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1. A munkaterv jogszabályi háttere 
 
Az óvoda éves intézményi munkaterve az előző nevelési év eredményei alapján és a hatályos 

jogszabályi rendelkezések, útmutatók figyelembevételével készült. 

 

1.1 Jogszabályok: 
 

 
 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100190.TV&timeshift=1 
 

 A 2011. évi CXC. törvény végrehajtási rendeletei: 

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

működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200020.EMM&timeshift=1 

 

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

évi CXC. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200229.KOR 

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

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

 
 2/2005. (III. 1.) OM rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének 

irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0500002.OM 

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

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700031.TV&timeshift=1 

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

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 
intézményekben történő végrehajtásáról 
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300326.KOR&timeshift=1 

 

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

szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és 

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

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

alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz 
felhasználható bizonyítékokról 
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100328.KOR 
 

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

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

 

 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a 
pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai 
szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről 
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200048.EMM&timeshift=1 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100190.TV&timeshift=1
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200020.EMM&timeshift=1
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200229.KOR
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200363.KOR
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0500002.OM
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700031.TV&timeshift=1
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300326.KOR&timeshift=1
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700277.KOR
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100328.KOR
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300015.EMM
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200048.EMM&timeshift=1


1.2 Oktatási Hivatal: 
 

– Önértékelési kézikönyv óvodák számára: Negyedik kiadás 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/2019_o

nertekeles/Onertekelesi_kezikonyv_ovoda.pdf 

 

– Országos tanfelügyelet. Kézikönyv óvodák számára: Ötödik kiadás 
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/2019_ps
ze/PSZE_ovodai_kezikonyv.pdf 

 

 

– Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. Javított hatodik kiadás 

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

_pedagogusok_minositesi_rendszereben_6.pdf 

 

– Kiegészítő útmutató  az Oktatási Hivatal által  kidolgozott Útmutató a 
pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció 
értelmezéséhez. Óvodai nevelés 
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/pem/ovoda_kieg_2018.pdf 

 

1.3 Belső szabályozók: 
 

 Pedagógiai Program, 

 SZMSZ, 

 Házirend, 

 Továbbképzési program/ Beiskolázási terv,  

 Intézményi Önértékelési Program, 

 Éves Önértékelési terv, 

 Óvodavezetői Pályázat 

1.4 Az Alapító Okirat szerinti feladatellátás: 
 

Terület Adat 
A hatályos alapító okirat kelte, száma 129./2017 

Fenntartó neve, címe 
Alattyán Község Önkormányzata 5142 
Alattyán, Szent István tér 1 

Fenntartó telefonszáma 06 57/461-011 

Az intézmény hatályos alapító okirat szerinti neve Alattyáni Óvoda 

Az intézmény székhelye, címe 5142 Alattyán, Szent István út 12 

Az intézmény OM száma 202 526 

Az intézmény feladat ellátási helye, neve, címe ua. 

Az intézmény működési területe Alattyán Község közigazgatási területe 

Az intézmény telefonszáma 06 57/461-045 

Az intézmény e-mail címe alattyanovi.jki@gmail.com 

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám (fenntartói határozat 
száma) 

75  
A Képviselőtestület maximum 90 fő 
felvételét engedélyezte 68/20. (VII.14.) 
határozat számon 

Az intézmény óvodai csoportjainak száma 2020/21. nevelési évben 3 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/2019_onertekeles/Onertekelesi_kezikonyv_ovoda.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/2019_onertekeles/Onertekelesi_kezikonyv_ovoda.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/2019_psze/PSZE_ovodai_kezikonyv.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/2019_psze/PSZE_ovodai_kezikonyv.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/utmutato_a_pedagogusok_minositesi_rendszereben_6.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/utmutato_a_pedagogusok_minositesi_rendszereben_6.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/pem/ovoda_kieg_2018.pdf


Az intézmény napi nyitvatartási ideje a 2020/2021. nevelési évben 06-tól, 17-ig (11 óra) 

Alapító okirat szerinti ellátandó feladatai 

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai 

feladatai 
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési 
intézményben 
091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás 
szakmai feladatai 
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési 
feladatai 
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek 

óvodai nevelésének, ellátásának szakmai 
feladatai 

Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése 

Az intézmény a szakértői bizottság 
szakértői véleménye alapján ellátja az Nkt. 
2011. évi CXC. törvény 4. § 25. pontja 
szerint: a kiemelt figyelmet, különleges 
bánásmódot igénylő érzékszervi, értelmi 

vagy beszédfogyatékos, többfogyatékosság 
együttes előfordulása esetén halmozottan 
fogyatékos, vagy egyéb pszichés fejlődési 
zavarral (súlyos tanulási, figyelem vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzdő, a 
többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos 
nevelési igényű gyermekek óvodai 
nevelését. 

Gazdálkodási jogköre 

Önállóan működő költségvetési szerv. Az 
intézmény pénzügyi, gazdálkodási és 
számviteli feladatait a fenntartó Alattyán 
Község Önkormányzata Pénzügyi osztálya 
látja el. 

 

2. A pedagógiai munka feltételrendszere: 
 

2.1 Személyi feltételek: 
 

Pedagógusok Technikai dolgozók Pedagógiai asszisztens 

6 fő 3 fő 1 fő 

 

Pedagógusok: 

 

Feladat ellátási órák száma pedagógusok esetén 40, ebből csoportban letöltendő: 

 
Óvodapedagógus 

neve 
Beosztás 

Neveléssel- oktatással 

lekötött órák száma 
(hét/óra) 

1. Józsáné Kovács 

Mónika 

óvodavezető 10 

2. Mihályi-Nagy Fruzsina óvodavezető helyettes 24 

3. Móczó Lilla óvodapedagógus 26 

4. Vízi Lászlóné óvodapedagógus 32 

5. Deák Barbara óvodapedagógus 32 

6. Mogyorósi Katalin óvodapedagógus 32 

7.    



Feladat: 

Óvodapedagógus álláshely meghirdetése (megtörtént), alkalmas jelentkező esetén foglalkoztatása. 

 

Helyettesítés jogszabályi háttere: 

326/2013 Korm. rendelet értelmében a helyettesítés szabálya: 

(4) A neveléssel-oktatással lekötött munkaidejét meghaladóan a pedagógusnak további tanórai 

és egyéb foglalkozás, pedagógiai szakszolgálati közvetlen foglalkozás megtartása akkor rendelhető 

el, ha 

a)a munkakör nincs betöltve, a pályázati eljárás idejére, 

b)a munkakör nincs betöltve, és az álláshelyre kiírt nyilvános pályázat sikertelen volt, feltéve, 

hogy a munkaközvetítési eljárás sikertelen maradt, és a pedagógusok állandó helyettesítési 

rendszerében sem áll rendelkezésre megfelelő szakember vagy 

c)a betöltött munkakör feladatainak ellátása betegség, baleset vagy egyéb ok miatt váratlanul 

lehetetlenné vált. 

(5) A (4) bekezdésben meghatározottak alapján az egy pedagógusnak elrendelhető tanórai és 

egyéb foglalkozások, pedagógiai szakszolgálati közvetlen foglalkozások száma egy tanítási napon a 

kettő, egy tanítási héten a hat órát nem haladhatja meg. A neveléssel-oktatással lekötött munkaidő, 

óvodapedagógus esetében a kötött munkaidő felső határa felett eseti helyettesítés a (4) bekezdésben 

foglaltak alapján rendelhető el, egy pedagógus számára tanítási évenként legfeljebb harminc tanítási 

napra, óvoda esetében egy nevelési éven belül legfeljebb harminc napra. 

 

2011. évi CXC törvény 62.§-a alapján: 

(8) Az óvodapedagógusnak a kötött munkaidejét a gyermekekkel való közvetlen, a teljes óvodai életet 

magában foglaló foglalkozásra kell fordítania, a munkaidő fennmaradó részében, legfeljebb heti négy 

órában a nevelést előkészítő, azzal összefüggő egyéb pedagógiai feladatok, a nevelőtestület 

munkájában való részvétel, gyakornok szakmai segítése, továbbá eseti helyettesítés rendelhető el az 

óvodapedagógus számára. 

 

Munkaidő beosztás: 

 

 A hét B hét 

Pedagógus 

neve 

Munkaidő 

kezdete 
Munkaidő vége 

Munkaidő 

kezdete 
Munkaidő vége 

Mihályi-Nagy 

Fruzsina 

7.30 

Pénteken: 7.30 

12.30 

11.30 

10.30 

11.30 

15.30 

15.30 

Józsáné Kovács 
Mónika 

13 15 13 15 



Vízi Lászlóné 
6 

Pénteken: 6 

12.30 

12 

10.30 

11 

17 

17 

Móczó Lilla 
11 

Pénteken: 10 

16 

16 

7.30 

7.30 

12.30 

13.30 

Deák Barbara 
7.30 

Pénteken: 7.30 

14 

13.30 

7.30 

Pénteken: 7.30 

14 

13.30 

Mogyorósi 

Katalin 

10.30 

Pénteken: 11 

17 

17 

6 

6 

12.30 

12 

     

 

Végzettség adatok: 

Vezetői 

szakvizsga 

Egyéb 

szakvizsga 
Gyakornok Ped.I Ped.II 

0 fő 1 fő 1 fő 4 fő 1 fő 

 

A csoportokhoz rendelt humán erőforrás adatai: 

Csoport neve Gyermeklétszám Óvodapedagógusok Dajka Ped. asszisztens 

Manó csoport 26 

Mihályi-Nagy 

Fruzsina 
Móczó Lilla 

Turócziné Vígh 

Ildikó 
 

- 

Kisvakond 

csoport 
27 

Vízi Lászlóné 

Mogyorósi Katalin 
Fekete Beáta - 

Szivárvány 

csoport 
22 

Deák Barbara 
Józsáné Kovács 

Mónika 

Németh Andrea Bíró Szilvia 

 

Technikai dolgozók: 

 

Alapadatok: 

Név Végzettség Munkaidő (heti) Beosztás 

Bíró Szilvia 
gyermek-, és ifjúsági 

felügyelő 
40 óra Ped. asszisztens 

Turócziné Vígh 
Ildikó 

óvodai dajka 40 óra Dajka 

Fekete Beáta óvodai dajka 40 óra Dajka 

Németh Andrea óvodai dajka 40 óra Dajka 

 

Munkavégzésüket: 

 a munkaköri leírás, 

 az SZMSZ, 

 és a takarítási szabályzat alapján kötelesek végezni. 

Munkaidő beosztás: 



Név Munkaidő kezdete Munkaidő vége 

Bíró Szilvia 8 óra 16 óra 

Turócziné Vígh Ildikó 6 óra 14 óra 

Fekete Beáta 8 óra 16 óra 

Németh Andrea 9 óra 17 óra 

 

Megjegyzés: 

A dajkák munkaidejének kezdete és vége forgó rendszerben működik, hetente változik. 

 

Gyermekekkel kapcsolatos adatok: 

 

 2020. 09. 01.(fő) 2020. 10 01. (fő) 

Felvételt nyert gyermekek 28  

Elutasított gyermekek 

létszáma 
-  

Óvodás gyermekek 

összlétszáma 
75  

SNI-vel felszorzott létszám 79  

Sajátos nevelési igényű 2  

Fogyatékos SNI 1  

BTMN-es gyermekek 1  

Étkező gyermekek 75  

Félnapos óvodás -  

Nemzetiséghez tartozók 

létszáma 
50  

HH-s gyermekek 17  

HHH-s gyermekek 13  

Veszélyeztetett gyermekek -  

Nevelt gyermekek 12  

Rendszeres GYV 28  

 

2.2 Tárgyi, infrastrukturális feltételrendszer: 
 

A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 2. sz. melléklete által előírt kötelező (minimális) 

eszközeiről és felszereléseiről tekintetében a neveléshez szükséges eszközökkel 

rendelkezünk. A hiánypótlás és megújítás folyamatosan történik. 

 

 

Helyiségek - Terület db/intézmény 

Meglévő tárgyi 

feltételek 

(a teljesség igénye 

nélkül, nagyvonalakban) 

Szükséges felújítások, 

karbantartás 

Csoportszoba 3 

magnó, TV, szak-, és 

gyermekkönyvek, 
gyermekek méretéhez 

- az udvari és 

csoportszobai játékok, 
berendezések, eszközök 



igazodó bútorok, 

megfelelő mennyiségű és 

minőségű fejlesztőjáték, 

tükör 

folyamatos ellenőrzése, 

karbantartása, szükség 

esetén selejtezése 

 

- hőmérők beszerzése a 

csoportszobákba 

 

- világítás korszerűsítése 

egy csoportszobában 
 

- törés gátló ablakfólia, 

vagy labdaháló 

beszerzése 

 

- informatikai eszközök 

folyamatos karbantartása 

 

- kistányérok pótlása, 

poharak folyamatos 

cseréje, felnőtt 
törölközők beszerzése, 

ágyvásznak javítása 

 

- élelmiszer, és uzsonna 

tárolásához hűtőszekrény 

beszerzése 

 

- elsősegély láda 

frissítése, ellenőrzése 

 

- hosszabbító beszerzése 
(30-40 m) 

 

- fecskeriasztó 

beszerzése 

 

- szükség esetén 

kisgépek, elektromos 

eszközök javítása 

Tornaszoba – Fejlesztő 

szoba 
1 

változatos 

mozgásfejlesztő 

eszközök, tükör, 

lamináló gép, spirálozó 

 

Gyermekmosdó 

 

2 

felújítása megtörtént, 

gyermeklétszámnak 
megfelelő wc és 

mosdókagyló biztosított 

Előtér, gyermeköltöző 2 

öltözőszekrények, 

eszköztároló szekrények, 

szobainasok, CD-k, 

DVD-k 

Iroda – Nevelői szoba 1 

számítógép, 

fénymásolók, irodabútor, 

szakkönyvtár, laptopok 

Felnőtt öltöző 1 

ruhás szekrény, 

vasaló+deszka, tükör, 

porszívó, törölközők, 

ágyneműk, terítők 

Tálaló konyha 1 

háromfázisú mosogató, 

szekrény, evőeszközök, 

tányérok, poharak, 
kancsók, tálak 

Kiskonyha 1 

mosogató, mikró, 

kávéfőző, vízforraló, 

mosógép, mosdókagyló, 

konyhaszekrény, 

elsősegély láda 

Felnőtt mosdó 1 

mozgáskorlátozott WC, 

mosdókagyló, 

tisztítószeres szekrény, 

takarítógép 

 

Udvar 

 

1 

csúszdaház, libikóka, 

hinta, homokozó, rugós 

hinta 

Játéktároló- Raktár 1 

homokozó játékok, 

rollerek, kerékpárok, 
tisztítószerek, kerti 

szerszámok, slag, fűnyíró 

 

Beszerzéshez szükséges erőforrások biztosítása: 

 Éves költségvetés 

 „Az Óvodás Gyemekekért” Alapítvány 

 SzK támogatása 

 Pályázati lehetőségek 

 Jótékonysági bál szervezése  

2.3 Beadott pályázatok: 

 Boldog óvoda 



 Fejlesztőszoba kialakítása 

 Tehetséggondozás finanszírozása 

 

3. Éves feladatmegosztás, munkamegosztás: 
 
Az óvoda teljes körű működtetéséért, irányításáért, a naprakész dokumentáció elkészítéséért az 

óvodavezető, hiányzása esetén az óvodavezető helyettes a felelős. Az óvodavezető helyettes 

munkaköri leírásában meghatározott feladatokat láthatja el az óvodavezető hiányzása esetén.  

Az óvodavezető helyettes felelős a dajkák irányításáért, munkájuk koordinálásáért. 

 

A feladat és felelősi terv alapja: 
 

A törvényi előírások, a Pedagógiai Program, a Házirend, SZMSZ, munkaköri leírások, 

óvoda éves munkaterve, csoportok munkatervei a nevelőtestületi határozatokban foglaltak, 

óvoda hagyományai, működési rend. 

 

A feladat, és felelősi rendszerünkben szereplő feladatok részben folyamatos részben eseti 

megbízások, melyek nagyságrendjénél az egyenlő elvárás, és terhelés, illetve az 

önkéntesség elvét igyekszünk szem előtt tartani. Másik szempont a képzettség és a 

szakmai gyakorlat elve. 

 

A felelősség azt jelenti, hogy az adott területért a munka, illetve feladat tervezése, 

szervezése, ellenőrzése, és megvalósítása során önálló munkaszervezéssel az adott 

dolgozó a felelős. 

A felelősség át és elhárítása nem elfogadható. 

A felelősi terület akkor tekinthető befejezettnek, ha a munkát az adott nevelési évre a 

dolgozó maradéktalanul elvégezte és az eredményekről szóban, vagy írásban (feladattól 

függően) beszámol az óvodavezetőnek vagy a helyettesnek. 

 

A felelős felelősséggel tartozik a tervezésért és a határidő betartásáért, betartatásáért, a 

megvalósítás minőségéért! A felelős a munkáját önállóan végzi, a munka jellegétől 

függően maga tervezi, szervezi, szükség esetén kiosztja a feladatokat. A felelős köteles a 

feladat minőségi megvalósítására törekedni. 

 



3.1 Eseti megbízatások: 

 

Feladat Felelős Határidő Tartalom 

Jegyzőkönyvvezetés Bíró Szilvia eseti 
A nevelési év értekezleteinek 

jegyzőkönyvvezetése. 

Pályázati lehetőségek 
felkutatása 

minden 
óvodapedagógus 

folyamatos 

A megjelenő pályázati 

lehetőségek figyelemmel 

kísérése, a nevelőtestület 

tájékoztatása, pályázatírás, 

lebonyolítás. 

Alapítvány Bíró Szilvia folyamatos 
Az alapítványhoz kapcsolódó 

teljes körű törvényes 

feladatellátás. 

Író-, és tisztítószerek 

beszerzése, hiánypótlás 
Bíró Szilvia 

szükség 
szerint 

 

Az óvodavezető, vagy 

hiányzása esetén a helyettese 

jóváhagyásával elkészíti a 

szükséges eszközök, 

tisztítószerek listáját. 

Figyelemmel kíséri a 

tisztítószerek biztonsági 

adatlapjainak meglétét, 

aktualitását, szükség esetén 

intézkedik azok beszerzéséről. 

Felelősséggel tartozik az 
eszközök takarékos 

beszerzéséért. 

Folyóirat és könyvterjesztés 
Turócziné Vígh 

Ildikó 
eseti 

Megrendelések összegyűjtése, 

lebonyolítása 

Tornaszoba beosztásának 
elkészítése 

Mihályi-Nagy 
Fruzsina 

szeptember 15 
Csoportok és fejlesztők 

igényeinek összehangolása, 

tervezése 

Folyosók díszítése Bíró Szilvia aktuálisan 
Évszaknak és ünnepkörnek 

megfelelő dekoráció 
elkészítése 

Felnőttek Karácsonya minden dajka december 18 
Terem előkészítése, vacsora 

megrendelése. 

Udvari játékok ellenőrzése Bíró Szilvia hetente 

A játékok szemrevételezése, 

jegyzőkönyv vezetése, a 

problémák jelzése a vezető 

felé. 

Egészségügyi doboz 

feltöltése 
Bíró Szilvia aktuálisan 

Az előírt szabályok alapján a 

készlet pótlása szükség esetén. 

Étkezés Móczó Lilla naponta 

Az étkezők létszámának napi 

nyilvántartása, elküldése a 
szolgáltatónak. Havi összesítés 

elkészítése, dokumentálása. 

Tűzriadó 
Mihályi-Nagy 

Fruzsina 

szeptember 

30. 

Tűz esetén a dolgozók teendői 

az intézmény elhagyásának, a 

gyermekek biztonságának 

megóvása érdekében. (elméleti 

és gyakorlati megvalósítás)  
 

 

 



3.2 Ünnepek, rendezvények, hagyományok: 
 

Feladat Időpont Felelős Tartalom 

SZENT MIHÁLY NAP szeptember 25 Deák Barbara 

Nyílt, óvodaszintű a 

szülők bevonásával. 

Mihály napi vásáros 

játékok bemutatása, 

utána népi játszóház. 

ÁLLATOK 
VILÁGNAPJA 

október 5 Móczó Lilla 

Óvodaszintű 

rendezvény. Sas-

központból előadó 

meghívása, 

állatsimogató. 

TÖK JÓ NAP november 2-6-ig Mogyorósi Katalin 

A gyermek és a szülő 

közös otthoni 

tevékenysége. Verseny 

meghirdetése. Nyílt 

kiállítás szervezése, 

ünnepélyes díjátadás. 

MIKULÁS december 4 Vízi Lászlóné 

Zárt, óvodaszintű 

közös Mikulásvárás. 

Csoportok műsorának 

megtekintése, 

csomagok kiosztása. 

ADVENT december 2-3. hete Minden pedagógus 

Nyílt, óvodaszintű a 

szülők bevonásával. 

Közös barkácsolás, 

zenehallgatás, éneklés. 

GYERMEKKARÁCSONY december 21 Mihályi Nagy Fruzsina 

Zárt, óvodaszintű 

közös ünneplés. 

Mesejáték előadása a 

gyermekeknek 

(dolgozók), 

gyertyagyújtás, 

Karácsonyi zene 

hallgatása.”Azért 

várom a Karácsonyt” 



drámajáték. 

FARSANG február Móczó Lilla, SZK 
Nyílt, óvodaszintű a 

szülők bevonásával 

MÁRCIUS 15. március 12 Minden pedagógus 

Zárt, csoportszintű 

ünneplés, készülődés. 

A hősök 

emlékszobránál 

megemlékezés. 

VÍZ VILÁGNAPJA március 22 minden pedagógus 

Zárt, óvodai szintű. 

Vizes projekt 

megvalósítása. 

HÚSVÉT április 2. Mogyorósi Katalin 

Nyílt, óvodai szintű. 

Barkácsolás, népi 

játékok (tojás keresés, 

locsoló szokások 

eljátszása) . 

KÖLTÉSZET NAPJA április 11 Deák Barbara 

Óvodai szintű nyílt 

rendezvény. 

Mesemondó verseny. 

FÖLD NAPJA április 22 Vízi Lászlóné 

Óvodai szintű 

rendezvény. Szelektív 

gyűjtés, virágültetés, 

kertrendezés. 

ANYÁK NAPJA május 5-7-ig minden pedagógus 

Nyílt, csoportszintű a 

szülők bevonásával. 

Ünnepi műsor. 

MADARAK ÉS FÁK 

NAPJA 
május 10 minden pedagógus 

Óvodai szintű. Projekt 

megvalósítása. 

CSALÁDI SPORTNAP-

GYERMEKNAP 
május 22 Bíró Szilvia 

Nyílt, óvodaszintű a 

szülők, családok 

bevonásával. Sportos 

játékok, feladatok, 

közös főzés. 

NAGYCSOPORTOSOK 
BÚCSÚZÁSA 

május 28 Vízi Lászlóné 

Nyílt, a 

nagycsoportosok 

közreműködésével, a 



szülők meghívásával. 

SZÜLETÉSNAP 

NÉVNAP 
folyamatos minden pedagógus 

Zárt, csoportszintű A 

gyermekek dallal, 

verssel köszöntik 

egymást, apró 

ajándékot kapnak.. 

JÓTÉKONYSÁGI BÁL október 17. Bíró Szilvia, SZK 

Nyílt rendezvény. Bál 

meghirdetése, 

lebonyolítása a 

gyermekek javára. 

 

3.3 Kiemelt feladatok: 
 

3.3.1Gyermekvédelmi munka 

 

A gyermekvédelmi feladatok minden pedagógus munkaköri feladata. A jelzések időbeni 

megtörténéséért minden pedagógus felelősséggel tartozik. A gyermekvédelmi munka 

koordinálásának felelőse: Vízi Lászlóné. 

 

Feladatai: 

Tevékenység Határidő Felelős 
Gyermekvédelmi éves 

munkaterv elkészítése 
szeptember 15 

Vízi Lászlóné 

Gyermekvédelmi adatok 
naprakész vezetése az 

intézményvezető útmutatása 

szerint 

folyamatos 

Esetmegbeszéléseken az 

intézmény képviselete. 
eseti 

Jelzőrendszer működésének 

biztosítása az 
intézményvezetővel történt 

egyeztetés alapján 

eseti 

Gyermekvédelmi beszámoló 

elkészítése a megadott 
határidőre 

eseti 

 

 

 



 

3.3.2 Minőségbiztosítás 

 

Tevékenység Határidő Felelős 
Partnerlista aktualizálása Szeptember 15 

Vízi Lászlóné 

Együttműködési 
megállapodások elkészítése, 

aláírattatása a partnerekkel. 

Szeptember 30 

Elégedettségmérések 
lebonyolítása, dokumentálása. 

Május 31 

A gyermekek 

képességmérésének óvodai 

szintű összesítése, 
dokumentálása. 

Május 31 

Beszámoló készítése a 

tanévzáró értekezletre. 
június 

 

3.3.3 Tehetséggondozó műhelyek 

 
A tehetséggondozó műhelyek felelősei:  

 Móczó Lilla „Pitypang” tehetséggondozó műhely 

 Deák Barbara: „Népi hagyományok” tehetséggondozó műhely 

 Mogyorósi Katalin: „Ügyes kezek” tehetséggondozó műhely 

 
A tehetséggondozó műhelyek irányításában Bíró Szilvia pedagógiai asszisztens segédkezik. 

Tevékenység Határidő 
A tehetséggondozó műhely 

felelőse elkészíti az éves 

munkatervet. 

szeptember 30. 

A pedagógusok segítségével a 
Pedagógiai Programban 

meghatározott szempontok 

alapján kiválogatja a 
tehetségcsírákat (középső- és 

nagycsoport). 

szeptember 30. 

A tehetségcsírák fejlődését 

folyamatosan nyomon követik, 
és dokumentálják. 

folyamatosan 

Az év végi tanévzáró 

értekezleten beszámol a 

tehetségműhely eredményeiről, 
megvalósult feladatokról. 

tanévzáró értekezlet 

 

3.4 Technikai dolgozók feladatmegosztása 
 
A feladatmegosztás a takarítási szabályzat alapján történik. 



4. Továbbképzések:  
 

Cél: Eredményesség, hatékonyság, szakmai megújulás biztosítása a pedagógiai 

munkában, korszerű pedagógiai módszerek megismerése. 

 

Feladat: Az ismeretek átadása egymásnak, egymástól való tanulás, hospitálási rendszer 

működtetése. 

 

Megnevezés Időpont Tartalom Érintettek 

Közoktatási vezetői 
szakvizsgás képzés 

2019. november-
2020. december 

Tanügy igazgatási és 

szervezetfejlesztési, 
jogi ismeretek 

bővítése. 

Józsáné Kovács 
Mónika 

Közoktatási vezetői 
szakvizsgás képzés 

2020. június – 
2020. május 

Tanügy igazgatási és 

szervezetfejlesztési, 
jogi ismeretek 

bővítése. 

Mihályi-Nagy 
Fruzsina 

Beszéd- és 

kommunikációfejlesztő 

szakmódszertanos 
pedagógusképzés 

2020. szeptember – 

2020. december 

Beszéd, és 
kommunikáció 

fejlesztése, elméleti és 

gyakorlati 

megvalósítása. 

Deák Barbara 

Mozgásfejlesztő 
szakmódszertanos 

pedagógus 

2020. szeptember – 

2020. december 

A mozgásfejlesztés 

elméleti és gyakorlati 

lehetőségeinek 
megvalósítása. 

Mogyorósi Katalin 

Belső képzés 2021. március 
Helyi jó gyakorlat 

bemutatása. 
minden pedagógus 

Beszámoló eseti 

A továbbképzésen 
hallott hasznos 

információ megosztása 

a többi pedagógussal. 

minden pedagógus 

Szakmai Napok 
meghirdetéstől 

függően 

Más intézmények 
szakmai gyakorlatának 

megfigyelése, szakmai 

konzultáció. 

Nevelés nélküli 

munkanap 
minden pedagógus 

POK 4.1.2. Az 
intézményi szervezeti 

tanulás (a 
nevelőtestület 
önképzésének) 

támogatása szakmai 
műhelyek 

szervezésével és 
tartásával 

megbeszélés alapján 
Intézményfejlesztési 

szaktanácsadás 
minden pedagógus 

POK 5.4.8 
konfliktuskezelés 

megbeszélés alapján 

Pedagógusok 
képzésének, 

továbbképzésének és 
önképzésének 

alkalmazotti közösség 



segítése. 

POK 5.4.10  
drámapedagógia 

megbeszélés alapján 

Pedagógusok 
képzésének, 

továbbképzésének és 
önképzésének 

segítése. 

minden pedagógus 

 

 

5. Értekezletek: 

5.1 Alkalmazotti értekezletek 
 
A Nevelőtestületi értekezletek minden hónap első hétfőjén, illetve rendkívüli esetben kerülnek 

megtartásra. 

 
Időpont Tartalom Érintettek köre Felelős 

augusztus 24. 

Az aktuális jogszabályi 

változások ismertetése 

2020-2021-as nevelési 

év pedagógiai 

feladatainak 

meghatározása 

Az éves munkaterv 

ismertetése, elfogadása 

Tűzriadó lebonyolítása 
Szent Mihály napi 

rendezvény teendőinek 

megbeszélése 

Bábelőadás előkészítése 
Az aktuális nevelési 

problémák megbeszélése, 

szakmai konzultáció 
Tájékoztatás az aktuális 

pályázatokról, az 

elkészült szabályzatokról 

Jótékonysági bál 
előkészületi megbeszélése 

SZK tagok 
alkalmazotti 

közösség 

Józsáné Kovács 

Mónika 
Mihályi-Nagy 

Fruzsina 

 

október 5. 

Állatok Világnapjának 

előkészítése 
Az aktuális nevelési 

problémák megbeszélése, 

szakmai konzultáció 

A pályázati 
eredményekről 

tájékoztatás 

„Tök jó” nap verseny 
kiírás feltételeinek 

megbeszélése 

alkalmazotti 

közösség 

Józsáné Kovács 
Mónika 

Mihályi-Nagy 

Fruzsina 

november 2. 
„Tök jó” nap 

eredményeinek 
nevelőtestület 

Józsáné Kovács 

Mónika 



megbeszélése 

Az aktuális nevelési 
problémák megbeszélése, 

szakmai konzultáció 

Előkészületek a Télapó 

ünnepséghez 

Mihályi-Nagy 

Fruzsina 

december 7. 

Beszámoló az Őszi 

Szakmai Napokról 

Az aktuális nevelési 
problémák megbeszélése, 

szakmai konzultáció 

Adventi ünnepkör 

előkészítése 
A Karácsonyi 

bábelőadáshoz 

feladatleosztás 
A Felnőtt Karácsony 

előkészítése 

Felkérés esetén a 
Falukarácsonyhoz 

kapcsolódó feladatok 

átbeszélése 

alkalmazotti 

közösség 

Józsáné Kovács 
Mónika 

Mihályi-Nagy 

Fruzsina 

január 4. 

Az aktuális nevelési 
problémák megbeszélése, 

szakmai konzultáció. 

Beszámoló meghallgatása 
a kommunikációs és a 

mozgásfejlesztő képzések 

tapasztalatairól. 

 

nevelőtestület 

Józsáné Kovács 

Mónika 
Mihályi-Nagy 

Fruzsina 

február 1. 

Az aktuális nevelési 

problémák megbeszélése, 

szakmai konzultáció. 
Farsang előkészítésének 

szakmai feladatai. 

Az első fél év teljes körű 

értékelése. 

alkalmazotti 

közösség 

Józsáné Kovács 

Mónika 
Mihályi-Nagy 

Fruzsina 

SZK tagok 

március 1. 

Az aktuális nevelési 

problémák megbeszélése, 

szakmai konzultáció 
Március 15.-ei ünnep, Víz 

Világnapja, és a Húsvéti 

Játszóház előkészítése 

nevelőtestület 

Józsáné Kovács 
Mónika 

Mihályi-Nagy 

Fruzsina 

 

április 5. 

Az aktuális nevelési 
problémák megbeszélése, 

szakmai konzultáció 

A Föld napja, Anyák 
napja, és a Mesemondó 

verseny szervezési 

feladatainak szakmai 

előkészítése 

nevelőtestület 

Józsáné Kovács 

Mónika 
Mihályi-Nagy 

Fruzsina 

május 3. 

Az aktuális nevelési 

problémák megbeszélése, 

szakmai konzultáció 

Ballagás, Családi 

alkalmazotti 

közösség 

Józsáné Kovács 

Mónika 

Mihályi-Nagy 

Fruzsina 



Sportnap, Madarak és Fák 

napjának szakmai 
előkészületi feladatai 

június 7. 
Tanévzáró értekezlet. A 
nevelési év teljes körű 

szakmai értékelése 

alkalmazotti 

közösség 

Józsáné Kovács 

Mónika 

Mihályi-Nagy 
Fruzsina 

 

5.2 Szülői értekezletek 

 

5.3 Fogadóórák 
 

Minden hónap első hétfőjén előzetes megbeszélés alapján. 

6. Szakmai napok 
 

6.2 Nevelés nélküli munkanapok 
 

A Nemzeti köznevelésről szóló 2012. évi CXC. törvény értelmében évi 5 nevelés 

nélküli szakmai napot szervezhet az intézmény, melyek időpontjáról, a tervezett időpont 

változásáról a szülőket egy héttel előbb értesíteni szükséges. Ezeken a napokon az 5 

nevelés nélküli napból 2 kivételével (Tanévnyitó, Tanévzáró értekezlet) – 10 fő szülői 

igény esetén- a gyermekeknek ügyeletet biztosítunk. 

Időpont Téma Felelős 

2021. augusztus Tanévnyitó Értekezlet Józsáné Kovács Mónika 

Mihályi-Nagy Fruzsina 

2020. október 16. Jótékonysági bálra a szervezési 
feladatok megvalósítása 

Bíró Szilvia 
SZK 

2020. ősz Őszi Szakmai Napokon való minden pedagógus 

Időpont Tartalom Felelősök 

2020. szeptember 7. 

Az első félév feladatainak 

megbeszélése, a szülők 

tájékoztatása a Házirend és az 
SZMSZ lényeges pontjairól, az 

első félévben várható 

ünnepekről, rendezvényekről 

Józsáné Kovács Mónika 
minden óvodapedagógus 

2021. február 3. 

A második félév feladatinak 
megbeszélése, a szülők 

tájékoztatása a második 

félévben várható ünnepekről, 
rendezvényekről 

Józsáné Kovács Mónika 
minden óvodapedagógus 



részvétel 

2021. május Csapatépítő Szakmai Nap alkalmazotti közösség 

2021. június 7. Tanévzáró Értekezlet Józsáné Kovács Mónika 

Mihályi-Nagy Fruzsina 

 

6.3 Nyílt napok 
 

Időpont Tartalom Felelős 

2020. december 

Adventi készülődés a 

csoportokban: közös 

barkácsolás, zenehallgatás, 

beszélgetés 

a csoportvezető óvónők 

2021. március második hete 

A szülőknek lehetőség 

biztosítása a csoport életébe 

történő bepillantásba, 

tevékenység látogatása 

a csoportvezető óvónők 

 

7. Nevelési év rendje 
 

A nevelési év rendjét részletesen a Házirend tartalmazza. 

A Nemzeti köznevelésről szóló 2012. évi CXC. törvény értelmében az óvodai nevelési év 

szeptember 1-jétől augusztus 31-ig tart. Ennek értelmében az intézmény folyamatosan nyitva 

tart.  

Fenntartói engedély alapján a Karácsonytól Újévig tartó időszakban az óvoda zárva tart szülői 

igény hiányában. 

Augusztus hónapban képviselőtestületi döntés alapján három hétig az óvoda rövidített 

munkarenddel tart nyitva. 

8. Ellenőrzések 

8.1 Belső ellenőrzések 
 

A belső ellenőrzések folyamatának, tartalmának konkrét leírását az SZMSZ tartalmazza. 

 

 



8.1.1 Vezetői ellenőrzések 

 

Típusa Tartalma Érintettek köre Fajtája Felelős 

Dokumentáció 

naprakész, 

szakmailag 

kifogástalan 

munka 

pedagógusok és a 

pedagógiai 

asszisztens 

előre tervezett, 

illetve váratlan 

Józsáné 

Kovács 

Mónika 

Mihályi-

Nagy 

Fruzsina 

Takarékos 

gazdálkodás 

eszközmegóvás, 

eszközkészlet 

takarékos 

felhasználása 

alkalmazotti 

közösség 
alkalomszerűen 

Józsáné 

Kovács 

Mónika 

Mihályi-

Nagy 

Fruzsina 

Felelősi 

megbízatások 

naprakész 

dokumentáció, 

illetve szakmai 

megvalósítás 

megbízott felelős alkalomszerűen 

Józsáné 

Kovács 

Mónika 

Mihályi-

Nagy 

Fruzsina 

Tevékenységlátogatás 

naprakész 

dokumentáció, 

illetve szakmai 

megvalósítás 

pedagógusok 

előre 

bejelentett, 

illetve váratlan 

Józsáné 

Kovács 

Mónika 

Mihályi-

Nagy 

Fruzsina 

Dajkák munkája 

az intézmény 

tisztaságának 

ellenőrzése, 

pedagógusokkal 

való 

együttműködés, 

alkalmi 

megbízások 

teljesítése 

dajkák 

alkalomszerűen, 

megfigyelésen 

alapuló 

Mihályi-

Nagy 

Fruzsina 

Szülői értekezletek 

téma 

aktualitása, 

szakszerűség 

óvodapedagógusok alkalomszerűen 

Józsáné 

Kovács 

Mónika 

 

 

8.1.2 Önértékelés 

 

A BECS működését az Intézményi Önértékelési Program, és ezen belül az Éves 

Önértékelési Terv iránymutatása határozza meg. 



Érintett pedagógus 

neve 
Időpont Tartalma Felelős 

Deák Barbara 2021. tavasz 

Az Országos 

Tanfelügyeleti 

kézikönyv alapján 

meghatározott 

kompetenciák 

ellenőrzése 

BECS tagok 

Józsáné Kovács 

Mónika 

Mihályi-Nagy 

Fruzsina 

Mogyorósi Katalin 

 

8.1.3 Jó gyakorlatok 

 

Érintettek köre Időpont Tartalma Felelős 

pedagógusok 2021. tavasz 

Szakmai 

dokumentáció, és 

annak 

megvalósításának 

megfigyelése, 

szakmai megbeszélése 

Józsáné kovács 

Mónika 

pedagógusok 

 

8.2 Külső ellenőrzések 

8.2.1 Tanfelügyelet 

 

Az országos tanfelügyeleti ellenőrzések célja, hogy a pedagógusok, vezetők jó gyakorlatát 

megerősítse, a még fejleszthető területeket beazonosítsa, hozzájáruljon a pedagógus 

vezetői kompetenciáinak fejlesztéséhez, a köznevelési rendszer minőségének, az oktatás 

színvonalának javításához. 

Az ellenőrzések előkészítésére meg kell határoznunk az intézmény helyzetét, állapotát az 

elvárásokhoz képest. Meg kell terveznünk az 5 éves időszakra vonatkozó intézkedési 

tervet és le kell bonyolítani az önértékeléseket. Az önértékelés során azt vizsgáljuk, 

hogyan tudunk megfelelni saját céljainknak, és azok megvalósításában hol tartunk. Az 

intézményi elvárás rendszert és az önértékelési eredményeket, legkésőbb a látogatások 

előtt 15 nappal fel kell tölteni az OH által kialakított intézményi felületre. 

A külső ellenőrzésekkel objektív, külső visszajelzést kaphatunk munkánkról. Éves 

önértékelési tervünkben meghatározzuk az érintettek körét, a közreműködő partnerek 

bevonásának módját, a feladatok ütemezését. 

 



 

8.2.2 Minősítés 

 

Gyakornok neve Mentor Vizsga időpontja Várható fokozat 

Móczó Lilla Józsáné Kovács 

Mónika 

2021. tavasz Ped. 1 

9. Különleges bánásmódot igénylő gyermekek ellátása 
 

A különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel való foglalkozás irányelveit, feladatait a 

Pedagógiai Program, kapcsolattartás formáit az együttműködési megállapodások, illetve az 

SZMSZ tartalmazza. 

 Gyógypedagógus (Bús Ágnes) 

 Logopédus (Preiningerné Seregi Ágnes) 

 Család- és Gyermekjóléti Szolgálat (Bathó Adrienn) 

 egyéb szakemberek:  Kurucz Ágnes (védőnő) 

Dr. Herczeg Katalin (fogorvos) 

Dezsőné Dr. Vad Virág Vanda (háziorvos)  

 

 

  

Érintett pedagógus neve Az eljárás tartalma Az ellenőrzés időpontja 

nem várható   



10. Értékelés 

11. A pedagógusokat érintő jogszabályok 
 

 Pedagógus ágazati pótlék összege 2020.július 1-től a garantált bérminimum 10%-a. 

Jogszabály: 24/2020.Korm.rend. 2.§ 

Hatályos 2020. július 1-től. 

 

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

alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz 

felhasználható bizonyítékokról 

 

 

 

Fajtája Hozzárendelt 

tartalom 

Felelős 

szóbeli Kimagasló 

szakmai 

teljesítmény, 

pontos, naprakész 

dokumentáció 

innovatív 

munkamorál, 

közösségépítés. 

Munkaköri 

feladatokon túli 

teljesítmény, 

példamutató 

kommunikáció.  

Józsáné Kovács 

Mónika 

Mihályi-Nagy 

Fruzsina 

apró kedvességek 

(tárgyi: 

virágcsokor) 

írott (elismerő 

oklevél) 

előterjesztés 

kitüntetésre 

jutalom 

(Cafeteria, 

bármaradvány) 



12. Elkészült szabályzatok, dokumentumok 
 

A szabályzatokat minden dolgozónak kötelessége elolvasni, tartalmát megismerni, és 

irányelveit betartani. 

12.1 Pénzügyi szabályzat 
 gazdálkodási szabályzat 

 számlarend 

 számviteli politika 

12.2 Adatvédelmi, és adatbiztonsági szabályzat 
 

Az adatvédelemre vonatkozó nyilatkozatok naprakész vezetése, betartása, betartatása 

minden pedagógus kiemelt felelőssége. 

12.3 Pedagógiai Program 
 

A nevelőtestület és az alkalmazotti közösség az új Pedagógiai Program tartalmát 

megismerte, és elfogadásra javasolja. Az elfogadásról jegyzőkönyv és jelenléti ív készül. 

A Pedagógiai Program elfogadás esetén 2020. szeptember 1-jétől válik hatályossá. 

A Pedagógiai Program a fenntartó és a Kisebbségi Önkormányzat, valamint a szülői 

közösség részére is továbbításra került véleményezésre, javaslattételre. 

12.4 Takarítási szabályzat 
 

A NÉBIH iránymutatása alapján került felülvizsgálatra, módosításra. 



13. Tájékoztató EMMI által megküldött szakmai anyagokról 

13.1 Tankötelezettség megkezdése alóli felmentéssel kapcsolatos 

tájékoztatás 

13.2 Intézkedési terv, a 2020/2021. tanévben a köznevelési 

intézményekben a járványügyi készenlét idején alkalmazandó 

eljárásrendről 

14. Egyéb fontosnak ítélt kérdések 
 

Kommunikáció Minden dolgozótól elvárt a példaadó 

kommunikáció, nem elfogadható szlengek 

használata. 

Ablakok rendje Az ablak nem irattár. A délelőttös felelős a 

foglalkozáshoz használt dokumentáció, és 

eszközök elpakolásáért. 

Udvar Az udvaron elvárt minden dolgozótól a 

szabályok következetes betartatása a 

balesetveszély elkerülése érdekében. 

Csoportszobai játékok Elvárt a rendezett játékpolc, a darabszám 

megőrzése.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15. Legitimációs záradék 
 

Az Alattyáni Óvoda nevelőtestülete: 100 %-os arányban, a 2020. 08 24. . kelt         

nevelőtestületi határozata alapján, a 2019 - 2020 nevelési év beszámolóját elfogadta. 

 

 

Kelt: Alattyán, 2020. 08. 24. 

 

 

…………………………….  

                                                                                                         intézményvezető 

 


