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1. Bevezető 

 

Minden írás, amit Isten sugalmazott, jól használható a tanításra, az érvelésre, a feddésre, az 

igaz életre való nevelésre, hogy az Isten embere tökéletes legyen, és minden jóra hajoljon” 

(2Tim.3,16-17) 

 

A Mindszenty József Római Katolikus Óvoda és Nyelvoktató Német Nemzetiségi 

Általános Iskola a Székesfehérvári Egyházmegye által fenntartott többcélú intézmény. Az 

intézmény 2019 szeptember 1. hatállyal összevonásra került a martonvásári Szent László 

Katolikus Óvodával. A két intézmény pedagógiai hitvallása a programjainkban foglaltak 

szerint azonos. Az intézmény szem előtt tartja a mai gyermekek sajátosságainak 

megfelelő toleráns, egyben következetes nevelését, oktatását. 

Az intézményünk alapításának és fenntartásának célja az, hogy a szülők 

élhessenek gyermekük erkölcsi, vallási nevelésének, oktatásának saját lelkiismereti 

meggyőződésüknek megfelelő megválasztásával, ezért nyitottak vagyunk mindazok 

előtt, akik intézményünk értékrendjét és nevelési célkitűzéseit elfogadják, azok elérésében 

velünk együttműködnek. A nevelési tevékenységünkben az emberi kultúra általános 

értékei (igazság, jóság, szépség, szentség) döntő jelentőségűek. A humánum 

pedagógiáját valljuk, mely emberből kiinduló és emberléptékű. Tartalmi megvalósítása a 

jellemnevelés. 

Munkánkban az vezérel, hogy a fontosnak tartott emberi értéket keresztény 

tartalommal töltsük meg, és neveltjeink életében meghatározóvá tegyük. Fontosnak 

tartjuk, hogy gyermekeink eljussanak a Krisztus mértéke szerinti nagykorúságra. a ránk 

bízottak olyan személyiséggé váljanak, akik hűségesek Istenhez és embertársaikhoz, 

felelősek maguk, mások és a teremtett világ iránt. Hitvallásunk és értékrendszerünk 

érvényesítése érdekében létfontosságú, hogy a gyerekek hiteles személyiségekkel 

találkozzanak. Ezért valljuk a példaadás alapvető és meghatározó szerepét. Munkánkat 

úgy szeretnénk végezni, hogy eredményeképp a nevelő és nevelt egyaránt növekedjen 

emberségben és hitben. 

Kibontakoztatni emberi értékeket csak mások által lehet, a keresztény értékeket pedig 

úgy, hogy tanítványainkat szeretve elvezetjük a hithez. 

A három intézményegység küldetésében, hitbéli törekvéseiben azonos célok 

megvalósítására törekszik. Feladataiból adódóan, illetve különböző helyrajzi 

elhelyezkedéseinek következtében eltérő az éves munka tervezése.  
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Helyzetelemzés 

 

Személyi feltételek 

 

Engedélyezett álláshelyek száma: 41,62 státus  

Betöltött álláshelyek száma: 31,7 (34 fő)   

Betöltetlen álláshelyek száma: - 

 

Megjegyzés:  

Óraadók: 1 fő (logopédus), 1 fő (szurdopedagógus) 

Pedagógiai munkát segítők: 1 fő pedagógiai asszisztens (megbízatás: napközis feladatokat lát 

el, és osztályfőnök helyettes a 1.b osztályban) 

 

 

Pedagógus adatok 

Megbizatások, ellátott feladatok 

 

Sorszám Név 

Nevelés-

oktatással 

lekötött 

órák 

száma 
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(osztályfőnök, mk. 

vezető, DÖK segítő 

stb) 

Egyéb 

megbízatásai: 

A kötött munkaidő 

nevelés-oktatással le 

nem kötött részében 

ellátott feladatai: 
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helyettes 
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adminisztráció, 
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2. Csányi Anna 22 
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mesterpedagógus 
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program 

adminisztráció, 
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helyettesítés 



Sorszám Név 
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oktatással 

lekötött 

órák 
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Állandó megbízatása 

(osztályfőnök, mk. 
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Felsős 

tanulószoba 

adminisztráció, 
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helyettesítés 
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helyettesítés 



Sorszám Név 

Nevelés-

oktatással 

lekötött 

órák 

száma 

Állandó megbízatása 

(osztályfőnök, mk. 

vezető, DÖK segítő 

stb) 

Egyéb 

megbízatásai: 

A kötött munkaidő 

nevelés-oktatással le 

nem kötött részében 

ellátott feladatai: 
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intézmény vezető 
 

adminisztráció, 

szülőkkel 

kapcsolattartás, 
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Felsős 

tanulószoba 

adminisztráció, 
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helyettesítés 
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helyettesítés 
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3.a napközis 

nevelő 

adminisztráció, 
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7 osztályfőnök, felső 

tagozatos 

munkaközösség-

vezető 

 

adminisztráció, 

szülőkkel 

kapcsolattartás, 

helyettesítés 

29. Szórádi Anita 27 
3.a osztályfőnök 

helyettes 

Ovis hittan 

Kapi 

gyermekvédelmi 

program 

adminisztráció, 

szülőkkel 

kapcsolattartás, 

helyettesítés 

30.  Szűcs István Sándor 8 Igazgató helyettes  
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31. Tizedes Ágnes 25 
2.a osztályfőnök 

 

2.a napközis 

nevelő 

adminisztráció, 

szülőkkel 

kapcsolattartás, 

helyettesítés 



Sorszám Név 

Nevelés-

oktatással 

lekötött 

órák 

száma 

Állandó megbízatása 

(osztályfőnök, mk. 

vezető, DÖK segítő 

stb) 

Egyéb 

megbízatásai: 

A kötött munkaidő 

nevelés-oktatással le 

nem kötött részében 

ellátott feladatai: 

32. Török Katalin 26 8.a osztályfőnök 

KAPI 

gyermekvédelmi 

program 

adminisztráció, 

szülőkkel 

kapcsolattartás, 

helyettesítés 

33. Vágóné Némethy Adrien 26 

5.a osztályfőnök, 

napközis 

munkaközösség-

vezető 

ISK vezető 

adminisztráció, 

szülőkkel 

kapcsolattartás, 

helyettesítés 

34. Záhorszkyné Varga Borbála 25 4.a osztályfőnök 
4.a napközis 

nevelő 

adminisztráció, 

szülőkkel 

kapcsolattartás, 

helyettesítés 

 

 

A pedagógusok minősítésében és az országos-pedagógiai szakmai ellenőrzésben közreműködő 

pedagógusok névsora, szabadnapja 

 

 
Sorszám Név Szakterület Szabadnap 

1. Szegletesné Márkus Judit szakértő csütörtök 

 

 

A tanévben minősítésre jelentkezett pedagógusok 

 

 
Sorszám Név Szakterület 

1. Petrecz Dóra PED I. – napközis nevelő 

2. Dr. Regelené Darvas Orsolya PED II. - német 

3.  Szűcs István Sándor PED II. - történelem 

4. Pintér Anasztázia Mester - szaktanácsadó 

 

 

Vezetők heti ügyeleti rendje 

 

 

 

Pintér 

Anasztázia 

Intézményvezet

ő 

 

Szűcs István Sándor 

igazgató helyettes 

Béresné Dajka 

Katalin 

Intézményegység-

vezető 

Levente Kornélia 

Gazdasági vezető 

 

Hétfő X    

Kedd  X   

Szerda   x  

Csütört

ök 
X   

 

Péntek    x 

 



Az intézmény tanulói adatai 

 

osztály/ 

csoport 

osztály 

létszám 

integrált 

sajátos 

nevelési 

igényű 

tanulók 

(SNI) 

beilleszkedési, 

tanulási és 

magatartási 

zavarokkal 

küzdő 

tanulók 

(BTM) 

magán-

tanuló 

hátrányos 

helyzetű 

tanulók 

(HH) 

halmozottan 

hátrányos 

helyzetű 

tanulók 

(HHH) 

egész 

napos 

nevelés-

oktatásban 

részt vevő 

tanulók 

létszáma 

1.a 26 0 0 0 0 0 0 

1.b 27 0 0 0 0 0 0 

2.a 25 0 0 0 0 0 0 

2.b 24 0 0 0 0 0 0 

3.a 21 0 0 0 0 0 0 

3.b 24 1 0 0 1 0 0 

4.a 15 0 0 0 0 0 0 

4.b 24 0 0 0 0 0 0 

5.a 17 0 0 0 0 0 0 

5.b 19 0 0 0 0 0 0 

6.a 21 0 0 1 0 0 0 

6.b 24 0 0 0 0 0 0 

7.a 27 0 0 0 0 0 0 

8.a 20 0 0 0 1 0 0 

8.b 19 0 0 0 0 0 0 

Összesen 333 1 0 1 2 0 0 

 

 

Tanulói jogviszonyt szüneteltető tanulók 

 

 
Ssz. Név Oktatási azonosító 

1. Kücsán Gabriella Viktória 72935287324 

2. Oláh-Pap Emília Zsófia 72430769176 

 

 

Csoportbontások: 

 

német nyelv tantárgyból 11 osztályban 2-2 csoport (1.a, 1.b, 2.a, 3.a, 3.b, 4.b, 6.b, 7. 8.a, 8.b 

osztályokban), 

informatika és technika életvitel tantárgyból 4 osztályban 2 csoport (6.b, 7. 8.a.)  

 

 

Csoportok száma összesen: 

 

15 tanulócsoport 

 

Az alábbi mutatókat szeptember hónap 2. napjáig az igazgatóhelyettes (Szűcs István Sándor) 

gyűjti össze és helyezi el az összesítést a mellékletbe. 

 

Ingyenes tankönyvre jogosultak száma és aránya: 332 fő, 100% 

SNI tanulók száma és aránya: 1 fő, 0,03 % 

Étkezők száma: …………… fő, ebből az ingyenesen étkező száma és aránya: ……………. 



50 %-os kedvezményben részesülők száma és aránya: ………….. 

Teljes árat fizetők száma és aránya: ………………. 

 

 

Tárgyi feltételek 

 

Épületek száma: 2 (székhely épület – Esze Tamás utca 1., tornaterem épülete – Szabadság út 

20.) 

Tantermek száma: székhely épületben – 15 tanterem, 1 szaktanterem (informatika), 1 iskolai 

könyvtár;  

 

 

A Fenntartót érintő feltételek: 

Az intézmény vezetésétől minden év szeptember 30-ig beérkezett felújítási, beruházási 

kérelmek elbírálása útján gondoskodik az épület állagmegóvásáról, korszerűsítéséről, 

indokolt esetben további fejlesztéséről és bővítéséről. 

A Fenntartó él az állami pályázatok nyújtotta lehetőségek megragadásával a tárgyi 

feltételek biztosításának érdekében, és elvárja az iskolák (Fenntartóval történt egyeztetés 

után) pályázatokon történő indulását is. 

A Fenntartó támogatja a megállapodásokat azokkal az önkormányzatokkal, amelyeknek 

területén az oktatási – nevelési intézmények működnek. A megállapodásban lehetőség 

szerint rögzíteni kell azokat az elveket és eljárásokat is, melyek mentén az önkormányzat 

segíti az intézményeket a tárgyi feltételek biztosításában. A megállapodást a Fenntartó köti 

az adott önkormányzattal. 

  



2. A TANÉV LEGFONTOSABB CÉLJAI ÉS KIEMELT FELADATAI 

2.1 A fenntartó által megfogalmazott fő feladatok 

 

A Fenntartó a jelen tanévben is elvárja az intézmények jogszabályoknak megfelelő, törvényes 

keretek közötti működését. Elvárásainak teljesítéséhez közvetlenül az EKIF, illetve közvetetten 

a KaPI révén nyújt segítséget. A Fenntartó – összhangban az oktatáspolitikai célkitűzésekkel 

és az irányadó jogszabályokban a nevelésre-oktatatásra vonatkozó, annak szellemiségét 

megfogalmazó normákkal, valamint az iskola pedagógiai programjában lefektetett elvekkel és 

más, az intézmény működését meghatározó előírásokkal - a 2021 / 2022-es tanév kiemelt 

feladataként a pedagógiai munka során az eddigi eredményesség megtartását, és ahol 

lehetséges, a fokozását írja elő. Elvárásként fogalmazza meg, hogy az eddigi 

kompetenciamérések során a felkészített tanulók által megszerzett eredmények a következő 

tanévben is elérhetők legyenek. Ennek érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani az érintett 

évfolyamokban tanuló gyerekek ilyen irányú felkészítésére is. A tanév kiemelt feladatainak 

megvalósítása érdekében a tantárgyak és az egyéb foglalkozások tematikájában e terület 

kiemelt hangsúllyal szerepeljen, támaszkodva az elmúlt tanévek során szerzett tapasztalatokra.  

 

 

2.2 Az intézmény pedagógiai programja alapján kitűzött célok, feladatok 

 

• Hagyományaink folytatása, egyházi ünnepeink, néphagyományok méltó 

megünneplése; 

• Pedagógusok szakmai kompetenciáinak fejlesztése; 

• A nevelő munka erősítése, a tanulók értékelésében az egységesség fokozása; 

• A neveltségi szint emelése; 

• Erkölcsi nevelés - A keresztény, katolikus értékrend szerinti életvitel, az 

imádságra-nevelés; 

• A BECS csoport működtetése;  

• Pedagógus önértékelés elvégzése; 

• Felkészülés pedagógus minősítésekre; 

• Felkészülés a tanulmányi és fizikai mérésekre; 

• A tehetségek felismerése, azok kibontakoztatása a tanítási órán, illetve a nem 

kötelező foglalkozások keretében; 

• Gyermekvédelmi feladatok hatékonyabb ellátása 

• A tanulási nehézségekkel küzdő gyerekek segítése és felzárkóztatása; 

• Környezeti nevelés – Örökös Ökoiskolai ként az Ökoiskola program folytatása; A 

teremtett világ védelme 



• Intézményfejlesztési pályázatokon való részvétel; 

• A kapcsolattartás erősítése az egyházmegyei társintézményekkel; 

• A kapcsolattartás megerősítése, szorosabb együttműködés a budaörsi 

egyházközséggel 

• Iskolai beiratkozás eredményessé tétele; 

• Az óvoda-iskolai kapcsolattartás erősítése; 

• Szülői kapcsolattartás támogatása, erősítése 

• Iskolai kulturális élet szervezése; 

• Tanulók egészség-nevelésének támogatása; 

• Pedagógus továbbképzések szervezése, sikeres lebonyolítása; 

• Online oktatás még hatékonyabb megvalósítása 

 

 

2.3 Kiemelt pedagógiai feladataink: 

 

• Hagyományápolás, nemzeti értékeink megismertetése, a közösen felépített 

hagyományaink ápolása, színesítése; 

• Pedagógus továbbképzések szervezése, lebonyolítása; 

• Részvétel a pedagógus továbbképzéseken, önképzés; 

• Egységes pedagógiai követelmények megvalósítása; 

• Iskolai könyvtár működtetése; 

• A 2021-2022. évi pedagógus minősítés lebonyolítása; 

• Pedagógus önértékelés feladatainak lebonyolítása; 

• A jogszabályban előírt tanulmányi és fizikai felmérések elvégzése; 

• Német nyelvből idegennyelvi kompetenciák hatékonyabb fejlesztése 

• Az iskolai „Tehetségpont” működtetése; 

• Versenyeken való részvétel; 

• Szakkörök, korrepetálások szervezése; 

• Projekt napok (hittan, öko, német) szervezése; 

• Teremtésvédelem, az Ökoiskolai program folytatása; 

• Pályázatok előkészítése, elkészítése;  

• Az egyházmegyei társintézményekkel történő kapcsolatfelvétel, társintézmények 

látogatása; 

• A budaörsi Egyházközség által szervezett programok támogatása, részvétel ezeken a 

programokon 

• Iskolai beirtakozási foglalkozások szervezése és megtartása a leendő első osztályos 

gyerekek számára;  

• Nyíltórák tartása; 

• Író-olvasó találkozó, irodalmi estek, iskolai koncertek szervezése; 

• Egészség-nevelő programok szervezése; 

 

 

2.4 Az előző tanév tapasztalataiból adódó nevelési, oktatási célok, feladatok 

 

a) Az országos mérésből adódó feladatok;  

b) Differenciálás – esélyegyenlőség biztosítása által felvetett kérdésekből adódó feladatok; 

c) Gyermekvédelmi feladatokból adódó teendők; 



d) Alsó-felső tagozat váltás feladatai; 

e) Elsős tanulók szocializálása; 

f) Intézményi önérékelésből adódó teendők; 

g) Erkölcsi nevelés; 

h) Közösségépítés 

 

 

3. A TANÉV HELYI RENDJE  

 

3.1 A tanítás nélküli munkanapok időpontjai, felhasználása 

 

sz. esemény / téma felelős időpont 
résztvevők, 

feladatok 

1. Szent Gellért nap intézményvezető 2021. szeptember 24. ig 

2. 
Tantestületi karácsonyi 

előkészületek 
intézményvezető 2021. december 20.  

3. Igazgatói szünet intézményvezető 2021. december 21.  

4.  Tantestületi kirándulás igazgatóhelyettes 2022. április 11. nevelőtestület 

5. DÖK nap DÖK vezető 2022. április 12. nevelőtestület 

6. 
Pályaválasztási orientációs 

nap 
intézményvezető 2022. április 13. nevelőtestület 

 

 

A tanév szorgalmi időszaka 

Első nap: 2021. szeptember 1. szerda 

Utolsó nap: 2022. június 15. szerda 

A szorgalmi időszak első féléve 2021. szeptember 1 - től 2022. január 21 - ig tart. Az első 

féléves tanulmányi előrehaladásról a tanulót illetve gondviselőjét 2022. január 28. - ig 

tájékoztatjuk a félévi értesítő által.    

 

3.2. A szünetek időtartama 

 

Iskolai tanítási szünetek: 

Őszi szünet: 2021. október 23. – 2021. november 1.  

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. január 2.  

A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2021. december 21. (kedd) 

A szünet utáni első tanítási nap: 2022. január 3. (hétfő) 

Húsvéti szünet: 2022. április 14. – 2022. április 19. 

A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2022. április 13. (szerda) 

a szünet utáni első tanítási nap: 2022. április 20. (szerda) 

 

Munkaszüneti napok a szorgalmi időszak nem tanítási szünetre és pihenőnapra eső időszakában 

2021. október 23. (szombat) - Október 23. ünnep 

2022. március 15. (kedd) – Március 15. Nemzeti ünnep 

2022. június 6. (hétfő) – Pünkösd 

 

 



Online tanítási rendben folyó munkanap a 2021 / 2022. évi munkaszüneti napok körüli 

munkarendváltozásból fakadóan  

2021. december 11. (szombat) munkanap, helyette 2021. december 24. (csütörtök) pihenőnap 

2022. március 26. (szombat) munkanap, helyette 2022. március 14. (hétfő) pihenőnap 

 

 

3.2 A nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző, továbbá nemzeti múltunk mártírjainak 

emlékét, példáját őrző emléknapok, valamint az iskolai élethez kapcsolódó és az iskola 

hagyományainak ápolása érdekében meghonosított egyéb ünnepnapok, 

megemlékezések időpontja 

 

sz. esemény/téma felelős időpont 
eredményességi 

mutató 

1. Az aradi vértanúk emléknapja  Szilády Helga 
2021. 

október 6. 
iskolai ünnepély 

2. 
Az 1956-os forradalom és szabadságharc 

ünnepe  
Scharek E. – Török K 

2021. 

október 22 
iskolai ünnepély 

3.  
A magyarországi németek 

elhurcolásának emléknapja 
németesek 

2022. január 

19. 
faliújság 

4.  
A kommunista és egyéb diktatúrák 

áldozatai emléknapja  
Gombás Mónika 

2022. 

február 25. 

iskolai faliújság 

készítése 

5. 
Az 1848-as forradalom és szabadságharc 

ünnepe  

Nagy-Tóth Vera, 

Vágóné N. Adrien. 

2022. 

március 11. 
iskolai ünnepség 

6. A holokauszt áldozatai emléknapja  Gombás Mónika 
2022. április 

16. 

iskolai faliújság 

készítése 

7. A Nemzeti Összetartozás Napja  Simon Imréné 
2022. június 

3. 
iskolai ünnepély 

 

 

Az iskola hagyományai ápolása érdekében meghonosított egyéb ünnepnapok 

 

Egyházi ünnepeink 

 

 
sz. esemény / téma felelős időpont 

1. Veni Sancte 
intézményvezető, 

Igazgató helyettes 
2021. szeptember 1 

2. Magyarok Nagyasszonya napja 
Szórádi A. Gádorné E. 

Judit 
2021. október 8. 

3. Szent Imre napja 
Szórádi A. Gádorné E. 

Judit 
2021. november 5. 

4. Szent Márton napja Vágóné N. A. 2021. november 11. 

5. Magyar Szentcsalád Ünnepe igazgató helyettes 2021. november. 14. 

6. Szent Erzsébet napja 
Szórádi A. Gádorné E. 

Judit 
2021. november 19. 

7. Ádventi gyertyagyújtás 

Tizedes Á. - Kuszmann 

Simon Imréné / 

Szigethy L. Enikő 

Csányi A. – 

Záhorszkyné V. B. 

Scharek E., Török K 

2021 november 29., 

december 6, december 13.  

8. Karácsonyi betlehemezés Csányi A 2021. december 17. 

9. Vízkereszt Szórádi A. 2022. január 6. 



sz. esemény / téma felelős időpont 

10. Szent Margit napja 
Szórádi A. Gádorné E. 

Judit 
2022. január 18. 

11. Hamvazó szerda 
Szórádi A., Gádorné E. 

Judit 
2022. március 2. 

12. Virágvasárnap Pintér A. Mukics D 2022. április 10. 

13. Mindszenty mise igazgató 2022. május 6. 

14. Nepomuki Szent János Ünnepe 
Szórádi A. Gádorné E. 

Judit, Dienes Rita 
2022. május 16. 

15. Első szentáldozás 
Szórádi A., Gádorné E. 

Judit 
2022. május 22. 

16. Úrnapja Szegletesné M. J. 2022. június 19. 

17. Te Deum 
Szórádi A., Gádorné E. 

Judit. 
2022. június 15. 

 

 

Lelki alkalmaink 

 

 
sz. esemény / téma felelős időpont 

1. Tanévnyitó tantestületi lelki nap igazgató 2021. augusztus 31. 

2. Kőhegyi kápolna búcsúja tantestület 2021. szeptember 4. 

3. Első áldozók bodajki zarándoklata 
Szórádi A., Gádorné E. 

Judit. 
2021. szeptember 19 

4. Fogolykiváltó boldogasszony zarándoklat DÖK 2021. szeptember 26.  

5. Ádventi lelki nap 
Szórádi A., Gádorné E. 

Judit 
2021. november 29. 

6. Nagyböjti lelki nap 
Szórádi A., Gádorné E. 

Judit 
2022. március 2. 

7. Egyházmegyei lelkigyakorlat  2022. március 3-5. 

8. Mindszenty zarándoklat  2022. május 7. 

9. Hittan projektnap 
Szórádi A., Gádorné E. 

Judit 
2022. május 6. 

10. Egyházmegyei nap  2022. június 6. 

 

Iskolamise: 

Minden hónap első péntekén 8.00. 

 

Az iskolai élethez kapcsolódó ünnepek megünneplése 

 

 
sz. esemény / téma felelős időpont 

1. Veni Sancte- Tanévnyitó  
intézményvezető, igazgató 

helyettes 
2021. szeptember 1. 

2. Te Deum - Ballagás intézményvezető, Szilády Helga 2022. június 14. 

3. Tanévzáró intézményvezető, Kuszmann N. 2022. június 20. 

 

 

3.3 Az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek időpontja 

 

időpont esemény / téma felelős 
eredményességi 

mutató 

2021. augusztus 23. Alakuló értekezlet Intézményvezető  



időpont esemény / téma felelős 
eredményességi 

mutató 

2021. augusztus 31. Tanévnyitó értekezlet 

Intézményvezető, 

intézményvezető 

helyettes,  

 

2022  

február 1. 
Félévértékelő nevelőtesületi értekezlet Igazgatóhelyettes  

2022. június 20. Évvégi nevelőtestületi értekezlet Intézményvezető  

 

 

Intézményvezetőségi értekezlet 

Minden hétfőn 8.00 órai kezdettel tartunk értekezletet. 
 

Kibővített iskolavezetőségi értekezlet 

Negyedévenként, illetve szükség szerint a nevelőtestületi munkaértekezletek előtt 

Munkaértekezletek: 

h hónap 1. kedd 16.00 kezdettel az alábbi időpontokban: 

 

1. 2021. október 5. 

2. 2021. november 2. 

3. 2021. november 30. 

4. 2022. január 4. 

5. 2022. február 1. 

6. 2022. március 1. 

7. 2022. április 5. 

8. 2022. május 3. 

 

 

3.4 A szülői értekezletek, fogadóórák időpontjai 

 

időpont esemény / téma felelős 
eredményességi 

mutató 

Szeptember 1-

2. hete 
Szülőértekezlet 

ofők, ofő 

helyettesek 
 

Január 25-től Szülőértekezlet 
ofők, ofő 

helyettesek 
 

Május  Szülőértekezlet 
ofők, ofő 

helyettesek 
 

 

A szülői értekezletek pontos időpontjai később kerülnek meghatározásra. 
 

Fogadóórák rendje: 

Pedagógusok egyéni időbeosztásához igazítva. 

 

Szülői munkaközösség értekezletei 
 

• tanévnyitó SZMK értekezletek: 2021. szeptember 14. 17.30 

• félévet értékelő SZMK értekezletek 2022. február 8. 17.30 

• tanévet értékelő SZMK értekezletek: 2022. június 2. 17.30 

 



3.5 Az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú iskolai nyílt napok tervezett 

időpontja 

 

időpont esemény / téma felelős 

2021. október  óvoda pedagógusok látogatása 
Csányi A., Drágán – Kovács 

Réka, Dr. Pandula Zoltánné 

2021. november nyílt órák tartása nevelőtestület 

 

 

 

3.6 Tervezett mérések és vizsgák  

 

3.6.1 Versenyek, tanulmányok alatti vizsgák ideje 

 

Az iskolában a települési munkaközösségek munkaterve alapján szervezett versenyek előtt a 

szakmai munkaközösségek feladattervében szereplő ütemezés szerint házi versenyeket tartunk. 

A házi és kerületi versenyek eredményeit a szakmai munkaközösségek értékelik. 

 

Az iskola az alább tanulmányi versenyekre készíti fel a tanulókat 

 

 
Verseny megnevezése Évfolyam Felkészítő tanár Megjegyzések 

Simonyi Zsigmond 

Helyesírási verseny 
5-8. évolyam Szilády H., Török K.  

Bolyai matematika 

verseny 
3-8. évfolyam matekosok  

Amphiteatrum kupa 

matematika verseny 
5-6. évfolyam 

Scharek E. Nagy-Tóth Vera, 

Szegletesné M. J. 
 

Dugonics András 

matematika verseny 
4-8. évfolyam 

Scharek E., Nagy – Tóth Vera, 

Szegletesné M. J., Csányi Anna 

Záhorszkyné V. B. 

 

Zrínyi Ilona matematika 

verseny 
2-8. évfolyam   

Varga Tamás 

matematika verseny 
 

Scharek E., Szegletesné M. J. N.-T. 

Vera 
 

Egyházmegyei hittan 

verseny 
7-8. évfolyam Szórádi A.  

Egyházmegyei 

történelem verseny 
5-8. évfolyam Szilády H., Szűcs I.  

Bolyai anyanyelvi 

verseny 
3-8. évfolyam Szilády H., Török K.  

Szent Erzsébet 

egyházmegyei verseny 

(alsó tagozat 

mesemondó, felsőtagozat 

környezetvédelem) 

4-8. évfolyam Csányi A., Szabó A.  

Egyházmegyei 

népdaléneklő és néptánc 

találkozó  

1-8. évfolyam Lantosné M. S. D.  

Betlehem-építő verseny 1-8. évfolyam Szegletesné M. J., Gombás M.  

Egyházmegyei rajz 

verseny 
1-8. évfolyam Gombás M.  



Verseny megnevezése Évfolyam Felkészítő tanár Megjegyzések 

Bolyai 

természettudományos 

vetélkedő 

5-8. évfolyam Szabó A., Scharek E.  

Alsó tagozatos 

mesemondó 
1-4. évfolyam Csányi A., Simon I-né  

Alsó tagozatos 

népdaléneklő verseny 
1-4. évfolyam Csányi A., Simon I-né  

Alsó tagozatos rajz 

verseny 
1-4. évfolyam Csányi A., Gombás M.  

Szentek élete hittan 

vetélkedő 
2-8. évfolyam Szórádi A., Gádorné E. Judit  

Német vers- és 

prózamondó házi 

verseny 

1-8. évfolyam Dienes R.  

Német vers illusztrációs 

verseny 
1-8. évfolyam Dienes R.  

Kozma László 

informatikai verseny 
5-8. évfolyam Nagy – Tóth Vera  

Területi vers- és 

prózamondó verseny 

(Érd) 

1-4. évfolyam Csányi A.  

Területi vers- és 

prózamondó verseny 

(Biatorbágy) 

1-4. évfolyam Csányi A.  

Harmatcsepp országos 

tanulmányi verseny 
2-4. évfolyam Pandula M.  

Istenes versmondó 

verseny 
1-8. évfolyam Simon I-né  

Német nemzetiségi ének 

házi verseny 
1-8. évfolyam Dienes R. Kuszmann Nóra  

Regionális német 

nemzetiségi ének 

verseny 

1-8. évfolyam Dienes Rita, Kuszmann N.  

Duna kupa labdarúgás 7-8. évfolyam Vágóné N. Adrien  

Bicske labdarúgó kupa 3-4. évfolyam Vágóné N. Adrien  

Asztali tenisz 

háziverseny 
1-8. évfolyam Michelbergerné K. Sz.  

Körzeti asztalitenisz 

diákolimpia 
3-8. évfolyam Michelbergerné K. Sz.  

Fut az Örs városi 

futóverseny 
1-8. évfolyam Vágóné N. A., Michelbergerné K. Sz.  

Városi Sportnap 1-8. évfolyam 
Vágóné N. A., Michelbergerné K. 

Sz., Szabó I. 
 

Német Helga kézilabda 

kupa 
3. folyam Michelbergerné K. Sz.,   

 

 

Jogszabály keretei között a nevelőtestület véleményének kikérésével, az iskolavezetőség tűzi 

ki a tanulmányok alatti vizsgák időpontját: 

 

 

• javítóvizsga (augusztus utolsó hete) 

• osztályozó vizsga (magántanulók számára) 

o 2022. január 10 - 14. 

o 2022. május 30 – június 3. 

 



 

3.6.2 Külső és belső tantárgyi mérések rendje 

 

 

A külső és belső mérések ütemezéséről, felelőseiről részleteiben a munkaközösségi 

munkatervek (melléklet) szólnak. 

 

Kiemelt mérések: 

 

a) Tanév eleji szaktárgyi szintfelmérés a szakmai munkaközösségek által kialakított 

mérőeszközök segítségével (matematika, szövegértés); első évfolyamosok 

mozgásszervi vizsgálata 

Határidő: szeptember, február, május 

Felelős: szakmai munkaközösség-vezetők; Michelbergerné Kaiser Szilvia 

 

b) Az 1. évfolyamosok DIFER-mérése 

Határidő: 2021. október 8. 

Felelős: Kiss J-né, Dienes Rita 

 

c) OKM 6. és 8. évfolyamokon (matematika, szövegértés, természettudomány); 

idegennyelvi mérés 

Határidő: 8. évfolyam – május 4-14.; 6. évfolyam – május 18-28. 

Felelős: Szűcs István, Dienes Rita 

 

 

3.6.3  A tanulók fizikai állapotát felmérő vizsgálat időpontja  

  

 

sz. esemény / téma felelős időpont 
eredményességi 

mutató 

1. NETFIT mérés testnevelők 
2021 szeptember 1. – 

április 22. 
 

 

 

4. SZAKMAI FELADATOK 

 

4.1 A pedagógusok minősítési rendszerével kapcsolatos feladatok 

 

ssz. esemény / téma felelős határidő 
eredményességi 

mutató 

1. Petrecz Dóra 
Csányi Anna / 

Szűcs István 
2022. 

eredményes 

minősítési eljárás 

2. Dr. Regelené Darvas Orsolya 
Pintér 

Anasztázia 
2022 

eredményes 

minősítési eljárás 

3. Szűcs István 
Pintér 

Anasztázia 
2022 

eredményes 

minősítési eljárás 

4. Pintér Anasztázia 
Szűcs István 

Sándor 
2022 

eredményes 

minősítési eljárás 



 

 

4.2 Pedagógus önértékelés feladatai 

 

A tanév során tervezzük a minősítési eljárásokban nem érintett, ill. az önértékelési 

folyamatban még nem résztvevő pedagógusok önértékelésének elvégzését. 

Felelős: Szűcs István Sándor 

 

 

4.3 Pályaválasztás; középfokú intézményekbe történő továbbtanulás 

 

A középfokú oktatási intézményekbe történő továbbtanulás rendjét a 2021/22 tanév rendjéről 

szóló 20/2021. (VI. 8.) EMMI rendelet 2. számú melléklete szabályozza. Az ebben foglaltakat 

a nevelőtestület ülésén az igazgató ismerteti. A nyolcadikos osztályfőnök a tanulók szüleivel 

való folyamatos konzultációk útján segítik a továbbtanulás ügyintézését, annak adminisztrációs 

feladatait. 

Az iskola igazgatóhelyettese rendszeresen ellenőrzi a határidők pontos betartását.  

A pályaválasztás pedagógiai-szakmai jellegű feladatait (pályaorientációs programok) az 

osztályfőnöki helyi tanterv tartalmazza. 

A tanév tervezése során nagy hangsúlyt fektettünk a továbbtanulásra felkészítő fakultációs 

illetve más egyéb foglalkozásokra.   

 

 

4.4 Az esélyegyenlőség biztosítása: kulcskompetenciák fejlesztése, a tehetséges tanulók 

támogatása, kultúra közvetítése a nemzetiségre vonatkozóan, a helyi sajátosságok, 

hagyományok, értékek megismerése, megbecsülése és szeretete  

 

 

Az esélyegyenlőség megvalósulását szolgáló legfőbb pedagógiai feladat a tanulók eltérő egyéni 

képességeinek, adottságainak figyelembevételével annak biztosítása, hogy jelentős hátrányok 

nélkül, egyenlő lehetőséget biztosító ismeretekkel, kompetenciákkal rendelkezzenek a 

társadalomba való sikeres beilleszkedéshez. 

Ennek érdekében közvetlen feladatként határozzuk meg iskolánkban a következőket: 

 

• az adottságok felismerése, a hátrányos helyzet feltárása, annak szakszerű kezelése  

▪ Eszközei: osztályfőnöki feladatként, szülőkkel történő folyamatos 

kapcsolattartás keretében 

• képességek és kulcskompetenciák fejlesztése  

▪ Eszközei: tanórai keretekbe építve valósítjuk meg 

• a tehetséges tanulók támogatása  

▪ Eszközei: szakkörök, versenyfelkészítés szervezése 

• a versenyek szervezése  

▪ Eszközei: házi versenyek szervezése  

• a nemzetiségek kultúrájának megismertetése 

▪ Eszközei: a németség kultúrájának megismertetése tanórai és tanórán 

kívüli keretekben  (részletesen kifejtve a német nyelvi munkaközösség 

munkatervében) 



• a helyi sajátosságok, hagyományok, értékek megismertetése, a lokálpatriotizmus 

érzésének kialakítása a tanulókban 

▪ Eszközei: iskolai hagyományok ápolása rendezvények, ünnepségek 

keretében 

• az önismeret, a reális pályaválasztás pedagógiai támogatása a személyiségfejlesztéssel 

kapcsolatos tevékenységek valamennyi tanórai és szabadidős foglalkozásba való 

beépülése 

▪ Eszközei: a személyiségfejlesztéssel kapcsolatos tevékenységek 

valamennyi tanórai és szabadidős foglalkozásba való beépülése 

 

4.5 A tehetséggondozás, felzárkóztatás és a tanórákon kívüli tevékenységek 

 

 

Tevékenység 

megnevezése 
Résztvevő Felelős 

Egyeztetésre került-e 

az egyetértési jogkör 

gyakorlóival a 

felkészítés 

(iskolaszék/szülői 

szervezet, 

diákönkormányzat) 

I/N 

 

Szentségi felkészítés 4-8. évfolyam Szórádi Anita I 

Ministráns 

foglalkozás 
4-8. évfolyam Szórádi Anita I 

sakk szakkör 1-8. évfolyam Szegletesné M. J. I 

rajz szakkör 5-8. évfolyam Gombás Mónika I 

középiskolai 

előkészítő - 

matematika 

8.a, 8.b 

7. 

Scharek Edit 

Szegletesné M. Judit 

I 

matematika szakkör 5-7. évfolyam 

Scharek Edit 

Nagy – Tóth 

Veronika 

I 

középiskolai 

előkészítő - magyar 
7, 8.a és 8. b 

Török Katalin; 

Szilády Helga 

I 

tehetséggondozó 

matematika 
5-6. évfolyam 

Scharek Edit 

Nagy – Tóth 

Veronika 

I 

énekkar 3-8. évfolyam Lantosné M. S. D. I 

Angol szakkör 5.-8. évfolyam Mukics D. I 

Nyelvvizsga 

előkészítő 

7. és 8. 

évfolyam 
Pintér A. I 

fejlesztő foglalkozás  Kiss J-né / Dienes R I 

logopédia  Mervai Eszter I 

korrepetálás 4.a 
Záhorszkyné V. 

Borbála 

I 

korrepetálás 4.b Csányi Anna I 

korrepetálás 3.a 
Szigethy L Enikő / 

Enyedi Magdolna 

I 

korrepetálás 3.b 
Simon Imréné / 

Enyedi M. 

I 

korrepetálás 2.a Tizedes Ágnes I 

korrepetálás 2.b Kuszmann Nóra I 

korrepetálás 1.a 
Drágán – Kovács 

Réka 

I 



korrepetálás - 

matematika 
1.b Dr. Pandula Zoltánné 

I 

korrepetálás 7. évfolyam Dienes Rita I 

ISK asztalitenisz 3-4. évfolyam 
Michelbergerné K. 

Sz. 

I 

ISK - röplabda 3-8. évfolyam 
Michelbergerné K. 

Sz. 

I 

ISK – tartásjavító 

torna 
1-8. évfolyam 

Michelbergerné K. 

Sz. 

I 

ISK - floorball Alsó tagozat 
Michelbergerné K. 

SZ.  

 

ISK tollaslabda 5-8. évfolyam Vágóné N. A. I 

alsó tagozatos ISK 1-5. évfolyam Vágóné N. A. I 

 

 

 

  

 

4.7 Az iskolába lépő, első évfolyamos tanulók beiskolázása 

 

„Az értékek iskolája” 

 

Az első évfolyamosok beiskolázása a jogszabályban meghatározottak alapján, a fenntartó 

döntéseinek és iránymutatásai szerint a járási hivatal vezetője által meghatározott időpontban 

történik. 

  
feladat / esemény felelős határidő 

Iskolai tájékoztató kiadvány elkészítése intézményvezető-helyettes 2021. október 15. 

Iskolai tájékoztató kiadvány közzététele (plakát, 

szórólap) 
tantestület 2021. november 1. 

Iskolai tájékoztató kiadvány közzététele (honlap) 
intézményvezető-helyettes, 

rendszergazda 
2021. november 1. 

Iskolai tájékoztató kiadvány közzététele (városi 

kiadvány) 
intézményvezető-helyettes 2022. február 

Iskolai tájékoztató (városi óvodákban) intézményvezető 2021.  

Iskolaismerkedő foglalkozás 
intézményvezető-helyettes, 

Csányi A. 
2022. február. 

Iskolaismerkedő foglalkozás 
intézményvezető-helyettes, 

Csányi A. 
2022. március. 

Szülői tájékoztató intézményvezető 2022 február 

Beszélgetés a leendő elsőosztályos tanulók szüleivel intézményvezető-helyettes 2022. március 

Beiratkozás 
intézményvezető-helyettes, 

intézményvezető 
2022. április 6-8. 

 

Előkészítése az intézményvezető, intézményvezető-helyettes és az alsó tagozatos 

munkaközösség-vezető közös feladata, amelynek során a leendő elsősök szüleinek 

tájékoztatása kiemelt feladat. 

A leendő elsősök szüleinek megnyerését szolgálják továbbá a nyílt napok, az óvodákkal való 

kapcsolatteremtő munka és a különféle tankerületi kiadványokban megjelenő népszerűsítő 

bemutatkozó írások, valamint az iskolai honlap híradásai.  

   

4.6 Témahetek szervezése 

 

 
témahét felelős időpont 

Pénzügyi és vállalkozói témahét Pintér Anasztázia 2022. március 7-11. 



témahét felelős időpont 

Digitális témahét Nagy  - Tóth V. 2022. április 4-8. 

Fenntarthatósági témahét Szabó A. 2022 április 25-29. 

 

 

PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM ÉS A BEISKOLÁZÁSI TERVBŐL ADÓDÓ 

MUNKATERVI FELADATOK 

 

A 2021 / 2022 tanév beiskolázási tervének elkészítésekor a következő szempontokat vettük 

figyelembe: 

 

- A kötelező hétévenkénti pedagógus továbbképzések megléte; 

- A pedagógusok saját szakterületükön szerezzenek olyan új ismereteket, tanuljanak 

olyan módszereket, amelynek eredményeként hatékonyabb, sikeresebb pedagógusi 

munkát végezhetnek;  

- Szerezzenek olyan korszerű ismereteket, amelyek hatékonyabbá teszik az osztályfőnöki 

munkát;  

- A tehetséggondozás sikeressége érdekében új módszereket ismerjenek meg;  

- Vezetők szakmai kompetenciái emelkedjenek; 

 

Ezen célok megvalósulásához az intézmény a következő képzéseket támogatja: 

 

- A pedagógusmesterség megújítása, új módszerek, eljárások elsajátítása;  

- Az IKT eszközök és programok használata, alkalmazása;  

- Közoktatás vezetői szakvizsga megszerzése; 

- Vezetői kompetenciák fejlesztése – keresztény vezetési elmélet, gyakorlat megszerzése; 

 

 

 

Beiskolázási terv összesítő táblázata: 

 

 

S. 

sz. 

Pedagógus 

neve 

Továbbképzést 

biztosító 

intézmény 

Megnevezés 
Kezdés 

időpontja 

Befejezés 

időpontja 

Teljesített 

órák 

száma 

Költségtérítés 

össszege 

1. 
Záhorszkyné 

V. Borbála 
  2021 2021 70  

2. 
Szűcs István 

Sándor 

Kodolányi János 

Egyetem 

Közoktatás 

vezetői képzés 
2021 2023 120 

155000 ft / 

félév 

3. 
Dr. Pandula 

Zoltánná 
 

Matematika 

műveltségterület 

tanítóknak 

2021 2023 120 
200000 ft / 

félév 

 

 

 

5. INTÉZMÉNYI KAPCSOLATRENDSZER 

 

5.1 Iskola és szülői ház kapcsolata 

 



Az iskola és a szülők közötti kapcsolattartás fontosabb formáit kell vázolni a tanév ehhez 

kapcsolódó feladatainak, módszereinek, felelőseinek, résztvevőinek felsorolásával. 

 

A kapcsolattartás fontosabb formái a következők: 

• fogadóóra 

• szülői értekezlet 

• egyéni konzultáció 

• szülői levelező lista 

• e-napló 

 

Az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról az igazgató 

tájékoztat: 

• SZMK értekezleten 

• iskolai honlapon keresztül 

• szülői levelező listákon keresztül 

 

Az osztályfőnökök:  

• szülői értekezleteken 

• szülői levelező listákon keresztül 

• fogadóórákon 

 

A tanulók egyéni haladásával kapcsolatos tájékoztatására az alábbi fórumok szolgálnak:  

• fogadóórákon 

• egyéni konzultációkon 

• e-naplón keresztül 

 

 

5.2 A fenntartóval és működtetővel való kapcsolattartás 

 

Az iskolai munka megfelelő szintű irányításának érdekében az iskola igazgatójának állandó 

munkakapcsolatban kell állnia a Fenntartóval, az Egyházmegyei Katolikus Iskolai 

Főhatósággal. 

A kapcsolattartás tartalmi elemei Intézményi kapcsolattartók Fenntartói kapcsolattartók 

szakmai irányítás  igazgató EKIF elnök 

tanügyigazgatási 

munkatárs 

oktatásügyi referens 

gazdasági ügyintézés igazgató 

gazdasági vezető 

irodaigazgató atya 

vagyonkezelő atya 

főkönyvelő 



A kapcsolattartás tartalmi elemei Intézményi kapcsolattartók Fenntartói kapcsolattartók 

elvi útmutatások  igazgató 

püspöki biztos 

megyéspüspök atya 

irodaigazgató atya 

koordinálás és segítségnyújtás igazgató EKIF elnök 

tanügyigazgatási 

munkatárs 

oktatásügyi referens 

 

A kapcsolattartás formái A kapcsolattartás ütemezése 

vezetői munkamegbeszélések kéthavonta munkaterv szerint 

személyes beszélgetések szükség szerinti gyakorisággal 

elektronikus és postai levélváltás heti több alkalommal 

egyéb érintkezési formák telefonos ügyintézés heti több alkalommal 

 

6. A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTALÁNOS RENDJE 

 

Hónap Ellenőrzés célja Ellenőrzött területek 
Alkalmazott 

módszer 
Ellenőrzést végzők 

szeptember 
munkaköri leírások 

aktualitásai 

pedagógusi és 

alkalmazotti kör 

munkaköri leírása 

szöveg 

aktualizálása 

intézményvezető / 

helyettes 

október 

évindítás 

adminisztrációs 

teendőink nyomon 

követése 

foglalkozási tervek, 

tematikus tervek, 

egyéni fejlesztési 

tervek – 

foglalkozási naplók, 

törzslapok, KIR és 

más statisztikai 

adatállományok 

dokumentumvizsg

álat 

intézményvezető / 

helyettes 



Hónap Ellenőrzés célja Ellenőrzött területek 
Alkalmazott 

módszer 
Ellenőrzést végzők 

november 
első félévi 

óralátogatások 

tanórák, 

foglalkozások 
hospitálás 

 

intézményvezető, 

intézményvezető-

helyettes, 

munkaközösség-

vezetők 

december 
második negyedéves 

értékelés 

osztálynapló, 

értékelőív, egyéni 

haladási napló 

dokumentumvizsg

álat 

intézményvezető 

helyettes 

január 

félévi 

adminisztráció 

megfelelése és 

teljesítése 

naplók, tájékozató 

füzetek, beszámolók, 

statisztika 

dokumentumvizsg

álat 

 

intézményvezető 

helyettes 

február 

középfokú 

beiskolázással 

kapcsolatos teendők 

a tanulók felvételi 

dokumentumainak 

kezelése 

dokumentum 

vizsgálat 

intézményvezető 

helyettes 

március 

a pedagógusok 

minősítésének 

előkészítése 

minősítési 

dokumentáció 

dokumentumvizsg

álat 

intézményvezető-

helyettes,  

április 

harmadik 

negyedéves 

értékelések 

osztálynapló, 

értékelőív, egyéni 

haladási napló 

dokumentumvizsg

álat 

intézmény vezető 

helyettes 

május 

erdei iskolák 

tartalmi oldalának 

megszervezése és a 

lebonyolítás 

munkálatai 

programtervek 
dokumentumvizsg

álat 

intézményvezető-

helyettes,  

június 
tanév végi 

adminisztráció 

naplók, törzskönyvek, 

bizonyítványok 

ellenőrzése 

dokumentumvizsg

álat 

intézmény vezető 

helyettes 

 

 

 



 

7. LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK 

 

A Diákönkormányzat véleménynyilvánítása 

 

Az intézmény diákönkormányzata  munkaterv készítése során a tanulókat érintő programokat 

véleményezte, azokkal egyetért.   

 

Budaörs, 2021. év szeptember hónap 1. nap 

 

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

Michelbergerné Kaiser Szilvia 

diákönkormányzat képviselője 

 

A Szülői Szervezet véleménynyilvánítása 

 

Az iskolai munkaterv készítése során a szülői szervezet (közösség) véleményezési jogát a 

jogszabályban előírtaknak megfelelően gyakorolta. 

 

Budaörs, 2021. év szeptember hónap 1. nap 

 

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

Réthelyi Olga 

szülői szervezet (közösség) képviselője 

 

A nevelőtestület nyilatkozata 

 

A munkatervet az intézmény nevelőtestülete 2021. év augusztus hó 31. napján tartott 

értekezletén elfogadta. 

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

Vágóné Némethy Adrien 

hitelesítő nevelőtestületi tag 

 

 

 

 



MELLÉKLETEK (A MUNKAKÖZÖSSÉGEK ÉS MÁS RESZORTFELELŐSÖK 

ÉVES MUNKAPROGRAMJA) 

 

1. sz. melléklet alsó tagozatos munkaközösség munkaterve 

2. sz. melléklet felső tagozatos munkaközösség munkaterve 

3. sz. melléklet nyelvi munkaközösség munkaterve 

4. sz. melléklet napközis munkaközösség munkaterve 

5. sz. melléklet diákönkormányzat munkaterve 

6. sz melléklet középiskolai beiskolázási terv 

 

 

  

  

 

 

 

  



6. melléklet 

 

 

HATÁRIDŐ FELADAT 

2021. szeptember 30. 

 

A Hivatal a honlapján közlemény 

formájában nyilvánosságra hozza a 

középfokú iskolák tanulmányi területeinek 

meghatározási formáját. 

2021. október 20. A középfokú iskoláknak, kollégiumoknak 

nyilvánosságra kell hozniuk a honlapjukon a 

felvételi tájékoztatójukat. 

2021. október 31. Az általános iskola tájékoztatja a nyolcadik 

évfolyamos tanulókat a felvételi eljárás 

rendjéről. 

2021. november 16. A Hivatal közzéteszi a 6 és 8 évfolyamos 

gimnáziumi központi írásbeli felvételi 

vizsgát szervező gimnáziumok, továbbá a 

nyolcadik évfolyamosok számára központi 

írásbeli felvételi vizsgát szervező 

intézmények jegyzékét. 

2021. december 3. A tanulók jelentkezése a központi írásbeli 

felvételi vizsgára közvetlenül a központi 

írásbeli felvételi vizsgát szervező – az Arany 

János Tehetséggondozó Programra történő 

pályázat benyújtása esetén a pályázatban 

megjelölt – intézménybe. 

2022. január 22. Az általános felvételi eljárás kezdete. 

2022. január 22., 10.00 Központi írásbeli felvételi vizsgák az érintett 

6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban. 

Központi írásbeli felvételi vizsgák a 

kilencedik évfolyamra 

2022. január 27., 14.00 Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a 6 

és 8 évfolyamos gimnáziumokban, továbbá a 

kilencedik évfolyamra 

2022. február 7. A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező 

intézmények a Hivatal által meghatározott 

módon értesítik az írásbeli eredményéről a 

tanulókat. 

2022. február 18. Az általános iskola továbbítja a tanulói 

jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, 

a tanulói adatlapok első példányát pedig a 

Hivatalnak.  

A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba történő 

jelentkezésről a tanuló közvetlenül is 

megküldheti a jelentkezési lapot a 

gimnáziumnak, a tanulói adatlapot a 

Hivatalnak. 

2022. február 22. – március 11. A szóbeli meghallgatások az általános 

felvételi eljárás keretében. 



2022. március 16. A középfokú iskola eddig az időpontig 

nyilvánosságra hozza a jelentkezők felvételi 

jegyzékét. 

2022. március 21–22. A tanulói adatlapok módosításának 

lehetősége az általános iskolában. 

2022. március 23. Az általános iskola eddig az időpontig 

elzárva őrzi az eredeti, korábban beküldött 

tanulói adatlap második példányát. A 

módosító tanulói adatlapot ekkor kell 

megküldeni a Hivatalnak. 

2022. március 28. A Hivatal elektronikus formában megküldi a 

középfokú iskoláknak a hozzájuk 

jelentkezettek listáját ábécésorrendben. 

2022. április 7. A Hivatal a módosító tanulói adatlapok 

alapján kiegészíti a jelentkezettek listáját. 

2022. április 12. A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes 

felvételi rangsort – a Hivatal által 

meghatározott módon – megküldi a 

Hivatalnak. 

2022. április 22. A Hivatal kialakítja a végeredményt az 

igazgatói döntések és tanulói adatlapok 

egyeztetése alapján, és elküldi azt a 

középfokú iskoláknak (egyeztetett felvételi 

jegyzék). 

2022. április 29. A felvételt hirdető középfokú iskolák 

megküldik a felvételről vagy az elutasításról 

szóló értesítést a jelentkezőknek és az 

általános iskoláknak. 

2022. május 9. – augusztus 31. A középfokú iskola igazgatója rendkívüli 

felvételi eljárást írhat ki. 

2022. május 20. A 2020. május 21-ig megtartott rendkívüli 

felvételi eljárást meghirdető iskola 

igazgatója dönt a felvételi kérelmekről. 

2022. június 1. A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott 

jogorvoslati eljárás befejezése a fenntartónál. 

2022. június 22–24. Beiratkozás a középfokú iskolákba 

 

  



Függelék 

A munkaterv jogszabályi háttere 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény 

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

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

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 

31.) Korm. rendelet 

A nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: Nkt. Vhr.) 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: R.) 

A Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési 

igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet 

A nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának irányelve 

kiadásáról szóló 17/2013. (III. 1.) EMMI rendelet 

A két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelveinek kiadásáról szóló 4/2013. (I. 11.) EMMI 

rendelet 

A 2021/2022. tanév rendjéről szóló 20/2020. (VI. 8.) EMMI rendelet 

A 2021. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló 14/2020. (V. 13.) ITM rendelet  

A 2021. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló 23/2021. (VI. 1.) ITM rendelet 
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1. Bevezetés 

 

A Munkaterv elkészítésének jogszabályi háttere: 

❖ A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről; 

❖ 2012.évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló törvény módosításáról; 

❖ 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 törvény 

végrehajtásáról. 

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

rendelkezései, valamint a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet. 

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

nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának 

irányelve kiadásáról  

❖ Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez  

❖ Országos tanfelügyelet. Kézikönyv óvodák számára  

❖ 363/2012 (XII.17) Kormány rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramja  

❖ az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról szóló módosított 137/2018. (VII. 25.) 

kormányrendelet. 

 

❖ 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) módosítás.  

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

szakvizsgáról.  

❖  

Felhasznált dokumentumok: 

❖ az intézmény Pedagógiai programja; 

❖ az intézmény Szervezeti Működési Szabályzata; 

❖ az intézmény Házirendje; 

❖ fenntartói határozatok 

 



A Munkaterv módosulhat, az érvényben lévő veszélyhelyzeti, járványügyi előírások 

tükrében. Óvodai életünket a mindenkori rendelkezések, jogszabályok változásának 

jegyében szervezzük meg, és bonyolítjuk le. 

2. Helyzetelemzés 
 

2.1.Statisztikai adatok: 

 

Óvodai csoportok száma:7 

Szervezési formájuk: homogén 

Alapító okiratban és Működési engedélyben meghatározott négyzetméter szerinti maximális 

gyermeklétszám: 163 fő. 

A Nk. törvény (2011. évi CXC. törvény) szerint engedélyezett csoportlétszám 25 fő  

A maximális létszám, a kis alapterületű csoportszobák miatt 3 csoportban tartható. 

Gyermeklétszám 2020. szeptember 1-jén fenntartói engedéllyel: 136 fő  

(ebből 1 fő SNI-s, aki 2 főnek számít). Számított létszám ez alapján:138 fő 

 

 

2.2 Gyereklétszámok alakulása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Személyi feltételek 

 

2.3.1 Humán erőforrás 

 

Óvónő               14 fő 

Vezető        1 fő 

Logopédus       1 fő 

Dajka        7 fő 

Pedagógiai asszisztens, gyógypedagógiai asszisztens  2 fő 

Konyhai dolgozó      1 fő 

Karbantartó       1 fő 

Óvodatitkár       1 fő 

Összesen       28 fő 

Csoport neve (foka) létszám HH/HHH SNI 

Cica (kiscsoport) 20   

Bárány (kiscsoport) 20   

Maci (középsőcsoport) 22   

Katica (középsőcsoport) 20   

Lurkó 1 (nagycsoport) 18   

Süni (nagycsoport) 21   

Lurkó 2 ( nagycsoport) 19 1 1 

Összesen 140 1 1 



2.3.2 A nevelőtestület profilja 

 

 

 
Sorszám Név Beosztás 

1.  

 

Béresné Dajka Katalin óvodapedagógus - 

óvodavezető 

2.  Kempf Ágnes óvodapedagógus 

3.  Lengyel Julianna óvodapedagógus 

4.  Marton Bertalanné óvodapedagógus 

5.  Pálfay Katalin óvodapedagógus 

6.  Berekszászi Imréné óvodapedagógus 

7.  Jankovichné Csambalik Margit óvodapedagógus 

8.  Muhi Éva óvodapedagógus 

9.  Horváth Katalin óvodapedagógus 

10.  Zentainé T.Gabriella óvodapedagógus 

11.  Tóth Ibolya óvodapedagógus 

12.  Posovszky Józsefné óvodapedagógus 

13.  Füzesi szilvia óvodapedagógus 

14.  Horváthné Oláh Erika óvodapedagógus 

15.  Tóth Andrásné óvodapedagógus 

16.  Nyitrayné Hajdu Krisztina logopédus 

17.  Tövissi Mária pedagógiai asszisztens 

18.  Szűcs Zsuzsanna pedagógiai asszisztens 

19.  Nagyné Magony Bernadett dajka- 

20.  Köcse Veronika dajka 

21.  Széll Ildikó dajka 

22.  Új kolléga dajka 

23.  Csiki Ferencné dajka 

24.  Új kolléga dajka 

25.  Új kolléga dajka 

26.  Bíró Enikő óvodatitkár 

27.  Tagscherer Péter karbantartó 

28.  Új kolléga  konyhai dolgozó 

 

 

A 2021-22-es nevelési évtől 5 új kolléga érkezését várjuk: 1 óvodapedagógus és egy dajka 

anyagi okok miatt a városi óvodákban folytatják tovább a munkát. Az óvodapedagógust a 

Gyesről visszaérkező kolléga pótolja. Egy dajka nénink nyugdíjba vonult. A nyugdíjas 

dolgozók helyére aktív korúakat alkalmazunk. A kollégák hitéletüket gyakorló, elkötelezett 

pedagógusok, mindent megteszünk, hogy megtalálják a helyüket, és ne csak munkahelyként, 

hanem második családként tekintsünk egymásra.  

 

Nagy gondot jelent a kollégák megtartása, a városi intézmények havi keresetkiegészítéssel, évi 

kétszeri jutalmazással, 13. havi fizetéssel, nagyösszegű munkaruha pénzzel, Szép kártyával 

várják a dolgozókat. Bármennyi erőfeszítést teszünk, ezzel a versenyt nem tudjuk tartani. 

 



 Az óvoda teljes nyitvatartási idejében (6.00-18.00) a gyerekkel történő foglalkozások 

mindegyikét óvodapedagógus irányítja. Egy csoportban 2 óvodapedagógus és egy dajka látja 

el feladatát. A hét csoport munkáját 2 pedagógiai asszisztens segíti.  

A 2021-22-es nevelési évben 2 kiscsoportot indítunk, a pedagógiai asszisztensek elsősorban az 

ő munkájukat segíti  

Gyermekcsoportjainkat állatnevekkel (szimbólumokkal) jelöljük: Bárány, Katica, Maci, Süni, 

Cica. Előkészítő csoportjaink a Lurkó1 és Lurkó 2 nevet viselik. Csoportjaink létszáma 18 és 

25 között mozog. 

 

Alapterület-létszám adatok         

 

 
Csoport neve Alapterület Felvehető 

gyereklétszám 

Jelenleg 

tényleges 

Jelenleg 

számított 

Maci  52,85 m2 25 22 22 

Süni  43,42m2 21 21 21 

Cica  55,79 m2 25 20 20 

Bárány  45,15 m2 22 20 20 

Katica  46,77 m2 23 20 20 

Lurkó 2 44,07 m2 22 19 19+2 autizmus 

Lurkó 1 50, 6 m2 25 18 17 

Összesen 338,65 m2 163 140 142 

 

 

2.3.3 A dolgozók munkaidő beosztása 

  

Név/ csoport „A” hét „B” hét „A” hét „B” hét 

A épület     

Muhi Éva 7.30-14.00 11-17.30 7.30-14.00 10.00-16.30 

Posovszky Józsefné 7.00-13.30 10.00-16.30 7.00-13.30 11.00-17.30 

Marton Bertalanné 7.00- 13.30 10.00-16.30 7.00-13.30 11.00-17.30 

Horváth Katalin 10.00-16.30 7.00- 13.30 11.00-17.30 7.30-14.00 

Tóth Ibolya 7.30-14.00 11.00-17.30 7.30-14.00 10.00-16.30 

Füzesi Szilvia 11.00-17.30 7.30-14.00 10.00-16.30 7.30-14.00 

Tövissi Mária Magdolna 8.00-16.00 8.00-16.00 8.00-16.00 8.00-16.00 

Horváthné Oláh Erika 10.30-17.00 7.30- 14.00 10.30-17.00 7.30- 14.00 

Pálfay Katalin 11.00-17.30 7.00-13.30 11.00-17.30

  

7.00-13.30 

C épület     

Kempf Ágnes 7.00-13.30 10.00-16-30 7.30-14.00 11.00-16-30 

Tóth Andrásné 10.00-16.30 7.00-13.30 11.00-17.30 7.30-14.00 



 
Név Csoport/hely 1.hét 2.hét 

Széll Ildikó Lurkó 10.00-18.00 6.00-14.00 

új Cica 10-00-18-00 6.00-14.00 

Csiki Ferencné Bárány 6.00-14.00 10.00-18.00 

Köcse Veronika Katica 6.00-14.00 10.00-18.00 

Nagyné M. Bernadett Süni 10.00-18.00 6.00-14.00 

új Százszorszép 10.00-18.00 6.00-14.00 

új Maci 6.00-14.00 10.00-18.00 

új Konyha 10.00-14.00 10.00-14.00 

Bíró Enikő iroda 8.00-16.00 8.00-16.00 

Tagscherer Péter műhely-

karbantartás 

6.00-14-00 6.00-14.00 

 

 

A munkabeosztás és a helyettesítések elkészítése az óvodavezető-helyettes feladata. 

Betegség vagy egyéb hiányzás esetén az óvodavezető kérésére változhat a dolgozók munkaidő 

beosztása. 

Óvónőt csak óvónő helyettesíthet. 

 

Szabadságok: 

Minden esetben a vezető-helyettessel kell egyeztetni, de az óvodavezetővel és igazgatóval 

engedélyeztetni kell.  

A szabadságokat minden esetben ki kell írni! 

 

Jelenléti ív:  

A jelenléti ívet naponta alá kell írni érkezéskor és távozáskor 

 

 

 2.4 Tárgyi feltételek 

 

 óvodánk jól felszerelt, a törvényi előírásoknak megfelelő eszköztárral rendelkezik. 

 az óvoda udvarán lévő, 10 éves játszótér alkatrészei korhadásnak indultak, egy 

szakaszon lezártuk, a jelzést megtettük, várjuk az intézkedést. 

Zentainé T. Gabriella 7.30-14.00 11.00-17.30 10.00-16.30 7.00-13.30 

Lengyel Julianna 11.00-17.30 7.30-14.00. 7.00-13.30 10.00-16.30 

Szűcs Zsuzsanna 8.00-16.00

  

8.00-16.00 8.00-16.00 8.00-16.00 

B épület     

Berekszászi Imréné 7.30-14.00 11.00-17.30 7.30-14.00 10.00-16.30 

Jankovichné Csambalik Margit 10.00-16.30 7.30-14.00 10.30-17.00 7.30-14.00 

 

 

    



 A WIFI hálózat kiépítése megtörtént, és informatikai eszközpark bővítése nem valósult 

meg, továbbra is szorgalmazzuk. Gépeink lassúak, elavultak, akadályozzák a gyors 

munkavégzést. 

 irodaszerek, szakmai anyagok beszerzése folyamatos. 

 

3. Csoportok szervezése 

 

Cica csoport (kiscsoport) 20 fő 

Óvodapedagógusok: Muhi Éva 

   Füzesi Szilvia 

Dajka:    új kolléga 

 

 

Bárány csoport (kiscsoport) 20 fő 

Óvodapedagógusok: Horváth Katalin 

Posovszky Józsefné-Márta 

Dajka:   Csiki Ferencné-Katalin 

 

 

Maci csoport (középső csoport) 22 fő 

Óvodapedagógusok: Tóth Andrásné 

Kempf Ágnes 

Dajka:    új kolléga 

 

Lurkó 2 (nagycsoport) 19 fő 

Óvodapedagógusok: Horváthné Oláh Erika 

   Tóth Ibolya 

Dajka:    új kolléga 

 

Katica csoport (középsőcsoport) 20 fő 

óvodapedagógusok: Marton Bertalanné- Györgyi 

   Pálfay Katalin 

Dajka:    Köcse Veronika 

 

Süni csoport (nagycsoport) 21 fő 

óvodapedagógusok: Lengyel Julianna 

   Zentainé Tömördi Gabriella 

Dajka:   Nagyné Magony Bernadett 

 

Lurkó csoport( nagycsoport) 18 fő 

óvodapedagógusok.  Berekszászi Imréné-Erzsike 

   Jankovichné Csambalik Margit 

Dajka:   Széll Ildikó 

 

Logopédus:  Nyitrayné Hajdu Krisztina 

 



Napirendünk 

 

 Az érkezésre, étkezésre, pihenésre vonatkozó időpontok maximális figyelembevételével: 

-6.00-7.00-óra között a délelőttös dajkák a takarítási feladatokat végzik el (saját csoport+ 

kijelölt terület) 

− 7.oo- Gyerekek érkezése, szabad választott játék, személyes percek, játékba integrált 

nevelés 

− 8.oo: „Együtt a csoport!”- ima, közös beszélgetés gyertyagyújtással, éneklés, hálaadás egy 

újabb napért 

− 8.3o- Tízórai az ebédlőben, két turnusban (kiscsoportok a csoportszobában) 

− 9.oo-11.3o, 12.oo: szabad játék, kötetlen-kötött foglalkozás, napi torna, kiscsoportos 

tapasztalatszerzés, levegőzés, séta, logopédia  

− 11.3o-13.oo: ebéd az ebédlőben, két turnusban (kiscsoportok a csoportszobában) 

− 12.3o-15.oo: pihenés, alvás, imával, mesével, altatóval, halk zenével,  

− 15.oo: uzsonna a csoportszobákban 

− 15.3o-17.oo: játék, szabadon választott játék, meseolvasás, udvari játék, egyéni, 

kiscsoportos fejlesztések (pl. gyógytorna) 

− 17.00-18.00 óra között a délutános dajkák a takarítási feladatokat végzik el.(saját csoport+ 

kijelölt terület) 

 

4. A 2021-22-es nevelési év rendje 

 

Az óvodai nevelési év 2021. szeptember 1-től 2022. augusztus 31-ig, a szorgalmi időszak 2021. 

szeptember 1-től 2022. május 31-ig tart. 

Az iskolai őszi szünet: 2021. október 22-től 2022. november 3-ig tart.  

Az iskolai téli szünet: 2021. december 22-től 2022. január 3-ig tart. Ez időszak alatt óvodánk 

zárva tart. 

Az iskolai tavaszi szünet: 2022. április 14-től 2022. április 20-ig tart. 

A szünetek idején, mivel nagyon sok iskolás testvér van, és csökken a létszámunk, ügyeletet 

tartunk. 

 

4.1 Nevelés nélküli munkanapok: 

 

 2021. szeptember 24. Szent Gellért nap: (Egyházmegyei szakmai nap) 



 2021. december 20-21 – leltározás, lelki nap 

 2022. március 26.-továbbképzés, Így tedd rá! 

 2022.04.16 lelkinap 

 2022. 06.03-továbbképzés, Elsősegélynyújtó tanfolyam 

A nevelés nélküli munkanapok igénybevételének időpontjáról 15 nappal előbb tájékoztatjuk 

a szülőket. A zárva tartás idejére a szülők igénye alapján ügyeletet szervezünk. Az iskolai 

őszi és tavaszi szünetben ügyeletet látunk el, ha legalább 10 család kéri, egyébként a városi 

ügyeleti rendbe kapcsolódunk. 

 

4.2 Óvoda zárva tartása  

 

 Karácsony és újév között 

 Karbantartási munkálatok alatt (2022. június 20-július 25-ig) 

Az óvoda nyári zárva tartásának ideje 5 hét, a Fenntartóval egyeztetve. Az óvodavezető február 

15-ig közzéteszi a zárva tartás pontos időpontját. 

 

 

4.3 Beiratkozás rendje 

 

A Nemzeti köznevelési törvény (a továbbiakban Nkt.) 8. § (1) bekezdése kimondja, hogy az 

óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. 

 Az Nkt. 49. §-a szerint az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. A 

beíratás időpontját a város többi óvodájával összhangban állapítjuk meg minden év 

április 20. és május 20. között, s erről időben értesítjük az érintetteket (plakátok, 

honlap, hirdetés a templomban stb.). 

 Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől 

számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden hároméves és annál idősebb 

gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. 

 Óvodánk elsősorban Budaörs városban és vonzáskörzetében élő keresztény nevelést 

igénylő szülők gyermekei számára biztosítja az óvodai felvételt. 



 Az óvodai beíratás, felvétel, átvétel, megszüntetés eljárási rendje az óvoda 

Házirendjében részletesen rögzítve van. 

 Óvodánk nyitott a szülők felé. A gyermekek és szüleik számára lehetőséget 

biztosítunk a különböző óvodai rendezvényeken, és a beiratkozás alkalmával a 

személyes találkozásra. 

 Óvodánkban a gyermekek felvételének feltétele, hogy az életkoruknak előírt 

kötelező védőoltásokban részesüljenek. 

 Az óvodába való felvételről, átvételről az óvoda vezetése dönt. 

 Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető 

bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre. 

  Az óvodavezető írásban értesíti a szülőt a felvételről illetve az elutasításról 

(felvételi határozat formájában) a beíratást követő 15 munkanapon belül.  

 Helyhiány esetén a várossal együttműködünk az óvodaköteles gyermekek 

elhelyezésében. 

 Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a szülők és az 

óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett az óvodavezető dönt. 

5. Pedagógiai terv 

 

 

5.1 A 2021-22-es nevelési év legfontosabb céljai és kiemelt feladatai  

 

Környezetvédelem, egészségnevelés 
 

5.1.1. A Fenntartó által megfogalmazott fő feladatok 

A Fenntartó a jelen nevelési évben is elvárja az intézmények jogszabályoknak megfelelő, 

törvényes keretek közötti működését. Elvárásainak teljesítéséhez közvetlenül az EKIF, 

illetve közvetetten a KaPI révén nyújt segítséget. A Fenntartó – összhangban az oktatáspolitikai 

célkitűzésekkel és az irányadó jogszabályokban a nevelésre-oktatatásra vonatkozó, annak 

szellemiségét megfogalmazó normákkal, valamint az óvoda pedagógiai programjában 



lefektetett elvekkel és más, az intézmény működését meghatározó előírásokkal a tanév kiemelt 

feladataként a pedagógiai munka során az eddigi eredményesség megtartását írja elő.  

A fenntartó által megfogalmazott fő feladatokkal a Környezetvédelem, egészségnevelés 

feladatot jelölöm meg.   

A megvalósítás konkrét részleteit a Munkaterv, Zöldóvoda program tartalmazza. 

A nevelési év kiemelt feladata megvalósításának érdekében a nevelési tervek és az egyéb 

foglalkozások tematikájában e terület kiemelt hangsúllyal szerepel, támaszkodva az elmúlt évek 

e téren szerzett tapasztalataira.  

Az egészséges életmód alakítása 

Az egészséges életmódra nevelés, az egészséges életvitel igényének alakítása, a gyermek testi 

fejlődésének elősegítése ebben az életkorban kiemelt jelentőségű. Az egészséges életmódra 

nevelés célja a gyermekek egészséges életvitelének alakítása, testi fejlődésük elősegítése, 

egészségük óvása, megőrzése. Az egészséges életmódra nevelés a testápolás, az étkezés, az 

öltözködés, a betegségmegelőzés és az egészségmegőrzés szokásainak alakítása, belső igénnyé 

fejlesztése.  

Feladataink:  
• a gyermekek gondozása, testi szükségleteinek, mozgásigényének kielégítése; 

• a harmonikus, összerendezett mozgás fejlődésének elősegítése; 

• a gyermeki testi képességek fejlődésének segítése; 

• a gyermekek egészségének védelme, edzettségének biztosítása, óvása, megőrzése;  

• a gyermekek fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges egészséges, esztétikus és 

biztonságos környezet biztosítása; 

• a környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások alakítása, a 

környezettudatos magatartás megalapozása; 

• a migráns gyermekek esetében, tiszteletben kell tartani a multikulturális szokások 

megőrzésének lehetőségét és a szülőföldhöz való kötődés jogát; 

• megfelelő szakemberek bevonásával – a szülővel, az óvodapedagógussal 

együttműködve speciális gondozó, prevenciós és korrekciós testi, lelki nevelési 

feladatok ellátása; 

• ezen a nevelési területen is fontos a pedagógus modellértékű szerepe, valamint az 

óvónőgyermek és a gyermek-dajka közötti jó kapcsolat. Fontos feladat a szülőkkel való 

együttműködés a testi, lelki nevelésben. 



Az óvodáskor végére várható fejlődés jellemzői: 

  
• a testápolási szokásoknak megfelelően a gyermekek önállóan, felszólítás nélkül 

tisztálkodnak, szappant, körömkefét használnak, fogat mosnak és fésülködnek; 

• a tisztálkodási eszközökre vigyáznak, tisztán a helyére teszik; 

• zsebkendőjüket önállóan használják, észreveszik, ha szükség van rá; 

• megfelelően használják a WC-t, vigyáznak rendjére; 

• a gyümölcs és zöldség napok szervezése; 

• új ízekkel való ismerkedés, ismeretlen italféleségek kóstolása, az elkészítésben is részt 

vehetnek a gyerekek (saláta, gyümölcstál); 

• önállóan eldöntik, hogy mennyi ételt fogyasztanak, valamint önállón folyadékot 

öntenek a kancsóból; 

• esztétikusan terítenek, higiénikusan étkeznek. Biztonságosan használják a kanalat, villát 

és a kést. Szükség szerint használják a szalvétát. Étkezés közben halkan beszélgetnek; 

• teljesen önállóan öltözködnek, ruhájukat ki-begombolják, a cipőjüket bekötik; 

• a ruhájukat gondosan összehajtogatva a helyére teszik, öltözőszekrényüket, annak 

környezetét rendben tartják; 

• ügyelnek környezetük esztétikumára, a rend megőrzésére, ill. annak helyre állítására 

törekszenek; 

• ügyelnek saját külsejükre, melyben megjelenik a szépre, ízlésesre törekvés; 

• az ágyneműt segítséggel összehajtják. 

A pszichohigiénés nevelés feladatai:  

A lelki egészség fenntartásához és fejlesztéséhez szükséges készségek és képességek 

kiművelését öleli fel.  

Főbb területei: az egészséges napirend gyakorlása, hibás viselkedési módok kezelése, stressz 

hatások kompenzációja, a magatartások érzelmi vezérlésére való készség, segélykiáltások 

megértése.  

Feladatai:  

• társas-társadalmi beilleszkedés megvalósítása;  

• normatartás elsajátítása. 

 

 



 

 

További nevelési feladatok 

 

• A gyermekek igényeit szolgáló speciális szolgáltatások fejlesztése: logopédia, 

gyógytestnevelés, alapozó torna 

• Közösen felépített hagyományaink ápolása, színesítése 

• hospitálások előkészítése, lebonyolítása 

• belső információáramlás erősítése, ellenőrzése 

• Sajátos nevelési igényű gyerekek nevelése, fejlesztésük biztosítása intézményen belül, 

valamint együttműködésben a pedagógiai szakszolgálattal, logopédiai intézettel 

• iskolaérettség, beiskolázás feladataira különös hangsúlyt fektetni 

• Ételallergiás gyermekek integrált nevelése 

• Az intézményi dokumentáció folyamatos frissítése, aktualizálása 

•  portfólióbarát óvodai naplók, fejlődési naplók szerkesztése, finomítása  

• gyakornokunk gyakornoki vizsgára való felkészítése, támogatása 

 

Célok: 

 

• hagyományaink folytatása, egyházi ünnepeink, néphagyományok méltó megünneplése 

• információ-áramlás tökéletesítése 

• kollégáknak hospitálás biztosítása 

• belső továbbképzések szervezése 

• új kollégák bevezetése, segítése 

 

 

5.2 A pedagógiai munka sikerességét befolyásoló feladatok 

 

➢ Hosszú távú feladatok: 

- A nevelőtestület összetételében lezajló változások miatt, (az elkövetkező 2-5 éven belül 

több kolléga is eléri a nők kedvezményes nyugdíjkorhatárát) olyan fiatal, jól képzett 

óvodapedagógusok felkutatása, akik megfelelnek óvodai programunk elvárásainak, 

alkalmazkodni tudnak a meglevő munkatársakhoz, személyiségük harmóniában van az 



ellátandó feladatokkal, és akik képesek átvenni az óvoda szellemiségét, hitükben 

elkötelezettek. 

➢ Rövid távú feladatok: 

- A pedagógusok önértékeléséből és a partneri elégedettségmérésből fakadó feladatok, 

- a pedagógus önértékelési ciklus folytatása, anyagok feltöltése a rendszerbe 

- Zöldóvoda pályázaton való elindulás harmadszorra 

6. Továbbképzési terv 

 

• elsődleges célunk a stabil működés biztosítása 

• a kollégákat olyan továbbképzésekben, továbbtanulásban tudjuk támogatni, ami a 

munkaidőt a legkevésbbé érinti, befolyásolja. 

• az intézmény szakmai érdekeit képviselő városi, egyházmegyei és országos képzéseken 

próbálunk minél nagyobb számban részt venni 

• a képzési formák közül azt részesítjük előnyben, ami a mindennapokban jól 

hasznosítható, valamint mindenki számára elérhető (házhoz hívjuk a képzést) 

• hitéletben való elmélyüléseinket az egyházmegyei és nevelőtestületi lelkigyakorlatok, 

lelkinapok segítik 

• nagyon fontos feladatunk a Zöldóvoda témával kapcsolatos továbbképzéseken való 

részvétel 

 

➢ Országos óvodai szakmai nap- 

➢ Városi pedagógiai napok- 

➢ Kapi továbbképzések 

➢ OH továbbképzések 

➢ Mód-szer-tár továbbképzések 

 

• Tanulmányi kirándulások, szakmai bemutató, nagycsoportos találkozó 

 

• Az egyházmegyén belül szervezett szakmai bemutatót a 2021-22-es nevelési évben a 

Tatabányai óvoda szervezi.  

•  Az egyházmegyei nagycsoportos találkozóra Budaörsön kerül sor, 2022 április-

májusában 

7. Nevelési értekezletek  

 

7.1 Nevelőtestületi értekezletek: 

 

• évnyitó értekezlet-augusztus 26 csütörtök 13.00 óra 

• félévértékelő értekezlet-2022. január vége 

• évzáró értekezlet: 2022. június 17.  

Feladatok: 

• időpont egyeztetés, programok előkészítése 



• részletes, pontos tájékoztatás az időpontokról 

• rendezvények szervezése 

• ünnepek előkészítése 

• pályázatfigyelés 

• vendégművészek meghívása 

 

7.2 munkatársi értekezletek 

 

Óvodapedagógusok: minden szerdán 13.15-14.15 ( kivéve BECS napok) 

BECS értekezlet:minden hónap második szerdája  

Technikai dolgozók: minden pénteken 10.00-10.30 

Zöldóvoda értekezlet: havonta 1x 

 

7.3 Szülői értekezletek javasolt időpontjai, témái 

 

Évente 2 alkalommal-szeptember és március 

 

     Kiscsoport 

• Beszoktatás, szülők szerepe a gyermek beilleszkedésében 

• A játék, mint elsődleges tevékenységi forma 

Középső csoport 

• Társas kapcsolatok gyermekeknél,  

• Szülői, pedagógiai elvárások, együttnevelés 

• A játék kiemelt szerepe, fejlesztő hatása 

Nagycsoportok 

• A tanulási képességek tudatos, tervszerű fejlesztése az óvodai életben 

• Az iskolaérettség kritériumai 

• A játék öröme, a közös játék fontossága 

 

7.4 Szülői munkaközösség értekezletei 

 

• évnyitó SZMK értekezlet – szeptember vége 

• félévet értékelő SZMK értekezlet-január eleje  

• évet értékelő SZMK értekezlet- május vége 

 

7.5 A szülők és a pedagógusok együttműködésének formái: 

 

• Napi beszélgetés, 

• Fogadóóra (évente 2 alkalommal), 

• Szülői megbeszélés (szükség szerint), 

• Családlátogatás, 

• Ünnepek, 

• Nyílt napok, 

• Családokkal közösen szervezett rendezvények 

• SZMK tagok tájékoztatása 

• levelezőlista csoport és intézményi szinten 

 

 



7.6 Gyermekvédelmi munka feladatai: 

 

Felelős: Lengyel Julianna 

• Gyermeki jogok, szabadságjogok tiszteletben tartása 

• Családsegítés 

• Hátrányos helyzetű, nagycsaládos, egyedül nevelő szülők segítése 

• Veszélyeztetett gyermekek felmérése 

• Kapcsolattartás a Családsegítő központtal és Gyámhivatallal 

8. Ünnepeink, állandó programok 

 

• Veni Sancte –óvodás mise- szeptember 

• Zsiráf kupa-ovifoci bajnokság-szeptember vége. 

• Szüreti mulatság- táncház- október 

• Bon-bon matiné- Jókai művelődési ház 

• Óvó nénik az iskolában- iskolalátogatás-október 

• Szájhigiéniai foglalkozások-november hónapban  

• Szent Márton napi megemlékezés-lámpás körmenet, forró tea, zsíros kenyér, sült 

tök- november  

• Mikulás- emlékezünk Miklós püspökre- december  

• Advent ovis mise- december   

• Adventi várakozás időszaka- november vége- december adventi vásár az SZMK 

szervezésében 

• Betlehemes játék az iskolában  

• Vízkereszt-iskolával közös szentmise, házszentelés  

• Farsang- Vízkereszttől húshagyó keddig-táncház, álarcosbál 

• Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe- templomba megyünk, gyertyát 

szenteltetünk- február  

• Hamvazószerda- hamvazkodni megyünk 

• Március 15- ünnepi megemlékezés, zászlókkal, huszárokkal, toborzó nótákkal-

március  

• Húsvét- ünnepeljük Jézus feltámadását 

• Pünkösd-tavaszváró táncház 

• Apák napja -Sportnap 

• Anyák napja- május hónapban- egy csokor, vers, dal az Édesanyáknak 

• Gyereknap, családi nap, SZMK szervezésében 

• Te Deum- évzáró mise, ballagás-óvónők és gyermekek kórusa 

9. Az intézményben biztosított egyéb foglalkozások 

 

• óvodánk logopédusa szeptemberben szűrést végez a 3 és 5 éves korosztályban, majd 

csoportba sorolva fejleszti őket, heti 21 órában, 

• a pedagógiai szakszolgálat gyógytestnevelő munkatársa Pappné Gazdag Zsuzsa 

(egyetemi oktató) szintén szűrés alapján, az arra rászoruló gyermekeket fejleszti heti 2 

órában, emellett a kollégáknak módszertani továbbképzést tart, mely módszereket 

sikeresen alkalmazzák az óvodai mozgásfoglalkozásokon. 



• óvodánkban a fejlesztő, felzárkóztató foglalkozásokat támogatjuk- eléggé leterheltek a 

gyerekek, inkább mozgásra, szabad levegőn töltött játékra van szükségük 

  

10. Kapcsolattartás más intézményekkel 

 

 

Az óvodai munka megfelelő szintű irányításának érdekében az óvoda vezetőjének állandó 

munkakapcsolatban kell állnia a Fenntartóval, az Egyházmegyei Katolikus Iskolai 

Főhatósággal. 

 

A kapcsolattartás tartalmi 

elemei: 
Intézményi kapcsolattartók 

Fenntartói 

kapcsolattartók 

szakmai irányítás  óvodavezető EKIF elnök 

tanügyigazgatási 

munkatárs 

oktatásügyi referens 

gazdasági ügyintézés óvodavezető ,igazgató 

gazdasági vezető 

irodaigazgató atya 

vagyonkezelő atya 

főkönyvelő 

elvi útmutatások  óvodavezető  

püspöki biztos 

megyéspüspök atya 

irodaigazgató atya 

koordinálás és segítségnyújtás óvodavezető EKIF elnök 

tanügyigazgatási 

munkatárs 

oktatásügyi referens 

 

 

 

A kapcsolattartás formái A kapcsolattartás ütemezése 

vezetői munkamegbeszélések minden hétfőn 

személyes beszélgetések szükség szerinti gyakorisággal 

elektronikus és postai levélváltás heti több alkalommal 

egyéb érintkezési formák telefonos ügyintézés heti több 

alkalommal 

 

Kapcsolataink városi és környéki intézményekkel  

 

• Jókai Mór művelődési ház-Bon bon matiné zenebérlet 

• Latinovits Színház Óvodás színházbérlet előadásai 

• Heimatmuseum- budaörsi helytörténeti múzeum látogatása 



• Régészeti múzeum látogatása- interaktív kiállítások megtekintése 

• Csiki pihenőkert- ízelítő a lovagkorból, indiánok, székelyek, honfoglaló őseink 

életéből 

• Gróf  Bercsényi Zsuzsanna városi könyvtár látogatása- a gyermekkönyvtár 

oviprogramján való részvétel: diafilmvetítés, társasjátékok, könyvnézegetés, 

meseolvasás 

• Zichy Major megtekintése 

• Vivaldi művészeti iskolával- játékos zeneovi, zeneiskolai növendékek koncertje 

• Dr.REX kutyás lovasterápiás egyesület 

• Safru  kertészet 

• Etyeki tehenészet 

• Vérteslovas tábor 

• Állati jó bemutató 

• Szinkulics Ágnes népművelő 

• Kanga alapítvány-állatsimogató 

 

Városunk, környékünk nevezetességeinek megismerése 

 

• Kirándulás a Kőhegyre, Kálvária-dombra 

• Törökugrató-séta 

• Kirándulás a budakeszi Vadasparkba 

• Kamaraerdő-Hosszúréti patak 

• Törökbálint Tópark 

• Kertészeti Egyetem arborétuma 

• Törökbálint Tópark 

 

Kapcsolattartás budaörsi oktatási, nevelési intézményekkel 

 

• Mindszenty iskolánkkal szoros együttműködésben dolgozunk 

• Bölcsődével való kapcsolat erősítése 

• Iskolák óvodáknak szervezett programjain való részvétel: ovifoci bajnokság, ovis 

olimpia, rajzpályázatok, nyílt napok, sportrendezvények 

• Együttműködés a város óvodáival 

• pedagógiai szakszolgálattal való kapcsolatunk ápolása, fenntartása 

11. Vezetői ellenőrzési terv 

 

Állandó, intenzív kapcsolattartás a kollégákkal 

• Hetente egyszer megbeszélés, találkozás a kollégákkal 

-szerda óvónők, péntek dajkák,  

• a ránk váró események, feladatok, tennivalók megbeszélése elengedhetetlen 

• Napi csoportlátogatás: kollégák beérkezéséről tájékozódás, helyettesítés 

megszervezése 

• Nevelési értekezletek megszervezése, ütemezése 

• Foglalkozásokon való részvétel, kollégák hospitálásának megszervezése 

 

 

 



 

 

 

Óvodai csoportlátogatások és foglalkozások ellenőrzésének terve: 

 

Név Ellenőrző személyek Időpont(hónap) 

Pálfay Katalin Béresné- Zentai 09 

Jankovichné Csambalik Margit Béresné-Posovszky 10 

Kempf Ágnes Béresné-Horváth 09 

Berekszászi Erzsébet Béresné-Zentai 03 

Nyitrayné H Krisztina Béresné-Posovszky 03 

Horváthné Oláh Erika Béresné-Horváth 12 

Horváth Katalin Béresné-Zentai 09 

Muhi Éva Béresné-Posovszky 02 

Posovszky Józsefné Béresné-Zentai  01 

Tóth Ibolya Béresné-Horváth 09 

Marton Bertalanné Béresné-Zentai 04 

Zentainé T.Gabriella Béresné-Posovszky 05 

Lengyel Julianna Béresné –Horváth 04 

Tóth Andrásné Béresné-Horváth 09 

Füzesi Szilvia Béresné- Zentai 01 

  

 

 

 

Terület Szempont Határidő Ellenőrzés Megjegyzés 

Tanügyi 

dokumentumok 

Előírásoknak való 

pontos, naprakész 

megfelelés 

2021. szept.- 

október 

óvodavezető 

óv.vez.helyettes 

dokumentumok 

vizsgálata 

Csoport 

dokumentumai 

Pontos, naprakész 

vezetés 
folyamatos 

óvodavezető 

óv.vez.helyettes 

csoportnapló, 

mulasztási 

napló, éves 

ütemterv 

Munkaidő és 

szabadság 

nyilvántartása 

Pontos, naprakész 

vezetés 

2021. október 

2022. április 

óvodavezető 
nyilvántartás 

vizsgálata 

Pályázatok 

A pályázati 

adminisztráció 

vezetése 

folyamatos óvodavezető 
dokumentum 

vizsgálat 

Étkeztetés 

Egészséges étrend, 

az étel minőségi és 

mennyiségi 

megfelelésének 

ellenőrzése 

folyamatos óvodavezető 
nyilvántartások 

vizsgálata 

Beiskolázás Tankötelezettség 

feltételei 

2022. január. 

15. 
óvodavezető szakvélemények 



 Egyébfeladatok, óvodai program, eseményfelelősök, munkacsoport vezetők 

 

 

Óvodapedagógusi munkaközösség vezető: Zentainé Tömördi Gabriella 

Programszervezés: 

Posovszky Józsefné 

 

Pályázatok: 

Béresné Dajka Katalin 

Horváth Katalin 

 

 

Gyermekvédelem, munkavédelem, balesetbiztosítás: 

Lengyel Julianna 

 

Dokumentumok rendszerezése, ellenőrzése: 

Béresné Dajka Katalin  

Zentainé T. Gabriella 

Bíró Enikő 

 

Tűzvédelem: 

Tagscherer Péter 

 

Zöldóvoda  munkaközösség: Posovszky Józsefné-munkaközösség vezető 

Horváth Katalin 

Füzesi Szilvia 

Béresné Dajka Katalin 

Tóth Andrásné 

Zentainé T.Gabriella 

Berekszászi Imréné 

Horváthné Oláh Erika 

 

Belső ellenőrzési csoport (BECS): Zentainé Tömördi Gabriella-munkaközösség vezető 

 

Pedagógiai 

munka 
Csoportlátogatások 

évente 2 

alkalom 
óvodavezető 

dokumentáció, 

foglalkozások 

látogatása 

A gyermekek 

fejl.nyomon 

követése 

Pontos, naprakész 

vezetés 

(bemenet-kimenet) 

Folyamatosa

n 

óvodavezető, 

óv.vez helyettes 

fejlettségmérő 

lapok, 

személyiséglapo

k 

Partnerek 

mérések, 

elégedettség 

vizsgálat 

2021. 

november 

óvodavezető-

helyettes 
kérdőívek 

Tűz és 

munkavédelem 

tűzvédelmi szemle, 

tűzriadó, 

balesetvédelem 

2021 aug.  

   2022. márc. 

óvodavezető 

tűz- és 

munkavédelmi 

megbízott 

jegyzőkönyvek 



Horváth Katalin  

Marton Bertalanné 

Béresné Dajka Katalin 

 

Dekoráció, ünnepek kellékeinek beszerzése: 

Muhi Éva 

Posovszky Józsefné 

Jankovichné Csambalik Margit 

Posovszky Józsefné 

 

Gyermekrajzpályázatok: 

 

Tóth Andrásné 

Kempf Ágnes 

 

Ovifoci, ovis olimpia, testedzés: 

Horváth Katalin 

Horváthné Oláh Erika 

 

Elsősegélynyújtás, elsősegélydoboz feltöltése: 

Béresné Dajka Katalin 

 

 

Bölcsődei kapcsolattartó:  

Posovszky Józsefné 

 

pedagógiai szakszolgálati kapcsolattartók: 

Béresné, Nyitrayné 

 

Iskolai kapcsolattartók: 

Horváthné Oláh Erika 

Berekszászi Erzsébet 

 

Anyanyelvi munkacsoport: 

Horváthné Oláh Erika 

Marton Bertalanné 

Pálfay Katalin 

 

Hitoktatás, egyházi ünnepek szervezése: 

Béresné Dajka Katalin  

Marton Bertalanné 

 

Kézműves csoport: 

Lengyel Judit 

Posovszky Józsefné 

 

Ének-zene munkacsoport: 

Zentainé Tömördi Gabriella 

Marton Bertalanné Györgyi 

Pálfay Katalin 



 

Tanulási képességet Vizsgáló Szakértői Bizottság, Vadaskerti úti-, Árpád utcai Általános 

iskola kapcsolattartó: 

 

Nyitrayné Hajdu Krisztina 

 

SzMK kapcsolattartó: Zentainé Tömördi Gabriella 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Határozat 

 

A(z) …………… iktatószámon a 2021-22-es nevelési évre szóló munkatervet a nevelőtestület 

a mai napon 100%-os arányban elfogadta. 

A Szülői Közösség képviselői a benne foglaltakkal egyetértettek. 

 

Budaörs, 2021. augusztus 26. 

      Ph.  …………………………………… 

         Béresné Dajka Katalin 

    óvodavezető 

 

Név Aláírás 

1. Horváthné Oláh Erika  

2.  Berekszászi Imréné  

3.  Muhi Éva  

4. Horváth Katalin  

5. Posovszky Józsefné  

6. Marton Bertalanné  

7. Tóth Ibolya  

8. Tóth Andrásné  

9. Kempf Ágnes  

10. Füzesi Szilvia  

11. Zentainé Tömördi Gabriella  

12. Lengyel Julianna  

13. Nyitrayné Hajdu Krisztina  

14. Jankovichné Cs. Margit  

15. Fülöp Katalin  

 

Aláírásommal igazolom, hogy a 2021-22-es nevelési év munkatervét megismertem és az 

abban foglaltakkal egyetértek. 

…………………………………………………………. 

      Kálócziné Kelemen Imola -SZMK elnök 

 



1.melléklet 

 

 Eseménynaptár a 2021/2022-es nevelési évre 

Dátum Esemény megnevezése Felelősök 

Szeptember 

   

 Veni Sancte Székesfehérvár 16.00 Béresné 

01-30. kiscsoportosok beszoktatása Horváth, Posovszky, Muhi, 

Füzesi, Tövissi, Béresné 

minden szerda óvónői megbeszélés- Béresné, Zentainé 

hónap 2. szerdája BECS értekezlet Zentainé 

 Kőhegyi kápolna búcsúja-részvétel a 

szentmisén 

 

21-25 Európai Autómentes nap Bárány 

24. péntek Szent Gellért nap –Székesfehérvár-nevelés 

nélküli munkanap 1. 

Béresné 

28-30 Tiszta hegyek napja Cica 

 Szülői értekezletek óvónők 

30. A népmese napja óvónők 

Október 

minden szerda óvónői megbeszélés-  Béresné 

 hónap 2. szerdája BECS értekezlet Zentainé 

5-9 Állatok világnapja- Zöldóvoda projektnap 

Kutyás bemutató  

Lurkó 1 

tervezés alatt Látogatás a Mindszenty iskola 1. 

osztályosainál 

Horváthné, Horváth, Muhi 

12-16 A világűr hete Maci 

folyamatos Látogatás az iskolákban- első osztályosok 

látogatása 

Horváthné,tóth, berekszászi, 

Horváth, Posovszky, Muhi, 

Tóth Andrásné 

okt.23-nov 3 Őszi szünet-ügyelet Béresné 

November 

   

minden szerda óvónői megbeszélés Béresné, Zentainé 

2.szerda BECS értekezlet  Zentainé 

folyamatos Nev.tan kérdőívek kitöltése 

( 5 évesek) 

 

12.péntek Márton nap-megemlékezés Márton 

püspökről- 

Béresné,nagycsoportok 

nov. 29 hétfő első gyertyagyújtás ( Katica csoport) Martonné, Fülöp 

 Szállást keres a Szent család ( Maci 

csoport) 

 Béresné 

December 

tervezés alatt adventi vásár Szmk, Zentainé 

6 második gyertyagyújtás ( Süni csoport) Béresné, Lengyel, Zentainé 



6. Jön a Mikulás! Emlékezzünk Miklós 

püspökre 

Béresné 

minden szerda óvónői megbeszélés Béresné 

2.szerda BECS értekezlet Zentainé 

13 3. gyertyagyújtás az ebédlőben (Lurkó1 

csoport) 

Martonné, Berekszászi, 

Jankovichné 

 Óvodás adventi mise Béresné 

20 4.gyertyagyújtás( Lurkó 2 csoport) Béresné, Martonné, 

Horváthné, Tóth 

 4.osztályosok betlehemes játéka Béresné, Martonné 

Január 

6.csütörtök Vízkereszt-mise az iskolával közösen 

11.00 óra 

Béresné 

tervezés alatt  Házszentelés az óvodában Béresné 

minden szerda óvónői megbeszélések- Béresné 

2.szerda BECS értekezlet Zentainé 

89,péntek nevelőtestületi félévértékelő értekezlet Béresné 

Február 

minden szerda óvónői megbeszélések-  Béresné 

2.szerda BECS értekezlet Zentainé 

folyamatos egyéni megbeszélés szülőkkel-beiskolázási 

kérdésekben  

Béresné, nagycsoportos 

kollégák 

25 Farsang minden csoport 

18,19 egyházmegyei lelkigyakorlat 

pedagógusoknak 

Béresné 

tervezés alatt Egyházmegyei Óvodai szakmai nap 

Tatabánya 

Béresné 

Március 

2.szerda Hamvazószerda-részvétel a szentmisén Béresné 

11.péntek Talpra magyar!-ünnepi műsor az óvoda 

udvarán 

Béresné, nagycsoportok 

minden szerda óvónői megbeszélések-  Béresné 

2.szerda BECS értekezlet Zentainé 

 Szülői értekezletek Béresné, minden 

óvodapedagógus 

19-23 A víz világnapja- Zöldóvoda projektnap Lurkó 1-2 

 Gergelyjárás- a Herman iskola műsora  Béresné 

 Nyílt napok az általános iskolákban Béresné 

Április 

minden szerda óvónői megbeszélések- Béresné 

2.szerda BECS értekezlet Zentainé 

17 Húsvét  

14-19 Tavaszi szünet-ügyelet ( 2 nap)  

19-23 A Föld napja-virágültetés a virágládákba- 

Zöldóvoda projektnap 

Lurkó 2 

 iskolai beiratkozás Béresné 

 Városi pedagógiai nap Béresné 

 Óvodai beiratkozás Béresné 

Május 



6 péntek Anyák napja óvodapedagógusok 

minden szerda óvónői megbeszélés- Béresné 

2.szerda BECS értekezlet Zentainé 

17-21 között katolikus óvodák találkozója- Budaörs Béresné 

10-14 Madarak és fák napja-Zöldóvoda 

projektnap 

Süni 

május hónapban óvodai kirándulások- Alcsúti arborétum, 

Martonvásári arborétum, Normafa, Katica 

tanya, Poroszló-Tisza tavi Ökocentrum, 

Budakeszi Vadaspark, Állatkert, Dinnyés 

Várpark 

Béresné 

27 péntek Gyereknap az óvodában Béresné, nevelőtestület 

   

Június 

1-4 Környezetvédelmi világnap Katica 

minden szerda óvónői megbeszélés Béresné 

2.szerda BECS értekezlet Zentainé 

14 kedd ballagás, búcsúztatás –évzáró mise, Te 

deum 

Béresné 

19. vasárnap Úrnapja, virágszőnyeg Béresné 

17 péntek munkatársi, nevelőtestületi évzáró 

értekezlet  

Béresné 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.melléklet 

 

 
ZÖLD MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERV 

2021 - 2022 

 
 

Munkaközösség vezető:  

• Posovszky Józsefné 

 

Munkaközösség tagok:  

• Lengyel Julianna 

• Berekszászi Imréné                                    

• Füzesi Szilvia 

• Posovszky Józsefné 

• Tóth Ibolya 

• Tóth Andrásné 

 

A Zöld munkacsoport az aktuális jeles nap előtt egy héttel tart értekezletet. A felelősök a kész 

tervezettel, további feladatok elosztásával, határidők megjelölésével érkeznek. A nevelési év első 

értekezletének ideje 2021. 09. 15. 10.00 óra. 

 

ZÖLD ESEMÉNYNAPTÁR 

 

 

EURÓPAI AUTÓMENTES NAP 

2021. 09. 21. 

Célja: Rávegye a rendszerint autóval munkába, iskolába 

vagy kikapcsolódni járó polgárokat, hogy az 

utazáshoz fenntartható, alternatív közlekedési módokat 

vegyenek igénybe. Ilyen módon hozzá kíván járulni a 

polgárok egészségének és életminőségének javításához. 

Feladata: Tevékenységek, játékok szervezése, 

amelyek élményei ráirányítják a figyelmet az élhetőbb 

környezet megteremtésére. 

 

Felelősök:  

Bárány csoport 

 

Határidő: 

 2021. 09. 15. 

 

A TISZTA HEGYEK NAPJA 

2021. 09. 26. 

Célja: Felhívni a figyelmet környezetvédelem 

fontosságára, számos más világnap mellett.  

Feladata: Kirándulás, hulladékgyűjtés a Kálvárián, 

Kő-hegyen. 

Felelősök: 

Cica csoport 

 

Határidő: 

2022. 09. 19. 



 

 

ÁLLATOK VILÁGNAPJA 

2021. 10. 04. 

Célja: Minden élőlény tiszteletére nevelés. 

Feladata: Ok – okozati összefüggések megláttatása: a 

természeti környezetben minden élőlénynek helye van. 

 

Felelősök: 

          Lurkó 1 csoport 

 

Határidő: 

2021. 09. 27. 

 

A VILÁGŰR HETE 

2021. 10. 08 – 12. 

 

Célja: Űrkutatás békés felhasználása. 

Feladata: Ismerkedés a világűrrel, Nappal, Holddal, 

Bolygókkal. 

 

Felelősök: 

Maci csoport 

 

Határidő: 

2021. 10. 01. 

 

A VÍZ VILÁGNAPJA 

2022. 03. 22. 

 

Célja: Óvni, védeni környezetünket, ezen belül a Föld 

vízkészletét. 

Feladata: Felhívni a figyelmet a környezettudatos 

életre, a víz fontosságára, védelmére. 

 

Felelősök: 

Lurkó 1, Lurkó 2 csoportok 

 

Határidő:  

2022. 03. 11. 

 

A FÖLD NAPJA 

2022. 04. 23. 

 

Célja: A környezetvédelem iránti elkötelezettség 

megalapozása. 

Feladata: Mit tehetünk közvetlen környezetünk 

rendjének és tisztaságának fenntartásában, óvásában. 

 

Felelősök: 

Lurkó 2 csoport 

 

Határidő: 

2022. 04. 15. 

 

MADARAK ÉS FÁK NAPJA 

2022. 05. 10. 

 

Célja: A természetvédelem iránti elkötelezettség 

alapozása. Emberi gondoskodás jelentősége a madár 

élőhelyek és a fák védelméért.   

Feladata: Közvetlen tapasztalatok szerzése. 

 

 

Felelősök: 

Süni csoport 

 

Határidő: 

2022. 05. 03. 



KÖRNYEZETVÉDELMI VILÁGNAP 

2022. 06. 05. 

 

Célja: Felébressze az emberekben a felelősségtudatot, és 

rávezesse őket arra, hogy mindenkinek magának kell 

tennie valamit természetes, épített, társadalmi és belső 

környezetünk megóvásáért, harmonikusabbá tételéért. 

Feladata: A rendezett környezet iránti igény, 

felelősség kialakítása. 

 

Felelősök: 

Katica csoport 

 

Határidő: 

2022. 05. 29. 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.melléklet 

 

ÖNÉRTÉKELÉSI TERV 2021-2022 

 

2020-2021 nevelési év értékelése  

• A pandémiás helyzet, a csoportbezárások, betegségek miatt az előző évben tervezett 

pedagógus önértékeléseket a tervezett módon, ütemezésben nem tudtuk megvalósítani. 

• Májusban tudtuk elindítani az önértékelési eljárásokat 3 pedagógusnál (Muhi Éva, 

Horváthné Oláh Erika, Tóth Andrásné). 

• Az önértékelési folyamatokban az érintettek (pedagógusok, szülők) aktívan részt vettek. 

 

Pedagógus önértékelések ütemezése 2021 – 2022 

A pedagógusok önértékelését az éves önértékelési tervben megjelölt felelősök és az 

informatikai rendszer támogatja, amely lehetővé teszi az értékelés során összegyűlt 

tapasztalatok, információk rögzítését, valamint összekapcsolását az önértékelés során tett 

megállapításokkal. A pedagógus önértékelés során alkalmazott adatgyűjtés módszerei: 

dokumentumelemzés, megfigyelés, interjú és kérdőív. 

Feladatok: 

1. Az előirányzott önértékelések lebonyolítása az önértékelési kiscsoport segítségével. 

2. Az elmaradt dokumentumok feltöltése az informatikai felületre. 

3. A „jó gyakorlatok” bemutatásának folytatása. 

 

Az önértékelési kiscsoport 

• Elnök - Óvodavezető  

Feladatai: vezetői interjúkészítés, foglalkozáslátogatás, jegyzőkönyv megírása. 

• Csoporttag 1 - munkaközösség vezető  

Feladatai: az éves önértékelési terv elkészítése, az érintettek tájékoztatása, 

adatgyűjtés, foglalkozáslátogatás, megfigyelési lap kitöltése, interjúkészítés, 

jegyzőkönyvek megírása, az eredményeket tartalmazó dokumentumok feltöltése az 

önértékelést támogató informatikai felületre. 

• Csoporttag 2 - legalább ugyanabban a fokozatban lévő pedagógus munkatárs 



Feladatai: munkatársi és szülői kérdőívek kiosztása, adatgyűjtés, 

foglalkozáslátogatás, megfigyelési lap kitöltése. 

 

 Önértékelésre 

kijelölt 

pedagógus 

Önértékelési kiscsoport tagjai Adatgyűjtés 

időszaka 

  

 

Elnök Csoporttag 1 Csoporttag 2 2021-2022 

1. Béresné Dajka 

Katalin 

Marton 

Bertalanné 

Zentainé 

Tömördi 

Gabriella 

Nyitrayné 

Hajdu 

Krisztina 

november 

 

 

 

2. Horváth Katalin Béresné 

Dajka Katalin 

Zentainé 

Tömördi 

Gabriella 

Posovszky 

Józsefné 

január 

 

 

 

3. Jankovichné 

Csambalik 

Margit 

Béresné 

Dajka Katalin 

Zentainé 

Tömördi 

Gabriella 

Berekszászi 

Imréné 

február 

 

 

 

4.  Nyitrayné Hajdu 

Krisztina 

Béresné 

Dajka Katalin 

Zentainé 

Tömördi 

Gabriella 

 

Horváth 

Katalin 

március 

5.  

 

Kempf Ágnes Béresné 

Dajka Katalin 

Zentainé 

Tömördi 

Gabriella 

 

Marton 

Bertalanné 

április 

 

Budaörs, 2021. augusztus 9. 

Zentainé Tömördi Gabriella 

BECS- 

munkaközösség vezető 

 

 

 

 

 

 

 



4.melléklet 

 

Gyermekvédelmi munkaterv 
 

Célunk: 

 

A HH-s, illetve HHH-s gyermekek esélyegyenlőségének biztosítása, szükség szerint a családok 

segítése, a veszélyeztetettség csökkentése, együttműködés a különböző intézményekkel / 

védőnők, Szakszolgálat, Esély Gyermekjóléti Szolgálat stb. / szakemberekkel.  

 

Feladatok: 

 

- Esélyegyenlőség biztosítása 

- HH-s, HHH-s gyermekek fejlődésének fokozott figyelemmel kísérése, 

- esetmegbeszéléseken, továbbképzéseken való részvétel, 

- differenciált nevelés, fejlesztés biztosítása, 

- dokumentáció vezetése. 

Szeptember: 

- felmérés készítése a gyermekekről, hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű 

gyermekek számbavétele 

- étkezési térítési díjkedvezmények megállapítása 

- közösen kialakított óvó-védő intézkedések megbeszélése 

- a gyermekvédelmi jelzőrendszer tudatosítása az óvónőkben 

Október: 

- családlátogatások lebonyolítása (szükség, igény szerint) 

- megbeszélés, időpont egyeztetés az óvoda védőnőjével 

- szükség szerint kapcsolatfelvétel a Szakszolgálattal 

November: 

- aktuális feladatok ellátása 

- felmerülő problémák megoldása 

December: 

- családok bevonása közös programunkba / Adventi készülődés, vásár) / 

- a HH-s, HHH-s gyermekek helyzetének megbeszélése /óvónők, logopédus, fejlesztő 

pedagógus / 

- szükség szerint az óvodáztatási támogatással kapcsolatos intézményi feladatok megbeszélése 

Január: 

- étkezési támogatások lejárati határidejének vizsgálata, szükség szerint szülők figyelmének 

felhívása a határidőre 

- iskolába kerülő gyermekekkel kapcsolatos gyermekvédelmi feladatok feltérképezése 

- iskolaérettségi vizsgálattal kapcsolatban felmerülő gyermekvédelmi feladatok végzése 

Február: 

- időpont egyeztetés a védőnői szűrővizsgálatokról 

Március: 

- szülők segítése a beiskolázással kapcsolatban 

- szülők tájékoztatása az iskolai nyílt napokról 

Április: 

- aktuális feladatok ellátása 

- a hátrányos helyzetű gyermekek és családjaik folyamatos segítése / szükség esetén / 

- a nyári szünettel, elhelyezéssel kapcsolatos feladatok megoldása 

Május: 



- év végi programokkal kapcsolatban a rászorulók segítése 

- éves beszámoló elkészítése a jelzőrendszer felé 

- tájékoztatás nyújtása a nyári táborokról, ügyeletről, ingyenes étkezésről. 

 

 

 

Budaörs,2021. 08. 10. 

       ………………………………………… 

         Lengyel Julianna-óvodapedagógus 

             gyermekvédelmi felelős 

  



 

 

 

A Mindszenty József Római Katolikus Óvoda és Nyelvoktató 
Német Nemzetiségi Általános Iskola  

Szent László Katolikus Tagóvodájának  
 
 

Munkaterve 
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Martonvásár, 2021. 08. 06. 

. 

 

  Kupi Mariann 
Tagintézmény-vezető 
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1. Az intézmény adatai: 

 

Az intézmény hivatalos elnevezése: 

Mindszenty József Római Katolikus Óvoda és Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános 

Iskola  

Szent László Katolikus Tagóvodája 

 

Az intézmény OM azonosítója: 

  037744 

 

Az intézmény pontos címe, elérhetősége: 

  2462 Martonvásár, Váci Mihály utca 2./A 

  Telefonszáma: 22/242-230 

  E-mail címe: szentlaszlokatolikusovi@gmail.com 

             szentlaszloovoda@mindszenty-budaors.hu 

 

 

Az intézmény fenntartója, címe, telefonszáma: 

  Székesfehérvári Egyházmegye 

  8000 Székesfehérvár, Városház tér 5. 

  22/510-693 

 

 

A tagintézmény vezetője, és a munkaterv benyújtója: 

  Kupi Mariann 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:szentlaszlokatolikusovi@gmail.com
mailto:szentlaszloovoda@mindszenty-budaors.hu


1.2 Törvényi háttér 

 

A munkaterv elkészítését az alábbi törvények és jogszabályi előírások, dokumentumok 

befolyásolták. 

❖ A 2011. évi CXC törvény a köznevelésről. 

❖ A 2012. évi CXXIV törvény a nemzeti köznevelésről szóló törvény módosításáról. 

 

❖ 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 törvény 

végrehajtásáról. 

 

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

rendelkezései, valamint a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet. 

 

❖ Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez 

 

❖ Országos tanfelügyelet. Kézikönyv óvodák számára 

 

❖ 363/2012 (XII.17) Kormány rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramja, 

valamint ennek módosítása a 137/2018. (VII.25.) Kormányrendelet 

 

❖ 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) módosítás. 

 

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

szakvizsgáról.  

 

A munkatervben figyelembe vételre kerültek az intézmény működését, tevékenységét 

meghatározó fontosabb belső szabályozások is, így különösen:  

❖ az intézmény Pedagógiai programja; 

❖ az intézmény Szervezeti Működési Szabályzata; 

❖ az intézmény Házirendje; 

❖ fenntartói határozatok. 

Az intézmény működését meghatározó alapvető dokumentumok, mint az óvoda Alapító 

Okirata, Pedagógiai Programja, Házirendje, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzata, 

intézményi átszervezés, valamint megváltozott vezetői struktúra miatt 2019-ben ill. 2020-ban 

módosításra kerültek.  

A fenntartó jóváhagyása szerint 2019. szeptemberétől-jelenleg is hatályosak. 

 



2. Helyzetelemezés 

 

 

2.1.     Statisztikai adatok 

 

Csoportok száma: 2 

Szervezési formájuk: osztott vegyes 

Az alapító okiratban és Működési engedélyben meghatározott négyzetméter szerinti maximális 

gyermeklétszám: 44 fő 

A Nk. törvény (2011. évi CXC. törvény) szerinti engedélyezett csoportlétszám: 22 fő 

(2 csoportban 44 fő) 

Gyermeklétszám 2021. Szeptember 1.-jén fenntartói engedéllyel: 44 fő 

(Ebből SNI-s és BTM-es gyermek nincs) Ez alapján a számított létszám 44 fő. 

 

2.2. Gyermeklétszám alakulása 

 

 

Gyermeklétszám Létszáma HH-HHH BTM SNI 
Számított 

létszám 

Napsugár 22 
- - - 

22 

Szivárvány 22 
- - - 

22 

Összesen: 44 - - - 44 

 

 

 

 

 



2.3. Személyi feltételek 

 

Alkalmazotti létszám: Jelenleg: 7 fő  

 

 

Pedagógusok Dajkák 
Pedagógiai 
asszisztens 

Konyhai 
alkalmazott 

Irodai 
alkalmazott 

Karbantartó 
Rehabilitációs 
járadékon lévő 

 
1 tagintézmény 

vezető 
Összesen 4 

óvodapedagógus  

2 - - 1 - - 

4 fő 2 fő - - 1 - - 

Óvodapedagógus és konyhai alkalmazott munkakör betöltésére, jelenleg is zajlik megfelelő 

szakemberek keresése. 

 

 

2.3.1. Az óvoda nevelőtestületének profilja 2021. szeptember 1.-jén 

 

    
20-30 éves 30-40 éves 40-50 éves 50 felett Összesen: 

Nemek szerinti 

megoszlás 

nő 1 2 - 1 4 

férfi - - - - - 

Ebből Gyesen 

van:   
- 1 - - 1 

Összesen:   1 1 - 1 4 

Beosztás: 
vezető - 1 - - 1 

óvodaped. 1 2 - 1 4 

Összesen:   1 2 - 1 4 

Szakvizsgázott   1 2 - 1 4 

Két, több 

diplomásb  
- 1 - 1 2 

 

 

 

 

 

 



2.3.2. A dolgozók munkaidő beosztása 

 

❖ A napi nyitva tartás:  hétfőtő l- péntekig 7.00-17.00-ig 

❖ Csoportösszevonás reggel 7.00-tól-8.00-ig, délután 16.30-tól 

A teljes nyitva tartás ideje alatt a gyermekekkel óvodapedagógus foglalkozik. 

Tagintézmény-vezető: heti munkaideje 40 óra, csoportban letöltendő, kötelező óraszáma 26 

óra.  

 

Óvodapedagógusok: heti munkaideje 40 óra (csoportban kötelezően letöltendő 32 óra) 

A csoportokban dolgozó óvónők állandó dé. és du. beosztásban dolgoznak.  

Óvodapedagógus: Egy nyugdíjas korú óvodapedagógus 6 órában dolgozik. 

         Heti munkaideje: 30 óra, melyet a csoportban tölt le. 

 

A beosztást és helyettesítéseket a tagintézmény-vezető készíti el és az óvónői szobában 

kifüggeszti. 

 

Dajkák:  heti munkaideje 40 óra heti váltásban. 6.00-tól -14.00-ig, illetve 8.30-tól 16.30-ig. 

A munkabeosztás és helyettesítés a tagintézmény-vezető feladata. 

 

Konyhai dolgozó: keresése jelenleg zajlik. 

 

Irodai alkalmazott: heti munkaideje 20 óra, 8.00-tól 12.00-ig. 

 

A munkaidő beosztás és a helyettesítések elkészítése a tagintézmény-vezető feladata. Betegség 

vagy egyéb hiányzás esetén az intézményvezető kérésére változhat a dolgozók munkaidő 

beosztása. 

Óvodapedagógust csak óvodapedagógus helyettesíthet. 

 

Szabadságok:  A szabadságigényeket a tagintézmény-vezetővel kell egyeztetni, 

engedélyeztetni. 

A szabadságok minden esetben kiírásra kerülnek. 

 

Jelenléti ív:  A jelenléti ív naponta kerül aláírásra érkezéskor, távozáskor. 

 



2.4. Tárgyi feltételek:  

 

Az óvoda épületének és környezetének karbantartása, javítása az egész nevelési évet átfogó, 

folyamatos és állandó feladat, így a ’21-’22-es nevelési évben a következő munkálatok, 

fejlesztések válnak aktuálissá. 

A ’19-es nevelési évben felépült épületszárny két helységének (iroda, tároló) bútorokkal történő 

berendezése, valamint a régi épületrész korszerűsítése, új gyermeköltöző szekrények, 

vegyszeres szekrény készítésének munkálatai jelenleg is zajlanak, várhatóan a kitűzött 

határidőre augusztusi hónapban készül el. 

A megnövekedett épület területe miatt a többletparkoló létesítése továbbra is aktuális. 

A ’20-as nevelési évben, fenntartónk jóvoltából, pályázati forrásból megvalósult udvar-és kert 

kiépítettsége jelenleg 80%-85%os. A fennmaradó 15%-20% magában foglalja, a szükséges 

kerti tároló, kiskert, kerti csap, udvari árnyékoló meglétét, bicikli út burkolatának befejezését, 

öntöző rendszer áramellátásának megoldását. A munkafolyamat jelenleg is zajlik. 

Az óvoda alapítványának támogatásával, az első udvar füvesítése, valamint kaviccsal való 

feltöltése megvalósul. Szükséges továbbá a bejárati-és a gazdasági bejáró kapuk festése, 

kerítésfestés. Az udvari játékok, mászókák ellenőrzése szintén egész éves állandó feladat, 

melyet szakember végez legalább, évente kétszer, és szükség szerint. A szükséges 

megfelelőségi nyilatkozattal mindegyik udvari játék rendelkezik. 

Szintén szükségessé vált a teljes óvoda épület minden helységének kifestése, ajtókeretek 

javítása újrafestése, csoportszobák parkettacsiszolása. Ezek a munkálatok várhatóan a nyári 

időszakban kerülnek elvégzésre.  

Egy óvodai karbantartónak továbbra is nagy szükségét látná az óvoda, aki gondot viselne az 

óvoda környezetére, rendben tartására, akár megbízási szerződéssel. Továbbiakban is keressük 

a megfelelő megoldást erre vonatkozóan. 

Kisebb nagyobb értékű eszközök vásárlását, többek között fűnyíró, kapucsengő, postaláda, 

nyomtató, szeretnénk eszközölni. Nagyobb értékű tervezett beruházás a jövőben, az immáron 

aktuálissá vált nyílászárók cseréje, burkolatcsere, térkövezés, gyermekfektetők cseréje. 

A nyitást megelőző héten sor kerül a szokásos év eleji fertőtlenítő takarításra, különös 

tekintettel eljárva a járvány okozta helyzetre. 



 

Az intézmény működéséhez szükséges tárgyi feltételeket folyamatosan figyelemmel kísérjük.  

Óvodánk jól felszerelt, rendelkezik a törvényben meghatározott eszköz- és felszerelés 

jegyzékkel. Az eredményes szakmai munkához szükséges szakmai anyagokat, eszközöket a 

költségvetésből,  év közben folyamatosan bővítjük frissítjük.   

Mostanra aktuálissá vált az informatikai eszközök cseréje, a tönkrement nyomtató-fénymásoló 

cseréje, és a hiányzó weblap megszerkesztése.  

 

A gyermekek étkeztetése, vállalkozóval történő szerződés alapján, továbbra is a beszállítóval 

történik.  

3. Csoportbeosztások 

 

Napsugár csoport (jelenleg 22 fő) 

 

 

 

Óvonénik:  Kupi Mariann (óvodapedagógus, szakvizsgával nem rendelkező, 

kinevezett tagintézmény-vezető) 

 Dajka néni:  Onody Zoltánné (szakképzett dajka) 

 

 Szivárvány csoport (22 fő) 

 

 Óvonénik:  Pátkai Istvánné (óvodapedagógus, szakvizsgázott vezető óvónő) 

    Cseh-Szombathy Orsolya 

 Dajkanéni:  Urschler Dánielné (szakképzett dajka) 

 

 

 

4. 2021.-2022.-es nevelési év rendje 

 

Az óvodai nevelési év 2021. szeptember 1.-től 2022. augusztus 31. ig.,  a szorgalmi időszak 

2021. szeptember 1.-től 2022. május 31.-ig tart.  

 

Iskolai őszi szünet:  2021. október 25.-tól, 2021. november 2.-ig 



Iskolai téli szünet:  2021. december 22.-tól 2022. január 3.-ig 

Iskolai tavaszi szünet:  2022. április 14.-től 2022. április 20.-ig 

 

(Az őszi szünet ideje alatt létszámtól függően ügyeletet írunk ki.) 

 

Szombati napok a nevelési évben: 

2021. December 11. szombat - ledolgozás áthelyezett munkanap December 24. 

 

4.1. Nevelés nélküli munkanapok: 

 

❖ 2021. Szeptember 24. – Szent Gellért nap (Pedagógus nap) 

❖ 2022. Július 29. –Nevelőtestületi kirándulás 

❖ Lelki napok 3-egyeztetve Kovács Zoltán Atyával óvodánk püspöki biztosával 

 

A további kiírható nevelés nélküli munkanapokról, a szülők a házirendben meghatározottak 

szerinti időintervallumon belül tájékoztatást kapnak. 

 

4.2. Óvoda zárva tartása: 

 

❖ Karácsony és újév között.  

❖ A nyári tisztasági meszelés, festés ideje alatt. (várhatóan augusztus 1.-tól aug. 31.-ig) 

(Az óvoda nyári zárva tartásának ideje 4 hét a fenntartóval egyeztetve. Az óvodavezető február 

15-ig közzéteszi a zárva tartás pontos időpontját.) 

4.3. Beiratkozás eljárási rendje 

 

Ebben a nevelési évben,  a koronavírus okozta járványhelyzet miatt, a beiratkozás 

eljárásrendje a kormány határozata alapján   

 

A Nemzeti köznevelési törvény 8. § (1) bekezdése szerint, az óvoda a gyermek hároméves 

korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. 

Ennek megfelelően: 



❖ Az Nkt. 49. §-a szerint az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. A 

beíratás időpontját a város többi óvodájával összhangban állapítjuk meg minden év 

április 20. és május 20. között, s erről időben értesítjük az érintetteket (plakátok, 

hirdetés a templomban). 

❖ Az óvoda, felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől 

számított féléven belül betölti a harmadik életévét. 

Óvodánk elsősorban Martonvásár városban és vonzáskörzetében élő keresztény nevelést 

igénylő szülők gyermekei számára biztosítja az óvodai felvételt. 

Az óvodai beíratás, felvétel, átvétel, megszüntetése járási rendje az óvoda Házirendjében 

rögzítve van. 

❖ Óvodánk nyitott az új, még intézményt kereső családok felé. A gyermekek és szüleik 

számára lehetőséget biztosítunk minden családos rendezvényen a részvételre, hogy 

ismerkedhessenek óvodánk életével, valamint a nyári időszak alatt a délelőttök 

állandóan nyitottak, folyamatosan jöhetnek és a szülőkkel együtt a leendő óvodások, 

hogy az óvónőkkel, leendő társakkal ismerkedhessenek, bekapcsolódhassanak az 

óvoda életébe. 

❖ Óvodánkban a gyermekek felvételének feltétele, hogy az életkoruknak előírt 

kötelező védőoltásokban részesüljenek. 

❖ Az óvodába való felvételről, átvételről az óvoda vezetése dönt. 

❖ Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető 

bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre. 

❖  Az óvodavezető írásban értesíti a szülőt a felvételről illetve határozatban az 

elutasításról a beíratást követő 15 munkanapon belül.  

❖ Helyhiány esetén a városi intézménnyel igyekszünk együttműködni az óvodaköteles 

gyermekek elhelyezésében. 

❖ Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a szülők és az 

óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett az óvodavezető dönt. 

 

 

 

 

 



5. Pedagógiai terv 

 

A 2021-2022-es nevelési év legfontosabb céljai és kiemelt feladatai 

 Ebben a nevelési évben, legfontosabb és sürgető feladatnak, az előző évben meg nem valósult, 

belső ellenőrzési csoport feladatait, annak elvégzését a pedagógus önértékelésben, a 

tanfelügyeleti ellenőrzések előkészítésében, pedagógus minősítő eljárásra való felkészülést,  

jelölöm meg.  

 

Rövidtávú feladatok:  

 

❖ Szakértő meghallgatása a témában 

❖ Munkacsoport felállítása 

❖ Önértékelési terv elkészítése 

❖ Feladatok felállítása, felosztása 

❖ Az önértékelési feladatok végrehajtása 

 

Hosszú távú feladatok 

 

❖ Az intézményi elvárás rendszer meghatározása, az intézmény önértékelésének 

tervezése. Pedagógus, vezető, intézmény, önértékelésének, területei, módszerei, 

eszközei, folyamata. Az önértékelés alkalmazása a tanfelügyeleti eljárás során. 

❖ Jól képzett, óvodapedagógusok alkalmazása. 

❖ Pedagógus utánpótlás. 

 

6. Továbbképzések 

 

Ebben a nevelési évben 1 pedagógusnak válik esedékessé a 120 órás továbbképzési 

kötelezettség teljesítése, 1 fő pedig jelenleg szakvizsgás, szakirányú továbbképzésen vesz 

részt.  

 

Fejlesztendő feladatok: 

 

❖ Továbbra is feladat olyan nevelőtestület felállítása mely nem csupán elfogadja 

az óvoda működését, meghatározó alapvető dokumentumokban 

megfogalmazott és leírt nevelési elveket, szándékokat a keresztény nevelést 



alapul véve, hanem azonosulni tud azokkal, képes azoknak átadására a 

gyakorlatban, a mindennapokban, az óvodai tevékenységeket ennek tükrében 

szervezi és tartja, mely áthatja az óvodai nevelés egészét. Ennek tükrében fontos 

feladat a csoportlátogatások, ellenőrzések megvalósulása. 

❖ Megfelelő szakmai önképzés, szakmai önfejlesztés, megfelelő továbbképzések 

révén. 

❖ A pedagógia programban megfogalmazott feladatok folyamatos megvalósítása, 

annak folyamatos nyomon követése. 

❖  Az intézményi önértékelés megvalósítása, minősítésre való tényleges 

felkészülés, jelentkezés. 

❖ Lelki élet folyamatos fejlődése, lelki napok szervezésével, lehetőség szerint az 

Iszkaszentgyörgyi lelkigyakorlaton való részvétel által, a NEK programjain 

közös részvétellel. 

❖ Az óvoda - család - plébánia jó kapcsolatának fenntartása, harmonikus és 

hatékony együttműködése. 

❖ A szülőkkel való partneri együttműködés erősítése, fenntartása, új kapcsolati 

formák keresése. 

❖ Óvodai szülői közösség újraépítése, megteremtése, közös programok, 

események kapcsán. 

 

7. Nevelési értekezletek. 

 

A nevelési értekezletek mindenkori célja, az egységes nevelési szemlélet kialakítása, annak 

fenntartása, az aktuális feladatok megbeszélése, felvállalása, kiosztása, az óvoda egészére 

kiterjedően, és egyéb tapasztalatok megvitatása. 

 

7.1 Nevelőtestületi értekezletek: 

 

Augusztus: Nevelési évnyitó értekezlete, az éves munkaterv ismertetése, elfogadása, főbb 

feladatok, programok konkretizálása, felkészülés az új nevelési évre. Felkészülés a szülői 

értekezletre. 



Október-November: A befogadás-visszaszokás tapasztalatai.  A minősítésre való felkészülés 

feladatai.  

December: A félév értékelése, tapasztalatok megvitatása, a munkahelyi légkör elemzése. 

Január: A második félévre háruló feladatok felmérése, megbeszélése, felkészülés a szülői 

értekezletre.  

Március: A kiemelt feladatok megbeszélése. 

Június: Nevelési évet záró értekezlet: a nevelőmunka elemzése, értékelése, felkészülés a nyári 

életre, a következő nevelési év feladatainak összegzése és előkészítése. Éves beszámoló 

ismertetése. 

 

Heti rendszerességgel, egy előre megbeszélt napon tartjuk óvónői értekezleteinket, melyen 

minden óvodapedagógusunk részt vesz.  

Dajkákkal történő megbeszélések tervszerűen havi rendszerességgel történnek. 

Témái:  

❖ Az aktuális nevelési-oktatási –és szervezési feladatok megbeszélése. 

❖ A neveléssel kapcsolatos helyzetek, problémák megbeszélése. 

❖ A kiemelt feladatok nyomon követése. 

❖ Nevelőmunkánk folyamatos értékelése. 

❖ A továbbképzéseken szerzett tapasztalatok, megbeszélése, átadása. Minősítések 

előkészítése. 

❖ A soron következő események, programok, rendezvények előkészítése, az ezzel 

járó feladatok megvalósulása. 

❖  A szülői munkaközösségi értekezletek előkészítése, szervezési feladatok. 

 

7.2 Munkatársi értekezletek:  

 

Évente két alkalommal. (Augusztus, Május) 

        Célja:  

❖ a nevelési év feladatainak megbeszélése, 



❖ munkaszervezési, megosztási feladatok átbeszélése,  

❖ információk cseréje, 

❖ tűz- és munkavédelmi oktatás,  

❖ a nyári élet, illetve a nevelési év értékelése. 

 

7.3 Szülői értekezletek: 

 

Évente két alkalommal. (Szeptember, Január) 

Szeptember: A nevelési évvel kapcsolatos feladatok, célok, várható események, ünnepek, 

SZMK tagok megválasztása. 

Január:   Az előző félév értékelése az új félév feladatainak céljainak várható 

programjainak ismertetése, a beiskolázással kapcsolatos információk átadása. 

7.4 SZMK értekezletek 

 

Kéthavonta esedékesek illetve nagyobb programok előtt több alkalommal is szükség szerint.  

❖ A feladatok megvitatása, elosztása a munkaterv megbeszélése. 

❖ A nevelési év tapasztalatainak megbeszélése, év végén esedékes feladatok 

áttekintése.  

 

7.5.Szülők és a pedagógusok együttműködésének formái: 

 

❖ Napi beszélgetés 

❖ Fogadó óra (évente min. 2 alk.) 

❖ Szülői megbeszélés (szükség szerint) 

❖ Családlátogatás 

❖ Ünnepek alkalmával 

❖ Munkadélutánok 

❖ Nyílt napok, rendezvények 

❖ Családokkal közösen szervezett ünnepek, rendezvények 

❖ SZMK tagok tájékoztatása 

 



8. Hagyományok, ünnepek, megemlékezések: 

 

Hónapok Események 2021./2022. 

Szeptember 

Nevelési év indítása-Nevelőtestületi értekezlet-Alkalmazotti 

értekezlet 

Veni Sancte-Székesfehérvár 

Szülői értekezlet 

Szent Gellért nap 

Szent Mihály napi Vásár 

 

Október 

 

Családi kirándulás-gyermekeinkkel és családjaikkal közösen 

Habakukk-Bábszínház érkezése 

Szüret 

Kerékpártúra 

November 

 

Mindenszentek-Halottak napja 

Toursi-Szent Márton Ünnepe-részvétel a városi rendezvényen. 

Árpádházi Szent Erzsébet ünnepe 

 

December 

 

Advent ünnepe – Közös gyertyagyújtások az óvodában 

Szent Miklós-Mikulás 

Mézeskalács sütés 

Habakukk-Bábszínház érkezése 

Betlehemes-Pásztorjáték 

Téli szünet 

 

Január 

 

Vízkereszt-Házszentelés 

Jótékonysági estek-Tea-délutánok, Szülői Fórumok, 

Szülői értekezlet-Tanító néni óvodai látogatása 

 

Február 

 

Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe-Mackóhét 

Télkergető-Farsangi Mulatság 

Óvonők mesejáték előadása 

Hamvazószerda-Nagyböjt-Családok keresztútja 

Egyházmegyei Lelkigyakorlat 

 

Március 

 

Nemzeti Ünnep 

Szent József ünnepe-Édesapák köszöntése 

 



Április 

Tavaszi szünet 

Húsvét 

Szent György napi vásár-lovagi torna, vígalom 

Óvodai beiratkozás 

Május 
Egyházmegyei nagycsoportos találkozó 

Édesanyák köszöntése 

Évzáró-Búcsúzó 

Június-Július 

Kirándulás 

Piknik a szabadban 

Egyházmegyei Családi nap 

Óvodánk védőszentje- Szent László-Szent László tábor 

Nevelőtestületi kirándulás 

Augusztus 

 

 

Tisztasági festés 

 

 

9. Az intézményben biztosított egyéb foglalkozások 

 

❖ Népi gyermekjátékok, néptánc alapjainak megismertetése a középső és nagycsoportos 

gyermekek számára. 

Tartja: Cseh-Szombathy Orsolya, heti egy alkalommal - Csütörtök reggel. 

❖ BTMN-es gyermekek ellátása Logopédiai foglalkozás a szakszolgálaton keresztül. 

Minden héten heti egy-két alkalommal a délelőtt folyamán.  

 

10. Kapcsolattartás más intézményekkel. 

 

A kapcsolattartás tartalmi 

elemei: 
Intézményi kapcsolattartók 

Fenntartói 

kapcsolattartók 

Szakmai irányítás  Székhely intézmény -

Igazgató asszony 

Budaörsi Óvodavezető 

EKIF elnök 

Tanügy igazgatási 

munkatárs 



A kapcsolattartás tartalmi 

elemei: 
Intézményi kapcsolattartók 

Fenntartói 

kapcsolattartók 

Tagóvoda-vezető 

 

Oktatásügyi referens 

Gazdasági ügyintézés Gazdasági vezető-Budaörs 

Tagóvoda-vezető  

 

Irodaigazgató Atya 

Vagyonkezelő Atya 

Főkönyvelő 

Elvi útmutatások  Püspöki Biztos 

 

Megyéspüspök atya 

Irodaigazgató atya 

Koordinálás és segítségnyújtás Tagóvoda-vezető EKIF elnök 

 

Igyekszünk az elmúlt évek folyamán kialakított kapcsolatainkat megtartani és továbbfejleszteni 

valamint az egyházmegyén belüli új intézményekkel jó kapcsolatot kialakítani.  

A Pedagógiai Szakszolgálattal továbbra is aktív együttműködést tartunk fenn.  

Szükség szerint kérünk különböző vizsgálatokat, ajánlunk gyermekinknek mozgásfejlesztési 

lehetőségeket. Az esedékes logopédiai szűréseket szeptembertől látják el a szakemberek. 

Egészségügyi ellátók 

Az óvoda kijelölt fogorvosa a téli időszakban fogászati szűrővizsgálatot végez, és szükség 

esetén jelzi a szülőknek az intézményen keresztül hogy szükségét látja e további fogászati 

kezelések elvégzésének.  

A védőnőnk folyamatosan látogatja intézményünket, elvégzi a szükséges szűréseket, feltölti 

elsősegély ládánkat.   

Az óvoda gyermekorvosával igyekszünk a jó kapcsolat kialakítására.  

 

Oktatási és nevelési intézmények intézmények 

❖ Beethoven Általános Iskola 



Továbbra is törekszünk a minél jobb partnerkapcsolat kialakítására ezzel az intézménnyel, 

óvodásainkkal látogatást tenni ebben az iskolában.  

 

❖ Mindszenti József Római Katolikus Óvoda és Nyelvoktató Német Nemzetiségi 

Általános Iskola /Budaörs/ 

Mint az egyházmegye fenntartásában és intézményünk szervezeti működése alá tartozó 

városunktól elérhető távolságban lévő oktatási intézményt, valamint Martonvásár városához 

közelebb eső szintén az egyházmegye fenntartásában lévő oktatási intézményt a Marianum 

Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskolát és Gimnáziumot szeretettel ajánljuk, 

családjaink számára, akiknek gyermekeik megkezdik a következő tanévben az iskolát.  

 

❖ Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda / Tatabánya/ 

❖ Mindszenty József Római Katolikus Óvoda és Nyelvoktató Német Nemzetiségi 

Általános Iskola / Budaörs/ 

❖ Szent Imre Általános Iskola és Óvoda /Székesfehérvár/ 

❖ Brunszvik Teréz Óvoda /Martonvásár/ 

❖ Bóbita Óvoda /Baracska/ 

❖ Mesevár Óvoda / Tordas/ 

❖ Marianum Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Gimnázium 

 

Igyekszünk részt venni az intézmények szervezte konferenciákon, továbbképzéseken, szakmai 

és egyéb alkalmakon.  

Közművelődési intézmények 

❖ Habakuk Bábszínház  

❖ Nemzeti Táncszínház 

❖ Martonvásári Művészeti Iskola 

❖ BBKK Központ-Martonvásár 

❖ Városi Könyvtár 

❖ Martonvásári Óvodamúzeum 

❖ Hadtörténeti Intézet és Múzeum 

❖ Magyar Nemzeti Múzeum 



❖ Barátság Kulturális Központ-Százhalombatta 

❖ MTA- ATK 

 

 

Gyermekjóléti Szolgálat  

❖ Gyermekvédelmi megbízottunk rendszeresen részt vesz a gyermekvédelemmel 

kapcsolatos esetmegbeszéléseken. 

 

KAPI 

A továbbképzéseken, szakmai megbeszéléseken, bemutatókon való folyamatos részvétel az év 

folyamán.  

 

Martonvásár, Szent Anna Plébániatemplom 

❖ Képviselőtestületi gyűléseken való részvétel. 

❖ Veni Sancte, Te deum szentmiséken való részvétel. 

❖ Hamvazkodás a templomban, Vízkeresztkor-házszentelés,  

❖ Nagyböjtben családok keresztútjárása a templomban. 

❖ Óvodánk püspöki biztosa minden hónapban gyermekmisét hirdet meg, valamint 

aktívan részt vesz óvodánk életének mindennapjaiban, a rendezvények, ünnepek 

megtartásában, lebonyolításában és végzi a lelki vezetéssel járó feladatokat. 

❖ A martonvásári Karitásszal való kapcsolattartás. 

❖ A plébánián keresztül egy németországi óvodával való kapcsolat. 

 

Önkormányzat 

❖ Törekszünk a folyamatos kapcsolattartásra, intézményünk, képviseli magát a városi 

rendezvényeken, jelen van a  rendkívüli vezetői értekezleteken, megbeszéléseken. 

❖ Adatszolgáltatás. 

❖ A képviselőkkel való folyamatos kapcsolattartás,  

 

 



11. Ellenőrzések 

 

 

 

Terület Szempont Határidő Ellenőrzés Megjegyzés 

Tanügyi 

dokumentumok 

Előírásoknak való 

pontos, naprakész 

megfelelés 

2021. szept.- 

október 

óvodavez. 

 

dokumentumok 

vizsgálata 

Csoport 

dokumentumai 

Pontos, naprakész 

vezetés 
folyamatos óvodavez. 

csoportnapló, 

mulasztási 

napló, éves 

ütemterv 

Munkaidő és 

szabadság 

nyilvántartása 

Pontos, naprakész 

vezetés 

2021. október 

2022. április 

óvodavez. 
nyilvántartás 

vizsgálata 

Tárgyi 

erőforrások 

költségvetés, 

pénzforrások, leltározás, 

selejtezés, 

2021. szeptember 

2022. január 

óvodavez. 

gazd.vez. 

dokumentumok 

vizsgálata 

Könyvelés, 

pénztárkezelés 
számviteli előírások folyamatos gazd.vez 

dokumentumok 

vizsgálata 

Pályázatok 
A pályázati 

adminisztráció vezetése 
folyamatos isk.igazg. 

dokumentum 

vizsgálat 

Étkeztetés 

Egészséges étrend, az 

étel minőségi és 

mennyiségi 

megfelelésének 

ellenőrzése 

folyamatos 
óvodavez. 

irodai 

admin. 

nyilvántartások 

vizsgálata 

Beiskolázás Tankötelezettség 

feltételei 
2022.  óvodavez.  

Pedagógiai 

munka 
Csoportlátogatások Folyamatosan óvodavez. 

dokumentáció, 

foglalkozások 

látogatása 

A gyermekek 

fejl.nyomon 

követése 

Pontos, naprakész 

vezetés 

(bemenet-kimenet) 

Folyamatosan óvodavez. 

fejlettségmérő 

lapok, 

személyiséglap

. 

Partnerek 
Mérések, elégedettség 

vizsgálat 
2021. november óvodavez. kérdőívek 

Tűz és 

munkavédelem 

Tűzvédelmi szemle, 

tűzriadó, balesetvédelem 

2021.szept. 

2022. márc. 

óvodavez. 

tűz- és 

munkavéd. 

megbízott 

jegyzőkönyvek 



12. Egyéb feladatok a nevelési évben. 

 

❖ Statisztika okt.1 (3-4-5-6 évesek, fiú-lány). 

❖ Az óvoda honlapjának tényleges elkészítése, folyamatos karbantartása. 

❖ Törzskönyv vezetése. 

❖ Munkatársi értekezlet témajavaslatai. 

❖ Egészségügyi könyvek érvényessége (kötelező tüdőszűrés). 

❖ Nyilatkozatok a gyermekekkel kapcsolatosan. 

❖ Pályázatok figyelése, pályázati források lehetséges kihasználása. 

❖ Az óvoda menedzselése (szponzorok, adományozók keresése). 

❖ Az intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása. 

❖ A költségvetés takarékos és hatékony felhasználása. 

❖ A jogszabályi és tartalmi változások folyamatos nyomon követése. 

❖ A szakmai munka magas színvonalának biztosítása a folyamatos és rendszeres 

továbbképzéssel. 

❖ Intézményen belüli hospitálások lehetőségének folyamatos fenntartása a pedagógusok 

számára. 

❖ Pedagógus önértékelés folyamatának felvázolása, feladatok meghatározása, kiosztása. 
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