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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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1. Helyzetelemzés 
 

1.1 Személyi feltételek 

 

Engedélyezett álláshelyek száma: 39,12 státus  

Betöltött álláshelyek száma: 35 (ebből egy óraadó, részmunkaidős: 7 fő) 

Betöltetlen álláshelyek száma: - 

 

Megjegyzés:  

Óraadók: 2 fő (logopédus, ének-zene tanár 9 óra),  

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

el, és osztályfőnök helyettes a 2.b osztályban) 

 

 

1.2 Pedagógus adatok 

 

1.2.1 Megbízatások, ellátott feladatok 

 

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: 

1. Bajzek Zsoltné 20 1.a osztályfőnök szaktanácsadó 

adminisztráció, 

szülőkkel 

kapcsolattartás, 

helyettesítés 

2. Bollók Márta 22 
1.a osztályfőnök 

helyettes 

1.a napközis 

nevelő 

adminisztráció, 

szülőkkel 

kapcsolattartás, 

helyettesítés 

3. Csányi Anna 22 

1. b osztályfőnök 

alsó tagozatos 

munkaközösség 

vezető 

beiskolázási 

csoportvezető 

mesterpedagógus 

 

adminisztráció, 

szülőkkel 

kapcsolattartás, 

helyettesítés 

4. Dienes Rita 24 

8. osztályfőnök 

helyettes 

munkaközösség 

vezető 

 

adminisztráció, 

szülőkkel 

kapcsolattartás, 

helyettesítés 

5.  Trencsén Ágnes 17 
4.a osztályfőnök 

helyettes 

4.a és 4.b 

napközis nevelő 

adminisztráció, 

szülőkkel 

kapcsolattartás, 

helyettesítés 

6.  

 
Gádorné Elekes Judit 26 

1.b osztály 

osztályfőnök 

helyettes 

hittan tanár 

1.b napközis 

nevelő 

KAPI 

gyermekvédelmi 

program 

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: 

7.  Hadai Ágnes 22 
2.b osztályfőnök 

helyettes 

2.b napközis 

nevelő 

adminisztráció, 

szülőkkel 

kapcsolattartás, 

helyettesítés 

8.  Havasiné Szalai Mónika 23 
4.b osztályfőnök 

helyettes 
 

adminisztráció, 

szülőkkel 

kapcsolattartás, 

helyettesítés 

9.  Horváth Katalin 26 
6.b osztályfőnök 

helyettes 
 

adminisztráció, 

szülőkkel 

kapcsolattartás, 

helyettesítés 

10. Kaszab Zsófia 22 
2.a osztályfőnök 

helyettes 

2.a napközis 

nevelő 

adminisztráció, 

szülőkkel 

kapcsolattartás, 

helyettesítés 

11. Kiss Jánosné 24 
fejlesztő pedagógus, 

mesterpedagógus 
 

adminisztráció, 

szülőkkel 

kapcsolattartás, 

helyettesítés 

12. Kiss Zsófia 18 
6.a osztályfőnök 

helyettes 

DSD nyelvvizsga 

felelős 

adminisztráció, 

szülőkkel 

kapcsolattartás, 

helyettesítés 

13. Kuszmann Nóra Andrea 26 3.b osztályfőnök  

adminisztráció, 

szülőkkel 

kapcsolattartás, 

helyettesítés 

14. Lantosné M. S. Dóra 9 
5.b osztályfőnök 

helyettes 
óraadó 

adminisztráció, 

szülőkkel 

kapcsolattartás, 

helyettesítés 

15. Málnási Gábor 11  

szakértő 

felsős 

tanulószoba 

adminisztráció, 

szülőkkel 

kapcsolattartás, 

helyettesítés 

16. Michelbergerné K. Szilvia 25 

5.a osztályfőnök-

helyettes, DÖK segítő 

nevelő 

ISK vezető 

adminisztráció, 

szülőkkel 

kapcsolattartás, 

helyettesítés 

17. Mindszenty Valéria 25 2.a osztályfőnök  

adminisztráció, 

szülőkkel 

kapcsolattartás, 

helyettesítés 

18. Mukics Dorottya 26 7.b osztályfőnök 
angol 

szakkörvezető 

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: 

19. Pandula Zoltánné 24 2. b osztályfőnök  

adminisztráció, 

szülőkkel 

kapcsolattartás, 

helyettesítés 

20. Petrecz Dóra 22 
2.b osztályfőnök 

helyettes 

2.b napközis 

nevelő 

adminisztráció, 

szülőkkel 

kapcsolattartás, 

helyettesítés 

21 Pintér Anasztázia 12 
7.a osztályfőnök, 

intézmény vezető 
szaktanácsadó 

adminisztráció, 

szülőkkel 

kapcsolattartás, 

helyettesítés 

22. Dr. Regelené Darvas Orsolya 24 6.b osztályfőnök  

adminisztráció, 

szülőkkel 

kapcsolattartás, 

helyettesítés 

23. Scharek Edit 24,5 5.b osztályfőnök 
matematika 

tehetséggondozás 

adminisztráció, 

szülőkkel 

kapcsolattartás, 

helyettesítés 

24. Simon Imréné 23 
4.b osztályfőnök 

mesterpedagógus 
 

adminisztráció, 

szülőkkel 

kapcsolattartás, 

helyettesítés 

25. Somogyi Ottóné 18 
3.a osztályfőnök 

helyettes 
3.a  

adminisztráció, 

szülőkkel 

kapcsolattartás, 

helyettesítés 

26. Szabó Anna 12,5 
7.a osztályfőnök-

helyettes 

Ökoiskola-

vezető, 

felsős 

tanulószoba 

adminisztráció, 

szülőkkel 

kapcsolattartás, 

helyettesítés 

27. Szegletesné M. Judit 9,5 sakk szakkörvezető  szakértő 

adminisztráció, 

szülőkkel 

kapcsolattartás, 

helyettesítés 

28. Szigethy-Lehoczki Enikő 25 4.a osztályfőnök  

adminisztráció, 

szülőkkel 

kapcsolattartás, 

helyettesítés 

29. Szilády Helga 26 

8. osztályfőnök, felső 

tagozatos 

munkaközösség-

vezető 

 

adminisztráció, 

szülőkkel 

kapcsolattartás, 

helyettesítés 

30. Szórádi Anita 26 
4.b osztályfőnök 

helyettes 

Ovis hittan 

Kapi 

gyermekvédelmi 

program 

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: 

31. Szűcs István Sándor 8 igazgatóhelyettes  

adminisztráció, 

szülőkkel 

kapcsolattartás, 

helyettesítés 

32. Tizedes Ágnes 24 
3.a osztályfőnök 

 
 

adminisztráció, 

szülőkkel 

kapcsolattartás, 

helyettesítés 

33. Török Katalin 24 
5.a osztályfőnök 

mesterpedagógus 

KAPI 

gyermekvédelmi 

program 

adminisztráció, 

szülőkkel 

kapcsolattartás, 

helyettesítés 

34. Vágóné Némethy Adrien 26 

6.a osztályfőnök, 

napközis 

munkaközösség-

vezető 

ISK vezető 

adminisztráció, 

szülőkkel 

kapcsolattartás, 

helyettesítés 

35.  Tamás Éva 15   

adminisztráció, 

szülőkkel 

kapcsolattartás, 

helyettesítés 

 

 

1.2.2. A pedagógusok minősítésében és az országos-pedagógiai szakmai ellenőrzésben 

közreműködő pedagógusok névsora, szabadnapja 

 
Sorszám Név Szakterület Szabadnap 

1. Bajzek Zsoltné szaktanácsadó csütörtök 

2. Pintér Anasztázia szaktanácsadó kedd 

3. Szegletesné Márkus Judit szakértő csütörtök 

 

 

1.2.3. A tanévben minősítésre jelentkezett pedagógusok 

 

 

Idén nem jelentkezett az iskolai intézményegységben pedagógus minősítési eljárásba. 

 

 

1.3. Vezetők heti ügyeleti rendje 

 

 

 

Pintér Anasztázia 

Intézményvezető 

 

Szűcs István 

Sándor 

igazgatóhelyettes 

Béresné Dajka 

Katalin 

Intézményegység-

vezető 

Levente Kornélia 

Gazdasági vezető 

 

Hétfő X    

Kedd  X   

Szerda   x  



   

 

   

 

 

 

Pintér Anasztázia 

Intézményvezető 

 

Szűcs István 

Sándor 

igazgatóhelyettes 

Béresné Dajka 

Katalin 

Intézményegység-

vezető 

Levente Kornélia 

Gazdasági vezető 

 

Csütört

ök 
X   

 

Péntek    x 

 

1.4. 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 25 0 0 1 0 0 0 

1.b 26 0 0 0 0 0 0 

2.a 26 0 0 0 1 0 0 

2.b 27 0 0 0 0 0 0 

3.a 24 0 0 0 0 0 0 

3.b 17 0 0 0 0 0 0 

4.a 21 0 0 0 0 0 0 

4.b 23 1 0 0 1 0 0 

5.a 14 0 0 0 0 0 0 

5.b 22 0 0 0 0 0 0 

6.a 16 0 0 1 0 0 0 

6.b 17 0 0 0 1 0 0 

7.a 17 0 0 0 0 0 0 

7.b 15 0 0 0 0 0 0 

8.a 26 0 0 0 0 0 0 

Összesen 316 1 0 2 3 0 0 

 

 

Tanulói jogviszonyt szüneteltető tanulók 

 

 
Ssz. Név Oktatási azonosító 

1. Kücsán Gabriella Viktória 72935287324 

 

 

Csoportbontások: 

 

Német nyelv tantárgyból 9 osztályban 2-2 csoport (1.a, 1.b, 2.a, 2.b 3.a, 4.a, 4.b, 5.b, 8 

osztályokban), 

Informatika és technika életvitel tantárgyból 1 osztályban 2 csoport (8. osztály) 

Magyar nyelvtan / testnevelés (2 tanóra): 1 osztályban 2 csoport (8. osztály) 

Matematika: 1 osztályban 2 csoport (8. osztály) 

 



   

 

   

 

 

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: 316 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, melyeknek 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 2022 / 2023-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 

• 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; 

 

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; 

• Pedagógus önértékelés feladatainak lebonyolítása; 

• A jogszabályban előírt tanulmányi és fizikai felmérések elvégzése; 

• Német nyelvből idegennyelvi kompetenciák hatékonyabb fejlesztése 

• 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 beiratkozási foglalkozások szervezése és megtartása a leendő első osztályos 

gyerekek számára;  

• Nyíltórák tartása; 

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

• Egészség-nevelő programok szervezése; 

• Közösségépítő foglalkozások szervezés 

• Gyermekvédelmi program céljainak megvalósítása az előzetes ütemterv szerint, a 

gyermekvédelmi stratégiai terv megvalósítása és a gyermekvédelmi protokoll 

bevezetése 

 

 

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; 

tanulási nehézségekkel küzdő gyerekek fejlődésének hatékonyabb segítése 

c) Gyermekvédelmi feladatokból adódó teendők, közösségépítés, a KAPI 

gyermekvédelmi programjában további aktív részvétel. 

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 2022. szeptember 23. nevelőtestület 

2. DÖK nap DÖK vezető 2023. április 3. nevelőtestület 

3. 
Pályaválasztási orientációs 

nap 
intézményvezető 2023. április 4. nevelőtestület 

4. Igazgatói szünet intézményvezető 2023. április 5. nevelőtestület 

 

 

A tanév szorgalmi időszaka 

 

Első nap: 2022. szeptember 1. csütörtök 

Utolsó nap: 2023. június 15. csütörtök 

A szorgalmi időszak első féléve 2022. szeptember 1-től 2023. január 20-ig tart. Az első féléves 

tanulmányi előrehaladásról a tanulót, illetve gondviselőjét 2023. január 27.-ig tájékoztatjuk a 

félévi értesítő által.    

 

3.2. A szünetek időtartama 

 

Iskolai tanítási szünetek: 

 

Őszi szünet: 2022. október 31. – 2022. november 4.  

A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2022. október 28. (péntek) 

A szünet utáni első tanítási nap: 2022. november 7. (hétfő) 

  

Téli szünet: 2022. december 22. – 2023. január 2.  

A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2022. december 21. (szerda) 

A szünet utáni első tanítási nap: 2023. január 3. (kedd) 

 

Húsvéti szünet: 2023. április 6. – 2023. április 11. 

A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2023. április 5. (szerda) 

a szünet utáni első tanítási nap: 2023. április 12. (szerda) 

 

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

2023. március 15. (szerda) – Március 15, nemzeti ünnep 

2023. május 1. (hétfő) – A munka ünnepe 

2023. május 29. (hétfő) – Pünkösd hétfő 

 



   

 

   

 

 

Ledolgozandó munkanap a 2022 / 2023. évi munkaszüneti napok körüli munkarendváltozásból 

fakadóan  

2022. október 15. (szombat) munkanap, helyette 2022. október 31. (hétfő) pihenőnap 

 

 

3.3. 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  Mukics Dorottya 
2022. 

október 6. 
iskolai ünnepély 

2. 
Az 1956-os forradalom és szabadságharc 

ünnepe  
Szilády Helga 

2022. 

október 21 
iskolai ünnepély 

3.  
A magyarországi németek 

elhurcolásának emléknapja 
Dienes Rita 

2023. január 

19. 
faliújság 

4.  
A kommunista és egyéb diktatúrák 

áldozatai emléknapja  
Tamás Éva 

2023 február 

23. 

iskolai faliújság 

készítése 

5. 
Az 1848-as forradalom és szabadságharc 

ünnepe  
Scharek Edit 

2023. 

március 14. 
iskolai ünnepség 

6. A holokauszt áldozatai emléknapja  Tamás Éva 
2023. április 

14. 

iskolai faliújság 

készítése 

7. A Nemzeti Összetartozás Napja  Pintér Anasztázia 
2023. június 

2. 
megemlékezés 

 

 

Az iskola hagyományai ápolása érdekében meghonosított egyéb ünnepnapok 

 

Egyházi ünnepeink 

 

 
sz. esemény / téma felelős időpont 

1. Veni Sancte 

intézményvezető, 

igazgatóhelyettes 

(Szűcs István) 

2022. szeptember 1 

2. Magyarok Nagyasszonya napja 
Szórádi A. Gádorné E. 

Judit 
2022. október 8. 

3. Szent Márton napja Vágóné N. A. 2022. november 11. 

4. Magyar Szentcsalád Ünnepe 
igazgatóhelyettes 

(Szűcs István) 
2022. november. 13. 

5. Szent Erzsébet napja 
Szórádi A. Gádorné E. 

Judit 
2022. november 19. 

6. Ádventi gyertyagyújtás 

Mindszenty V. – 

Pandula Z. 

Tizedes Á. - Kuszmann 

Simon Imréné / 

Szigethy L. Enikő - 

Simon I. 

Szilády Helga 

2022. november 28., 

december 5, december 12. 

december 19.  

7. Karácsonyi betlehemezés               Simon I. 2022. december 21. 



   

 

   

 

sz. esemény / téma felelős időpont 

8. Vízkereszt Szórádi A. 2023. január 6. 

9. Szent Margit napja 
Szórádi A. Gádorné E. 

Judit 
2023. január 18. 

10. Hamvazó szerda 
Szórádi A., Gádorné E. 

Judit 
2023. február 22. 

11. Virágvasárnap 
Vágóné N. A. – Dr. 

Regelené D. Orsi 
2023. április 2. 

12. Mindszenty mise / Hittan projektnap igazgató 2023. május 5. 

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

Judit, Dienes Rita 
2023. május 16. 

14. Első szentáldozás 
Szórádi A., Gádorné E. 

Judit 
2023. május 21. 

15. Úrnapja Szegletesné M. J. 2023. június 11. 

16. Te Deum 
Szórádi A., Gádorné E. 

Judit. 
2023. június 15. 

 

 

Lelki alkalmaink 

 

 
sz. esemény / téma felelős időpont 

1. Tanévnyitó tantestületi lelki nap igazgató 2022. augusztus 29. 

2. Kőhegyi kápolna búcsúja tantestület 2022. szeptember 10. 

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

Judit. 
2022. szeptember 

4. Fogolykiváltó boldogasszony zarándoklat 
DÖK (Michelbergerné 

K. Szilvia) 
2022. szeptember 25.  

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

Judit 
2022. november 28. 

6. Vízkereszt / iskola felszentelése 
Szórádi A., Gádorné E. 

Judit 
2023. január 6. 

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

Judit 
2023. február 22. 

8. Egyházmegyei lelkigyakorlat  2023. február 23.-25. 

9. Mindszenty zarándoklat  2023. május 7. 

10. Egyházmegyei nap  2023. május 29. 

 

Iskolamise: 

Minden hónap első péntekén 8.00. 

 

Az iskolai élethez kapcsolódó ünnepek megünneplése 

 

 
sz. esemény / téma felelős időpont 

1. Veni Sancte- Tanévnyitó  
intézményvezető, igazgatóhelyes 

(Szűcs István) 
2022. szeptember 1. 

2. Te Deum - Ballagás intézményvezető, Szilády Helga 2023. június 15. 

3. Tanévzáró intézményvezető, Kuszmann N. 2023. június 21. 

 

 

 

 



   

 

   

 

3.4.Az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek időpontja 

 

időpont esemény / téma felelős 
eredményességi 

mutató 

2022. augusztus 22. Alakuló értekezlet intézményvezető  

2022. augusztus 31. Tanévnyitó értekezlet 

intézményvezető, 

igazgatóhelyettes 

(Szűcs István) 

 

2023.  

január 31. 
Félévértékelő nevelőtestületi értekezlet 

igazgatóhelyettes 

(Szűcs István) 
 

2023. június 21. Évvégi nevelőtestületi értekezlet Intézményvezető  

 

 

Intézményvezetőségi értekezlet 

Minden hónap utolsó hétfőjén 14.00 órai kezdettel tartunk értekezletet. 
 

Kibővített iskolavezetőségi értekezlet 

Negyedévenként, illetve szükség szerint a nevelőtestületi munkaértekezletek előtt 

 

Munkaértekezletek: 

minden hónap 1. kedd 16.00 kezdettel az alábbi időpontokban: 

 

1. 2022. szeptember 27. 

2. 2022. október 25. 

3. 2022. november 29. 

4. 2023. január 3. 

5. 2023 március 7. 

6. 2023. március 28. 

7. 2023. május 2. 

 

 

3.5. 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: 2022. szeptember 15. 17.30 

• félévet értékelő SZMK értekezletek 2023. február 7. 17.30 

• tanévet értékelő SZMK értekezletek: 2023. június 1. 17.30 

 

3.6. Az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú iskolai nyílt napok tervezett 

időpontja 

 

időpont esemény / téma felelős 

2022. október  óvoda pedagógusok látogatása Bajzek Zsoltné – Csányi Anna 

2022. november nyílt órák tartása nevelőtestület 

2023. június leendő elsős tanítók látogatása a városi óvodákban Csányi Anna 

 

 

3.7.Tervezett mérések és vizsgák  

 

3.7.1. 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 

Scharek E., Hotváth K., Szegletesné 

M. J., Csányi Anna, Pandula Mária 
 

Amphiteatrum kupa 

matematika verseny 
5-6. évfolyam Scharek E., Hotváth K.,  

Kecske Kupa 5-8. évfolyam 
Scharek E., Horváth K., Szegletesné 

M. J., 
 

Megyei Matematika 

verseny 
3-8. évfolyam Simon I. – Szigethy l. Enikő  

Varga Tamás 

matematika verseny 
7-8. évfolyam Szegeltesné M. J.  

Kenguru (matematika 

verseny) 
alsó tagozat Csányi A.  

Pázmánd egyházmegyei 

matematika verseny 
alsó tagozat Csányi A.  

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.  



   

 

   

 

Verseny megnevezése Évfolyam Felkészítő tanár Megjegyzések 

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

Egyházmegyei rajz 

verseny 
1-8. évfolyam Tamás Éva  

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.  

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 Horváth K.  

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. 
 

Alsó tagozatos városi 

tanulmányi verseny 
1-4. évfolyam Csányi Anna  

 

 

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 2023. január 9 - 17. 

o 2023. május 30 – június 2. 

 



   

 

   

 

3.7.2. 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: 2022. október 4. 

Felelős: Kiss J-né, Dienes Rita 

ü 

c) OKM mérések 

Határidő: A bemeneti mérésekre 2022. szeptember 26. és 2022. november 30. között 

kerül sor. A kimeneti mérésekre 2023. március 6. és 2023. június 9. között kerül sor. 

Felelős: Szűcs István, Dienes Rita 

A bemeneti méréseket az iskoláknak a 22/2022. (VII.29.) BM rendelet alapján 2022. 

szeptember 26. és 2022. november 30. között kell lebonyolítani az alábbiak szerint: 

• a 8. évfolyamon 2022. október 10–21., 

• a 6. évfolyamon 2022. október 24 – november 11. 

• a 4. és 5 évfolyamon 2022. november 14-30. 

A bemeneti mérések előkészítéséhez az adatszolgáltatás határideje 2022. szeptember 23. 

 

 

3.7.3.  A tanulók fizikai állapotát felmérő vizsgálat időpontja  

  

 

sz. esemény / téma felelős időpont 
eredményességi 

mutató 

1. NETFIT mérés testnevelők 2023. január 9. – május 31.  

 

 

4. Szakmai feladatok 

 

4.1. A pedagógusok minősítési rendszerével kapcsolatos feladatok 

 

Ebben a tanévben nincs minősítésre jelentkező pedagógusunk. 

 

https://njt.hu/jogszabaly/2022-22-20-0A.0


   

 

   

 

4.2.Pedagógus önértékelés feladatai 

 
sz. esemény / téma felelős határidő eredményességi 

mutató 

1. Csányi Anna - Önértékelés Szűcs István 2022. december 31.  

2. Pintér Anasztázia – Vezetői 

önértékelés 

Szűcs István 2022. december 31.  

3. Intézményi önértékelés Szűcs István 2022.december 31,  

 

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

folyamatban még nem résztvevő pedagógusok önértékelésének elvégzését. 

Felelős: Szűcs István Sándor 

 

4.3. A tanfelügyeleti rendszerrel kapcsolatos feladatok 

 

2023-ban intézményi, vezetői és pedagógusi szakmai ellenőrzést tervez az oktatási hivatal. 

Felelős: intézményvezető 

 

4.4. Pályaválasztás; középfokú intézményekbe történő továbbtanulás 

 

A középfokú oktatási intézményekbe történő továbbtanulás rendjét a 2022/23 tanév rendjéről 

szóló 22/2022. (VII. 29.) BM rendelete a 2022/2023. tanév rendjéről 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.   

 

 

4.5. 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 

 

 

4.6. 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 

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

elsősegély szakkör 5-8. évfolyam Horváth K. I 

középiskolai 

előkészítő - 

matematika 

7 a és 7.b, 8. 

Scharek Edit 

Szegletesné M. Judit 

Horváth K, 

I 

matematika szakkör 5-7. évfolyam 
Scharek Edit 

Horváth K. 

I 

középiskolai 

előkészítő - magyar 
7a, 7.b és 8 

Török Katalin; 

Szilády Helga 

I 

tehetséggondozó 

matematika 
5-6. évfolyam 

Scharek Edit 

 

I 

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

Nyelvvizsga 

előkészítő 

7. és 8. 

évfolyam 
Pintér A. I 

fejlesztő foglalkozás  Kiss J-né I 

logopédia  Mervai Eszter I 

korrepetálás 4.a Szigeth L. Enikő I 

korrepetálás 4.b Simon Imréné 
I 

korrepetálás 3.a Tizedes Ágnes I 

korrepetálás 3.b Kuszmann Nóra. I 

korrepetálás 2.a Mindszenty Valéria I 

korrepetálás 2.b Pandula Zoltánné I 



   

 

   

 

korrepetálás 1.a Bajzek Erzsébet I 

korrepetálás - 

matematika 
1.b Csányi Anna 

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.  

I 

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

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

kézműves szakkör 1-4. évfolyam Szigethy – L. Enikő I 

Legyél te is 

könyvfaló 
3-4. évolyam 

Havasiné Szalai 

Mónika 

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 

(Szűcs István) 
2022. október 15. 

Iskolai tájékoztató kiadvány közzététele (plakát, 

szórólap) 
tantestület 2022. november 1. 

Iskolai tájékoztató kiadvány közzététele (honlap) 

intézményvezető-helyettes 

(Szűcs István), 

rendszergazda 

2022. november 1. 

Iskolai tájékoztató kiadvány közzététele (városi 

kiadvány) 

igazgatóhelyettes (Szűcs 

István) 
2023. február 

Iskolaismerkedő foglalkozás 
intézményvezető, Csányi 

A. 
2023. február. 

Iskolaismerkedő foglalkozás 
intézményvezető, Csányi 

A. 
2023. március. 

Szülői tájékoztató intézményvezető 2023. február 

Beszélgetés a leendő elsőosztályos tanulók szüleivel intézményvezető 2023. március 

Beiratkozás  intézményvezető 2023. április 20-21. 

 

Előkészítése az intézményvezető, intézményvezető-helyettes és az alsó tagozatos 

munkaközösségvezető, valamint a beiskolázási munkacsoport 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.  

   

 

 

 



   

 

   

 

 

4.8. Témahetek szervezése 

 

 
témahét felelős időpont 

Pénzügyi és vállalkozói témahét Málnási Gábor 2023. március 6-10. 

Digitális témahét Horváth. K.   2023. március 27-31. 

Fenntarthatósági témahét Szabó A. 2023. április 24-28. 

 

 

5. Pedagógus továbbképzési program és a beiskolázási tervből adódó munkatervi 

feladatok 

 

A 2022 / 2023 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; 

- konfliktuskezelés és gyermekvédelmi feladatokhoz kapcsolódó képzése 

 

Beiskolázási terv összesítő táblázata: 

 

 

S. 

sz. 

Pedagógus 

neve 

Továbbképzést 

biztosító 

intézmény 

Megnevezés 
Kezdés 

időpontja 

Befejezés 

időpontja 

Teljesített 

órák 

száma 

Költségtérítés 

össszege 

1. 
Szűcs István 

Sándor 

Kodolányi János 

Egyetem 

Közoktatás 

vezetői képzés 
2021 2023 120 155000 ft / félé 

 

6. Intézményi kapcsolatrendszer 

 

6.1.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 

 

 

6.2. 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 

elvi útmutatások  igazgató megyéspüspök atya 



   

 

   

 

A kapcsolattartás tartalmi elemei Intézményi kapcsolattartók Fenntartói kapcsolattartók 

püspöki biztos 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 

 

 

 

6.3.Szakmai kapcsolatok (Horizontális együttműködési rendszer) 

 

- Külső és belső továbbképzéseken való részvétel 

- Külső és belső továbbképzések tartása 

- Kapcsolattartás a KAPI tantárgygondozóival 



   

 

   

 

7. 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 

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, tájékoztató 

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,  



   

 

   

 

Hónap Ellenőrzés célja Ellenőrzött területek 
Alkalmazott 

módszer 
Ellenőrzést végzők 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

   

 

8. Legitimációs záradék 

 

A Diákönkormányzat véleménynyilvánítása 

 

Az intézmény diákönkormányzata  munkaterv készítése során a tanulókat érintő programokat 

véleményezte, azokkal egyetért.   

 

Budaörs, 2022. 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, 2022. év szeptember hónap 1. nap 

 

 

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

 

szülői szervezet (közösség) képviselője 

 

 

 

 

A nevelőtestület nyilatkozata 

 

A munkatervet az intézmény nevelőtestülete 2022. 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 

7. sz. melléklet: Éves Önértékelési terv 

8. sz. melléklet: Gyermekvédelmi stratégiai terv 

  



   

 

   

 

1. számú melléklet 

 

A Mindszenty József Római Katolikus Óvoda és Nyelvoktató Német 

Nemzetiségi Általános Iskola 

alsó tagozatos munkaközösségének munkaterve a 2022/2023-es tanévre 

 

Az éves munka tervezésének alapjai: 

 

- A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

- Az intézmény vezetőinek iránymutatása 

- Iskolánk Pedagógiai Programja 

- Az alsós munkaközösségek célkitűzései 

- A felső tagozatos és németes munkaközösség munkaterve 

- Az iskola tanévnyitó értekezletén elfogadott határozatok, feladatvállalások 

 

Helyzetelemzés:  

 

Iskolánkban alsó tagozaton évfolyamonként 2-2 tanulócsoport működik.  

1. a osztály  of.: Bajzek Zsoltné 

1. b osztály  of.: Csányi Anna  

2. a osztály  of.: Mindszenti Valéria 

2. b osztály  of.: Dr. Pandula Zoltánné  

3. a osztály  of.: Tizedes Ágnes  

3. b osztály  of.: Kuszmann Nóra  

4.a osztály:  of.: Szigethy- Lehoczki Enikő 

4.b osztály:  of.: Simon Imréné 

 

Minden osztályban német nemzetiségi nyelvet oktatunk. Munkaközösségünket a 8 alsós 

osztály osztályfőnökei alkotják és az alsó tagozatra betanító szakos kollégák. 

Megbeszéléseinkre, rendezvényeinkre meghívjuk a napközis munkaközösség-vezetőt, hogy 

minél jobb legyen az információáramlás a munkaközösségek között. 

 

 



   

 

   

 

Szakos betanító kollégák: 

Michelbergerné Kaiser Szilvia, Vágóné Némethy Adrien, testnevelés 

Gádorné Elekes Judit, Szórádi Anita hittan 

Lantosné Meggyesi Schwarcz Dóra ének 

Munkánkat segíti: Kiss Jánosné fejlesztő pedagógus 

Tizedes Ágnes matematikát tanít a 3.b osztályban 

dr. Pandula Zoltánné matematikát tanít a 2.a osztályban 

 

Tárgyi feltételek 

 

Tantermeink jól felszereltek, igényes bútorzattal rendelkeznek. Köszönjük, hogy 

folyamatosan cserélésre kerülnek az elhasználódott tanulói asztalok, székek. Öröm volt 

megérkezni a tisztára festett és gondosan kitakarított tantermekbe. 

 

Általános céljaink: 

 

A katolikus iskola szellemiségének megfelelő magatartás kialakítása, erősítése, valamint az 

erkölcsi értékek tudatosítása és betartatása. 

Oktatási célunk az alsó tagozat alapozó jellegének megerősítése, ezért fontos számunkra, 

hogy az osztálytanító minél több tantárgyat taníthasson osztályában. 

Tehetséggondozás, versenyeztetés, igyekszünk tanulóinkat megfelelő felkészítés után 

elindítani a különböző versenyeken. Szervezünk házi tanulmányi versenyt, részt veszünk a 

városi tanulmányi versenyen és országos versenyeken. Fontosnak tartjuk, hogy az 

egyházmegyei és az országos katolikus tanulmányi versenyeken is szerepeljünk. Ugyanakkor 

szem előtt kell tartanunk tanulóink terhelhetőségét, mivel gyakran ugyanazokat a tanulókat 

indítjuk egy-egy versenyen. 

Fel kell készülnünk az online versenyeken való részt vételre, járványügyi helyzet miatt több 

neves versenyt is ezen a módon rendeznek meg. 

Az új nevelők szakmai segítése, beilleszkedésük megkönnyítése, ennek megvalósításában 

segítenek a felkért mentorok.  Az előző tanév második felében érkező kollégák segítése. 



   

 

   

 

Egységes fegyelem, rend kialakítása és megtartatása, ennek érdekében következetesen 

használjuk a magatartás, szorgalom táblázatot. Ebbe a táblázatba a betanítók beírják a 

tanulók havi magatartás és szorgalom jegyre vonatkozó javaslataikat, majd ez alapján az 

osztályfőnök értékeli a tanulókat. 

 

Kiemelt célunk: 

 

A nevelés területén: 

 

✓ Házirend betartása, betartatása 

✓ Következetesség 

✓ Az egy cél érdekében végzett közös áldozatvállalás 

✓ A tanulói önértékelés fejlesztése, ennek érdekében magatartásra és szorgalomra 

vonatkozóan önértékelő lapot készítünk a diákok részére 

✓ Az iskola és a szülői ház közötti együttműködés erősítése a hatékonyabb nevelő munka 

érdekében 

 

Az oktatásban: 

❖ javuljon a nevelő – oktató munka színvonala az órákra való alapos, előzetes 

felkészülés nyomán, 

❖ új módszerek, munkaformák alkalmazása: pl. csoportmunka 

❖ tanulási nehézséggel küzdő gyerekek segítése, és felzárkóztatása szoros 

együttműködésben a logopédus és fejlesztőpedagógus kollégákkal 

❖ füzetek javítottságának növelése 

❖ az online oktatás időszak alatt kimaradt tananyag pótlása 

 

Kiemelt feladataink oktatási feladataink az országos mérés eredményeit értékelő iskolai 

intézkedési terv alapján: 

 

• A gyakorló feladatsorok összeállításánál kiemelt szerepet kapjanak a 

kompetenciákat és a tehetséget fejlesztő feladatok. 

• A tehetséggondozás valamennyi   területén (iskolai, városi,   megyei,   országos    

versenyek) részvételre ösztönözzük tanulóinkat. 



   

 

   

 

• Szövegértési feladatok gyakorlásával minden tanórán kiaknázzuk a szövegértés 

fejlesztésének lehetőségeit.  

• Növeljük az önálló feladatmegoldás és szövegfeldolgozás arányát a tanóra 

időkeretein belül. 

• Szükség esetén egyéni fejlesztési tervet dolgozunk ki. 

• Mérések további bővítése: 4. évfolyamon MATALENT, 1. évfolyamon hangos 

olvasás, részvétel az országos mérésben 

• Alsó tagozat, felső tagozat közötti átmenet segítése óralátogatások 

szervezésével 

•   Óvoda iskola átmenet segítése: tanítók látogatása óvodákba 

 

Éves kiemelt feladatunk: 

 

Augusztusban a tantermek előkészítése a tanévkezdésre, dekorálás 

Felkészülés a a resztoratív pedagógiai eljárások alkalmazására, iskolai szintű 

továbbképzésre alapozva 

Szeptemberben a tanmenetek elkészítése. 

Fontos a korszerű tanulási módok és szervezeti formák használata és differenciálás.  

Óvónői látogatás megszervezése. 

Októberre a törzslapok gyűjtőborítójának megnyitása és tájékozódás továbbképzési 

lehetőségekről. 

Januárban mesemondó verseny és énekverseny szervezése. 

Februárban - alsó farsang 

Áprilisban a házi tanulmányi verseny megszervezése. 

Májusban részvétel a városi tanulmányi versenyen  

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

   

 

Munkaközösségi értekezleteket  

 

időpont 

minden 

tantestületi 

értekezlet 

előtt 15.30 

kor 

téma 

 Tanmenetek elkészítésének tapasztalatai, óvodaped. látogatás 

előkészítése, belső tudás megosztás megszervezése 

 Továbbképzések, nyíltórák előkészítése, szöveges értékelés kidolgozása a 

krétanaplóba 

 Gyertyagyújtások, karácsonyi műsorok előkészítése 

 A mesemondó és népdal éneklő verseny előkészítése 

 Mindszenty tanulmányi verseny megszervezése 

 Családi nap előkészületei 

 Az év végi osztályzás szempontjai, mérések, felkészülés az osztályozó 

értekezletre, felkészülés a MATALENT mérésre 

 

 

Szakmai továbbképzéseink: 

 

Részt veszünk a Katolikus Pedagógiai Intézet által szervezett továbbképzéseken, ezek témája, 

időpontja szeptember közepén kerül meghirdetésre.  

A továbbképzésen látottakról munkaközösségi értekezleteken beszámolókat hallgatunk meg. 

Egyre több többképzést online módon rendeznek meg, folyamatosan nyomon követjük a 

meghirdetett továbbképzéseket. 

Digitális kultúra tanítására felkészítő tanfolyam 120 órában Tizedes Ágnes és Csányi Anna 

 

Munkaközösségünk által szervezett események: 

 

Óvodapedagógusok látogatása az 1. osztályosokhoz. 

Nyíltórák az 1. osztályokban és a 2.3.4. évfolyamokon, ha a járványügyi helyzet engedi. 

A gyertyagyújtásban közreműködnek a 2-3. évfolyamok. 

Karácsonyi műsort a 4.b osztály készíti.  



   

 

   

 

A magyar kultúra napja alkalmából rendezünk mesemondó-, népdaléneklő- és rajzversenyt.  

Foglalkozások szervezés a leendő elsősök számára 

Házi tanulmányi verseny. 

Felső tagozatos kollégák látogatása 4. évfolyamos osztályokba. 

 

Szakköreink: 

 

- Sakk szakkör  

- Sportkörök: gyógytestnevelés, ping-pong, röplabda  

- Kézműves szakkör 

- Olvasókör 

 

Versenyeink: 

 

  Évfolyam Tervezett időpont 

Intézményi versenyek 

Mindszenty tanulmányi verseny 3.-4. 2023. 04. 

Mesemondó és népdaléneklő verseny 1.-4. 2023. 01. 

Szentek élete verseny 2.-8. 2022. 11. 

Egyházmegyei versenyek 

Pázmánd – matematika verseny 1.-4. 2023. 04. 

Rajzverseny - Ráckeve 1-8. 2023. 04. 

Hittanverseny - Érd 3-8. 2023. 01. 

Városi versenyek 

Betlehemépítő verseny 1-8. 2022. 12. 

Egyéb versenyek 

Hamatcsepp levelező verseny 2-4.  2022.-2023. (3 

forduló) 

Kenguru matematika verseny 2-4. 2022.-2023. 

Bolyai matematika és anyanyelvi verseny 3-4. 2022.-2023. 

 

 

 



   

 

   

 

Mérések: 

 

A félévi és év végi szövegértés és matematika felmérőket tekintjük mérésnek. Témakörönként, 

feladattípusonként összehasonlítjuk az adott évfolyam két osztályát a korábban mért 

eredményekkel. Bekapcsolódunk 2. éve az OH által szervezett MATALENT mérésbe. 

 

1.évfolyamon a hangos olvasás mérését is megszervezzük. 

 

4. évfolyam OKM (szövegértés és matematika) 

 

A munkaközösség - vezetői ellenőrzések rendje: 

 

Az óralátogatások megegyeznek az iskolai ellenőrzés rendjével. 

Füzetek javítottságának ellenőrzése decemberben esedékes. 

Január elején és áprilisban a szükséges jegyek meglétének ellenőrzése. 

 

 

Minősítésre jelentkező kolléga: ebben a tanévben alsó tagozatról nem jelentkezett kolléga 

 

Tanfelügyelti ellenőrzésre kijelölt kolléga: Csányi Anna 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budaörs, 2022. aug. 26.                 Csányi Anna 

mkv. 

  



   

 

   

 

2. számú melléklet 

A felső tagozatos munkaközösség éves munkaterve a 2022/23-as tanévre 
 

Helyzetelemzés:  

Iskolánkban a felső tagozaton jelenleg 7 tanulócsoport működik. Minden osztályban 

német nemzetiségi nyelvet oktatunk. Munkaközösségünket a következő kollégák alkotják: 

 

Osztályfőnökök: 

 5. a osztály: Török Katalin / magyar, dráma 

 5. b osztály: Scharek Edit / matematika, fizika 

 6. a osztály: Vágóné Némethy Adrien / testnevelés 

 6. b osztály: dr. Regeléné Darvas Orsolya: német  

 7. a osztály: Pintér Anasztázia/ német, német népismeret 

 7. b osztály: Mukics Dorottya/ német, német népismeret, angol 

 8. a osztály: Szilády Helga / magyar, történelem 

  

Szaktanárok, osztályfőnök – helyettesek: 

Michelbergerné Kaiser Szilvia: testnevelés, 5. a osztályfőnök – helyettes 

Lantosné Megyesi Schwartz Dóra: ének, énekkar, 5.b osztályfőnök – helyettes  

Kiss Zsófia: német, 6. a osztályfőnök – helyettes 

Horváth Katalin: matematika - informatika, 6.b osztályfőnök - helyettes 

Szabó Anna: természetismeret, biológia, 7.a osztályfőnök – helyettes 

Dienes Rita: német, német népismeret, 8. a osztályfőnök - helyettes 

Szűcs István: történelem 

Szórádi Anita: hittan 

Szegletesné Márkus Judit: matematika, kémia 

Málnási Gábor: természetismeret – földrajz, felsős tanulószoba 

Csányi Anna: dráma 

Tamás Éva: rajz-technika 

       

 

                 



   

 

   

 

A munkaközösség pedagógiai céljai: 

Felsős munkaközösségünk törekszik iskolánk katolikus szellemiségének erősítésére, a 

mindennapok életében mindezen tanításokat élővé, megéltté és gyakorlattá tenni. 

Tanulóinknak igyekszünk mind a tanítási folyamatban mind személyes példával átadni, és 

tanítani az ennek megfelelő értékeket, erkölcsi tartalmakat.  

Legfontosabb célkitűzéseink ebben az évben: 

- hitünk megélése, az imádság erejének megtapasztalása, gyakorlása a 

mindennapokban 

- gyermekeink magatartásának, viselkedésének, fegyelmezettségüknek javítása; az 

agresszív magatartási formák visszaszorítása; 

- a Házirend betartása és következetes betartatása; 

- egységes értékelési rendszer; 

- tehetséggondozás, továbbtanuló gyermekeink lelkiismeretes felkészítése; 

- az IKT eszközök használata, a hozzá kapcsolódó tananyagok beépítése a tanítási 

folyamatba; 

- a tanítási gyakorlat folyamán nyitottság az új módszerek, a motiváció frissítése 

iránt; 

- digitális kompetenciák ismerete, gyakorlati alkalmazás, elsajátítás, fejlesztés 

- felkészülés az esetleges online oktatásra 

- az osztályközösségek építése, a szabadidős tevékenységek változatos, színvonalas 

szervezése; 

- az iskolai hagyományok méltó folytatása, nemzeti ünnepeink, megemlékezéseink 

magas szintű lebonyolítása; 

- vezetői és szakmai hospitálások rendszeressége;  

- a mentorálás gyakorlata és a minőségi ellenőrzés folytatása; 

- környezeti nevelés – Ökoiskolai program – folytatása. 

 

Ennek érdekében a következő kiemelt szakmai feladatokat tűztük ki: 

- egységes és következetes ellenőrzés és értékelés; 

- tanmenetek elkészítésénél tudatosabb tervezés, a tehetséggondozás és 

felzárkóztatás figyelembevételével; 

- házi-, városi-, és egyházmegyei versenyekre való felkészítés;  

- belső továbbképzés az IKT eszközök használatáról; 

- projekt napok, műsorok, megemlékezések, iskolai sportversenyek rendezése; 



   

 

   

 

- rendszeres konzultáció (mentortanárral, szakmai módszertani megbeszélések); 

- projekt napok (hittan, öko) szervezése; 

- szabadidős tevékenységek tervezése, szakkörök, sportkörök; 

- adminisztráció pontosságára figyelni; 

- szaktárgyi mérések (nyelvtan – helyesírás, szövegértés, matematika); 

- együttműködés – kooperáció a kollégákkal; 

- fokozott tisztaságra nevelés, a közösen használt eszközök megbecsülése, megóvára; 

- a tolerancia, empátia, udvariasság megismertetése, gyakorlata a mindennapokban. 

 

Az éves munkaterv részletezése: 

A munkaközösségi értekezleteket havi rendszerességgel keddenként tartjuk 14.30-kor. 

időpont téma 

szept. 27. Tájékoztató a felsőbe kerülő vagy új tanulási nehézséggel küzdő 

gyerekekről (Kiss Judit) 

Szeptemberi magatartás - szorgalom értékelése. 

okt. 25. Energiatakarékosság, fenntarthatóság az iskolában, osztálytermekben és a 

közösségi terekben. 

Októberi magatartás – szorgalom értékelése. 

nov. 29.  Az osztályközösségek kialakulása, nehézségek, esetmegbeszélések. 

Resztoratív technikák 

Novemberi magatartás – szorgalom értékelése. 

jan. 3. Féléves értékelések. Rongálások, eszközhasználat, értékmegőrzés. A 

farsang előkészítése. 

Decemberi magatartás – szorgalom értékelése. 

jan. 23. Felsős osztályozó értekezlet. Esetmegbeszélések. 

Januári magatartás – szorgalom értékelése. 

jan. 31. Félévértékelő nevelőtestületi értekezlet 

márc. 7. Családi napot előkészítő megbeszélés: programok, klubszobák, vállalások, 

szervező munka. 

Februári magatartás – szorgalom értékelése. 

márc. 28. 

 

Jó feladatok, online játékok, csoportfeladatok az órákon. 

Márciusi magatartás – szorgalom értékelése a táblázat alapján 

máj. 2. Gyermekvédelem, esetmegbeszélések. A jövő évi iskola „szülinapi” 

rendezvény előkészületei. 

Áprilisi magatartás – szorgalom értékelése. 

máj. 30. Ballagás előkészítése.   

Májusi magatartás – szorgalom értékelése. 

jún. 16. Osztályozó értekezlet. 



   

 

   

 

jún. 20. Nevelőtestületi értekezlet. 

 

Szakmai továbbképzéseink: 

- a városi pedagógiai napok 

- a KAPI által szervezett továbbképzések 

- belső továbbképzési lehetőségek  

- egyéb lehetőségek 

 

Munkaközösségünk által szervezett események és felelősei: 

 

- műsorok, megemlékezések 
 

a) október 6.: aradi vértanúk napja, Mukics Dorka, 7. b (megemlékezés) 

b) október 21.:  az ’56-os hősökre emlékezünk: osztályonkénti műsorválasztás, a 

műsorfüzet összeállításának felelőse: Szilády Helga 

c) dec. 19.: 4. gyertyagyújtás: Szilády Helga, 8.a 

d) január 20.: A magyar kultúra napja: Darvas Orsi, 6.b 

e) március 14.: Scharek Edit 5.b (műsor) 

f) ápr. 2.: Passió: Vágóné Némethy Adrien 6.a  

g) június 2. Trianon – Pintér Anasztázia  (7.a) 

h) június 15.: ballagás: Pintér Neszti – Mukics Dorka 7.ab + Szilády Helga 8.a  

i) június 21.: tanévzáró + bizonyítványosztás / ofők 

 

- projektnapok:  
 

a) német projektnap: Dienes Rita 

b) január 6.: hittan projektnap: Szórádi Anita 

c) június 13.: Egészség projektnap (CSÉN), Szabó Anna 

 

- egyéb, de nagyon fontos események: 
 

a) szeptember 10.: Kőhegyi kápolna búcsúja / ofők 

b) papírgyűjtés: szeptember utolsó hete Adrien 

c) szeptember 25.: Makkosmária: Fogolykiváltó Boldogasszony zarándoklat /ofők 

d) szeptember 28 – 31.: Kertünk kincsei kiállítás: Szabó Anna;  

e) október 1.: Fut az Örs: Vágóné Adrien, Michelbergerné Szilvi 

f) november: nyílt órák tartása (?) 

g) december 4.: Mikulás – napi vásár / DÖK 

h) január 27.: farsang: Szilády Helga + ofők és helyetteseik 

i) március 6 – 10.: Pénzügyi témahét, Málnási Gábor 

j) márc. 27 – 31.: Digitális témahét, Horváth Kata 

k) április 24 -28.: Fenntarthatósági témahét, Szabó Anna 

l) május 5.: Mindszenty Családi nap, Török Kata és a tantestület 



   

 

   

 

m) május 13.: városi sportnap /testnevelők 

n) papírgyűjtés: október, május: Vágóné Adrien 

o) június 7 - 9.: erdei iskola: osztályfőnökök, helyettesek 

 

A tehetséggondozás, felzárkóztatás és a tanórákon kívüli tevékenységek felső tagozaton: 

Szakkört tartó tanár Szakkör neve Szakkör időpontja 

Scharek Edit matematika tehetséggondozás 

5.7. évf. 

 

 

Horváth Kata 

 

matematika tehetséggondozás 

6. évf. 

 

Michelbergerné K. Szilvia Asztalitenisz 2 – 8.évf. 
 

Michelbergerné K. Szilvia röplabda 5-8. évf.  

Vágóné Némethy Adrien jazzdance 5-8. évf. 
 

Mukics Dorottya Angol szakkör 5-8. évf. 

 

 

Szegletesné Márkus Judit Sakk  

 
 

A felső tagozat az alább tanulmányi és sportversenyekre készíti fel a tanulókat 

 

 

Verseny megnevezése Évfolyam Felkészítő tanár 

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 matekosok 

Varga Tamás matematika 

verseny 
 matekosok 

Egyházmegyei hittan 

verseny 
7-8. évfolyam Baranya - Szórádi Anita, Gádorné Elekes Judit 

Bolyai anyanyelvi 

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

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



   

 

   

 

Verseny megnevezése Évfolyam Felkészítő tanár 

Egyházmegyei rajz 

verseny 
1-8. évfolyam Tamás Éva 

Bolyai 

természettudományos 

vetélkedő 

5-8. évfolyam Szabó A., Scharek E. 

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. 

Német nemzetiségi ének 

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

Regionális német 

nemzetiségi ének verseny 
1-8. évfolyam Dienes Rita, Kuszmann N. 

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. 

 

 

A tervezett hospitálások: 

- a 8.  osztályban tanító kollégák órái (Málnási Gábor, Horváth Kata, Szegletesné 

Judit, Vágóné Adrien, Szórádi Anita, Szabó Anna, Dienes Rita, Lantosné Dóra – 

ahova sikerül bejutnom.) 

- alsós kollégák órái (4. ab: Simon Ági, Lehoczky Enikő) 

Ellenőrzések: negyedévenkénti ellenőrzése az e- naplóknak (jegyek megfelelő száma); 

szakköri naplók félévente. 

 

        Szilády Helga 

Budaörs, 2022. augusztus 28.  
 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

   

 

3. számú melléklet 

 

 

- Mindszenty József Római Katolikus  

- Óvoda és Nyelvoktató Német 

Nemzetiségi Általános Iskola 

 

 

- Munkaközösségi terv 

- /német nemzetiségi nyelv/ 

 

 

 

2022-2023 tanév 
 

 

 

 

 

                                                  

                                           Készítette: 

 

Dienes Rita 

mkv. 



   

 

   

 

- Személyi feltételek 

- Munkaközösségünk létszáma 8 fő. 

Dienes Rita – nyelvtanár, mkv 

Havasiné Szalai Mónika– nemzetiségi tanító 

Kiss Zsófia- nyelvtanár, DSD koordinátor 

Kuszmann Nóra - nemzetiségi tanító 

Mindszenti Valéria- nemzetiségi tanító 

Mukics Dorottya – nyelvtanár 

Pintér Anasztázia - nyelvtanár, mentortanár, igazgató 

dr Regelené Darvas Orsolya- nyelvtanár 

  

Alsó tagozaton tanít: Havasiné Szalai Mónika, Kuszmann Nóra, Mindszenti Valéria 

Alsó és felső tagozaton tanít: Dienes Rita, Kiss Zsófia, Mukics Dorottya, dr Regelené Darvas 

Orsolya 

Felső tagozaton tanít: Pintér Anasztázia 

 

Cél: - Mentorálás, szakmai segítségnyújtás   

- Belső és külső továbbképzés szervezése és azokon való részvétel 

- Honlap németes tartalmainak frissítése 

- Digitális oktatás kultúrájának fejlesztése alsó és felső tagozaton 

- Közösségépítő játékok a németórán 

- Német nemzetiségi hagyományok ápolása  

- Jó kapcsolat megőrzése a régió iskoláival 

 

A munkaközösség kiemelt céljai és feladatai (Összhangban az intézményi pedagógiai 

célokkal és feladatokkal)  

 

Kiemelt pedagógiai céljaink: 

- Az intézmény hírnevének öregbítése: szereplés a városi, megyei, országos nemzetiségi 

ünnepeken, versenyeken 

- A tanulók értékelésében az egységesség fokozása  

- A tehetségek felismerése, azok kibontakoztatása a tanítási órán, illetve a nem kötelező 

foglalkozások keretében: tanórai differenciálással, versenyekre történő felkészítéssel. 



   

 

   

 

- A tanulási nehézségekkel küzdő gyerekek segítése és felzárkóztatása: tanórai 

differenciálással. 

- Az interaktív és online tananyagok használata a tanítási órán: igény szerint közös 

felkészülés az interaktív tábla és online tananyagok használatára, az interaktív anyagok 

tanórán történő felhasználása, németórák tartása az interaktív táblás tantermekben. 

- Hagyományaink folytatása, egyházi ünnepeink, néphagyományok méltó megünneplése: 

nyelvi versenyek, továbbképzések szervezése; részvétel német miséken a 

templomunkban, aktív részvétel a nemzetiségi napok rendezvényein.  

- Munkaközösség-vezetői ellenőrzések tervezettségének és rendszerességének fokozása: 

kollégák segítése. 

- Új kolleganők segítése (Havasiné Szalai Mónika, Mindszenti Valéria) 

- Felkészülés az országos idegennyelvi mérésre és a DSD I. nyelvvizsgára. 

Kiemelt pedagógiai feladataink: 

- Szakkör (kórus) szervezése alsósok részére (Kuszmann Nóra) 

- Részvétel továbbképzéseken. 

- Versenyeken (házi, városi, egyházmegyei, megyei, országos) veszünk részt, házi 

versenyeket szervezünk. 

- A hagyományos és a digitális oktatás összhangjának megteremtése. 

- Közösségépítés segítése a németórán. 

Szakmai munkaközösségünknek - a tavalyi tanévhez hasonlóan - a 2022-23-as tanévben 

is kiemelt célja a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és 

folyamatos fejlesztése mellett a rendszeres tanórai differenciálás, felzárkóztatás és 

tehetséggondozás. Ehhez igazítjuk a napi nyelvoktató tevékenységünk mellett, a hónapokra 

lebontva a munkaközösségi feladatokat, programokat.  

Az elmúlt esztendőkben a tanulók rendkívül eredményesen szerepeltek a nyelvi 

versenyeken, az iskolai Ki MIT TUD? vetélkedőn, valamint a területi, megyei és országos vers- 

és prózamondó versenyeken, énekversenyeken. Az idei tanévben is célunk, hogy tanulóink 

eljussanak a versenyekre, és azokon eredményesen szerepeljenek.  

A két évvel ezelőtt indult német versillusztrációs versenyt idén is folytatjuk. A versek 

kiválasztásánál figyelembe vesszük, hogy a művek között magyarországi német szerző 

költeményei is mindenképpen szerepeljenek. 



   

 

   

 

A német nemzetiségi hagyományok ápolását segítve az őszi félévben, - Márton naphoz 

kapcsolódóan-, lámpás kiállítást szervezünk tanulóink alkotásaiból. A tavaszi félévben a 

TrachtTag kapcsán kreatív munkára hívjuk diákjainkat, ezáltal is közelebb hozva hozzájuk a 

budaörsi sváb népviseletet. Itt számítunk a Heimatmuseum segítségére is. 

A munkaközösség tagjai ebben a tanévben – az előző évek gyakorlatához hasonlóan 

egymást segítve, közös felkészülést követően – szeretnék az interaktív táblával történő tanítás 

minden előnyét kihasználni. Csoportbontásban már 6 tanteremben áll rendelkezésre interaktív 

tábla illetve munkánkat 25 tablet is segíti. 

Az eredményesség érdekében a munkaközösség tagjai – lehetőség szerint – egymásnál 

hospitálnak (az óralátogatást megbeszélés követi), és a KAPI továbbképzésein vesznek részt.  

A korábbi jó gyakorlatnak megfelelően a párhuzamos osztályokban tanító kollégák 

közösen készítik el a tanmeneteket.  

Mivel kevés tanulónak van módja otthon a nyelv gyakorlására, a helyi nyelvjárás és a 

német kisebbség szokásainak megismerésére, törekvésünk a hon- és népismeret tananyag 

eredményes feldolgozása. Ennek érdekében továbbra is együttműködünk a Budaörsi Német 

Nemzetiségi Önkormányzattal, látogatjuk a Helytörténeti Múzeum kiállítását és honismereti 

foglalkozásait, a népi játszóházi foglalkozásokat, aktívan részt veszünk a városi 

rendezvényeken.  

A népismeret tananyag feldolgozása alsó tagozaton németórákon és a témahéten, felső 

tagozaton a nyelvórák és témahét mellett a helyi tantervben meghatározott tanórákon, az 1-8. 

évfolyamon a német hon-és népismeret órákon történik. 

A német énekkari foglalkozásokon, melyet Kuszmann Nóra tart, a diákok felkészülnek 

az énekversenyekre egyéni, páros, csoportos produkciókban, ill. a kórussal. 

Célunk, hogy az intézmény faliújságjain németes tartalmak is megjelenjenek. 

Iskolánk katolikus iskola. Az idei tanévben is szeretnénk német nyelvű egyházi 

ünnepeken, szentmiséken, rendezvényeken részt venni. Minden kolléga beépít tanmenetébe 

egyházi szövegeket feldolgozó órákat. 

 

Munkaközösség-vezetői óralátogatás:  

- Segítségnyújtás, tapasztalatcsere céljából.  

Ideje: hétfő 4. óra 

- Ellenőrzés az intézmény igazgatójával és/vagy helyettesével (előre egyeztetett 

időpontban). 



   

 

   

 

 

 

Munkaközösségi foglalkozások (időpont, téma) 

2022. augusztus vége  A tanév előkészítése 

2022. szeptember  DSD vizsga és az OKM mérés tapasztalatainak megosztása

    Részvétel a Kőhegyi Kápolna búcsúján 

2022. október Részvétel a KAPI továbbképzésen  

 Kaffee und Kuchen a Heimatmuseum szervezésében 

(kapcsolattartás a város többi intézményével) 

 Biatorbágyi énekverseny 

2022. november Martinstag szervezése (óvodások, napközisek segítése a 

lampionos felvonuláson) 

 Lámpás kiállítás, St Martin dal közös éneklése 

 Német versillusztrációs verseny 

 Nyílt órák tartása 

2022. december Helytörténeti Múzeum foglalkozásai (Karácsony) – részvétel 

szervezése 

2023. január Kitelepítési megemlékezés, koszorúzás, tablókészítés 

2023. február Versenyek (Ki mit tud?, területi vers-és prózamondó verseny, 

városi nemzetiségi versenyek, megyei énekverseny)  -  

2023. március   Versenyek értékelése 

Helytörténeti Múzeum foglalkozásai (Húsvét) – részvétel 

szervezése,  



   

 

   

 

TINN 

Heimatmuseum Kaffee und Kuchen 

Részvétel a KAPI továbbképzésen 

2023. április TrachtTag (hétköznapi ruha és a sváb népviselet kombinációja) 

 Te is lehetsz műalkotás c. kiállítás 

2022. május vége Éves munka értékelése 

 Részvétel a Nepomuki Szt. János német misén, melyet az 

egyházközség szervez 

 Témahét  

Segítségkérés: 

- interaktív és online anyagok beszerzése 

- az egymásnál történő hospitálás biztosítása  

- a német továbbképzéseken történő részvétel biztosítása 

- óralátogatás biztosítása az mkv részvételével 

 

 

2022. 08. 26.         Dienes Rita 

          mkv. 

  



   

 

   

 

4. számú melléklet 

Mindszenty József Római Katolikus Óvoda és 

Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános 

Iskola 

Napközis munkaközösség 2022-23 tanév éves 

munkaterve 

2022. augusztus 28. 

Készítette: Vágóné Némethy Adrien 

 

Napköziben résztvevő pedagógusok 

 

Tanár neve napközis létszám fiú lány nagycsaládos tanulási nehézséggel küzdő 

                                                                    létszám fiú   lány nagycsaládos  

1.a. Elekes Judit                                                 26   15   11                    12    2 

1.a. Csányi Anna                                                  26    15   11                   12    2 

1.b. Bollok Márti                                                 26    12   14                   12   1 

2.a. Mindszenti Valéria                                      27     9   16                    12   2 

2.a. Kaszab Zsófia                                             27     9   16                    12   2 

2.b. Hadai Ágnes                                               27    14   13                    20 

2.b. Pandula Istvánné                                        27    14   13                   20 

3.a Somogyi Ottóné                                          24     8    16                     9   2 

3.b.Petrecz Dóra                                              21-   15    12 9                 12   1 

4.a. Trencsén Ágnes                                       21-   15   13                     8   2                    



   

 

   

 

4.b.  Trencsén Ágnes                             24-  22   12                      12  1 

 

tanulószoba teljes felső tagozat  

Szabó Anna                                                      18      6    12                      10  0 

Málnási Gábor                                                   18      6    12                     10  0 

 

Klubnapközire tervezett programok 

A tavalyi évben is izgatottan várták napközis csoportok a péntek 

délutáni klubnapközis foglalkozásokat. Sokat barkácsoltunk, 

kézműveskedtünk, sétáltunk, sportoltunk. A gyerekek változatos, 

közösségépítő foglakozásokon vehettek részt. Nagyon élvezték, mikor 

télen a karácsonyi vásárra készíthetünk közösen ajándékot. Szívesen 

dolgoznak csoportmunkában. A folyosó, tanterem dekorálásában 

mindig 

nagy lelkesedéssel segédkeznek. Kreativitásuk, esztétikai érzékük 

sokat fejlődött a második év végére. Mindig ügyesek, öröm velük 

alkotni. 

Az idei tervezett programok 

 

DÁTUM 
JÁTÉKTANÍTÁS 

ERRE A HÉTRE 
KLUBNAPKÖZI FELELŐS TANÁR 

09.02.  UDVARI JÁTÉKOK 

09.09. 

 

ISKOLA UDVARÁN FESTÉS TAKARÍTÁS 

LÁBAZATRA GYEREKRAJZOK AKRILL 

FESTÉKKEL, HOMOKOZÓBA HOMOK 

LAPÁTOLÁSA SZÜLŐK BEVONÁSA A 

MUNKÁBA 

09.16. 
 

ŐSZI DEKORÁCIÓ  

KIRÁNDULÁS  



   

 

   

 

09.23. 
 

GESZTENYEBÁBOK DÍSZEK KÉSZÍTÉSE, 

GESZTENYÉBŐL RÓZSAFŰZÉR KÉSZÍTÉSE 

09.30. 
 

Zene világnapja (okt. 1.): Hangszerismerkedő 

Kántor-orgona bemutató 

10.07. 
 

Kisállatbemutató(behozhatják és 

bemutathatják saját állatkáikat) 

10.14.  SPORTNAP ügyességi verseny 

10.21. 
 

ÖKO NAP ötletet kérek!     wc    

papírhengerből ceruzatartó barkácsolása         

10.28.  SZÜNET   ÜGYESSÉGI VERSENY  

11.04. 
 

MÁRTON NAPI DÉLUTÁN  LIBAKIÁLLÍTÁS  

kézműveskedés 

11.11. 
 

Uzsonnacsata:  

a csoportoknak adott receptek alapján 

uzsonna készítése 

11.18. 
 

IFJÚ ZENEBARÁTOK NAPJA (NOV. 20): 

HÁZI MUZSIKA DÉLUTÁN (Leopold Mozart 

Zeneiskola meghívásával) 

11.25. 
 

BARKÁCSOLÁS: 

KARÁCSONYI DEKORÁCIÓ KÉSZÍTÉS; 

Adventi koszorú…. 

12.02. 
 

BARKÁCSOLÁS: 

KARÁCSONYI DEKORÁCIÓ KÉSZÍTÉS; Szt 

MILÓS ÜNNEPE…. 

12.09. 

 

BETLEHEMÉPÍTŐ VERSENY 

SPORTNAP(TORNATEREMBEN) 

CSENGŐSZÓ VERS ÉS PRÓZAMONDÓ 

VERSENY 

12.16. 
 

KARÁCSONYFADÍSZ KÉSZÍTÉSE 

(asztali ikebana képszítése gyertyával) 

12.23. 
 

KARÁCSONYI ÜNNEPSÉG AZ 

OSZTÁLYOKBAN NAPKÖZI ÜGYELET 

12.30.   

01.06.  SZÜNET 

01.13. 

 

 

1SZÁNKÓZÁS HÓVÁR HÓCSATA,+ 

ROSSZ IDŐ ESETÉN 

SZITAKÖTŐ PROGRAM: hidegtál készítése 

sok zöldséggel  



   

 

   

 

01.20.  MESEDÉLUTÁN MESÉK DRAMATIZÁLÁSA 

BÁBOK KÉSZÍTÉSE 1.V.2 MESE ELŐADÁSA 

BÁBOKKAL 

01.27. 
 

FARSANGI DEKORÁCIÓ KÉSZÍTÉSE 

 1.FÉLÉV VÉGE  

01.28. 

 

Mesemondó- népdaléneklő házi verseny 

2SZÁNKÓZÁS HÓVÁR HÓCSATA,+ 

ROSSZ IDŐ ESETÉN 

SZITAKÖTŐ PROGRAM (hidegtál készítése 

sok zöldséggel  

02.03  SZÜNET 

02.10.  ALSÓS FARSANG 

02.17.  (hidegtál készítése sok zöldséggel  

02.24.  FELSŐS FARSANG NEM SZABAD 

ZAVARNUNK!!  ESETLEG HA MEGKAPNÁNK 

AZ IFI HÁZBAN KÖZÖS JÁTÉK 

TÁRSASJÁTÉK DÉLUTÁN LOGIKAI 

JÁTÉKOK  

03.03.  TÁNCHÁZ 

03.10. 

 

ÖKO NAP (Pl. Öko toto kitöltése vagy 

természetvédelemmel kapcsolatos film 

megtekintése) 

ESETLEG SZITAKÖTŐ PROGRAMBÓL  

03.17.  SZÜNET 

03.24.    VÍZ VILÁGNAPJA; PLAKÁT KÉSZÍTÉS 
 

03.31.. 
 

KIRÁNDULÁS A KÁLVÁRIA DOMBRA 

KERESZTÚT 
  

04.07  EGÉSZSÉG PROJEKT DÉLUTÁN  

ESETLEG VÉDŐNŐ MEGHÍVÁSA 

04.14. 
 

PASSIÓ FELOVASÁSA SZEREPEK 

KIOSZTÁSÁVAL RAJZOK KÉSZÍTÉSE 

BARKÁCSOLÁS 

04.21. 
 

KERTÉSZKEDÉS 

 A Föld világnapja 

04.28. 
 

TAVASZI DEKORÁCIÓ BARKÁCSOLÁS 

EGYÉNI (kreppvirág készítése) 

05.05.  MADARAK FÁK NAPJA 
  



   

 

   

 

05.12.  JÁTÉK AZ UDVARON 

(labdás, ugrálóköteles, görkoris váltó 

versenyek vagy kidobó vegyescsapatokkal.) 
 

05.19.   ASZFALTRAJZ VERSENY 

05.26. 
 

GYEREKNAP   UGRÁLÓVÁR 

AKADÁLYVERSENY   
  

06.02.  ERDEI ISKOA 

06.09.  BALLAGÁS DÍSZÍTÉS… TE DEUM 

06.15.  TE DEUM 

 

 

Szerdánként a könyvtárba szeretnek könyvkölcsönzésre menni. Sokan 

olvasnak az osztályban regényeket. 

Szülőkkel a kapcsolattartás napi szintű, telefonon, 

A csoportok szabadidős tevékenysége 

 

Szabadidős tevékenység az ebéd utáni átlagos félóra. Ekkor van 

lehetősége az osztálynak levegőzni, játszani, pihenni, mielőtt a 

délutáni leckeírás elkezdődne. Ilyenkor a tanulók együtt játszanak, 

kisebb társaságban fogócskáznak, beszélgetnek, más osztályból való 

gyerekekkel ilyenkor van lehetőség jobban megismerkedni. 

A csoport szabadidős tevékenységét meghatározza az órarend. Van 

lehetőség közös játékkal változatosabbá tenni. Többé kevésbé valósul 

meg az új játék tanítása, amit célként tűztünk ki az év elején mert a 

kötött programban nem szívesen vesznek részt a gyerekek 6 tanítási 

óra után. Kinti és benti játékokkal egyaránt felkészülve a szabad idő 

függvényében az egész osztállyal van lehetőség játszani, míg 

péntekenként a Klubnapközis csoportok nagy részével. Főként futó, 



   

 

   

 

fogó játékokat alkalmaznak a kollégák a gyerekek mozgásigényéhez 

igazodva. Sajnos az udvaron lévő hely eléggé behatárolt. Nagyon 

szeretik a gyerekek a rézsün lévő” nyugis „helyet gyakran 

tartózkodnak ott olyan gyerekek, akik szívesebben rajzolgatnak, vagy 

beszélgetnek tanulás után. Benti játékként is olyan játékokat 

részesítünk előnyben, amik nagy létszámban játszhatók, vagyis az 

egész csoport részt vehet benne. 

 

Rossz idő esetén az évszakhoz, ünnepkörökhöz kapcsolódó kézműves 

tevékenységekre is lehetőség nyílik, illetve egy- egy saját, napközi 

csoportos faliújság dekorálása. 

 

Egyéb tevékenységek, mint pl. könyvtár, múzeum látogatás tervezése 

az aktuálisan meghirdetett lehetőségekhez igazítva történik. 

 

A csoportközösségek alakulása, fejlődése, eredmények, problémák 

 

Az első hetek az ismerkedéssel telnek, a jól bevált szokások 

megfigyelésével, illetve a gyerekek viselkedésének, egymáshoz való 

viszonyának feltérképezésével. 

Elsősorban a kötött szabadidős tevékenység szervezésében látom a 

lehetőséget a csoportközösség fejlődéséhez, ami a kezdetekben még 

nagyon problémás.  

A gyerekek maguk fogalmazzák meg, hogy nem tudnak együtt játszani 

és mindig veszekedés alakul ki a közös játékok során. Erre különösen 

figyelve tehát a közös játékok szervezése és lebonyolítása a során 



   

 

   

 

bőven nyílik alkalom arra, hogy az egymás iránti toleranciát, az 

elfogadást, a konfliktusok kezelését gyakoroljuk. A közös játék 

tanítást hiányoltam tavalyi évben, ez osztályoknál ez idei célkitűzés 

marad. 

Az osztályok többsége év végére egy teljes egységet alkot. Nagyon 

szépen tudnak együtt játszani, mind a fiúk, mind a lányok, mind pedig 

együtt. Egész évben törekszünk arra, hogy a gyerekek megtanuljanak 

egymáshoz alkalmazkodni, elfogadni egymást, tolerálni a másikat.  

Az osztályfőnökökkel teljes egyetértésben vagyunk, minden felmerülő 

problémát közösen összedolgozva, összehangoltan tudunk megoldani. 

 

Felzárkóztatás ás tehetséggondozás megvalósulásának 

lehetőségei, formái: 

 

A tanulási időben lehetőség nyílik a tanulási nehézségekkel küzdők, 

lassabban dolgozók egyéni segítésére. A tehetséggondozás 

lehetőségei azok felé nyitottak, akik viszonylag hamar elkészülnek a 

kötelező házi feladatokkal. Akik időben elkészülnek, azoknak 

elsősorban a szorgalmi feladatok elvégzésére van lehetőség. 

Amennyiben a szorgalmi feladatok elvégzése után is marad szabadidő, 

akkor jut idő további játékosabb fejtörők, rejtvények közül 

választani, illetve szépirodalmi művek, vagy vallásos gyermekújságok 

olvasására. 

egy óra, melyet eredményesen és teljes mértékben kihasználunk. 

Általánosságban elmondható, hogy a házi feladatok mennyisége ebben 

az időkeretben elvégezhetők, de otthonra is marad feladata a 

gyerekeknek, gyakorlásra és pontosításra. 



   

 

   

 

Problémát abban látok, hogy a gyerekek túl sok különórát vállalnak fel, 

így délután sem tudnak a szabad játék ideje alatt játszani, pihenni, 

valamint hogy ezek a különórák, szakkörök, időben belenyúlnak a 

tanulási időbe. Így folyamatos rohanás délután a gyerekek élete. 

Tapasztalataink szerint, azok a gyermekek, akik legalább abban az egy 

órában, mely alatt a leckét írják, az osztályban maradnak, és nem 

sietnek másfelé, rendezettebb, pontosabb házi feladatot készítenek, 

és nem utolsósorban, nyugodtabb hangulatban készülnek a következő 

napra. A napköziben, annak ellenére, hogy kértük, hogy vigyék haza a 

gyermekeket, átlagosan egy csoportban 16 18 gyermek szokott 

maradni, első második osztályban ez nagyon sok. Ez a minőségi munka 

rovására megy, mert így a tanulási időben egy gyermekkel kb. 4 percet 

tudunk foglalkozni. Az írásbeli munkájukat többnyire tudják 

ellenőrizni a kollégák, de gyakorlásra szinte soha nem jut idő.  

Felzárkóztatásra az iskolában a fejlesztőpedagógus révén van 

lehetőség, amit még délután is igénybe vesznek, ennek a szülők is 

nagyon örülnek. 

 

Közösségi élet: 

  Ritkán, de voltak köztük nézeteltérések, de alapvetően segítették 

egymást, főleg tanulási időben. 

Megvannak minden osztályban a kis baráti körök, barátságok, amit 

főleg a szabadidőben lehetett megtapasztalni. 

Közösségi életük, magatartásuk az év folyamán sokat fejlődik. 

Nagyon sok munka, de megéri, mert ez által sokkal közelebb tudtunk 

egymáshoz kerülni. A közös munkának igen sok pozitív hozadéka van, 

ami más területen is meghozza gyümölcsét. 



   

 

   

 

Az egészséges életmód: 

Az egészséges életmód kialakítása mindig fontos feladatunk, de ebben 

az évben különösen odafigyelünk, hiszen a pandémia miatt ez kiemelt 

figyelmet igényel. 

Rendszeresen felhívjuk a figyelmüket a higiéniai szabályok 

betartásának fontosságára. 

Tanulmányi időben odafigyelünk a helyes testtartás és ülés 

betartatására. Rendszeresen felhívjuk figyelmüket a környezetük, 

padjuk, felszerelésük tisztántartásának fontosságára 

Egyéb: 

Nagy hibának látom, hogy a gyermekek nem figyelnek eléggé az osztály 

közös játékaira / pl. kapott szivacslabdák, vagy más kinti játékok/. 

A rend- tisztaság tartás sem volt az erősségük. A mosdókban gyakran 

előfordul, hogy a papírt feleslegesen letekerik, földre dobálják, wc-t 

eldugaszolják. 

Az osztály tisztán tartására is sokszor figyelmeztetni kell őket. 

Zavarta a munkát, ha tanulási időben a gyerekekkel mennek valamilyen 

szakkörre. Előtte még uzsonnáznak, szedelőzködnek, kivonulásuk 

elvonja a többiek figyelmét. 

Többször előfordul az is, hogy tanulási idő közepén jön a szülő a 

gyermekért. 

Kérnénk, hogy ezt az egy órát hagyjuk meg a tanulásnak. 

 

Vágóné Némethy Adrien napközis munkaközösség vezető 

Budaörs 2022.08.28. 



   

 

   

 

5. számú melléklet 

 

A MINDSZENTY JÓZSEF RÓMAI KATOLIKUS ÓVODA ÉS NYELVOKTATÓ 

NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK 

MUNKATERVE 

2022/2023 (29.) TANÉVBEN 

 

Az iskola Diákönkormányzata ebben a tanévben is a megszokott, hagyományokra épülő 

rendszer alapján folytatja tevékenységét, a működését körülhatároló szabályzatok (Házirend, 

SZMSZ, DÖK munkaterv, iskolai munkaterv, stb.) figyelembe vételével és az aktualitásokhoz 

igazodva. A munkaterv alapvetően a korábbi évek gyakorlatát követi, elsődleges célja tanulóink 

és pedagógusaink együttműködésének elősegítése, az oktató-nevelő munka diákszemléletű 

támogatása, diákjaink kortársi kapcsolatainak bővítése. A Diákönkormányzat fő célkitűzései 

között szerepel a diákjogok maradéktalan érvényesítése, az esetleges sérelmek orvoslása, az 

aktuálisan felmerülő problémák gyors és hatékony kezelése.  

Török Katalin kolléganőnk mester programját megismerve és szem előtt tartva törekszünk a 

megtartó közösség mind hatékonyabb megvalósítására a keresztény elveken alapuló 

resztoratív szemlélet alkalmazásával. 

 

A Diákönkormányzat az osztályonként választott 2 fős DÖK képviseletből áll össze. 

1.A –  

1.B –  

2.A –TREER CECÍLIA, NAGY NÁNDOR VINCE  

2.B – LEIBINGER LOTTI, HENN DOMONKOS 

3.A – BAJNOK ELZA, CZUCZOR ÁNYOS 

3.B – HORVÁTH SZONJA, MÁTHÉ GERGELY 

4.A – KOMLÓSI LOTTI, KALMÁR KRISTÓF 

4.B – VÉR JANKA, SOÓS BENCE 

5.A – TOLDI KATALIN, VOJTEK GÁBOR 

5.B – HUTAI KÉSA, SZÖVÉNYI LÁSZLÓ 

6.A – GREGORICH TERÉZIA, SOÓS MÁTÉ 

6.B – HAVAS LAURA, CSÓKAY KÁROLY 

7.A – KERESZTES EMESE, SIMON ANNA 

7.B – KOHLHOFFER MAJA, TAKÁCS PÉTER 

8        DÁVID ANNA, SZŰCS BRIGITTA, HELMLE BARNABÁS 

      

      

A DÖK gyűléseket a segítő tanár, Michelbergerné Kaiser Szilvia jelenlétében, a DÖK tisztújító 

közgyűlésén választandó titkárának (igazolt távolléte esetén titkárhelyettesének DÁVID 

ANNA, HELMLE BARNABÁS) levezetése mellett tartjuk meg heti rendszerességgel, 

lehetőség szerint minden szerdán a 2. szünetben.  

 A DÖK képviselői fentiek fényében érdeklődési körükkel egybecsengő feladatokért 

vállalhatnak alkalmi, ill. folytonos felelősséget (pl. jeles napok, sportnapok is (a magyar 

diáksport napja…) , pályázatok, versenyek… –ASZTALITENISZ DIÁKOLIMPIA ill. házi 

versenyek, sport nevezési cédulák kitöltése; DÖK hirdető tábla, stb.).  

A Diákönkormányzatban felmerülő innovatív gondolatok megőrzését segíti, hogy felsőbb éves 

diákjaink mindig lelkesen vezetik be a „munka világába” - TEMPLOM TAKARÍTÁS, 

KŐHEGY TAKARÍTÁS … az újonnan érkező tagokat. Örömünkre szolgál, hogy iskolánkban 



   

 

   

 

idősebb tanulóink megoszthatják tapasztalataikat ifjabb társaikkal, „érettebb” fejjel gyakorlati 

tanácsokkal láthatják el őket. 

Támogatjuk azt, hogy minél több 8. után elballagott diákunk az iskolában teljesíthesse 

közösségi szolgálatát- PL. ÉV ELEJI TK. OSZTÁS… év végén a napközis táborban segítő 

szerep vállalása… 

 

Kiemelkedő fontosságú feladataink a tanévre nézve az alábbiakban foglalhatóak össze: 

• Az iskola alapdokumentumainak véleményezése, tartalmiságuk érvényre 

juttatásának elősegítése; 

- igény esetén segítségnyújtás a tanév kiemelkedő eseményeinek megszervezéséhez (első 

osztályosok fogadása, köszöntése, megajándékozása az első tanítási napon az 5. 

osztályosok részvételével, Kőhegyi-kápolna búcsú, Európai diáksport napja, zarándoklat 

Makkosmáriára – fogoly kiváltó boldogasszony ünnepére, magyar népmese napja 

alkalmából mese olvasás az alsósoknak, (papírgyűjtés, Mikulás járás, betlehemépítő 

verseny nyitó műsora, Adventi- Mikulásnapi kiállítás, karácsony, ballagás, farsang, stb.); 

- a DÖK javaslatára a korábbi évek gyakorlatát felelevenítve minden osztály választott egy 

az osztályát védő Szentet: 1a - 

       1b - 

       2a – KALKUTTAI SZENT TERÉZ 

          2b – SZENT IMRE HERCEG 

          3a – SZŰZ MÁRIA 

          3b – SZENT KRISTÓF 

          4a – SZENT GELLÉRT 

          4b – SZENT II. JÁNOS PÁL PÁPA 

          5a – SZENT PÉTER 

          5b – SZENT GYÖRGY 

          6a – SZENT ERZSÉBET 

          6b – SZENT MARGIT 

          7a – SZENT BENEDEK 

          7b – SZENT DOMONKOS 

          8   - SZENT MIKLÓS 

           

1 

- diáktársakat közvetlenül érintő ügyek lefolytatásában való részvétel; 

- a korosztályi problémák megoldásának elősegítése, megoldások keresése a diákság 

bevonásával (tolerancia, agresszió (kölcsönös megbocsájtás, kibékülés, szt. gyónás 

tisztalap- következetes gyakorlása), környezettudatos életmód- szelektív hulladék gyűjtés); 

- a diákönkormányzatok működéséhez kapcsolódó fórumokon való részvétel (megyei, 

városi diákközgyűlés); 

- igyekszik továbbá a Diákönkormányzat az elmúlt években megteremtett hagyományok 

továbbvitelét elősegíteni: kirándulás szervezése (Makkosmária - Fogolykiváltó 

boldogasszony ünnepe - zarándoklat, Kőhegyi kápolna búcsú,) Szt. Márton nap, Mikulás 

járás, Mikulásnapi kiállítás és vásár, zarándoklatok, templomtakarítás…), újakat teremteni. 

-A diákönkormányzat a tanulói érdekképviseleten túl részt vesz az iskolai élet alábbi 

területeinek segítésében, szervezésében is: 

Tanulmányi munka 

Sport 

Kulturális programok szervezése 



   

 

   

 

Kapcsolattartás más tanintézmények diákságával 

Minden osztályban lehetőség van arra, hogy a diákok az alábbi funkciók betöltésére 

képviselőket delegáljanak (ők képezik a Diákönkormányzat tagjait): 

-         csoportvezető 

-         fegyelmi felelős 

-         kulturális élet- és szabadidő 

szervező és tanulmányi felelős 

-         sport felelős 

-         gazdasági felelős 

 

A Diákönkormányzat tagjai az évnyitó értekezleten vezetőségi tagokat választanak (minden 

szintről 1-1 fő), a tagok évente kétszer írásban számolnak be tevékenységükről, amit a 

Diákönkormányzat félév- és évzáró értekezletén értékelünk.(Ez még csak ötlet) 

A DÖK megbeszélések ideje és helye: egyelőre hetente egy alkalommal könyvtárban.  

 

A Diákönkormányzat éves munkaterve a 2022/2023-es tanév során is a vállalt feladatokat, 

valamint azokat a kulturális és szabadidős programokat tartalmazza, melyekhez segítséget 

nyújt. 

 

 

VÁLLALT FELADATOK: 

1. Évnyitó értekezlet lebonyolítása, éves munkaterv elfogadása. 

2. DT megbeszélések havonta 1 alkalommal (minden hónap első péntekén a 2. szünetben, a 

könyvtárban). 

3. A tanulmányi munka erősítése minden osztályban, a jól teljesítők teljesítményének 

elismerése (sport is) az iskolagyűléseken, a diákok ösztönzése. 

4. A Házirend normáinak betartatása, a fegyelmi vétségek azonnali lereagálása, következtetések 

levonása, javaslatok kidolgozása. 

5. Évzáró értekezlet lebonyolítása (a tanév értékelése, jövő évi tervek megvitatása) 

6. Kapcsolattartás az iskola vezetőségével és tantestületével. 

7. Faliújságok készítésében szükség szerinti segítségadás az alábbi jeles dátumok tiszteletére 

(havi bontásban), az iskola, éves munkatervéhez igazodva (kisebb változások lehetségesek). 

 

I. félév 

 

2020. szeptember 

Első osztályosok köszöntése 5. osztályosok részvételével 

Kő – hegyi kápolna búcsú 

Kalkuttai Teréz anya, Szűz Mária neve ünnep 

Zarándoklat Makkosmáriára 

magyar népmese napja 

sportkörök szervezése 

18-ig nevezések intézése a diákolimpiára 

23-én - európai diáksport nap 

30-án magyar diáksport nap 

 

Október  

asztalitenisz körzeti verseny rendezése iskolánk tornatermében 

 



   

 

   

 

November 

Szt. Márton nap 

 

December 

Mikulásjárás a felső tagozat részvételével 

mikulás napi kiállítás… 

Karácsonyi betlehemes 

 

 

II. félév 

 

 

2023. január 

Magyar kultúra napja  

 

Február 

Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe  

 

Március 

1848. március 15.  

Víz világnapja  

Húsvét 

 

Április 

Költészet napja  

„A holokauszt áldozatainak emléknapja”  

Tánc világnapja  

 

Május 

Anyák napja 

 

Június 

„Június 4.-a nemzeti összetartozás napja” 

„Pedagógus nap” 

 

Megvalósításra váró feladataink: 
 

HONAP/ÉV MEGNEVEZÉS FELELŐS MEGJEGYZÉS 

    

  

SZEPTEMBER  Első osztályosok köszöntése 5. 

osztályosok részvételével 

 

Kalkuttai Teréz anya, Szűz Mária 

neve ünnep 

Diákönkormányzat évnyitó 

értekezlete. DT munkaterv 

elfogadása, Házirend 

módosításainak véleményezése 

MKSZ; DÖK 

 

 

 

 

 

 

MKSz 

Diákönkormányzatot 

segítő tanár 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

   

 

Új DÖK vezetőség megválasztása, 

tisztújítás, munkaterv készítése, 

 

Első félévi közgyűlés megtartása. 

Kőhegyi kápolna búcsú 

Tisztasági szemle (szúrópróba 

szerűen) 

Felelős: DT 

 

házi futball verseny szervezése, 

lebonyolítása (ötlet) 

 

 

 

Európai Diáksport Napja (ESSD) 

szeptember 20-24-ig 

 

 

A magyar népmese napja 

szeptember 28.  

KERTÜNK KINCSEI 

 

-Fogolykiváltó Boldogasszony 

ünnepe  

Makkosmárián (zarándoklat) 

-Sportkörök, korcsolyázás 

szervezése 

18-ig nevezések intézése a 

diákolimpiára 

 

-30-án magyar diáksport nap  

DT-vezetőségi tagok 

 

 

 

 

Diákönkormányzat 

 

 

alsó tagozat 

 

Diákönkormányzat, 

igazgató 

 

 

MKSZ; DÖK; 

résztvevő osztályok:  

8 7a, 7b, 6a, 6b, 5a, 

5b, 

DÖK, MKSZ 

 

 

DÖK, MKSZ,VNA 

 

 

 

DÖK, MKSZ 

 

 

DÖK, MKSZ 

 

 

Ismétlő 

program havi 

szinten 

OKTÓBER OKT.6 –i emlék műsor 

OKT.6 –asztalitenisz körzeti verseny 

 

papír 

gyűjtés 

templomtakarítás 

 

 

október 23. 

(műsor) 

 

Fogyatékkal élő emberek 

világnapja (október 25.)  

SZH 

DÖK 

 

 

VNA, segít a DÖK 

 

   DÖK      

 

 

of. –k irányításával   

 

  

  

NOVEMBER Könyvtárhasználati tájékoztató 

(ötlet) 

 

Színházlátogatás meghirdetése, 

szervezése 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

   

 

„A magyar nyelv napja” (November 

13) – Játékos nyelvi vetélkedő az 

iskola diákjai és tanárai között 

(ötlet) 

 

„A fizika csodái” ismeretterjesztő 

előadás 

(ötlet) 

  

magyar tanárok 

 

 

 

 

 

SCH. E. 

 

 

  
DECEMBER Szállást keres a szent család (régi 

hagyomány felelevenítése?- ötlet) 

Betlehemépítő versenyen 

segédkezés 

Mikulás járás 

Mikulás 

napi kiállítás és vásár 

 

 

 

mikulás napi futó 

verseny v. hó esetén bombázó a 

pénteki 1. szünetben (ötlet) 

aula adventi, karácsonyi dekorálása 

Madarak karácsonya (a fenyvesben) 

régi hagyomány felelevenítése 

(ötlet) 

DÖK; TK 

 

DÖK 

 

DÖK; ÉS AZ 

OSZTÁLYOK, 

KOLPING, 

EGYHÁZKÖZSÉG,  

 

Diákönkormányzat, 

 

VNA; MKSZ, 

Diákönkormányzat, 

 

 

 

 

DÖK, 

OSZTÁLYOK A  

KERTBEN 

 

2020    

JANUÁR 

A Magyar kultúra napja (január 

22.)   

magyaros kollégák 
 

FEBRUÁR Diákönkormányzat 

Beszámoló készítése az I. félévben 

végzett munkáról 

 

Versíró verseny/vetélkedő 

(ötlet) 

FARSANG 

MKSZ 

Diákönkormányzatot 

segítő tanár 

 

osztályok 

és a 

Diákönkormányzat 

 

MÁRCIUS Megemlékezés 1848. március 15-ről 

- 

Koszorúzás 

Víz világnapja (március 22.) 

esetleg sport projekt du.(?)- ötlet 

március 25. Iskolánk 29. születés 

napja (gyümölcs oltó 

Boldogasszony ünnepe) 

 

 „Március 27.-Színházi világnap” 

Színházlátogatás megszervezése v. a 

drámások előadása (ötlet) 

Vezetőség 

Diákönkormányzat 

magyarosok 

 

ÁPRILIS Költészet napja  magyarosok 

 

 



   

 

   

 

„A holokauszt áldozatainak 

emléknapja”  

„Tánc világnapja – április 29.” 

táncos osztálytársak produkcióinak 

megtekintése 

(ötlet) 

 

DÖK 

MÁJUS  Anyáknapja 

„Te szedd nap” 

(május 21.) 

iskola környékének 

szépítése 

Diákönkormányzat évzáró 

értekezlete 

 

MINDSZENTY sportnap 

osztályok 

Diákönkormányzat 

MKSZ 

 

 

Diákönkormányzatot 

segítő tanár 

Testnevelő tanárok; 

DÖK, MKSZ,VNA 

 

JÚNIUS TRIANON MŰSOR 

 

Úrnapi virágszedés, szt. mise 

7A 

az egész iskola 

közössége 

 

 

 

A munkaterv elfogadásának időpontja: 

              (2022. augusztus 30.) 

 

 

 

  

_______________________                   

Michelbergerné Kaiser Szilvia DÖK 

segítő tanár 

  



   

 

   

 

 

6. számú melléklet 

 

 

HATÁRIDŐ FELADAT 

2022. szeptember 30. 

 

A Hivatal a honlapján közlemény 

formájában nyilvánosságra hozza a 

középfokú iskolák tanulmányi területeinek 

meghatározási formáját. 

2022. október 20. A középfokú iskoláknak, kollégiumoknak 

nyilvánosságra kell hozniuk a honlapjukon a 

felvételi tájékoztatójukat. 

2022. október 31. Az általános iskola tájékoztatja a nyolcadik 

évfolyamos tanulókat a felvételi eljárás 

rendjéről. 

2022. 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. 

2022. december 2. 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. 

2023. január 22. Az általános felvételi eljárás kezdete. 

2023. január 21., 10.00 Központi írásbeli felvételi vizsgák az érintett 

6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban. 

Központi írásbeli felvételi vizsgák a 

kilencedik évfolyamra 

2023. január 31., 14.00 Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a 6 

és 8 évfolyamos gimnáziumokban, továbbá a 

kilencedik évfolyamra 

2023. február 10. A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező 

intézmények a Hivatal által meghatározott 

módon értesítik az írásbeli eredményéről a 

tanulókat. 

2023. február 22. 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. 



   

 

   

 

2023. február 27. – március 14. A szóbeli meghallgatások az általános 

felvételi eljárás keretében. 

2023. március 17. A középfokú iskola eddig az időpontig 

nyilvánosságra hozza a jelentkezők felvételi 

jegyzékét. 

2023. március 21–22. A tanulói adatlapok módosításának 

lehetősége az általános iskolában. 

2023. 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. 

2023. március 28. A Hivatal elektronikus formában megküldi a 

középfokú iskoláknak a hozzájuk 

jelentkezettek listáját ábécésorrendben. 

2023. április 3. A Hivatal a módosító tanulói adatlapok 

alapján kiegészíti a jelentkezettek listáját. 

2023. április 13. A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes 

felvételi rangsort – a Hivatal által 

meghatározott módon – megküldi a 

Hivatalnak. 

2023. április 21. A Hivatal kialakítja a végeredményt az 

igazgatói döntések és tanulói adatlapok 

egyeztetése alapján, és elküldi azt a 

középfokú iskoláknak (egyeztetett felvételi 

jegyzék). 

2023. április 28. A felvételt hirdető középfokú iskolák 

megküldik a felvételről vagy az elutasításról 

szóló értesítést a jelentkezőknek és az 

általános iskoláknak. 

2023. május 8. – augusztus 31. A középfokú iskola igazgatója rendkívüli 

felvételi eljárást írhat ki. 

2023. május 19. A 2020. május 21-ig megtartott rendkívüli 

felvételi eljárást meghirdető iskola 

igazgatója dönt a felvételi kérelmekről. 

2023. június 1. A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott 

jogorvoslati eljárás befejezése a fenntartónál. 

2023. június 21–23. Beiratkozás a középfokú iskolákba 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

   

 

7. számú melléklet: 

 

Pedagógus önértékelési terv 2022 / 2023 

 

A BECS csoport tagjai végzik a pedagógus értékelés feladatait. Minden esetben az 

óvodavezető, (akadályoztatása esetén az általa kijelölt személy) a munkaközösség vezető, és 

a feladattervben kijelölt kolléga (legalább 5 éves gyakorlattal rendelkező).  

Minden pedagógus önértékelésében 3 fő pedagógus (önértékelési kiscsoport) vesz részt. Az 

önértékelési szerepek az önértékelési kiscsoporton belül változnak. 

 

-  Csoporttag 1: A legalább ugyanabban a fokozatban lévő pedagógus munkatárs 

-  Csoporttag 2: A legalább ugyanabban a fokozatban lévő pedagógus munkatárs 

-  Csoporttag 3: A legalább ugyanabban a fokozatban lévő pedagógus munkatárs 

 

Az adatgyűjtés pontos időpontjait a BECS csoport vezetője koordinálja: Egyeztet az 

érintettekkel, és tájékoztatja az intézményvezetőt.  

Szükséges háttéranyagok: Intézmény Önértékelési Programja, OH: Önértékelési kézikönyv 

óvodák és általános iskolák számára:  

 

 

 Önértékelési kiscsoport tagjai Adatgyűjtés 

időszaka 

 Csoporttag 1 Csoporttag 2 Csoporttag 3  

1. Horváth Katalin Szűcs István Pintér Anasztázia október 

2. Szűcs István Horváth Katalin Csányi Anna november 

3. Pintér Anasztázia Csányi Anna Horváth Katalin január 



   

 

   

 

4. Török Katalin Bajzek Zsoltné Pintér Anasztázia február 

5. Szűcs István Török  

Katalin 

Bajzek Zsoltné március 

6. Dienes Rita Szűcs István Pintér Anasztázia április 

7. Mukics Dorottya Pintér Anasztázia Szűcs István május 

 

• Az elkészült önértékelési anyagok feltöltése az elektronikus felületre 

• irattárazás 

 

Budaörs, 2022. szeptember 1.  

            

   

Pintér Anasztázia 

              igazgató 

  



   

 

   

 

8. számú melléklet 

GYERMEKVÉDELMI STRATÉGIA 

Mindszenty József Római Katolikus Óvoda és Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános 

Iskola – Iskolai intézményegység 

 

1. Preambulum 

„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) 

 

Az intézmény küldetés nyilatkozata  

 

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. 

Nevelésünket három hangsúlyos elv határozza meg: 

- gyöngédséggel, érzelemmel teli szív; 

- megfontolt, okos intelligencia; 

- szilárdan megalapozott hit. 

 

2.Helyzetelemzés 

  Iskolánk, a Mindszenty József Római Katolikus Óvoda és Nyelvoktató Német 

Nemzetiségi Általános Iskola Budaörs központi részén található, a templom, a plébánia és egy 

egyházi középiskola határolta kis téren, rendezett családi házas övezetben. Sok tanuló jár ide 

közvetlenül az intézmény közeléből, de mivel a beiskolás alapja a katolikus egyházi közeg 

választása, így a környékbeli településekről érkezik tanulóink harmada (121 fő). Bár a „bejáró” 

alsó tagozatosokat szinte kivétel nélkül autóval hozzák-viszik, de iskolánk központi 

elhelyezkedése, a jó közlekedés is segíti a szomszédos településekről önállóan érkező 

felsősöket.   

Az intézményünket választó családok közös elvárása a keresztény nevelési, de nem 

minden gyermek éli ezt ugyanúgy az otthoni mindennapokban. Így fontos látnunk, hogy nem 

csupán egységes evangelizációs feladataink vannak, de az egyes ránk bízott gyermekeket 

onnan kell emelni, vezetni, ahol éppen tartanak. Ez a hitéletre, de a tudásra és életvezetésre 

is igaz. Segítség, hogy sok hozzánk jelentkező elsős a saját óvodánkban szocializálódott. 

   A város több oktatási és szociális intézményével tart fenn az iskola szoros kapcsolatot. 



   

 

   

 

Rendszeres, jó kapcsolatot ápolunk a Budaörsi Nevelési Tanácsadóval, akik sok 

gyermekünk vizsgálatát, felülvizsgálatát végzik, és a nehézségekkel küzdőket fejlesztésben is 

részesítik.  

Idén 1 SNI-s és 38 fő BTMN -es tanulónk van, akiket az iskolai fejlesztő-pedagógusa 

mellett a szakszolgálat munkatársai és utazó szakemberek látnak el. Ketten részesülnek 

rendszeres gyermekvédelmi és másik két tanuló önkormányzati támogatásban. A felsorolt 

„kategóriákba” tartozó diákjaink előrehaladásáról rendszeresen konzultálunk külső 

szakemberekkel és a szülőkkel is. Gyermekvédelmi szempontból különösen fontos a rájuk való 

pedagógusi figyelem, mert kitettek a bántásnak, bántalmazásnak, vagy ők maguk kerülhetnek 

átmenetileg bántalmazó szerepbe a hatalmi pozíciók megszerzése érdekében.  

Mivel az iskolánkban nincs pszichológus, így több esetben kértünk segítséget a helyi 

Gyermekjóléti Központ munkatársaitól, akik szorongó, mentális nehézségekkel bíró 

tanulóinkat támogatták, főleg a karantén nehéz időszakában. 

Iskolánkban a KAPI által szerkesztett gyermekvédelmi kérdőív és egy tanév elején 

szervezett interaktív tréning által igyekeztünk visszajelzést, aktuális információkat gyűjteni a 

tantestülettől gyermekvédelmi munkánkról, helyzetünkről. 

Az önértékelés során világossá váltak az erősségeink, de ráláttunk fejlesztendő 

területeinkre is. 

Fontos volt tudatosítanunk, hogy bár nyitottság, kreativitás, tenni akarás jellemzi a 

pedagógusokat, a témával kapcsolatban kevés a releváns információjuk, ami adódik a 

használható közös nyelv és e téren alkalmazandó tudatosság hiányából.  

Sok jó gyakorlat ismert, de ezeket nem közösségi szinten használjuk, nem váltak a 

szervezeti kultúra részévé. 

Megfogalmazódott a vágy, hogy a gyermekvédelem, a bántalmazás, zaklatás 

témájában legyenek pontos tudást, információt nyújtó, a problémák megelőzésére és 

kezelésére felkészítő képzéseink, esetmegbeszéléseink. Ezek során létrejöhetne a közös 

nyelvhasználat, kialakulhatna az egységes szemlélet, és beépülhetnének eszköztárunkba 

hatékony, kipróbált módszertanok. 



   

 

   

 

Kimondatott, hogy bár a mindennapok elvárásai, feladatai között kevés az idő, az 

energiák is fogytán vannak, mégis ott a hitünk, mint erőforrás, ami meg is követeli, hogy a ránk 

bízott gyermekeket méltóságban, szeretetben, biztonságban növeljük. Munkánkban a közös 

keresztény értékeinkre építünk, azokat képviseljük, ezért a gyermekek és felnőttek között is 

ismert a bocsánatkérés, a jóvátételi törekvés gyakorlata. Mégis tudatosabbá szeretnénk válni 

a békés, asszertív konfliktuskezelési módszerek alkalmazásában új, hatékony módszerek 

elsajátítása során. Ehhez külső szakemberek segítségét kértük. 

De igyekszünk a közösségben rejlő tudás megosztására is, módszertantár 

létrehozásával és belső képzések szervezésével. 

Beláttuk, hogy a média, az online játékok, appok, alkalmazások más értékrenden 

alapulnak, üzenetük nagy erővel érkezik diákjainkhoz. Dolgunk van avval, hogy segítjük a 

fiatalokat a valóság keresésében, a magukért és társaikért tettekben is megnyilvánuló 

felelősség megfogalmazásában, a mindennapokban való megélésben. 

Feladatunk a közösséget érő, annak működését befolyásoló stressz kezelése. A diákok, 

pedagógusok és szülők számára is segítséget kell ebben nyújtani. 

Tudatosabban, a viselkedési és kommunikációs lehetőségek keretbe foglalásával kell 

segítenünk az egységes működést. 

Figyelnünk kell a gyermekek jogaira, tiszteletben kell tartanunk az egyéni igényeiket. A 

fejlesztő pedagógus segítségével folyamatos egyeztetés mellett kell a tanulási, beilleszkedési, 

magatartási nehézségekkel küzdő, vagy SNI-s gyerekeket vezetni a tanítási-tanulási és szociális 

folyamataikban. 

Ők eleve kitett csoportja a bántalmazásnak. Kiemelt figyelemmel, egyéni 

mentorálással kell őket támogatni. 

Erősítenünk kell a gyerekek személyiségét! Ehhez tanulnunk kell a mentalizáló 

közösség létrehozásának lépéseiről, szembe kell nézni sztereotípiáinkkal, előítéletes 

működésünkkel. 

Nyitottnak kell lennünk a visszajelzésre és a kritikára, hiszen ezek segítik a reflektálást 

saját munkánkra, így lehetőséget adva annak tökéletesítésére is. 



   

 

   

 

Minden tanulónak meg kell élnie, hogy elfogadjuk őt, komolyan vesszük, és 

nyitottsággal fordulunk felé és a problémái felé. Ezzel növelhető a biztonságérzet és a bizalom. 

A támogató kapcsolatok megélésében növekedhet a tagok önbizalma, önbecsülése, javulhat 

önértékelésük. 

Hiszünk a példamutatás erejében, így a pedagógus és a szülői közösség összefogó, 

egymásra reflektáló, egymást értő és elfogadó együttműködése a közös értékeink képviselete 

során, a legerősebb erő, melyből gyermekeink merítkezhetnek. 

Fentiek megvalósítása érdekében is igyekszünk a tanárok, diákok és szüleik között a 

vitakultúrán javítani, az építő kritikákat meghallani, és fejlesztési lehetőségként értelmezni. 

Átlátható jelzési rendszert és eljárásrendet alkotni, egyértelmű döntési szempontokat 

megfogalmazni, és ezeket a közösséget alkotó csoport képviselőivel átbeszélni, erről 

megfelelő tájékoztatást nyújtani. 

Az idei tanév során igyekszünk a gyermekvédelemhez köthető témák mentén úgy 

képződni, tanulni, versenyezni, nyomozni, előadásokat létrehozni, megélni hitünket az 

imádságos alkalmakon, hogy ezt a lehető legtöbb alkalommal a közösség minden rétegét 

bevonva tegyük együtt. 

A tervezésünk, szervezésünk fókuszában a fejlesztendő területek állnak. 

Bár iskolánkban nincs jelen a lemorzsolódás, mégis foglalkoznunk kell a 4. és 6. 

osztályból gimnáziumba átjelentkezés problémájával. Megtartó, a tagjait támogató, erős belső 

kapcsolati rendszerrel bíró közösség kialakítása a célunk. Ehhez fejlesztenünk kell a 

kommunikációt és az együttműködést az iskolai élet minden területén.  

Igyekeznünk kell a konfliktusokat resztoratív módon megoldanunk. 

A gyermekvédelmi esetek jelzőrendszerének, protokolljának kialakításával, nyílt, tiszta, 

őszinte kommunikációra kell törekedni a közösség tagjai között. 

Közös tudást szerezve, erősen együtt kell működnünk, hogy magukért, életükért és 

társaikért is felelősséget vállaló fiatalokat neveljünk, akik sikereiket, győzelmeiket nem a 

digitális térben, a valóság mindennapjaiban érik el, élik meg. 



   

 

   

 

Ehhez külső partnerek támogatására is számítunk. Előadók, trénerek, a nevelési 

tanácsadóban dolgozó szakemberek bevonását egyaránt megkezdtük gyermekvédelmi 

folyamatainkba. Várjuk a KAPI által szervezett tantestületi képzések alkalmait, hiszen a fenti 

célok elérésében segítik az iskola közösségét. 

 

A szülőket egyházi és népi ünnepeink közös megszervezésére, zarándoklatokra, Családi 

Napra és a Szülők Akadémiája programsorozatra is hívjuk, várjuk. 

Bízunk benne, hogy a szoros együtt gondolkodás, szervezés, megvalósítás 

megértékesek, erősebben megfogalmazott közös értékrendet, elfogadást és nyugalmat 

eredményez. Ennek a biztonságos megélésében növekedhetnek gyermekeink. 

  Iskolánknak nagy hiányossága, hogy sem közösségi - , sem intim terekkel nem 

rendelkezik. Így a szülőknek, családoknak tervezett programok csak a kicsit leharcolt 

ebédlőben, esetleg egy osztályteremben tudnak megvalósulni. 

Ha egy gyermekvédelmi eljárás, konfliktus, bántalmazás esetén a gyerek kérésére, a 

felhatalmazott tanár beszélgetést kezdeményezne, annak csak az aulában, a nyitott térben 

lévő padok, vagy az ebédlő egy sarka lehet a megvalósulási helye. Jó esetben 

bekéredzkedhetünk az igazgatói irodába. Ha kortárs segítői támogatáshoz képzést, 

megbeszélést terveznénk, szintén bajban lennénk a megvalósítás terét tekintve. 

Osztályfőnökként, mentorként sincs lehetőség tanítási időben semmilyen intimebb 

megbeszélés megvalósítására. 

Fontos felismerésünk, hogy a stratégiai dokumentumainkban a gyermekvédelmi 

céljaink, feladataink, folyamataink csak részben jelennek meg. Így a már működő és a tervezett 

új elemeket is összehangolva be kell építenünk ezekbe az alapdokumentumokba. Ez az 

iskoláról érdeklődőknek, a már itt tanulóknak és a kapcsolódó kollégáknak, családoknak is 

meghatározó információkat hordoz, a mi munkánknak pedig vezetője, fontos útmutatója 

lehet. 

 

 



   

 

   

 

3. Irányító dokumentumok összefoglalása 

Alapelvek, jogi útmutatók 

 

Az ENSZ a Gyermek jogairól szóló egyezmény 

Az ENSZ közgyűlése által elfogadott a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 

20-án kelt egyezményben részes államok, köztük Magyarország, elismerik a gyermeknek az 

oktatáshoz való jogát, az alapfokú oktatást ingyenesség és kötelezővé teszik, előmozdítják a 

középfokú oktatás megszervezését, segítik, biztosítják, hogy „bárki képességeitől függően 

bejuthasson a felsőoktatásba” (28. cikk, 1. pont). 

Az egyezmény számunkra legmeghatározóbb pontjai a 28. cikk 2. és a 32. cikk 1 pontjai: 

„Az Egyezményben részes államok megtesznek minden alkalmas intézkedést annak 

érdekében, hogy az iskolai fegyelmet a gyermeknek mint emberi lénynek a méltóságával 

összeegyeztethetően és az Egyezménynek megfelelően alkalmazzák.” (28. cikk, 2. pont) 

„Az Egyezményben részes államok elismerik a gyermeknek azt a jogát, hogy védelemben 

részesüljön a gazdasági kizsákmányolás ellen, és ne legyen kényszeríthető semmiféle 

kockázattal járó, iskoláztatását veszélyeztető, egészségére, fizikai, szellemi, lelki, erkölcsi vagy 

társadalmi fejlődésére ártalmas munkára.” (32. cikk, 1. pont) 

 

Magyarország Alaptörvénye  

Magyarország Alaptörvényének XVI. cikke határozottan szól a gyermekek és szülők jogairól és 

kötelességeiről: 

- Minden gyermeknek joga van a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez 

szükséges védelemhez és gondoskodáshoz. 

- A szülőknek joguk van megválasztani a gyermeküknek adandó nevelést. 

- A szülők kötelesek kiskorú gyermekükről gondoskodni. E kötelezettség magában 

foglalja gyermekük taníttatását. 

- A nagykorú gyermekek kötelesek rászoruló szüleikről gondoskodni. 



   

 

   

 

 

A gyermekvédelmi törvény 

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

számunkra legfontosabb paragrafusa a 17., mely kimondja, hogy többek között a köznevelési 

intézmények „az e törvényben szabályozott gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó 

feladatot látnak el - a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, a gyermek 

veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése érdekében - a törvényben 

meghatározott alaptevékenység keretében.” 

Ennek fontos eleme, hogy az intézmény és annak alkalmazottjai kötelesek 

„a) jelzéssel élni a gyermek veszélyeztetettsége esetén a gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó 

szolgáltatónál, 

b) hatósági eljárást kezdeményezni a gyermek bántalmazása, illetve súlyos elhanyagolása vagy 

egyéb más, súlyos veszélyeztető ok fennállása, továbbá a gyermek önmaga által előidézett 

súlyos veszélyeztető magatartása esetén. 

Ilyen jelzéssel és kezdeményezéssel bármely állampolgár és a gyermekek érdekeit képviselő 

társadalmi szervezet is élhet.” (17§, 1.) 

A jelzési vagy együttműködési kötelezettségének elmulasztásának fegyelmi felelősségre 

vonás, sőt büntetőeljárás is lehet a következménye (17§, 4.) 

 

A köznevelési törvény 

A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről alapvető dokumentum intézményünk 

életében. Témánkban a legfontosabbak a 42. és 69. paragrafusok. 

A törvény kimondja, hogy az intézmény vezetője felelős „a gyermek- és ifjúságvédelmi 

feladatok megszervezéséért és ellátásáért, a gyermekvédelmi jelzőrendszernek a köznevelési 

intézményhez kapcsolódó feladatai koordinálásáért” (69. §, 2., f). Valamint, hogy a korábban 

már említett jelzési kötelezettségnek „a pedagógus, a nevelő és oktató munkát közvetlenül 



   

 

   

 

segítő alkalmazott a nevelési-oktatási intézmény vezetője útján köteles” eleget tenni (42. §, 

3). 

Az adatkezelésről titoktartás szóló 26. fejezetből pedig, hogy „a titoktartási kötelezettség nem 

terjed ki a nevelőtestület tagjainak egymás közti, valamint a gyermekvédelmi jelzőrendszer 

tagjaival történő, a tanuló fejlődésével összefüggő megbeszélésre” (42. §, 1). Sőt vissza is 

tartható a szülővel szemben információ, ha „az adat közlése súlyosan sértené a gyermek, 

tanuló testi, értelmi vagy erkölcsi fejlődését” (42. §, 2). 

 

Emmi rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről 

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

köznevelési intézmények névhasználatáról az V. fejezetben tárgyalja a gyermek, a tanuló 

kötelezettségeinek teljesítése kapcsán felmerülő szabályokat. 

Az igazolatlan hiányzások kapcsán kimondja, hogy „ha a tanuló igazolatlan mulasztása egy 

tanítási évben eléri a tíz tanítási órát vagy egyéb foglalkozást, az óvoda vezetője, az iskola 

igazgatója [...] értesíti” a tanuló tényleges tartózkodási helye szerinti illetékes megfelő 

szolgálatot vagy hatóságot (51. § 4). Harminc igazolatlan mulasztás az intézmény a úja értesíti 

a törvényben megnevezett intézményeket. Ötven igazolatlan mulasztás esetén pedig  „az 

iskola igazgatója haladéktalanul értesíti a tanuló tényleges tartózkodási helye szerint illetékes 

gyámhatóságot” (51. § 5). 

A rendelet részletesen ír a fegyelmi eljárás céljairól, eljárás rendjéről, és a fegyelmi büntetések 

hatályáról. Valamint egy fegyelmi eljárást megelős egyeztető eljárás lehetőségéről és 

kereteiről is. (52 - 62 §.) 

 

Módszertani útmutató 

Az EMMI 2017 augusztusában publikálta útmutatóját: Módszertani útmutató. A 

gyermekvédelmi észlelő- és jelzőrendszer működtetése kapcsán a gyermek bántalmazásának 

felismerésére és megszüntetésére irányuló szektorsemleges egységes elvek és módszertan (3. 

átdolgozott kiadás, 2017 augusztus). Ez többek között tartalmazza a jelzés menetét (kinek, mit, 



   

 

   

 

mikor, hogyan) és hogy a család- és gyermekjóléti szolgálat, hogyan reagál a jelzésre (4. 

fejezet). A következő pontban tárgyalt jelzőrendszeri protokoll részletesebb, inkább jogi 

nyelvezetű háttér információit adja át. A 7.1. fejezetben külön kitér a köznevelésre vonatkozó 

előírásokra.  

„A jelzőrendszer tagjai kötelesek jelzéssel élni a gyermek veszélyeztetettsége esetén a 

gyermekjóléti szolgálatnál, valamint hatósági intézkedést kezdeményezni a gyermek 

bántalmazása, illetve súlyos elhanyagolása vagy egyéb más, súlyos veszélyeztető ok 

fennállása, továbbá a gyermek önmaga által előidézett súlyos veszélyeztető magatartása 

esetén” (23. oldal). 

Jelzőrendszeri protokoll 

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának önálló dokumentuma a Protokoll a család- és 

gyermekjóléti szolgáltatás által működtetett észlelő- és jelzőrendszer folyamatairól (2. kiadás, 

2017 augusztus) ismerteti, hogy milyen esetekben, milyen határidőkkel, kinek és hogyan kell 

jelzést tennie, valamint rögzíti az esetkezelés menetét. Aránylag rövid, és nagyon konkrét. 

Számunkra a legfontosabb a 6. oldalon található folyamatábra, amiben szerepel, hogy a 

veszélyeztetettségnek már a gyanúja esetén is szükséges a jelzés a család- és gyermekjóléti 

szolgálat felé azonnal, de legkésőbb három munkanapon belül. Életet, testi épséget 

veszélyeztető tényező esetén viszont a hatóság felé is azonnali jelzésre van szükség. 

Veszélyeztetettség kialakulásában közrejátszó tényezőket a 8. oldalon sorolja fel a 

dokumentum. A kiemelten súlyos okok között van az a fizikai-, pszichés-, és szexuális 

bántalmazás a családban, az éhezés, elhanyagoltság, alkoholizálás és drogfogyasztás, 

hajléktalanság, és a gyermekkorú várandósság is. 

Szakmai ajánlás a jelzőrendszer működtetéséhez 

Szintén az EMMI kiadványa a Szakmai ajánlás a család- és gyermekjóléti szolgáltatás által 

működtetett észlelő- és jelzőrendszer működésének és működtetésének szabályairól (2. 

kiadás, 2017 augusztus) Az előző két dokumentum (Módszertani útmutató, Jelzőrendszeri 

protokoll) mellett az észlelő- és jelzőrendszerre vonatkozó harmadik szabályrendszer. Nem 



   

 

   

 

tartalmaz saját szabályrendszerünkre és eljárásrendükre vonatkozó új információt vagy 

szabályt. 

 

Katolikus pedagógusok etikai kódexe 

A Magyar Katolikus Püspöki Kar Iskolabizottságának megbízásából a Katolikus Pedagógiai 

Szervezési és Továbbképzési Intézet 1998 szeptemberében adta ki az Etikai Kódex a Magyar 

Katolikus Egyház közoktatási Intézményeiben dolgozó pedagógusok számára című 

dokumentumot. 

Szentírási alapelveken meghatározza a katolikus nevelés alapelveit. Ezek alapján 

meghatározza az erkölcsi alapelveket többek között a nevelő tanítványaihoz, munkatársaihoz, 

iskolájához, tanítványai családjához, az egyházhoz, hazájához, és szaktantárgyához való 

viszonyában. 

 

 

GYERMEK- És IFJÚSÁGVÉDELEM 

A SZÉKESFEHÉRVÁRI EGYHÁZMEGYE SZABÁLYZATA LELKIPÁSZTOROK És MUNKATÁRSAK 

SZÁMÁRA 

Az egyház fájdalommal veszi tudomásul, hogy társadalmunk egyre veszélyeztetettebb tagjai a 

kiskorúak és a sebezhető nagykorúak. Mindez alapjában veszélyezteti a család, a közösség és 

az Egyház alapját jelentő bizalmat. Intézményeink elkötelezettek a személy tisztelete iránt, 

ezeket olyan támogató környezetet kell teremteni, amely védelmet ad a kiskorúaknak és a 

sebezhető nagykorúaknak minden pszichikai, szexuális és fizikai visszaéléssel szemben. 

A preventív lépések mellett ezen útmutató együttérzéssel és minden segítséget megadva a 

fordul a sértett kiskorúak és a sebezhető nagykorúak felé. Lelkipásztori segítséget kell nyújtani 

azoknak is, akiket sértő magatartással vádolnak. Jelen szabályzat nemcsak világos kereteket, 

hanem pozitív iránymutatást is kíván adni a lelkipásztori és a nevelési munka minden 

területén. 



   

 

   

 

BÁNTALMAZÁSI ESETEK MEGELÓZÉSE 

Etikai és szakmai kódex 

A Székesfehérvári Egyházmegye intézményeihez kapcsolódó munkavállalók és egyéb 

jogviszony alapján munkát végzők nemcsak az állami törvényeket, jelen szabályzatban 

lefektetett alapelveket és a keresztény erkölcs normáit kell messzemenően betartaniuk és 

betartatniuk, hanem jelenteniük kell ezen szabályok megsértését. Minden érintett legyen 

tisztában ezen szabályokkal és működjön együtt ezek megvalósításában. 

1. Bevezető 

A gyermekvédelmi jogszabályok szellemében abszolút tiltott és megengedhetetlen dolog a 

másik személy bántalmazása, testi fenyítése, megalázása. A bántalmazás köre nem szűkül le a 

szexuális természetű bántalmazásra, az elhanyagolásra, a fizikai és a lelki bántalmazás is tiltott 

viselkedésforma. 

 1.1 Preventív tájékoztatás a fiatalokkal foglalkozóknak 

a) A továbbképzések részeként minden érintettet tájékoztatni kell a jelen szabályzatban 

foglaltakról, és fel kell készíteni őket a kiskorúak és a sebezhető nagykorúak védelmére. A 

tájékoztatás az intézményvezetők bevonásával történik, akik egyben felelősek a jelen 

szabályzatban foglaltak betartatásáért, annak ellenőrzéséért. 

b) Az intézményvezetők munkaköri leírásának részévé kell tenni a kiskorúak és a 

sebezhető nagykorúak védelmével kapcsolatos szabályok betartását és betartatását. Az 

érintetteknek aláírásukkal igazolniuk kell, hogy megértették és megtartják ezen szabályokat. 

c) A papságra készülők képzésének részeként sort kell keríteni a kiskorúak és a sebezhető 

nagykorúak védelmével kapcsolatos szabályok ismertetésére. 

Az esperesek feladata a papság tájékoztatása a kiskorúak és a sebezhető nagykorúak 

védelmével kapcsolatos szabályokról, a tájékoztatás határideje jelen dokumentum hatályba 

lépését követő hat hónap. 

d) Tudatosítani kell az érintettekkel, hogy minden ilyen viszony egyenlőtlen kapcsolatra 

épül, ahol a kísérő személy és a segített közti hatalmi különbséget figyelembe kell 



   

 

   

 

1.2 Fogalmak 

a) Érintettek: Az oktatói, nevelői, ifjúsági és lelkipásztori munka nagyon sok résztvevőt 

érint. Az alábbi alapelvek vonatkoznak az egyhánnegyével, a plébániákkal és az 

intézményekkel munkaviszonyban, valamint egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban 

állókra, Így a lelkipásztorokra, a munkatársakra, megbízással ideiglenesen foglalkoztatottakra, 

valamint az önkéntesekre (alkalmilag segítő nagykorú diákok, öregdiákok, szülök, illetve a 

formális szolgálatban lévő önkéntesek). 

b) Kiskorú: Az egyházmegyei intézményekhez tartozó, ott megforduló, illetve közvetett, 

és/vagy közvetlen módon egyházmegyei szervezésű programon/rendezvényen részt vevő, 18 

év alatti fiatal. 

e) Sebezhető felnőtt: 18 év feletti személy, aki fizikai vagy' mentális korlátjai miatt kiemelten 

sebezhető lelki, fizikai vagy szexuális visszaélés által. 

2. Határhelyzetek és tiltott esetek 

2.1.1 Pszichológiai kapcsolat 

A nevelési szituáció és általában az ifjúsággal végzett munka rengeteg lehetőséget ad 

pszichológiai bántalmazásra, megalázásra - nem egyszer a szigorúság és következetesség torz 

értelmezésével. 

2.1.2 Tiltott viselkedések 

1. A teljesítmény értékeléséhez fűzött gúnyos kommentárok, megjegyzések, 

metakommunikációs megnyilvánulások. 

  Feladatok adása során megalázó helyzetek teremtése vagy az ilyen helyzetek megalázó 

kihasználása. 

3. Ruházkodáshoz, viselkedési formákhoz fűzött gúnyos kommentárok, megjegyzések. 

4. Erotikus érzelem bármilyen kimutatása kiskorúval szemben. 

5. Zaklatásnak, és így tiltott viselkedésnek számít bármilyen túlzott szexuális jellegű 

figyelem, amely a másikban félelmet és rossz közérzetet kelt. (Ide tartozik a nemiségre 

vonatkozó minden degradáló megjegyzés vagy tett.) 



   

 

   

 

6. A „CyberbuIIying” bármely formája, amelyek az információs eszközök alkalmazásával 

(E-mail vagy sms üzenetekkel, weboldalakon, közösségi oldalakon, blogokon vagy más módon) 

tudatosan, ellenséges magatartással igyekszik másoknak ártani. 

7. Olyan filmek, videók vetítése, amelyek alkalmas az adott korosztály fejlődését nem 

megfelelő irányba terelni. 

8. A kiskorú családjára, hozzátartozóira vonatkozó negatív tartalmú, bántó, sértő 

megnyilvánulások. 

9. Bántalmazás tilalma - nem csak fizikai erőszak formájában - történhet fegyelmezési 

vagy más célból sem. 

a) A kiskorúak egymás közötti bántalmazása is tiltott, megakadályozandó - sót az is, hogy 

„nevelési célból” a kiskomakkal fegyelmeztessék, dresszíroztassák egymást („csicskáztatás”), 

legyen ez köztük vagy felnőtt asszisztálása mellett. 

b) Tilos a fizikai és/vagy szellemi erőszak bármilyen formájának alkalmazása fegyelmezés 

vagy megfélemlítés céljából. 

c) Tiltott viselkedés a fentieken túl a bántalmazás bármilyen formája, eltűrése, 

támogatása stb. Tiltott viselkedés, ha olyan médiahatásoknak tesszük ki, vagy engedjük kitenni 

a kiskorút, amelyeket a gyermekvédelmi törvény (1997. évi XXXI. törvény) 6. (6) bekezdése 

említ, amely szerint a gyermeknek joga van ahhoz, hogy a médiában fejlettségének megfelelő, 

ismeretei bővítését segítő, a magyar nyelv és kultúra értékeit őrző műsorokhoz hozzáférjen, 

továbbá hogy védelmet élvezzen az olyan káros hatásokkal szemben, mint a gyűlöletkeltés, az 

erőszak és a pornográfia. Természetesen ebben az esetben sem mindegy, hogy mennyi idős a 

kiskorú, milyen céllal és milyen társaságban néz meg egy filmet, vagy ilyen jellegű alkotást. 

d) A „bullying" - fiatalok egymás közötti erőszaka. Történhet ez az ún. csoporterőszak 

formájában, amikor egy csoport erejével visszaél egy másik emberel szemben, sokszor a 

körülállók passzív egyetértését megszerezve, akik maguk nem akarnak áldozataivá válni 

hasonló eseménynek. Fizikai vagy más megaláztatáshoz kapcsolódó eseményt egyén, csoport, 

felnőtt vagy maga az intézmény is elkövethet. A fentiekhez kapcsolódó semmilyen forma 

megtűrése nem elfogadható intézményeinkben és programjainkon. 



   

 

   

 

Tiltott minden „beavatás”, amely értelmetlen feladatoknak, megalázó rítusoknak tesz ki 

másokat. 

2.2 Kábítószerek és alkohol 

a. Tilos kábítószer használata vagy birtoklása (nemcsak a kiskorúak jelenlétében). 

b. Tilos alkohol fogyasztása vagy alkohol hatása alatt lenni azon időszak alatt, amikor 

kiskorúak felügyelete van az érintettre bízva. 

c. Tilos alkohol vagy kábítószer megtűrése, engedélyezése vagy kínálása kiskorúnak. 

 

23 Szexuális visszaélés tilalma 

Gyermekek elleni szexuális visszaélésnek nevezzük, amikor egy felnőtt arra hasmálja hatalmát 

és befolyását, hogy egy gyermeket szexuális tevékenységekben - legyen ez akár szóbeli, akár 

testi megnyilvánulás - való részvételre, vagy annak passzív eltűrésére vegyen rá. 

Kiskorúval, vagy olyan nagykorúval, aki függőségi viszonyban áll valamelyik lelkipásztorral, 

vagy egyházmegyei intézmény munkatársával, tilos szexuális viszonyba lépni. Figyelni kell arra, 

hogy a másik személy akkor is szexuális zaklatásnak érezhet egyes viselkedéseket, érzelmi 

megnyilvánulásokat, amikor azok csak a barátságosság kifejezései. Minden helyzetben a 

kiskorú érzékenységét elsődleges szempontként kell figyelembe venni. 

2.3.1 A fizikai érintés néhány formájával felnőttek visszaélnek korunkban. Annak érdekében, 

hogy megtartsuk a lehető legbiztonságosabb környezetet a kiskorúak számára, el kell 

kerülnünk minden félreérthető viselkedési formát. 

a) Nem elfogadható viselkedés kiskorúval szemben például: szájon csókolás; hosszú és 

nem megfelelő átölelés; a nemi szervek, mell érintése; szerelmi, erotikus érzelmek mutatása. 

Tartózkodni kell a kiskorú ölbe vételétől, vagy birkózástól kiskorúval; bármilyen masszázstól 

kiskorúnak vagy kiskorú által. 

b) Tilos kiskorúak jelenlétében meztelenül mutatkozni, átöltözni vagy zuhanyozni, illetve 

mást ilyen helyzetben fényképezni. (Nomád tábori körülmények esetén, ahol nehéz a térbeli 

elkülönítés, a vezetők külön időben fürödjenek.) 



   

 

   

 

 

püspök 

e) Tilos pornográf vagy más erkölcsileg vitatható anyagok felkínálása kiskorúaknak. Tilos 

megengedni vagy kiskorút ara biztatni, hogy részt vegyen bármilyen pornográf jellegű 

felvételen, vagy ilyet birtokoljon. 

d) Tilos bármilyen szexuális témára koncentráló beszélgetés kiskorúakkal, a kifejezetten 

nemi felvilágosító órák és lelkipásztori munka kontextusán kívül. 

e) Tilos szexuális, szerelmi, vagy ahhoz közelítő viszonyba lépni kiskorúval. 

g) Ugyanakkor a megfelelő barátságos kapcsolat kimutatása az oktatói és nevelői munka, 

lelkipásztori tevékenység pozitív része. Az alábbiak erre adnak példát: háton vagy vállon 

veregetés; kézfogás; a kéz, váll érintése; a vállak átölelése; kézen fogva sétálni kisgyerekkel: 

kisgyerekhez lehajolni átölelésre; kezek átfogása ima alatt; kézrátétel a kiskorú fejére stb. A 

nevelő legyen tudatában annak, hogy minden fizikai kapcsolatnak - korosztálytól Függően — 

eltérő üzenete lehet. Ennek megállapításához kifejezett figyelemre, a kiskorú ismeretére van 

szükség. Ebben az esetben a kiskorú, érzékenysége lehet mértékadó. 

2.3.2. Tiltott helyszínek: 

1. Intézményenként át kell tekinteni, hogy milyen helyiségek átalakítása lehetséges és 

szükséges a nagyobb transzparencia megteremtése érdekében. (Intézményeinkben a 

beszélgető szobák legyenek ablakkal ellátva.) Ezért a helyi elöljáró, illetve az intézményvezető 

felel. 

2. Tilos egyénileg találkozni kiskorúval félreértésre okot adó helyen és körülmények 

között. 

3. Tilos kiskorúval egyedül maradni egy szobában éjszakára. Tilos egy ágyban, egy 

hálózsákban vagy kisméretű sátorban feküdni kiskorúval. 

3. Záró rendelkezés 

Jelen szabályzat 2017. évjúnius hó 5. napján lép hatályba. 

Kelt: Székesfehérvár, 2017. év május hó 30. napján 

Székesfehérvári Egyházmegye képviseletében: 

 



   

 

   

 

NYILATKOZAT 

 .. ., .  (intézmény neve) 

felnőtt korú tagja/munkatársa/önkéntese, akikre 18 éven aluli és/vagy sebezhető felnőtt van 

bízva, köteles vagyok minden olyan tudomásomra jutott, bárki által elkövetett cselekményt,  

amely a 18 éven aluliak és/vagy a sebezhető felnőttek testi, lelki, érzelmi, erkölcsi fejlődését 

veszélyezteti vagy az emberi méltóságát sérti, azonnal jelenteni az érintett intézmény, vagy 

aktuális program vezetőjének. 

Kelt: ……………………………………….  ……………év ……………………………… hó . napján,  

  

_______________________________ 

aláírás 

 

Fenti nyilatkozatot intézményünk minden munkatársa és a becsatlakozó új kollégák is 

aláírásukkal jelezve elfogadták, tartalmát magukra kötelezőnek tekintik. 

 

 

 

  



   

 

   

 

4. Gyermek –és ifjúságvédelmi alapfogalmak 

Rendszeres gyermekvédelmi támogatás:  

A települési önkormányzat jegyzője megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményre való jogosultságát szülői kérelem alapján. Kedvezményeket biztosít:  

Ingyenes étkezés, ingyenes tankönyv, a szociális nyári gyermekétkeztetésben való  

részvételre. 

HH-s és HHH-s tanuló fogalma:  

2014. november 4-ei hatállyal a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek fogalma  

és e tény fennállásának megállapítása, a „gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról” 

szóló törvényben került  

szabályozásra. 

Hátrányos helyzetű gyermek: az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult 

gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll: 

- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontjában a gyermeket együtt 

nevelő mindkét szülő, a gyermeket egyedül nevelő szülő, illetve a gyám legmagasabb iskolai 

végzettsége alapfokú- (az alacsony iskolai végzettség igazolása a kérelmen megtett önkéntes 

nyilatkozattal történik) 

- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontjában a gyermeket nevelő 

szülők bármelyike vagy a gyám a szociális törvény szerinti aktív korúak ellátására 

(foglalkoztatást helyettesítő támogatás vagy rendszeres szociális segély) jogosult vagy a 

kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig 

álláskeresőként tartotta nyilván a munkaügyi központ- (az alacsony foglalkoztatottság 

fennállását az eljáró hatóság ellenőrzi) 

- a gyermek az eljárás során felvett környezettanulmány szerint félkomfortos, komfort nélküli 

vagy szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan 

biztosítottak az egészséges fejlődéshez szükséges feltételek 



   

 

   

 

 

Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek: az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 

jogosult gyermek, aki esetében fenti három körülmény közül (alacsony iskolai végzettség; 

alacsony foglalkoztatottság; elégtelen lakókörnyezet, lakókörülmény) legalább kettő fennáll. 

A jegyzői gyámhatóság a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására irányuló 

eljárás során- az ügyfél erre irányuló kérelme esetén- megvizsgálja a hátrányos, halmozottan 

hátrányos helyzet fennállását is. 

Alapellátás:  

Önkéntes együttműködés a gyermekjóléti szolgálattal, magatartás és a családi problémák 

megoldása érdekében. 

Védelembe vétel: 

Hatósági eljárás. 

Ha a szülő vagy más törvényes képviselő a gyermek veszélyeztetettségét az alapellátások 

önkéntes igénybevételével megszüntetni nem tudja, vagy nem akarja, de alaposan 

feltételezhető, hogy segítséggel a gyermek fejlődése a családi környezetben mégis 

biztosítható, a Kormányhivatal Járási Hivatal Hatósági és Gyámügyi Osztálya a gyermeket 

védelembe veszi. A védelembe vétellel egyidejűleg a gyermek gondozásának folyamatos 

segítése és ellátásának megszervezése, a szülői nevelés támogatása érdekében a gyámhatóság 

a gyermek részére a Család-és Gyermekjóléti Központ esetmenedzserét rendeli ki, bevont 

segítőként lehetőség van a Család-és Gyermekjóléti szolgálat családsegítőjét bevonni a 

veszélyeztetettség okának megszüntetése érdekében. Az intézkedések, így különösen 

b) kötelezi a szülőt, hogy gyermekével keressen fel valamely családvédelemmel  

foglalkozó személyt vagy szervezetet. Intézkedik - az illetékes szervek bevonásával a  

gyermek egészségét veszélyeztető körülmények megszüntetéséről. Figyelmezteti a szülőt 

helytelen életvezetésének, magatartásának következményére, és felszólítja annak 

megváltoztatására, figyelmezteti továbbá a szülőt a jogkövetkezményre. 



   

 

   

 

A gyermekjóléti szolgálat kezdeményezheti a védelembe vételt elhanyagolás, éheztetés, 

bántalmazás esetén is. 

 

Érintettek: nem elkövetőről, vagy sértettről beszélünk, hanem egy egy ügy kapcsán érintett 

emberekről 

Kiskorú: “A továbbiakban - az általános jogszabályi értelmezéstől eltérően - kiskorún az 

intézményhez tartozó, ott megforduló, illetve közvetett és/vagy közvetlen módon intézményi 

szervezésű programon/rendezvényen részt vevő 18 év alatti fiatalt. A szabályzat 

rendelkezéseit a „külsős” kiskorú esetében is be kell tartani.” 

Sérülékeny felnőtt: “18 év feletti személy, aki fogyatékossága, életkora, betegsége vagy 

helyzete (alárendelt, kiszolgáltatott vagy kényszerhelyzet) miatt nem képes megvédeni 

önmagát valamilyen jelentős sérelem, kihasználás, durva bánásmód esetén, ezért fokozottan 

ki van téve bármilyen bántalmazás veszélyének.” 

Abúzús: “gyűjtőfogalom, visszaélést, bántalmazást vagy kényszerítést jelent, amelynek során 

az abúzust elkövető személy (bántalmazó) visszaél hatalmával, pozíciójával, és ennek 

következtében az abúzust elszenvedő személy fizikai, szellemi, érzelmi sérülést, hátrányt 

szenved vagy szenvedhet.” 

Határátlépés: Az ember joga, hogy saját határait (fizikai, szellemi, érzelmi) maga határozza 

meg. Aki ezeket a határokat nem tartja tiszteletben határátlépést követ el. Erre kizárólag 

egyetlen jogalap lehetséges: ha egy nagyobb jó vagy másnak a méltósága forog kockán. 

Minden más eset az abúzús első foka. Az a tény, hogy az iskolában fiatalemberekel gyerekekkel 

van dolgunk, akik nem minden eseteben képesek maguk felől dönteni ezt csak látszólag 

komplikálja.  

(Kiskorú) veszélyeztetése: ha a kiskorú nevelésére, felügyeletére vagy gondozására köteles 

személy e feladatából eredő kötelességét súlyosan megszegi, akkor azzal a kiskorú testi, 

értelmi, erkölcsi vagy érzelmi fejlődését veszélyeztetheti. A veszélyeztetés az abúzús egy 

formája. 



   

 

   

 

Bántalmazás, gyermekbántalmazás: “ha valaki testi-lelki sérülést, fájdalmat okoz egy 

gyermeknek, vagy a gyermek sérelmére elkövetett cselekményt nem akadályozza meg, illetve 

nem jelzi, noha tud róla, vagy szemtanúja.” 

 

Gyermekbántalmazás fajtái: “szexuális bántalmazás, fizikai bántalmazás, érzelmi és online-

térben elkövetett bántalmazás.” 

Észlelés: egyénnel, családdal, gyermekkel kapcsolatos bármely probléma érzékelése, melyhez 

már egy megismerő, feltáró folyamat is társul.  

Jel: = tünet, de nem egyenlő a problémával(diagnózis), a jel erőssége, jellege nem egyenlő, 

sem nem arányos a probléma jellegével, súlyával 

Jelzőrendszer: A gyermekvédelmi jelzőrendszer a gyermekjóléti szolgálatok által működtetett 

együttműködési rendszer az egészségügyi és oktatási intézményekkel, különböző 

hatóságokkal. Célja a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, a gyermekek 

veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése. A jelzőrendszer tagjai a köznevelési 

intézmények (nevelési-oktatási intézmény, a nevelési tanácsadó);  

Jelzési kötelezettség: a Gyvt. 17. § (2) bekezdés szerint a jelzőrendszeri tagok kötelesek 

jelzéssel élni a gyermek veszélyeztetettsége esetén a gyermekjóléti szolgálatnál, hatósági 

eljárást kezdeményezni a gyermek bántalmazása, súlyos elhanyagolása, más súlyos 

veszélyeztető ok fennállása esetén. A Gyvt. 135–136/A. §-ában foglalt rendelkezések a 

jelzőrendszeri tagoknak az adatkezelésre, beleértve a törvényben meghatározott szervnek, 

hatóságnak való továbbítást is, szerint kifejezett felhatalmazást adnak.  

Titoktartás: Az ilyen, jelzőrendszeri tagok közötti kommunikáció nem minősül az adattal való 

visszaélésnek, netán jogosulatlan adatkezelésnek, nyilvánosságra hozatalnak vagy 

adattovábbításnak. 

Hatósági eljárás: Gyámhatóság, rendőrség, ügyészség által lefolytatott eljárás 

Fegyelmi eljárás: Az intézmény diákja, dolgozója ellen indított nemperes eljárás. 



   

 

   

 

Etikai bizottság   Gyermek- és Ifjúságvédelem. Intézményünk szabályzatának vagy törvényi 

előírásoknak megsértése esetén etikai döntést igénylő (határátlépéses) esetekben ad tanácsot 

az egyszemélyi felelősséggel bíró vezetőnek. 

Etikai vétséget mérlegelő Tanács/ belső etikai tanács: 

Gyermekvédelmi team:  

A Gyermekvédelmi Team tagjai 

- A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős. Ő a csapat koordinátora és összefogója. Munkájának 

alapvető fontosságú része a GYT és annak javaslatai. 

- Az igazgatóhelyettesek. Az intézményt képviselik, annak fegyelmi ügyeit is intézik. Nekik van 

lehetőségük programokat meghatározni, és azok koordinálását a GYT javaslatai alapján 

formálni. Továbbá a nevelési igazgatóhelyettes egyféle ellenőrző / felügyelő funkciót is betölt 

a GYT-ben. 

- Iskolánk püspöki biztosa, aki segíti a csapatot, hogy a fenntartó legfőbb alapvetései mindig a 

középpontban maradjanak. 

- Az iskolai védőnő. A vizsgálatok és szűrések során nem csak könnyebben figyel fel fontos 

jelekre, hanem sok diák számára „bizalmi felnőtté” lehet  

- Iskolai szociális segítő. Mivel nem az intézmény foglalkoztatottja, ezért szabadabban jelezhet 

vissza a GYT működése kapcsán. Valamint mindennapi kapcsolatban van a külső gyermekjóléti 

szolgálatok képviselőivel. 

- Hitoktató és/vagy mentálhigiénés végezettségű kolléga. Több független szem többet lát. És 

fontos, hogy a GYT-ben mindkét nem is kellően képviselve legyen, hogy így több oldalról 

nagyobb érzékenységgel és figyelemmel lehessünk. 

- Az Intézményvezető kapcsolódik a GYT-hoz, de nincs minden megbeszélésen ott. 

A Gyermekvédelmi Team 

A Gyermekvédelmi Team egy szakmaközi team, ami kliens központúan, de kontextuális 

rendszerszemléletben igyekszik összehangolt stratégiát kidolgozni és végrehajtani 



   

 

   

 

mindennemű iskolai nevelési esemény kapcsán a személyes akut krízisektől a krónikus 

közösségi elhajlásokig. 

A GYT foglalkozik egyes diákok sajátos helyzetével, szükségleteivel, kihágásaival. A gyermek- 

és ifjúságvédelmi felelős beszámol minden jelzésről, ami hozzá befutott tanárok, szülők, vagy 

diákok részéről. A GYT segíti az ifjúságvédelmi felelőst az irányok meghatározásában, a 

nevelési igazgatóhelyettest a szükséges fegyelmi intézményi lépések kijelölésével, a lelkészt a 

további érintettek esetleges lelkigondozásában. Szükség esetén javaslatot tesznek az 

intézményvezetőnek is. 

A feldolgozott témák másik nagy csoportja nem csak egy-egy diákot érint (és az 

érintettségükön keresztül az egész közösséget). Akadt iskolákon átívelő feladat is. 

A GYT-nek elsődleges kliensei a diákok, de biztonságos növekedésüket segítő környezet 

kialakításához elengedhetetlen figyelembe venni a nevelőtestület mentálhigiénés állapotát is.  

 

Intézmény gyermekvédelmi céljának, orientációjának megfogalmazása 

 

Átfogó céljaink: 

MEGTARTÓ, A TAGJAIT TÁMOGATÓ KÖZÖSSÉG KIALAKÍTÁSA A KÖZÖS KERESZTÉNY 

ÉRTÉKEKRE ALAPOZVA  

AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS A KOMMUNIKÁCIÓ FEJLESZTÉSE A KÖZÖSSÉG TAGJAI KÖZÖTT 

A KONFLIKTUSOK RESZTORATÍV MÓDSZEREKKEL VALÓ MEGOLDÁSA 

A GYERMEKVÉDELMI ESETEK JELZŐRENDSZERÉNEK, PROTOKOLLJÁNAK ISMERETÉBEN NYÍLT, 

TISZTA KOMMUNIKÁCIÓ A KÖZÖSSÉG TAGJAI KÖZÖTT 

KÖZÖS TUDÁST SZEREZVE ERŐSEN EGYÜTTMŰKÖDNI, HOGY MAGUKÉRT, ÉLETÜKÉRT 

FELELŐSSÉGET VÁLLALÓ FIATALOKAT NEVELJÜNK, AKIK SIKEREIKET, GYŐZELMEIKET NEM A 

DIGITÁLIS TÉRBEN, HANEM A VALÓS MINDENNAPJAIKBAN KÉPESEK MEGÉLNI 

 



   

 

   

 

Általános: 

• tankötelezettség biztosítása 

• veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekek szűrése, ellátása 

• egészségnevelés 

• drogprevenció 

• bűnmegelőzés 

• szabadidős programok szervezése 

• családon belüli bántalmazás, elhanyagolás kezelése 

• digitális térben való jóllét támogatása 

 

 Szociális terület:  

• Hatékony kommunikáció eszközei ¬- pedagógusok képzése, tájékoztatása, bevonása 

• A családokkal folyó együttműködés rendszerszemléletű megközelítése – tudatos 
közösségépítés, mentalizáló közeg kialakítása 

• Dokumentációs rendszerek kiépítése, hatékony használata  

Gyermekvédelmi terület:  

• Gyermekbántalmazás (felnőtt általi, kortárs); 

• Nevelési kihívások a kamaszkorban (fegyelmezés, kamaszok kezelésének speciális 
módszerei); 

• Pályaorientáció; 

• Kamaszkori problémák kezelése (függőség, engedély nélküli eltávozás); 

• Szexedukáció; 

• Kommunikáció (segítő beszélgetés, erőszakmentes kommunikáció); 

• Aktivitás-, figyelem, magatartászavar felismerése, kezelésének módszerei; 

• Dokumentációs rendszerek hatékony használata a gyermekvédelmi területen; 

• Gyermekközösségek fejlesztése – kortárs segítés, mentorálás 

• Jogszabály/jogismeret aktualizálás.  

• ENSZ egyezmények. Szakmai etika kérdései. Önkéntesség. 

• intézményi jelzőrendszer közös kiépítése, működtetése. 

•  Gyermekbántalmazás prevenciója  



   

 

   

 

• Kiégés felismerése és kezelésének lehetőségei. 

• Elsősegélynyújtás. 

 

Fő feladatok, időtávok meghatározása: 

A megfogalmazott feladatokat az elkövetkező 3 tanévben szeretnénk megvalósítani (2021. 

augusztus- 2024. június között) 

2021. őszétől folyamatosan (gyermekvédelmi programterv szerint): 

• pedagógusok képzése, közös nyelv és elköteleződés kialakítása  

• mentalizáló közösség kiépítése 

• resztoratív konfliktuskezelési gyakorlatok 

• mindennapi konfliktus- és agressziókezelési, megelőzési lehetőségek megismerése 

• esetmegbeszélő csoportok 

• a gyermekvédelmi stratégia közös kialakítása, működtetése 

• a szülői közösség tájékoztatása, bevonása a gyermekvédelmi célok megvalósításába, 
szabadidős programok szervezésébe  

• a gyermekvédelmi feladatok megvalósulásáért felelős kollégák képzésének 
támogatása 

• intézményi struktúra fejlesztés feladatai 

•  jelzőrendszeri működés fejlesztés feladatai: A World Cafe módszertana + a módszer 
sajátélményű megélése során a gyermekvédelmi protokoll tervezetének kidolgozása 

•  veszélyeztetett gyerekekkel való foglalkozás feladatai 

• pedagógiai módszertani megújulás 

• tanulással kapcsolatos értékrend fejlesztése 

• általános szemléletfejlesztés 

 

Kiemelt feladatok az első tanévre (2021-2022): 

 

1. A mindszentys gyermekvédelmi tevékenységek felülvizsgálata 



   

 

   

 

2. Helyzetértékelésre válaszoló stratégia megalkotása 

3. A fenntartóval való egyeztetés a stratégia tervezetéről 

4. A gyermekvédelmi fogalmak, legfontosabb törvényi előírások és etikai elvárások 

megismertetése, elfogadtatása, beláttatása a teljes közösség tagjaival 

5. Eljárási protokoll megalkotása a bántalmazási esetek feltárása, kezelése érdekében 

6. A gyermekvédelmi folyamatokban közvetlenül résztvevő kollégák képzése, intézményi 

szerepkörükből adódó feladataik tisztázása, azok elvégzéséhez szükséges megfelelő 

információk és ismeretek átadása 

7. A teljes intézményi közösség bevonása a prevenciós folyamatba   

 

Megvalósítási terv kidolgozása 

- Fenti feladatok megvalósítását támogatja a KAPI gyermekvédelmi projektjében való 

intézményi részvételünk, mely során a képzéseken való részvétel és a kapcsolódó 

programok egy része szakmailag és anyagilag is támogatott. 

Ez a 2021-2022-es tanévre tervezett gyermekvédelmi feladatokat fedi le. 

- Az aktuális tanév stratégiai céljait támogató feladatokat, és az azért dolgozó 

felelősők körét,   mindig a gyermekvédelmi munkaterv tartalmazza. 

A 2021/2022-es év kiemelt feladatai: 

 

a) a resztoratív konfliktuskezelés elsajátítása -tantestületi tréningek- osztályfőnöki órák- 

protokoll- mindennapi használat 

b) „Mindszentys identitás” erősítése – közösségi programok, családok bevonása a 

mindennapjainkba: 

- közös zarándoklatok 

- „fehérasztalos” osztályprogramok 

- családos vetélkedők-  

Szabó Magda: Abigél 



   

 

   

 

„Halászat” teremtésvédelmi- fenntarthatósági játék  

- Családi nap – plébániai közösségek=szülők bevonásával -bemutatkozás, 
közös munka, közös időtöltés 

- személyes kapcsolattartás, kísérés -családlátogatások, fogadóórák, 
szülői értekezletek, nyílt órák 

- Szülők Akadémiája – programsorozat működtetése-  

Témák: Digitális mindennapok – Biztonságban az online térben (is) 

Budaörsi Kő-hegy növény- és állatvilága (szakértő szülők/a TÖB 
plébániai közösség vezetésével tervezett közös kirándulás) 

 

c) Prevenciós tevékenységek: 

- konzultációk, tanácsadás 

- mentálhigiénés csoportfoglalkozások szervezése (oszt. f., CSÉN) 

- lelki napok, gyakorlatok 

- kirándulások, táborok 

- képességfejlesztés 

- differenciált oktatás 

- pályaválasztási folyamat segítése 

- személyes, egyéni tanácsadás, beszélgetések 

- szakkörök, előadások  

- egészségvédő és mentálhigiénés programok szervezése – egészségnap, ökoiskolai 
programok, Teremtés hete 

- önkéntes kortárssegítés megszervezése 

- napközis foglalkozások – adventi családi kézműves, Márton-napi lámpás felvonulás, 
gyógy- és fűszernövények ismertetője, állatok napja-Szent Ferenc 

- iskolai étkezési lehetőségek 

- Családi nap szervezése a szülők- tanárok- diákok és plébániai közösségek 
együttműködésével 

d) Intervenciós tevékenységek: 

- felzárkóztató foglakozások 

- segítségre szoruló családok támogatása igény, szükség szerint 



   

 

   

 

- kapcsolattartás a Nevelési Tanácsadóval és a Család- és gyermekjóléti szolgálattal – 

részvétel a közös városi jelzőrendszeri megbeszéléseken, egyeztetés, jelzés konkrét 

esetekben, nyomon követés, egyeztetés az ellátási, támogatási folyamat során 

- Karizma Alapítvány eseti támogatásai 

- jelzőrendszer kidolgozása, működtetése a fizikai, lelki, szexuális, digitális térben való 

bántalmazások/visszaélések észlelése, jelzése, kezelése érdekében 

 

Az iskolai gyermekvédelmi célok megvalósításáért felel a gyermekvédelmi team (min.3fő) 

és az intézmény vezetője. 

- Ők létrehozzák a mindenkori éves képzési és programtervet 

- A kollégák bevonásával megszervezik a képzéseket, a gyermekeknek és a közösségnek 

rendezett programokat 

- Egyeztetnek a szülői munkaközösséggel 

- Kapcsolatot tartanak a szociális és gyermekvédelmi támogatórendszer intézményeivel, 

részt vesznek azok tájékoztató együttlétein 

- Folyamatosan képzik magukat 

- Vezetik a közösséget a támogató közösség kialakításának útján, bevonva a 

diákönkormányzat és a szülők képviselőit 

- Az intézményi folyamatokról tájékoztatják a fenntartót, és megismertetik, betartatják 

a fenntartói gyermekvédelmi elvárásokat, melyeket minden kolléga (újonnan érkező 

is) aláírásával elfogad, magára nézve kötelezőnek ismer el. 

- Létrehozzák közösségi projektek során az intézmény gyermekvédelmi stratégiáját és 

eljárásrendjét, melyet működtetnek és 2 évente felülvizsgálnak 

- Képviselik a mindennapokban a gyermekek érdekeit, támogatják a tehetségfejlesztési 

és felzárkóztatást segítő programok működését 

A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős feladatai 

- A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős segíti az iskola pedagógusainak gyermek- és 

ifjúságvédelmi munkáját.  



   

 

   

 

- Támogatja az iskola jelzőrendszer protokolljának működését, ismerteti annak lépéseit, 

támogatja a benne résztvevőket, majd időről időre kezdeményezi a felülvizsgálatát, 

működésének értékelését, 

- Az osztályokat felkeresve tájékoztatja a tanulókat arról, hogy milyen problémával, hol 

és milyen időpontban fordulhatnak hozzá, továbbá, hogy az iskolán kívül milyen 

gyermekvédelmi feladatot ellátó intézményt kereshetnek fel, 

- a pedagógusok, szülők vagy tanulók jelzése, a velük folytatott beszélgetés alapján 

megismert veszélyeztetett tanulóknál – a veszélyeztető okok feltárása érdekében – 

családlátogatáson megismeri a tanuló családi környezetét, 

- gyermekbántalmazás vélelme vagy egyéb pedagógiai eszközökkel meg nem 

szüntethető veszélyeztető tényező megléte esetén kezdeményezi, hogy az igazgató 

értesítse a gyermekjóléti szolgálatot, 

- a gyermekjóléti szolgálat felkérésére részt vesz az esetmegbeszéléseken, 

- a tanuló anyagi veszélyeztetettsége esetén kezdeményezi, hogy az iskola igazgatója 

indítson eljárást a tanuló lakó-, illetve ennek hiányában tartózkodási helye szerint 

illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál rendszeres vagy rendkívüli 

gyermekvédelmi támogatás megállapítása, szükség esetén a támogatás természetbeni 

ellátás formájában történő nyújtása érdekében, 

- az iskolában a tanulók és a szülők által jól látható helyen közzéteszi a gyermekvédelmi 

feladatot ellátó fontosabb intézmények (pl. gyermekjóléti szolgálat, nevelési 

tanácsadó, drogambulancia, ifjúsági lelkisegély telefon, gyermekek átmeneti otthona 

stb.) címét, illetve telefonszámát, 

- az iskola nevelési programja, gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatai 

keretében egészségnevelési, ennek részeként kábítószer-ellenes program 

kidolgozásának segítése, végrehajtásának figyelemmel kísérése; szükség esetén 

intézkedés megtételének kezdeményezése az iskola igazgatójánál, tájékoztatás 

nyújtása a tanulók, a szülők és a pedagógusok részére. 

A gyermekvédelmi feladatok az osztályfőnök és a gyermeket tanító pedagógusok által 

működnek a mindennapi együttlétek során. 

- ők segítik az analízis során visszajelzéseikkel a helyzetértékelést 



   

 

   

 

- ismeri a gyermekeket, szülőket, családokat, így kapcsolatot tartanak, rálátása van, 

visszajelez, tanácsot ad. 

- adatokkal, tapasztalatokkal szolgál a megjelenő gyermekvédelmi problémákkal 

kapcsolatban,  

- segíti a feltárási folyamatokat, jelzi a gyermek fejlődését veszélyeztető okokat 

- fejlesztő, felzárkóztató, tehetségfejlesztő foglalkozásokat tart 

- családlátogatásra megy 

- szülői értekezleteken, fogadóórákon tájékoztatja a szülőt 

- nyílt órákat tart 

- szabadidős programokat, kirándulást, tábort szervez 

- figyelemmel kíséri, támogatja a nehéz helyzetű tanulókat 

- igyekszik megismerni a rábízott gyermekek életét, szokásait, pályaválasztási céljait, 

szükségleteit 

- észleli a tanulmányi eredmény romlását, vizsgálja az okait 

- együttműködik a gyermekvédelmi felelőssel és a gyermekjóléti szolgálat 

munkatársaival 

- jelzi, ha pedagógiai úton nem tudja kezelni a helyzetet, nem tud segíteni 

 

• a gyermekvédelmi munkát támogatja a fejlesztőpedagógus 

- kétszemélyes vagy kiscsoportos kapcsolatban van módja a gyermekkel beszélgetni 

- szoros kapcsolatot tart az osztályfőnökökkel és a nevelési tanácsadó szakembereivel 

- segíti a tehetséggondozást, felzárkóztatást 

- támogatja a pályaválasztási folyamatot 

• iskolai védőnő feladatai: 

- a betegségekkel, higiéniával, egészségmegőrzéssel kapcsolatos tájékoztatások, 

- figyelemfelhívó tevékenységek, programok szervezése, 

- a helyes fogmosás megtanításától kezdve, a gyermek higiénéjével kapcsolatos 

szülőknek szóló tájékoztatókon keresztül a gyermekek egészségügyi vizsgálatai 

- a megbetegedésekkel kapcsolatos teendők, 

- a járványügyi intézkedések, 



   

 

   

 

- valamint az együttműködések más gyermekvédelmi és egyéb egészségszolgáltatási 

tevékenységet végző szervekkel/személyekkel. 

 

8. Értékelés, minőségbiztosítás 

A fenti célok elérését, a feladatok megvalósulását minden tanév végén a gyermekvédelmi 

beszámoló elkészítése során értékeljük. Ehhez kérjük a szülői közösség, a diákönkormányzat 

és az osztályfőnökök visszajelzését is. Az ezek alapján készített helyzetelemzésről a 

gyermekvédelmi team vezetője egyeztet az igazgatóval, majd visszajelzést ad a tantestület 

számára. Itt közös gondolkodás során megfogalmazásra kerülnek a fejlesztendő területek és 

az ehhez rendelt új célok, feladatok. Ennek ideje minden évben a tanévzáró értekezlet. 

  

- Fenntartói jóváhagyás 

 

Fenntartó megismeri, véleményezi és amennyiben egyetért vele, elfogadja és a támogatja a 

stratégia megvalósítását. 

 

 

Budaörs, 2022. június 15.     Pintér Anasztázia 

        Igazgató 

  



   

 

   

 

 

Az intézmény fenntartója a Székesfehérvári Egyházmegye a Mindszenty József Római 

Katolikus Óvoda és Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola stratégiai tervében 

foglaltakat megismerte, véleményezte és elfogadja. 

 

Székesfehérvár 2022. ………………… …………….. 

Székesfehérvári Egyházmegye képviseletében: 

        Spányi Antal 

        Megyéspüspök 

 

 

 

  



   

 

   

 

 

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 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. 

❖ 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. Az idei évben C épületünk és a hátsó 

udvarunk felújítása is elkezdődik, így az építkezés is meghatározza óvodai életünket. 

Költözés, csoportösszevonások, udvari játék-fegyelmezettséget, pontos tervezést, egymás 

segítését követeli tőlünk.  



   

 

   

 

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 2022. szeptember 1-jén fenntartói engedéllyel:142 fő  

(ebből 1 fő SNI-s, aki 2 főnek számít). Számított létszám ez alapján:143 fő 

 

 

2.2 Gyereklétszámok alakulása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Személyi feltételek 

 

2.3.1 Humán erőforrás 

 

Óvónő               10 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       24  

 

 

 

 

 

Csoport neve (foka) létszám HH/HHH SNI 

Cica (középsőcsoport) 23   

Bárány (középsőcsoport) 20   

Maci (nagycsoport) 21  1 

Katica (nagycsoport) 19   

Lurkó 1 (nagycsoport) 20   

Süni (kiscsoport) 21   

Méhecske ( kiscsoport) 18   

Összesen 142  1 



   

 

   

 

2.3.2 A nevelőtestület profilja 

 
Sorszám Név Beosztás 

1.  

 

Béresné Dajka Katalin óvodapedagógus - 

óvodavezető 

2.  Soltai Anna óvodapedagógus hallgató 

3.  Lengyel Julianna (tartósan távol) óvodapedagógus 

4.  Varjasi Istvánné óvodapedagógus 

5.  Pálfay Katalin (Gyes) 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.  Obreczán Éva dajka 

23.  Csiki Ferencné dajka 

24.  Koltai Krisztina dajka 

25.  Kovácsné Ábrahám Andrea dajka 

26.  Bíró Enikő óvodatitkár 

27.  Tagscherer Péter karbantartó 

28.  Iglódi Péterné konyhai dolgozó 

 

 

A 2022-23-as nevelési évtől 4 új kolléga érkezését várjuk: 1 óvodapedagógus anyagi okok miatt 

más intézményben folytatja tovább a munkát, 1 óvodapedagógus nyugdíjba vonul, nem kívánja 

folytatni a munkát. 1 óvodapedagógus anyai örömök elé néz, 1 óvodapedagógus betegség miatt, 

tartósan táppénzre kényszerül. A 4 álláshelyre eddig 3 jelentkező volt, egyikőjük a 2 körös 

interjú után, alkalmatlannak bizonyult a feladatra. A másik kolléga óvodapedagógus jelölt, 3. 

évét kezdi a főiskolán, alkalmas a feladatra, szeretnénk alkalmazni. A harmadik kolléga 

óvodapedagógusként érkezik másik óvodából. A kollégák hitéletüket gyakorló, elkötelezett 

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

hanem második családként tekintsünk egymásra.  

 

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

mindegyikét óvodapedagógus irányítja. Szeptembertől összevonásokkal, gyermekfelügyelettel 

tudjuk csak megoldani az egésznapos óvodai ellátást. 4 csoportban 2 óvodapedagógus és egy 



   

 

   

 

dajka látja el feladatát. 2 csoportban egyelőre 1 óvodapedagógushallgató és 1 dajka van 

állományban. A hét csoport munkáját 2 pedagógiai asszisztens segíti, akik szeptembertől a 

hiányzó óvodapedagógusokat helyettesítik, délutáni gyermekfelügyelettel. 

A 2022-23-as nevelési évben 2 kiscsoportot indítunk, a pedagógiai asszisztensek elsősorban az 

ő munkájukat segítik (Ezekben a csoportokban 1-1- óvónéni van)  

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

Cica, Méhecske. Előkészítő csoportunk a Lurkó nevet viseli. Csoportjaink létszáma 18 és 25 

között mozog. 

 

Alapterület-létszám adatok         

 

 
Csoport neve Alapterület Felvehető 

gyereklétszám 

Jelenleg 

tényleges 

Jelenleg 

számított 

Maci  52,85 m2 25 21 22 

Süni  43,42m2 21 21 21 

Cica  55,79 m2 25 23 23 

Bárány  45,15 m2 22 20 20 

Katica  46,77 m2 23 19 19 

Méhecske 44,07 m2 22 18 18 

Lurkó 1 50, 6 m2 25 20 20 

Összesen 338,65 m2 163 142 143 

 

 

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 

Soltai Anna 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 

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

Varjasi Istvánné 11.00-17.30 7.00-13.30 11.00-17.30

  

7.00-13.30 

C épület     

Fülöp Katalin 7.00-13.30 10.00-16-30 7.30-14.00 11.00-16-30 



   

 

   

 

 
Név Csoport/hely 1.hét 2.hét 

Széll Ildikó Lurkó 10.00-18.00 6.00-14.00 

Obreczán Éva 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 

Koltai Krisztina Méhecske 10.00-18.00 6.00-14.00 

Kovácsné Ábrahám 

Andrea 

Maci 6.00-14.00 10.00-18.00 

Iglódi Péterné 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. 

 

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  

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. 

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

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

Lengyel Julianna( tartósan távol) 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 

Horváthné Oláh Erika 10.00-16.30 7.30-14.00 10.30-17.00 7.30-14.00 

 

 

    



   

 

   

 

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, melyeknek mentén az önkormányzat segíti az 

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

önkormányzattal.     

 

 

 óvodánk jól felszerelt, a törvényi előírásoknak megfelelő eszköztárral rendelkezik. 

 az óvoda hátsó udvarán lévő, 10 éves játszótér alkatrészei korhadásnak indultak, a 

jelzést megtettük, így a felújítással az az udvarrész megújul. 

 Az első udvaron a játszóvár kopó részei cserére szorulnak. 

 A WIFI hálózat kiépítése megtörtént, az irodai számítógépek cserére kerültek, 1 

laptopot is igényeltünk. 

 irodaszerek, szakmai anyagok beszerzése folyamatos. 

• 3. Csoportok szervezése 

 

Cica csoport (középső csoport) 23 fő 

Óvodapedagógusok: Muhi Éva 

   Füzesi Szilvia 

Dajka:    Obreczán Éva 

 

 

Bárány csoport (középső scsoport) 20 fő 

Óvodapedagógusok: Horváth Katalin 

Posovszky Józsefné-Márta 

Dajka:   Csiki Ferencné-Katalin 

 

 

Maci csoport (nagy csoport) 21 fő 

Óvodapedagógusok: Tóth Andrásné 

új kolléga érkezéséig óvónői helyettesítés Fülöp Katalin 

Dajka:    Kovácsné Ábrahám Andrea 

 

Méhecske (kiscsoport) 18 fő 

Óvodapedagógusok: Tóth Ibolya 

   Varjasi Istvánné 



   

 

   

 

Pedagógiai asszisztens: Tövissi Mária Magdolna 

Dajka:    Koltai Krisztina 

 

Katica csoport (nagycsoport) 19 fő 

óvodapedagógusok: Jankovichné Csambalik Margit 

   új kolléga Soltai Anna 

Dajka:    Köcse Veronika 

 

Süni csoport (kiscsoport) 21 fő 

óvodapedagógusok: Zentainé Tömördi Gabriella 

Lengyel Julianna tartósan beteg kolléganő helyett Szűcs Zsuzsanna pedagógiai asszisztens 

Dajka:   Nagyné Magony Bernadett 

 

Lurkó csoport (nagycsoport) 20 fő 

óvodapedagógusok.  Berekszászi Imréné-Erzsike 

   Horváthné Oláh Erika 

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 2022-23-es nevelési év rendje 

 

Az óvodai nevelési év 2022. szeptember 1-től 2023. augusztus 31-ig, a szorgalmi időszak 2022. 

szeptember 1-től 2023. május 31-ig tart. 

Az iskolai őszi szünet: 2022. október 29-től 2022. november 6-ig tart. Ügyeletet tartunk.  

Az iskolai téli szünet: 2022. december 22-től 2023. január 2-ig tart. Ez időszak alatt óvodánk 

zárva tart. 

Az iskolai tavaszi szünet: 2023. április 6-től 2022. április 11-ig tart. Ügyeletet tartunk. 

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

tartunk. 

 

4.1 Nevelés nélküli munkanapok: 

 

 2022. szeptember 23. Szent Gellért nap: (Egyházmegyei pedagógus nap) 

 2022. október 15, szombat munkanap-pályázaton elnyert kihelyezett továbbképzés 

KAPI 

 2022. december 22, 23 – leltározás, lelki nap 

 2023.április 6-nagyböjti lelkinap 

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 (2023. június 19-július 24-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 2022-23-as 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 

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 legkevésbé 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 2022-23-as nevelési évben 

óvodánk szervezi. Ezt a szakmai napot november végére szervezzük. 

7. Nevelési értekezletek  

 

7.1 Nevelőtestületi értekezletek: 

 

• évnyitó értekezlet-augusztus 30 kedd 10.00 óra 

• félévértékelő értekezlet-2023. január vége 

• évzáró értekezlet: 2023. június 16 péntek.  

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, betegsége miatt Jankovichné Csambalik Margit kolléganőt 

kértem fel a gyermekvédelmi feladatok végzésére. 

• 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 fejlesztette heti 

1 órában, terem hiányában idén nem valósul meg a fejlesztés. 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 

• Tündik Tamás okleveles táncpedagógus 

 

Városunk, környékünk nevezetességeinek megismerése 

 

• Kirándulás a Kőhegyre, Kálvária-dombra 

• Törökugrató-séta 

• Kirándulás a budakeszi Vadasparkba 

• Kamaraerdő-Hosszúréti patak 

• Törökbálint Tópark 

• Kertészeti Egyetem arborétuma 

 

 

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) 

Jankovichné Csambalik Margit Béresné-Posovszky 10 

Berekszászi Erzsébet Béresné-Jankovichné 11 

Nyitrayné H Krisztina Béresné-Posovszky 03 

Horváthné Oláh Erika Béresné-Horváth 12 

Horváth Katalin Béresné-Zentai 10 

Muhi Éva Béresné-Posovszky 02 

Posovszky Józsefné Béresné-Zentai  01 

Tóth Ibolya Béresné-Horváth 11 

Zentainé T.Gabriella Béresné-Posovszky 05 

Tóth Andrásné Béresné-Jankovichné 02 

Füzesi Szilvia Béresné- Zentai 01 

Varjasi Istvánné Béresné-Horváth 09 

Soltai Anna Béresné-Jankovichné 09 

  

 

 

Terület Szempont Határidő Ellenőrzés Megjegyzés 

Tanügyi 

dokumentumok 

Előírásoknak való 

pontos, naprakész 

megfelelés 

2022. szept.- 

október 

óvodavezető 

óv.vez.helyet

tes 

dokumentumok vizsgálata 

Csoport 

dokumentumai 

Pontos, naprakész 

vezetés 
folyamatos 

óvodavezető 

óv.vez.helyet

tes 

csoportnapló, mulasztási 

napló, éves ütemterv 

Munkaidő és 

szabadság 

nyilvántartása 

Pontos, naprakész 

vezetés 

2022. október 

2023. április 

óvodavezető nyilvántartás vizsgálata 



   

 

   

 

 

 

Program-eseményfelelősök 

 

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 

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 
2023. január. 15. óvodavezető szakvélemények 

Pedagógiai 

munka 
Csoportlátogatások évente 2 alkalom óvodavezető dokumentáció, 

foglalkozások látogatása 

A gyermekek 

fejl.nyomon 

követése 

Pontos, naprakész 

vezetés 

(bemenet-kimenet) 

Folyamatosan 
óvodavezető, 

óv.vez 

helyettes 

fejlettségmérő lapok, 

személyiséglapok 

Partnerek 

mérések, 

elégedettség 

vizsgálat 

2022. november 
óvodavezető-

helyettes 
kérdőívek 

Tűz és 

munkavédelem 

tűzvédelmi szemle, 

tűzriadó, 

balesetvédelem 

2022 aug.  

   2023. márc. 

óvodavezető 

tűz- és 

munkavédel

mi megbízott 

jegyzőkönyvek 



   

 

   

 

Tóth Andrásné 

Zentainé T.Gabriella 

Berekszászi Imréné 

Horváthné Oláh Erika 

 

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

 

Horváth Katalin  

Füzesi  Szilvia 

Béresné Dajka Katalin 

 

Dekoráció, ünnepek kellékeinek beszerzése: 

Muhi Éva 

Posovszky Józsefné 

Jankovichné Csambalik Margit 

 

Gyermekrajzpályázatok: 

 

Tóth Andrásné 

 

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 

Jankovichné Csambalik Margit 

 

 

Egyházi ünnepek szervezése: 

Béresné Dajka Katalin  

 

 

Kézműves csoport: 

Tóth Andrásné 



   

 

   

 

Posovszky Józsefné 

 

Ének-zene munkacsoport: 

Zentainé Tömördi Gabriella 

Horváth 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 2022-23-as nevelési évre szóló munkatervet a nevelőtestület 

a mai napon elfogadta. 

A Szülői Közösség képviselői a benne foglaltakkal egyetértettek. 

 

Budaörs, 2022. augusztus 22. 

      Ph.  …………………………………… 

         Béresné Dajka Katalin 

    óvodavezető 

 

Név Aláírás 

1. Horváthné Oláh Erika  

2.  Berekszászi Imréné  

3.  Muhi Éva  

4. Horváth Katalin  

5. Posovszky Józsefné  

6. Tóth Ibolya  

7. Tóth Andrásné  

8. Füzesi Szilvia  

9. Zentainé Tömördi Gabriella  

10. Lengyel Julianna ( tartósan távol) 

11. Nyitrayné Hajdu Krisztina  

12. Jankovichné Cs. Margit  

13. Fülöp Katalin  

14. Varjasi Istvánné  

 

Aláírásommal igazolom, hogy a 2022-23-as nevelési év munkatervét megismertem és az 

abban foglaltakkal egyetértek. 

…………………………………………………………. 

      Dr. Berzicza Eszter -SZMK elnök 

 



   

 

   

 

1.melléklet 

 

 Eseménynaptár a 2022/2023-as nevelési évre 

Dátum Esemény megnevezése Felelősök 

Szeptember 

   

1.  Veni Sancte Székesfehérvár 15.30 Béresné 

01-30. kiscsoportosok beszoktatása Zentainé, Tóth, Tövissi, Szűcs, 

Béresné 

minden szerda óvónői megbeszélés- Béresné, Zentainé 

hónap 2. szerdája BECS értekezlet Zentainé 

10 Kőhegyi kápolna búcsúja-részvétel a 

szentmisén 

 

22 Európai Autómentes nap Méhecske 

23. péntek Szent Gellért nap –Székesfehérvár-nevelés 

nélküli munkanap 1. 

Béresné 

26 Tiszta hegyek napja Süni 

 Szülői értekezletek óvónők 

30. A népmese napja óvónők 

Október 

minden szerda óvónői megbeszélés-  Béresné 

 hónap 2. szerdája BECS értekezlet Zentainé 

4 Állatok világnapja- Zöldóvoda projektnap 

Kutyás bemutató  

Katica 

tervezés alatt Látogatás a Mindszenty iskola 1. 

osztályosainál 

Horváthné, Tóth, Berekszászi, 

Jankovichné, Zentainé 

4-10 A világűr hete Cica 

12 Endrődi Ági műsora-Állatok világnapja 

projekt 

 

15 szombat munkanap-2. nevelés nélküli munkanap  

folyamatos Látogatás az iskolákban- első osztályosok 

látogatása 

Horváthné,Tóth, Berekszászi, 

Jankovichné, Zentainé 

okt.29-nov.6 Őszi szünet-ügyelet Béresné 

November 

minden szerda óvónői megbeszélés Béresné, Zentainé 

2.szerda BECS értekezlet  Zentainé 

+11.péntek Márton nap-megemlékezés Márton 

püspökről- 

Béresné,nagycsoportok 

nov. 28 hétfő első gyertyagyújtás ( Katica csoport) Jankovichné 

 Szállást keres a Szent család ( Maci 

csoport) 

 Béresné 

 Szakmai nap egyházmegyei óvodáknak  Béresné 

December 

tervezés alatt adventi vásár Szmk, Zentainé 

5 második gyertyagyújtás ( Süni csoport) Béresné, Zentainé 



   

 

   

 

6.kedd Jön a Mikulás! Emlékezzünk Miklós 

püspökre 

Béresné 

minden szerda óvónői megbeszélés Béresné 

2.szerda BECS értekezlet Zentainé 

12 3. gyertyagyújtás az ebédlőben (Lurkó 

csoport) 

Berekszászi, Horváthné 

 Óvodás adventi mise Béresné 

14 Endrődi Ági-Karácsonyi angyalok műsora  

19 4.gyertyagyújtás ( Maci csoport) Béresné, Tóth 

 4.osztályosok betlehemes játéka Béresné, Csányi 

22-23 Leltározás, lelki nap, 3-4 nevelés nélküli 

munkanap 

Béresné 

Január 

6.péntek 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 

27,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 

17 péntek Farsang minden csoport 

22 Hamvazószerda  

23,24 lelkigyakorlat pedagógusoknak  

Március 

   

14.kedd Talpra magyar!-ünnepi műsor az óvoda 

udvarán 

Béresné, nagycsoportok 

minden szerda óvónői megbeszélések-  Béresné 

2.szerda BECS értekezlet Zentainé 

 Szülői értekezletek Béresné, minden 

óvodapedagógus 

22 A víz világnapja- Zöldóvoda projektnap Bárány 

 Gergelyjárás- a Herman iskola műsora  Béresné 

 Nyílt napok az általános iskolákban Béresné 

Április 

minden szerda óvónői megbeszélések- Béresné 

2.szerda BECS értekezlet Zentainé 

9 Húsvét  

6 csütörtök nevelés nélküli munkanap 5.  

6-11 Tavaszi szünet az iskolákban 5-6 nevelés 

nélküli munkanap.  

 

22 A Föld napja-virágültetés a virágládákba- 

Zöldóvoda projektnap 

Lurkó  

 iskolai beiratkozás Béresné 



   

 

   

 

 Óvodai beiratkozás Béresné 

Május 

5 péntek Anyák napja óvodapedagógusok 

minden szerda óvónői megbeszélés- Béresné 

3.szerda BECS értekezlet Zentainé 

13 Madarak és fák napja-Zöldóvoda 

projektnap 

Maci 

május hónapban óvodai kirándulások- Alcsúti arborétum, 

Martonvásári arborétum, Normafa, Katica 

tanya, Poroszló-Tisza tavi Ökocentrum, 

Budakeszi Vadaspark, Állatkert, Dinnyés 

Várpark 

Béresné 

26 péntek Gyereknap az óvodában Béresné, nevelőtestület 

Június 

5 Környezetvédelmi világnap Bárány-Cica 

minden szerda óvónői megbeszélés Béresné 

2.szerda BECS értekezlet Zentainé 

14 szerda ballagás, búcsúztatás –évzáró mise, Te 

deum 

Béresné 

8. vasárnap Úrnapja, virágszőnyeg Béresné 

16 péntek munkatársi, nevelőtestületi évzáró 

értekezlet  

Béresné 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

   

 

 

 

2.melléklet 

 

ZÖLD MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERV 

2022 - 2023 

 
 

Munkaközösség vezető:  

• Posovszky Józsefné-Márta 

 

Munkaközösség tagok:  

• Béresné Dajka Katalin 

• Zentainé Tömördi Gabriella 

• Muhi Éva 

• Füzesi Szilvia 

• Berekszászi Imréné 

• Tóth Ibolya 

• Horváthné Oláh Erika 

• Tóht Andrásné 

• Jankovichné Csambalil Margit 

• Horváth Katalin 

• Lengyel Julianna 

 

 

 

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 2022. 09. 07. 10.00 óra. 

A 2022 szeptemberi időszakban harmadszorra pályázunk a Zöldóvoda 

címre, melynek sikeressége esetén az Örökös Zöldóvoda cím elérése a 

cél. 

 

ZÖLD ESEMÉNYNAPTÁR 
 

 

EURÓPAI AUTÓMENTES NAP 

2022. 09. 22. 

Célja: Rávegye a rendszerint autóval munkába, iskolába 

vagy kikapcsolódni járó polgárokat, hogy az 

Felelősök:  

Méhecske csoport 

 

Határidő: 



   

 

   

 

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. 

 

 2022. 09. 15. 

 

A TISZTA HEGYEK NAPJA 

2022. 09. 26. 

Célja: Felhívni a figyelmet környezetvédelem 

fontosságára, számos más világnap mellett.  

Feladata: Kirándulás, hulladékgyűjtés a Kálvárián, 

Kő-hegyen. 

 

Felelősök: 

Süni csoport 

 

Határidő: 

2022. 09. 19. 

 

ÁLLATOK VILÁGNAPJA 

2022. 10. 04. 

Célja: Minden élőlény tiszteletére nevelés. 

Feladata: Ok – okozati összefüggések megláttatása: a 

természeti környezetben minden élőlénynek helye van. 

 

Felelősök: 

          Katica csoport 

 

Határidő: 

2022. 09.27. 

 

A VILÁGŰR HETE 

2022. 10. 04 – 10. 

 

Célja: Űrkutatás békés felhasználása. 

Feladata: Ismerkedés a világűrrel, Nappal, Holddal, 

Bolygókkal. 

 

Felelősök: 

Cica csoport 

 

Határidő: 

2022. 09.27. 

 

A VÍZ VILÁGNAPJA 

2023. 03. 22. 

 

Célja: Óvni, védeni környezetünket, ezen belül a Föld 

vízkészletét. 

Feladata: Felhívni a figyelmet a környezettudatos 

életre, a víz fontosságára, védelmére. 

 

Felelősök: 

Bárány csoport 

 

Határidő:  

2023. 03. 16. 

 

A FÖLD NAPJA 

2023. 04. 22. 

 

Felelősök: 

Lurkó csoport 

 



   

 

   

 

Célja: A környezetvédelem iránti elkötelezettség 

megalapozása. 

Feladata: Mit tehetünk közvetlen környezetünk 

rendjének és tisztaságának fenntartásában, óvásában. 

 

Határidő: 

2023. 04. 15. 

 

MADARAK ÉS FÁK NAPJA 

2023. 05. 13. 

 

Célja: A természetvédelem iránti elkötelezettség 

alapozása. Emberi gondoskodás jelentősége a madár 

élőhelyek és a fák védelméért.   

Feladata: Közvetlen tapasztalatok szerzése. 

 

 

Felelősök: 

Maci csoport 

 

Határidő: 

2023. 05. 05. 

KÖRNYEZETVÉDELMI VILÁGNAP 

2023. 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: 

       Bárány-Cica csoport 

 

Határidő: 

2023. 05. 29. 

 

 

Budaörs, 2022. 08. 12.      Posovszky Józsefné 

       Zöldóvoda munkaközösség vezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

   

 

 

 

3.melléklet 

ÖNÉRTÉKELÉSI TERV 2022-2023 

 

2021-2022 nevelési év értékelése  

• A pandémiás helyzet, a csoportbezárások, a pedagógusok és gyermekek nagylétszámú 

megbetegedései miatt az előző évben tervezett pedagógus önértékeléseket a tervezett 

módon, ütemezésben nem tudtuk megvalósítani. 

 

Pedagógus önértékelések ütemezése 2022 – 2023 

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. A dokumentumok feltöltése az informatikai felületre. 

3. A „jó gyakorlatok” bemutatásának folytatása. 

4. Vezetői önértékelés elvégzése 

 

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 2022-2023 

1. 
Béresné Dajka 

Katalin 

Zentainé Tömördi 

Gabriella  

Nyitrayné Hajdu 

Krisztina 
Horváth Katalin szeptember 

2. 
Zentainé Tömördi 

Gabriella 

Béresné Dajka 

Katalin 

Posovszky 

Józsefné 

Jankovicné Cs. 

Margit 
október 

3. Horváth Katalin 
Béresné Dajka 

Katalin 

Zentainé Tömördi 

Gabriella 

Posovszky 

Józsefné 

október 

 

4. 
Jankovichné 

Csambalik Margit 

Béresné Dajka 

Katalin 

Zentainé Tömördi 

Gabriella 

Berekszászi 

Imréné 

november 

 

5. 
Nyitrayné Hajdu 

Krisztina 

Béresné Dajka 

Katalin 

Zentainé Tömördi 

Gabriella 

Jankovichné Cs. 

Margit 
november 

6. 

 
Posovszky Józsefné 

Béresné Dajka 

Katalin 

Zentainé Tömördi 

Gabriella 
Horváth Katalin február 

7. Füzesi Szilvia 
Béresné Dajka 

Katalin 

Zentainé Tömördi 

Gabriella 
Muhi Éva március 

8. Tóth Ibolya 
Béresné Dajka 

Katalin 

Zentainé Tömördi 

Gabriella 
Horváth Katalin április 

 

Budaörs, 2022. augusztus 22. 

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, 2022. 08. 22. 

       ………………………………………… 

     Jankovichné Csambalik Margit-óvodapedagógus 

megbízott gyermekvédelmi felelős 
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1. 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 2022. 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: 6 fő  

 

Pedagógusok Dajkák 
Pedagógiai 
asszisztens 

Konyhai 
alkalmazott 

Irodai 
alkalmazott 

Karbantartó 
Rehabilitációs 
járadékon lévő 

 
1 tagintézmény 

vezető 
Összesen 4 

óvodapedagógus  

2 1 1 1 - - 

3 fő 2 fő - - 1 - - 

Óvodapedagógus és takarítói alkalmazott munkakör betöltése megtörtént (végzős hallgató, 

gyakornoki státuszban) 

 

 

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 2 2 -  4 

férfi - - - - - 

Ebből Gyesen 

van:   
- 1 - - 1 

Összesen:   1 1 - 1 4 

Beosztás: 
vezető - 1 - - 1 

óvodaped. 1 3 - 1 5 

Összesen:   1 2 - 1 4 

Szakvizsgázott   1 2 -  3 

Két, több 

diplomás  
- 1 -  2 

 

A nevelési évben minősítésre jelentkező pedagógusok: 

2 Óvodapedagógus 

 

 

 

  



   

 

   

 

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, januárig pedagógiai 

asszisztens 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. beosztásban dolgoznak.  

Óvodapedagógus: Egy fő januárig, a képesítés megszerzéséig pedagógiai asszisztensként 8 

órában dolgozik. Januártól a képesítés megszerzése után, szakképzett óvodapedagógusként. A 

munkaidő ennek függvényében változhat. 

 

A beosztást és helyettesítéseket a tagintézmény-vezető készíti el. 

 

Dajkák: heti munkaideje 40 óra heti váltásban. 6.00-tól -14.00-ig, illetve 09:00-tól 17:00-ig. 

A munkabeosztás és helyettesítés a tagintézmény-vezető feladata. 

 

Konyhai dolgozó: A konyhai dolgozó feladatait az irodai adminisztrátor látja el, négy órában, 

(10:00-14:00-ig) így teljes munkaidőben dolgozik. 

 

Irodai alkalmazott: heti munkaideje 20 óra, 8.00-tól 10:00-ig, valamint 14:00-16:00-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 ’22-’23-es nevelési évben a következő munkálatok, 

fejlesztések válnak aktuálissá.  

A megnövekedett épület területe miatt a többletparkoló létesítése továbbra is aktuális feladat, 

melynek kialakítására a martonvásári önkormányzat polgármestere tett ígéretet. 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. 

Szükséges volt az óvoda helységének tisztasági festése. Ezek a munkálatok a nyári időszakban 

megvalósultak. 

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, postaláda, szeretnénk 

eszközölni. Ebben a nevelési évben az elhasználódott linóleum cseréje, valamint, lehetőség 

szerint a gyermekfektetők cseréje vált szükségessé. 

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

tekintettel. 

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 lehetőség szerint bővítjük frissítjük.   

 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, melyeknek mentén az önkormányzat segíti az 

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

önkormányzattal.     

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

történik. 

 

2. Csoportbeosztások 

 

Napsugár csoport (jelenleg 22 fő) 

 

 

 

Óvonénik:   Cseh-Szombathy Orolya 

    Milichovszky Julianna Zita 

 Dajka néni:  Rizmajer Erzsébet (szakképzett dajka) 

 

 Szivárvány csoport (22 fő) 

 

Óvónénik:  Kupi Mariann (óvodapedagógus, szakvizsgával nem rendelkező, 

 tagintézmény-vezető) 

Dajkanéni:  Onody Zoltánné (szakképzett dajka) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

   

 

3. 2022-2023-as nevelési év rendje 

 

Az óvodai nevelési év 2022. szeptember 1.-től 2023. augusztus 31. ig. tart. A szorgalmi időszak 

2022. szeptember 1.-től 2023. június 2.-ig tart.  

 

Iskolai őszi szünet:  2022. október 29.-tól, 2022. november 6.-ig 

Iskolai téli szünet:  2022. december 21.-tól 2023. január 3.-ig 

Iskolai tavaszi szünet:  2023. április 06.-től 2023. április 11.-ig 

 

(Az őszi szünet ideje alatt ügyeletet írunk ki.) 

 

Szombati napok a nevelési évben: 

 

4.1. Nevelés nélküli munkanapok: 

 

❖ 2022. 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 

 

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. 

 



   

 

   

 

6. Pedagógiai terv 

 

A 2022-2023-as 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, 

annak haladéktalan és mielőbbi pótlását 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. 

 

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.  

 

7. Továbbképzések 

 

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

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

részt.  

A Katolikus Pedagógiai Intézet által szervezett továbbképzéseken való részvétel. 

 

 

Fejlesztendő feladatok: 

 

❖ Továbbra is folyamatos és állandó 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.  

❖ 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. 

 



   

 

   

 

8. 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. 

 

8.1. 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. 

 

8.2. 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. 

 

8.3. 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. 

 

8.4. 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.  

 

 

8.5. 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 2022./2023. 

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 

Lelki napok 

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: Kupi Mariann, Cseh-Szombathy Orsolya 

❖ BTMN-es gyermekek ellátása-szükség szerint szakszolgálaton keresztül. 

 Logopédiai foglalkozás a szakszolgálaton keresztül. Minden héten heti egy-két alkalommal a 

délelőtt folyamán.  

 

8. Kapcsolattartás más intézményekkel. 

 

A kapcsolattartás tartalmi 

elemei: 
Intézményi kapcsolattartók 

Fenntartói 

kapcsolattartók 

Szakmai irányítás  Székhely intézmény -

Igazgató asszony 

Budaörsi Óvodavezető 

Tagóvoda-vezető 

 

EKIF elnök 

Tanügy igazgatási 

munkatárs 

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,  

 

 

8. Ellenőrzések 

 

Terület Szempont Határidő Ellenőrzés Megjegyzés 

Tanügyi 

dokumentumok 

Előírásoknak való 

pontos, naprakész 

megfelelés 

2022. szept.- 

október 

óvodavez. 

 

dokumentumok 

vizsgálata 

Csoport 

dokumentumai 

Pontos, naprakész 

vezetés 
folyamatos óvodavez. 

csoportnapló, 

mulasztási 

napló, éves 

ütemterv 

Munkaidő és 

szabadság 

nyilvántartása 

Pontos, naprakész 

vezetés 

2022. október 

2022. április 

óvodavez. 
nyilvántartás 

vizsgálata 

Tárgyi 

erőforrások 

költségvetés, 

pénzforrások, leltározás, 

selejtezés, 

2022. szeptember 

2022. január 

óvodavez. 

gazd.vez. 

dokumentumok 

vizsgálata 



   

 

   

 

 

 

10. 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. 

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 
2023.  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 
2022. november óvodavez. kérdőívek 

Tűz és 

munkavédelem 

Tűzvédelmi szemle, 

tűzriadó, balesetvédelem 

2022.szept. 

2023. márc. 

óvodavez. 

tűz- és 

munkavéd. 

megbízott 

jegyzőkönyvek 



   

 

   

 

❖ 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. 

 

 

 

2022. 08. 29.         Kupi Mariann 

          óvodavezető 

              


