X  X  

Gyermeknap. 

Sportnap, 

Anyák napja 

A családdal való közös élmény 

biztosítása a gyermek számára, a 

családdal való együttnevelés 

erősítése.  

2020 -2021  év 2. felében. 

X  X  X  

  



A családdal a kapcsolatot az óvodavezető, az óvodapedagógus és bizonyos esetekben, ha az 

óvodapedagógus a gyermekekkel van elfoglalva, a nevelőmunkát segítő dajka tartja. 

Intézményünkben szülői szervezet működik, mely a csoportokban a szülők és a pedagógusok 

együttműködését erősítik, intézményi szinten pedig a szülőket érintő kérdésekben egyeztet a 

nevelőtestülettel, a vezetővel és elfogadja, illetve véleményt nyilváníthat az óvodai éves 

munkaterv és egyéb intézményi dokumentumok módosítása esetén. 

A szülőkkel a napi kapcsolattartás a faliújságon, a honlapon keresztül történik. 

 

14.1.Óvoda-iskola kapcsolat:  

 

Az iskola és az óvoda kapcsolatában az elsődleges cél a gyermek számára az iskolakezdés, az 

átmenet zökkenőmentessé tétele, megkönnyítése. Az óvodapedagógus és a leendő elsős 

tanítók között szoros kapcsolat működik.  

Az utolsó óvodai évet kapcsoljuk össze az iskola megismerésével. Szülői értekezleten a 

szülők megismerkednek az iskolaérettség kritériumaival. Tájékoztatást kapnak az iskolákban 

választható tagozatok tanítási módszerek széles skálájáról, meghívott vendégek az 

iskolaigazgató és leendő elsős tanító beszámolójából. Lehetőségük van az iskolai nyílt napok 

megtekintésére is. Az óvónők és a szülők gyermekeikkel együtt meglátogatják az iskolát, 

megismerkednek annak helyi programjával. 

 

 Közös beszélgetések, játékos együttlét teszi hangulatossá az ott tartózkodást.  

Tanköteles óvodásainkat az 1. osztályosok hívogatják Gergely járás alkalmával. A 

leendő iskolásokat meghívják rendezvényeinkre is. 

 Figyelemmel kísérjük volt óvodásaink iskolai beilleszkedését, meglátogatjuk őket az I. 

osztályban is (után követés).  

  

A kapcsolattartás 

formái  
Az együttműködés tartalma  

Az együttműködés résztvevője  

Gyermek  

 

Óvodapedagógus  Tanító  

Látogatás az 

iskolába- 

UTÁNKÖVETÉS 

(december, 

február, április 

hónapban, illetve 

folyamatosan)  

 

Az óvodapedagógus a volt 

óvodások iskolai beilleszkedéséről 

informálódik; Szakmai párbeszéd a 

két pedagógus között.  
X  X  X  



Tanító látogatása 

az óvodában 

 (októbertől- 

áprilisig)  

A gyermekek szokásainak 

megismerése, a játék segítségével a 

gyermekkel való ismerkedés; az 

óvodapedagógusokkal, a 

gyermekekkel kapcsolatos 

információ csere.  

X  X  X  

Iskolai 
programokon való  
részvétel (sport 
rendezvények, 
művészeti 
rendezvények: 
egyházi, 
ünnepek…)  

Az átmenetet segítő közös 

élmények biztosítása, a gyermek és 

a tanító kölcsönös ismerkedése.  

 
2020 -2021  év 2. felében. 

X  X  X  

 

 

14.2.Kapcsolat a fenntartóval  
 

Az óvodák, Nagyné Baráth Ágnes igazgatónőn keresztül tartja a kapcsolatot az Egri 

Főegyházmegye oktatási ügyekért felelős munka csoportjával, az Érsekséggel. A vezetői 

munkaterv és az éves beszámolók elkészítését közös szakmai beszélgetések előzik meg, majd 

az iskolai titkárságon keresztül juttatjuk el a Főigazgató asszonynak illetve az Érsekségnek. 

A fenntartóval való kapcsolat elsődleges célja az intézmény zavartalan és törvényes és 

költséghatékony működésének biztosítása.  

 14.3. Más óvodákkal szakmai együttműködés 

 Szakmai rendezvényekre meghívjuk az egyházi elöljáróinkat, és a környező 

települések óvodapedagógusait így a Szent Kinga Katolikus óvoda nevelőtestületét 

(Nyílt nap, munkaközösségi bemutató, versenyek) 

 

 Hagyományőrző óvodákkal való kapcsolattartás- Kunszentmártoni Szent Anna 

Katolikus Óvoda 

 Valamint támogató kapcsolatot alakítottunk ki a Kenderesi Szent Imre Katolikus 

Általános Iskola és Óvoda- Liliom Tagóvodájával és a Tiszafüredi Három királyok 

óvodával is. 

 Szakmai kapcsolat kialakítása a Mustármag katolikus óvodával: Zöld óvoda 

témakörben 

 Az újonnan Egri egyházmegye óvodáival is szoros kapcsolatot kívánunk kialakítani és 

tartalmas együttműködésre törekedni.  

14.4.Egyéb intézményekkel: 



 Megyei Szakszolgálattal 

 Megyei Pedagógiai Intézettel 

 Gyermekjóléti Szolgálattal 

 Védőnői szolgálat 

 Művelődi Ház 

 Egészségügyi hálózat 

 Közösség Építők Egyesület 

 Cigány Kisebbségi Önkormányzat 

  

15. BELSŐ ELLENŐRZÉS                                         

Belső feladatok és ellenőrzések terve 

TANÜGYIGAZGATÁS 

Az OVIPED digitális rendszert ettől a nevelési évtől vezettük be de az étkezési nyilvántartást még 

papíralapon is vezetjük.  

Terület, feladat Felelős Határidő 

Tanügy igazgatási dokumentumok 2020-2021.-nevelési év  

mulasztási, csoportnaplók felvezetése, megnyitása az online 

rendszerben 

Tagóvoda vezető 

óvodapedagógusok 

2020. 

szeptember 29. 

Éves munkaterv elkészítése 
Tagóvoda vezető 

2020. szeptember 

10. 

KIR rendszer aktualizálása, egyeztetése a csoport 

dokumentációkkal 

 

Iskolatitkár 

Gazdasági vezető 

Tagóvoda vezető 

2020 Szeptember 

30. 

2021. Január 31. 

221. Május 31. 

SNI-BTMN gyermekek ellátásának ellenőrzése, érvényesség, 

felülvizsgálatok elindítása 

Főigazgató, Tagóvoda 

vezető, Récsányi Erika 

óvodapedagógus 

2020. 

Szeptember 14. 

folyamatosan 

 



Munkaidő nyilvántartás pontos naprakész vezetése 

Tagóvoda vezető 

2020. szeptember 

1-től 

havonta 

Ingyenes étkezi nyilatkozatok, HH, HHH gyermekek 

határozatainak dokumentálása, hatályosságának nyomon 

követése Óvodapedagógusok 

Gazdasági vezető 

2020. 

Szeptember 1.- 

folyamatos 

 

 

Törzskönyv kitöltése 
Tagóvoda vezető 2020. szeptember 

1. 

Statisztikai jelentés elkészítése, KIR 
Tagóvoda vezető 

Iskolatitkár 
2020. október 1. 

Szabadságok kiírásának naprakészsége és összevetése a 

jelenlétekkel 

Felvezetése az informatikai rendszerbe 

Tagóvoda vezető 

Gazdasági vezető 

havonta 

Személyi anyagok áttekintése szükség szerinti aktualizálása, 

KIR aktualizálása (Adatlap, szakmai önéletrajz, 

bizonyítványok, kinevezések és átsorolások) 

Főigazgató 

Tagóvoda vezető 

Óvodapedagógusuk 

Iskolatitkár 

2020. november 

14. és 

folyamatosan 

Óvodai szakvélemények  
Tagóvoda vezető 

Óvodapedagógusok 
2021. február 28. 

 Tankötelesek beiskolázása Óvodapedagógusok 

Tagóvoda vezető 

2021. április. 15. 

Továbbképzési terv elkészítése 
Tagóvoda vezető 2021. március 

15. 

NEVELŐ MUNKA SZABÁLYZÓI 



 

Óvodai éves munkaterv elkészítése 
Tagóvoda vezető 

2020. 

szeptember 

Éves eseménynaptár elkészítése 

 

Tagóvoda vezető 

Nevelőtestület 

 2020. 

augusztus 30. 

Gyermekek fejlettségi szintje, DIFER mérések  Óvodapedagógusok 

 

Folyamatos, 

évente min.2X 

DIFER 

november- 

március 

Gyermek szakértői vizsgálatra küldése a szülővel történt 

egyeztetés után 

Óvodapedagógus 

Fejlesztőpedagógus 

Gyógypedagógus 

iskolaérettségi 

vizsgálatok 

december, 

január, illetve 

képesség 

vizsgálatok 

folyamatosan 

Gyermek és ifjúságvédelem –Éves munkaterv, értékelés Gyermekvédelmi 

felelős 

terv: 2020. 

október 15     

Értékelés: 

2021. január 

15 és június 

15.    

Munkaközösségek tervei, munkatervi éves terv illetve 

munkarendjének elkészítése. 

Munkaközösség 

vezetők 

2020.október 

15. Értékelés: 

2021. január 

és június 14.    

ESZKÖZ, FELSZERELÉS 

20/2012. EMMI rendelet eszközlista, 

Igénylista, hiánylista 

leltár felülvizsgálata, esetleges selejtezés 

Tagóvoda vezető 

 

2020.október 

15. 

 

 

2021. május 

30. 

 

 



FIZIKAI KÖRNYEZET 

Munkavédelmi és tűzvédelmi oktatás 

Kockázatértékelési szabályzat felülvizsgálata, kiegészítése. 

Bejárás, munkavédelmi szemle, balesetek megelőzése, testi épség 

védelme 

 

Kiss Piroska és 

Forgács Gábor 

munkavédelmi felelős 

Minden dolgozó 

2020.Szeptem

ber és 

folyamatosan 

 

A COVID 19 járványügyi intézkedéseknek megfelelő takarítás és 

intézkedések megismertetése, felelősök kijelölése. Vezetői 

ellenőrzések, dokumentálás. 

Tag óvodavezető 2020. 

szeptember és 

folyamatosan. 

Biztonságos környezet megteremtése, támogató tanulási környezet 

megteremtése, udvari játékok karbantartása, folyamatos 

felügyelete 

gyermekek balesetvédelmi oktatása 

Tagóvoda vezető 

Óvodapedagógusok 

Karbantartó 

2020. 

augusztus 31 

és szükség 

szerint 

folyamatosan 

SZEMÉLYI ÜGYEK 

Dolgozókkal kapcsolatos ügyek intézése 

Tagóvoda vezető 

Intézményvezető 

Gazdasági vezető 

Iskolai titkárság 

folyamatosan 

GAZDÁLKODÁS 

Tulajdon védelmére tett intézkedések 
Tagóvoda vezető Szúrópróba 

szerűen 

Élelmezési norma betartása, feljegyzések Konyhai dajka naponta 

Ételek minősége, mennyisége 
Tagóvoda vezető, 

konyhai dajka 

Szúrópróba 

szerűen 

HACCP rendszer működtetése, dokumentációja 

Intézményvezető 

Tagóvoda vezető, 

konyhai dajka 

Folyamatos 



Költségvetés tervezése, módosítása, végrehajtása a gazdaságosság 

szempontjai alapján  

Főigazgató, 

Gazdasági vezető, Tag 

Óvodavezető 

Január 

 

16. TÁJÉKOZTATÁS és INFORMÁCIÓ ÁRAMLÁS BIZTOSÍTÁSA: 

1. Intézményen belül: 

Zárt online csoport kialakítása a szülők tájékoztatása érdekében. 

Az internetes adatvédelmi tájékoztató elkészítése és működtetése és betartatása. 

Vezetői értekezletek havonta, és szükség esetén e-mailben 

Nevelőtestületi értekezlet: hetente keddi napokon és szükség esetén délután a pihenő 

idő alatt. 

Vezetői e-mail, hetente: képzések, pályázatok, érdekességek, törvényi változások, 

nyomtatványok küldése. A vezetők rendszeresen ellenőrzik, illetve naponta 

megnyitják levelezésüket. 

Kör e-mail, minden pedagógusnak: szakmai tájékoztatók, továbbképzések, törvényi 

változások. 

Óvoda honlapja- szükség szerint aktualizálás. Felelősök: tagóvoda vezető, és az Sári- 

Gara Hajnalka óvodapedagógus és az iskolatitkár. 

2. Intézményen kívül: 

Honlap folyamatos frissítése, aktualizálása 

KIR rendszer aktualizálása 

Facebook  

Az intézmény alapdokumentumai a honlapunkon megtalálhatók. Az óvodai 

aktualitások közzététele a Főigazgató és a tagintézmény vezető engedélyével 

történhet. Az intézménnyel kapcsolatos tájékoztatásért minden pedagógus 

felelősséggel tartozik, figyelembe véve a pedagógiai titoktartást, és az óvoda szakmai 

hírnevét. Adatkezelés szabályainak betartatása. 

17. AZ ÓVODAPEDAGÓGUSOK és DAJKÁK MUNKÁJÁNAK 

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI TERVE 

INTÉZMÉNYVEZETÉS ELLENŐRZŐ TEVÉKENYSÉGE 

Az intézményvezető ellenőrző tevékenységének tartalmát a módosított program határozza 

meg, valamint a munkatervben szereplő feladatok. 



Az intézményi dokumentáció ellenőrzése meghatározott elvárások és időközök szerint 

történik. A naprakész és szabályosan vezetett dokumentáció minden óvodapedagógustól 

elvárt. 

 

Téma Szempont Ellenőrzést végzi Időpont Nyilvánosságra 

hozatal 

Csoportnaplók 

megnyitása 

Pedagógiai terv 

készítése 

Felvételi és 

mulasztási 

naplók 

adatainak 

egyeztetése az 

online OVPED 

rendszerben. 

Adatkezelés 

kidolgozása, 

szabályzat 

elkészítése 

Digitális 

rendszer 

bevezetése a 

papír alapú 

dokumentáció 

folyamatos 

megszüntetése. 

tag 

intézményvezető 

helyettes 

tag 

intézményvezető 

2020. szeptembertől  

folyamatos 

Éves beszámoló 

Munkacsoportok      

A szakmai 

tehetséggondozó 

műhely 

beindítása 

ábrázolás és 

néptánc 

területen 

januártól. 

A 

munkacsoportos  

éves munkaterv 

elkészítése, 

megvalósítása, 

éves értékelése 

Intézményvezető 

helyettes 

Intézményvezető 

2020.  

folyamatos 

. 

Éves beszámoló 

Beszoktatás, 

társas 

kapcsolatok 

alakulása a 

csoportokban 

Közösségi 

nevelés 

A gyermekek 

beilleszkedése, 

társas 

kapcsolatok 

alakulása 

Intézményvezető 

helyettes 

Intézményvezető 

2020. november  A szülők 

tájékoztatása 

Nevelőtestületi 

értekezlet 

Éves beszámoló 

Ünnepélyek, 

rendezvények 

látogatása 

2020-2021 2. 

félévében 

Az ünnepek, 

rendezvények 

szervezettsége, 

hangulata 

Intézményvezető 

helyettes 

Intézményvezető 

Folyamatos Éves beszámoló 

 

Óvodai 

szakvélemény 

készítése a 

tanköteles korú 

gyermekek 

részére, 

amennyiben 

szükséges. 

A gyermekek 

fejlettségéhez 

igazodó 

szakvélemény 

kitöltése 

Intézményvezető 2021. február 21 Szakvélemények 

Jegyzőkönyv 

Szülők 

tájékoztatása 

SNI- s gyermekek 

ellátása 

A fejlesztés 

megtervezése, 

Intézményvezető 

helyettes 

2020. szeptember  

2021.február 

Fejlesztőnapló 

Éves beszámoló 



figyelemmel 

kísérése, 

megvalósítása 

Intézményvezető 

Gyermekvédelmi 

tevékenység, 

segítségnyújtás, 

felzárkóztatás 

Beszámoló az 

éves munkáról 

Intézményvezető 

helyettes 

Intézményvezető 

2021. május  Jelentések, 

Gyermek védelmi 

beszámolók 

Beszámoló a 

munkacsoportok 

munkájáról 

Terv, 

eredmény 

megvalósulása 

Intézményvezető 

helyettes 

Intézményvezető 

2021. május  Beszámoló 

 

18. PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA MODELLHEZ és VEZETŐI 

LÁTOGATÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ ELLENŐRZÉSEK  

A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje, az ellenőrzés célja: 

Megfelelő mennyiségű és minőségű információ gyűjtése, elemzése, a tényleges állapot 

összehasonlítása a pedagógiai program cél - feladatrendszerével, visszajelzés az 

óvodapedagógusnak a munka színvonaláról, a vezető tervező munkájának segítése. Az 

ellenőrző tevékenység során az óvodapedagógusok értékelésében a fejlesztő szemléletet 

érvényesítem, az egyének erősségeire fókuszálok és közösen megbeszéljük meg az ellenőrzési 

tapasztalatokat, amit később a további nevelő munkában is fölhasználunk. 

Az ellenőrzés területei és módszerei: 

1.A csoportok dokumentumainak ellenőrzése (csoportnapló, mulasztási napló, egyéni 

fejlettségi dokumentáció az online rendszerben.) 

Módszere: a rendszer vizsgálata, éves terv, az éves terv heti lebontásai (tematikus terv), napi 

tervek. A nevelési terv, napirend, heti rend, fejlesztés tartalma, folyamatossága, értékelése 

(megbeszélés, beszámolók). 

Ellenőrzés helye, ideje: minden csoportban évente 1 alkalommal 

 Az ellenőrzést végzi: Tagóvoda vezető  

2.Belső ellenőrzési rendszer működtetése: A pedagógiai munka belsőellenőrzésének 

rendje, az ellenőrzés célja: 

A BECS munkacsoport által összeállított kézikönyv alapján a külső szakmai elvárások, és az 

intézményi elvárások ellenőrzése. 

Módszere: látogatás, megfigyelés, dokumentumelemzés, ön és társértékelés, jegyzőkönyv, 

készítés, feltöltés a rendszerbe, fejlesztési terv készítése. 

             Az ellenőrzést végzik: BECS munkacsoport tagjai 

 

3.A tervezés megalapozottsága, az értékelések, eredmények beépítése a következő 

tervezési ciklusba (DIFER, személyiség lapok, reflexió alapján) 



Ellenőrzés helye: minden csoportban évente 1alkalommal 

Az ellenőrzést végzi a, tagintézmény vezető, fejlesztési munkacsoport vezető 

4.Pedagógus minősítése: Törvényi előírásoknak megfelelően,  

         Az ellenőrzést végzi: intézményi delegált, bizottsági tag 

Az elkészült jegyzőkönyv iktatása (Jelenleg nincs gyakornokunk). 

5. Folyamatos ellenőrzés: 

járványügyi, egészségügyi és higiéniai szabályok betartása (módszer: megfigyelés). 

Gyermekvédelmi feladatok ellátása (módszer: munkaterv, megfigyelés). 

Ünnepélyek előkészítése, lebonyolítása, egyéb csoportkirándulás, gyermeknap (alkalmi 

részvétel csoportlátogatás). Szülőkkel való kapcsolattartás minősége, hatékonysága (módszer 

visszajelzés gyűjtése). 

Felelős: tagóvoda vezető  

Szempontok az ellenőrzéshez: az intézmény Önértékelési kézikönyve alapján 

Ellenőrzési szempontok a technikai dolgozók munkavégzéséhez: 

 A pedagógus munkájának segítése, a gyermekek gondozása, ellátása 

 Járványügyi intézkedési terv 

 A gyermek csoportok ellátásán kívül egyéb tevékenységük ellátásának módja, 

rendszere. 

 Munkakörükkel összefüggő belső utasítások betartása (eseti feladatok ellátása) 

 A HACCP szabályainak alkalmazása, betartása, a rendelkezésre álló konyhai edények 

állandó, rendeltetésszerű használata.(tányérok, poharak kímélése mosogatáskor, 

 Egymás tiszteletben tartása, toleráns magatartás egymással, a gyermekekkel és 

szülőkkel, új dolgozókkal hatékony együttműködés a beilleszkedésük segítése a 

közösségbe. 

   Ellenőrzést végzi: Tagóvoda vezető 

 

Egyéb feladatok: 

 Munka- tűz- balesetvédelmi oktatás 

 Tűzriadó próba 

 Gyermek-balesetvédelmi oktatás, gyermekbalesetek megelőzése, balesetvédelmi 

megbeszélések csoportban,  

 Egészségügyi vizsgálatok, tüdőszűrő éves vizsgálatainak tervezése, szervezése 

 Tűzoltó-készülékek, kazánok, kémények, menekülési táblák, érintésvédelmi-

villámvédelmi rendszer folyamatos felülvizsgálata előírás szerint 

 

       Ellenőrzést végzi: Tagóvoda vezető, munkavédelmi felelős 

 



7.Visszatérő folyamatos ellenőrzések: 

 

- munkafegyelem alakulása, 

- működéssel kapcsolatos feladatok megvalósítása, 

- szervezési kérdések, 

- kommunikációs kulturáltság, 

      - az óvoda kapcsolatai, részvétele a község életében, környezetének rendezvényein, 

- munkahelyi légkör helyzete, konfliktusmegoldás a közösségek belső helyzete, emberi 

kapcsolatok, új kolléga fogadása beilleszkedésének segítése 

- az óvoda, kötelező dokumentumainak ellenőrzése, 

- gazdaság, ügyvitel ellenőrzése, 

- vagyonvédelem és takarékosság ellenőrzése 

 
8.A pedagógiai munka gyakorlati megvalósításának ellenőrzési szempontjai 

 

      -  Katolikus nevelést hogyan valósul meg a csoportokban, az óvónő hitéleti tevékenysége? 

- Biztosítva van-e az óvodai élet teljes időszakában a tevékenységekhez a tárgyi feltétel? 

- Milyen módon segíti a pedagógus a tapasztalatszerzésen, saját élményen alapuló 

ismeretszerzést, épít-e a gyermekek kíváncsiságára? 

- Az óvodapedagógus folyamatosan szem előtt tartja-e a gyermekek életkori sajátosságát – 

az egyes gyermek aktuális fejlettségi állapotát – differenciál-e? 

- Hogyan valósul meg az egységes szokásrendszer az egészsége életmód terén? 

- A csoport szokás és szabályrendjét milyen mértékben és eszközökkel tartja be az óvónő 

(következetesség, rugalmasság)? 

- Hogyan szolgálja az adott tevékenység az önállóságot, problémamegoldást? 

- Az óvodapedagógus mennyire használja ki a mindennapokban adódó lehetőségeket a 

mozgásfejlesztés területén?  

-  Kezdeményez-e szervezett mozgásos játékot az udvaron? 

- Hogyan valósul meg a beszéltető kommunikációs helyzetek keltése? 

- Ünnepek rendezvények élményt adóak-e a gyermekek számára? 

 

9.Egyéb megfigyelési szempontok 

 

- Gyermekközpontúság, rugalmas napirend betartása, 

- A gyermekek szükségleteinek figyelembe vétele minden esetben megtörtént-e? 

- A gyermekekkel való egyéni differenciált bánásmód, felzárkóztatás, tehetséggondozás. 

-  Az iskolába készülő gyermekek személyiségfejlődésének nyomon követése, az időben 

történő információcsere a szülőkkel, szakemberekkel.  

- Az óvodapedagógusok szakmai együttműködése megfelelő-e? 

- Együttműködés a munkatársakkal, team munka a partnerekkel való kommunikáció 

színvonala. 

 

19.ÖNELLENŐRZÉSI TERV 
 

Intézményi feladatvállalók:  

G Nagyné Récsányi Zsuzsanna - tagintézmény vezető 

Kiss Piroska- tagintézmény vezető helyettes 

                          



Ssz

. 
Téma / felvételi feladat Felelős Határidő 

1. 

 

Tanügy igazgatási 

dokumentumok ellenőrzése:  

 

. 

 

 

 

 

  

G Nagyné 

Récsányi Zsuzsa 

 

 

2020. október 08.  

 

 

 

 

 

 

 

Október 01.-től alkalomszerűen 

2. 

2020-2021 év online 

dokumentációjának  

megnyitása, 

naprakészségének 

ellenőrzése. 

 

G Nagyné 

Récsányi Zsuzsa 

2020.szeptember . 

Októbertől, havi 

rendszerességgel 

3. 

Dolgozók egészségügyi 

kiskönyve 

érvényességének ellenőrzése 

 

 

 

Kiss Piroska 
2020. október . 

4. 

Az étkezési ívek hó végi 

ellenőrzése és egyeztetése. . 

Ingyenes óvodai ellátásra 

jogosultság 

dokumentumainak 

ellenőrzése 

Sári-Gara Hajnalka 

2020. szeptember.  

2020. április   

És folyamatosan is. 

 

5. 

Félévi majd év végi 

beszámolók készítése, 

munkacsoportos beszámolók. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G. Nagyné 

Récsányi Zsuzsa 

2021.január.22. 

2021.május. 20. 

6. 

A helyiségleltárak 

ellenőrzése, összevetése a 

helyiségleltár  ívekkel. 

Tisztasági szemlék  

tapasztalatai. 

Sári-Gara Hajnalka 

Kiss Piroska 
2021. február.14 

7. 

Személyi anyagok ellenőrzése 

állapota: szakmai önéletrajz, 

bizonyítványok, kinevezések 

 

 

G Nagyné 

Récsányi Zsuzsa 
2021.március.20. 

8. 

Év végi beszámolók 

elkészítése, év végi összegző 

tapasztalatok megvitatása. 

G. Nagyné 

Récsányi Zsuzsa 

Kiss Piroska  

2021. június. 09. 

Ellenőrző tevékenységem kiterjed az intézményvezetői munkám rendszeres fölülvizsgálatára 

is. A hatékonyság érdekében az önreflexió gyakorlása elengedhetetlen. Rendszeresen kikérem 



a kolléganőim véleményét a szervezett és lebonyolított programokkal kapcsolatban. Az 

óvodai mindennapokba bevezetett újításokat, innovációkat a nevelési értekezleteken tovább 

fejlesztjük, illetve újra gondoljuk a mérési eredményeink és tapasztalataink alapján. 

 

20. RENDEZVÉNYEK, ESEMÉNYEK 
 

20.1. GYERMEKEKNEK SZERVEZETT KATOLIKUS ÉS  EGYÉB PROGRAMOK 

 

Esemény Felelős Időpont 

Augusztus: Veni Sancte- online  

 

 

Szeptember 12: Szűz Mária névnapja 

 

G Nagyné Récsányi Zsuzsa 

 

 

 

 

Minden csoport külön – külön 

csoportonként 

2020. 

augusztus  

 

 

 

szeptember. 12. 

 

Szeptember 22. Takarítási világnap, 

hulladékgyűjtés 

Minden csoport külön – külön 

csoportonként szeptember. 23. 

Szeptember 24: Szent Gellért napja – 

a katolikus iskolák és óvodák napja 

 

 

Minden csoport külön – külön 

csoportonként 
szeptember. 24.  

Szeptember 29: Szent Mihály napja  

 

Minden csoport külön – külön 

csoportonként október.01.  

Október 1: Szent Teréz ünnepe 

 

 

  

Minden csoport külön – külön 

csoportonként október.01.  

Október 4. Állatok világnapja 

Teremtésvédelmi világnap- Állatok 

védelme témakörben 

Minden csoport külön – külön 

csoportonként 

október 04. 

 

Őszi tájmegismerő kirándulás, 

határjárás, őszi piac látogatása 

 

Minden óvodai csoport 

október, november 

November 1: Mindenszentek 

 

 

Mókus csoport november 05. 

 

November 12: Szent Márton napja 

 

 

Minden csoport külön – külön 

csoportonként 

november 12. 

November 19. Szent Erzsébet. 

Óvodánk védőszentje TÉMAHÉT 

 

Minden csoport külön – külön 

csoportonként 

november. 11-18-ig 

témahét.  

 

December 01 : Advent kezdete         december 01.  



Advent 1. hét gyertyagyújtás 

 

Minden csoport külön – külön 

csoportonként 

December 4: Szent Borbála napja 

 

  

Minden csoport külön – külön 

csoportonként 
december 04.  

December 6: Szent Miklós apja 
Minden csoport külön – külön 

csoportonként december 06. 

 

December 13: Luca napja 

Advent 3. hét gyertyagyújtás 

 

Minden csoport külön – külön 

csoportonként 

december 13. 

 

 

 

december 16. 

 

DECEMBER 24.  

Karácsony: Urunk születésnapja 

 

Minden csoport külön – külön 

csoportonként december. 20. 

Január 6: Vízkereszt – Háromkirályok 

ünnepe    

 

 

Süni csoport 
2021. 

január 07. 

A Tisza élővilágának emléknapja 

Teremtésvédelmi nap 

Február 1 

Minden csoport 

2021. február 01. 

Február 2  

Gyertyaszentelő Boldogasszony  

 

 

Mókus csoport 
február 04. 

 Óvodai farsang 
Minden óvodai csoport 

február 10. 

 Hamvazó szerda - Nagyböjt kezdete  

Süni csoport 

          február 26. 

Március 12: Szent Gergely napja –

iskolába hívogatás 

 

Méhecske csoport 
március 10. 

Március 15: Nemzeti ünnep  

 

G Nagyné Récsányi Zsuzsanna 

Méhecske csoport március 12. 

 

Gyümölcsoltó Boldog Asszony 

Ünnepe- templomkert rendbetétele 

 

Minden csoport március 19. 

Húsvét április 12-13. 

Nyuszi váró délután 

 

Récsányi Erika és a  

Mókus csoport           április 07. 



 

Április 24: Szent György napja – 

egy gyermek-egy palánta- 

virágültetés, gyógynövénykert 

bővítése 

Minden óvodai csoport 
április 23. 

 

 

Anyák Napja 
Minden óvodai csoport 

április 30. 

 Május 4. Mária Mennyei Édesanyánk 

 

Minden óvodai csoport május 04. 

Május 5. Urunk mennybe menetele 
Récsányi Erika  

 
május 05. 

Tavaszi tájmegismerő kirándulások 

Bicikli túra. Ismerd meg 

környezetedet!! 

 

 

Minden óvodai csoport 

 május, április 

május 31-június 01. Pünkösd  

 

Méhecske csoport - Pünkösdölő 
május 21. 

A nagycsoportosok ballagása és 

évzáró 

Minden óvodai csoport 

G Nagyné Récsányi Zsuzsanna május 28. 

Június eleje: Te Deum 

 

 

G Nagyné Récsányi Zsuzsanna Június. 

 

 

 

20.2.CSALÁDOKKAL KÖZÖSEN SZERVEZETT PROGRAMOK 

 

A COVID 19 vírus helyzet miatt csak az év 2. felében tervezünk közös programokat.  

 

 

Esemény Felelős Időpont 

Szülői értekezlet 

 

G Nagyné R Zsuzsanna online kapcsolattartás 

a járványi előírásokat 

betartva 

Óvodai farsang 

 

Óvónők  
2021.február.10. 

Nyuszi váró” barkácsoló délután Récsányi Erika  

 
          április 07. 

 

Szülői tájékoztató értekezlet a leendő 

1 osztályos szülők számára. 

G Nagyné Récsányi Zsuzsanna 

április 27. 

Anyák Napja 
Minden óvodai csoport 

április 29. 

Évzáró szülői értekezlet 
 

május 19 



Rendőr nap, gyermeknap 
Minden óvodai csoport 

május 20. 

A ballagás és ovizáró 

 

Minden óvodai csoport 

G Nagyné Récsányi Zsuzsanna május 28. 

20.3. NEVELŐTESTÜLETI   EGYÉB  PROGRAMOK 

 

1. Karácsonyi ünnepség G Nagyné Récsányi Zsuzsa december  

2 Pedagógus nap  G Nagyné Récsányi Zsuzsa június  

 

20.4.ÓVODAI SZOLGÁLTATÁSAINK 

 

 

Tevékenység Fejlesztő Időpont 

Logopédiai fejlesztés 

 
Gleviczki Marianna 

egyéni és csoportos 

beosztás szerint 

 

Fejlesztőpedagógiai foglalkozás- nyelv és 

beszédfejlesztés 

 

Récsányi Erika 

 

csoportos beosztás 

szerint 

Gyógypedagógia   

Tehetséggondozás, népi tánc területeken 

  Kiss Piroska. 

G Nagyné Récsányi 

Zsuzsanna 

 

Hetente 1-1 

alkalommal 

 

21.SZÜLŐI SZERVEZET TAGJAI 

 

Csoport Szülői munkaközösségi tagok 

 

Mókus  

 

 

 

 

Túróné Borsos Szilvia 

Fazekas Mária Csilla                SZMK elnök 

Nagy Aranka Irén 

 

Süni 

 

Fodor Brigitta 

Balogh Erika 

Illyésné Molnár Veronika 

 

 

Méhecske 

Muczáné Sári Tímea 

Bodó Angéla 

Szabó Sára 

 



 

SZMK ÉRTEKEZLETEK 

 

Időpont Tervezett téma / feladat 

2020. szeptember   
A 2020/2021 nevelési év munkatervi feladatainak 

véleményezése emailben 

2021. május  
 Aktuális kérdések, éves tapasztalatok , vélemények 

megvitatása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22. ÉRVÉNYESSÉGI RENDELKEZÉS 

 

 

A 2020-2021 nevelési év munkaterve  

                            2020. szeptember 01-től – 2021.augusztus 31-ig érvényes 

 

 

 

 

Nagykörű, 2020. augusztus. 30.                                               G Nagyné Récsányi Zsuzsanna 

                                                                                                        Tagintézmény vezető 

 

Melléklet: 

 Nevelőtestületi értekezlet jegyzőkönyve 

 Szülői szervezet értekezletének jegyzőkönyve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23. MELLÉKLETEK 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

ÉVINDÍTÓ NEVELŐTESTÜLETI ÉRTEKEZLET 

 

Időpont: 2019. 08. 31. 

Téma: a 2020-2021-os nevelési év munkatervének véleményeztetése, elfogadtatása. 

A 2020/2021-es nevelési év  munkatervének ismertetése 

Előterjeszti: G. Nagyné Récsányi Zsuzsanna tagintézmény vezető 

 

A tervezett tevékenységek, célok meghatározása és központi feladatok kitűzése: családok éve 

- csoportbeosztások elfogadtatása  

- a 2020-2021. nevelési év kiemelt feladatainak ismertetése 

- év közbeni nevelőtestületi tanácskozások témáinak meghatározása 

- továbbképzések és értekezletek időpontjainak témáinak áttekintése 

- katolikus és egyéb programok meghatározása időpontok egyeztetése. 

- az óvodai nyílt programok megjelölése a partnerkapcsolatok erősítése érdekében. 

- óvodai szolgáltatások körének meghatározása. 

- vezetői ellenőrzés időpontjai és azok tartalmának ismertetése. 

- intézményi egyéb feladataink és a felelősök kijelölése, eddigi tapasztalatok 

figyelembevétele. 

- Szülői Munkaközösségi értekezletek időpontjainak és azok tartalmának meghatározása. 

   



A 2020/2021-es munkatervet a nevelőtestület területenként véleményezte és egyhangúan 

elfogadta. 

 

Nevelőtestület tagjai:  

 

Fejes János Plébános Atya    …………………………………… 

Nagyné Baráth Ágnes      .…………………………………... 

G. Nagyné Récsányi Zsuzsanna  ........................................................  

Kiss Piroska  ........................................................  

Récsányi Erika  ........................................................  

Vágási Kálmánné  ........................................................  

Sári-Gara Hajnalka  ........................................................  

Kertész Gabriella  ........................................................  

 

 

 

 

 

 

P.H. 

 

 

Nagykörű, 2020.08. 31. 

 

 

 

 

 



 

 

Határozat 
 

 

 

A 2020/2021 évre szóló, Óvodai Munkatervet a Cseresznyevirág Katolikus Óvoda 

Nevelőtestülete 2020. augusztus – 31-én elfogadta. 

 

Fejes János Plébános Atya                       …………………………………………. 

Nagyné Baráth Ágnes   Főigazgató          …………………………………………. 

Óvodapedagógusok: 

G. Nagyné Récsányi Zsuzsanna:  .............................................................  

Kiss Piroska:  .............................................................  

Récsányi Erika:  .............................................................  

Vágási Kálmánné:  .............................................................   

Sári-Gara Hajnalka:                                  ……………………………………….. 

Kertész Gabriella:                                     ………………………………………… 

 

 

 

 

Nagykörű, 2020. augusztus 31. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Petrovay György Katolikus Általános Iskola,  

Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda 
5065 Nagykörű, Rákóczi u. 22-24. 

Telefon: Igazgató, titkárság (56) 494-011, Fax(56)543-028 

E-mail címünk:petrovayaltisk@vipmail.hu 

(OM AZONOSÍTÓ KÓDSZÁM:201781) 

 
Cseresznyevirág Katolikus Óvoda 

5065 Nagykörű, Május 1 út 7-9. 

 

 

- Óvodai Nevelőtestület- 

 

2020-2021 évi munkaterv, elfogadása és jóváhagyása 

 
Az óvodai Nevelőtestület a Cseresznyevirág Katolikus Óvoda a 2020-2021 évi 

munkatervét 2020. év augusztus hó 31. napján egyhangúan elfogadta és 

egyetértésével, megvalósítását támogatja. 

 

Fejes János Plébános Atya                                           …………………………….. 

Nagyné Baráth Ágnes  Intézményvezető  .......................................... . 

G. Nagyné Récsányi Zsuzsanna Tagintézmény vezető   ..........................................  

Kiss Piroska óvodapedagógus  ..........................................  

Récsányi Erika óvodapedagógus  ..........................................  

Vágási Kálmánné óvodapedagógus  ..........................................  

Sári-Gara Hajnalka óvodapedagógus  ..........................................  

Kertész Gabriella óvodapedagógus  ..........................................  

 

 

 

Kelt: Nagykörű, 2020.. augusztus 31. 

 

 

 

Dicsértessék a Jézus Krisztus! 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Határozat 
 

 

 

A 2020/2021évre szóló, Óvodai Munkatervet a Cseresznyevirág Katolikus Óvoda Szülő 

Munkaközösségének képviselői 2020. szeptember 10-én elfogadták. 

 

Fazekas Mária Csilla SZMK elnök  ..........................................................  

Kenyeres Mónika  ..........................................................    

Túróné Borsos Szilvia  ..........................................................  

Nagy Aranka Irén  ..........................................................  

Fodor Brigitta  ..........................................................  

Őze Mária  ..........................................................  

  

 

 

 

 

 

 
Nagykörű 2020. szeptember 10. 

 

 

 

 



 

 

                          Petrovay György Katolikus Általános Iskola, 

Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda 
5065 Nagykörű, Rákóczi u. 22-24. 

Telefon: Igazgató, titkárság (56) 494-011, Fax(56)543-028 

E-mail címünk:petrovayaltisk@vipmail.hu 

(OM AZONOSÍTÓ KÓDSZÁM:201781) 

 
Cseresznyevirág Katolikus Óvoda 

5065 Nagykörű, Május 1 út 7. 

 

 

- Szülői munkaközösség - 

2019-2020 évi Munkaterv 

Ismertetése, elfogadtatása és jóváhagyása 

 

 
A szülői munkaközösség a Cseresznyevirág Katolikus Óvoda 

2020-2021 évi munkatervét 2020 év szeptember hó 10 napján megismerte, a 

benne foglaltakat egyhangúan elfogadta és egyetért, támogatja. 

 

 

 

 

 

Kelt: Nagykörű, 2020.. szeptember 10. 

 

 

 

 

 

 

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

                                                                            Fazekas Mária Csilla 

 

                                                                          Óvodai szülői munkaközösség elnöke 

 

 

 

Dicsértessék a Jézus Krisztus!



 


