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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 81 fő 
felvételét engedélyezte 57/2021 (VIII.5) 
határozat számon 

Az intézmény óvodai csoportjainak száma 2021/22. 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 32 

4. Vízi Lászlóné óvodapedagógus felmentési idejét tölti 

5. Deák Barbara óvodapedagógus 32 

6. Mogyorósi Katalin óvodapedagógus 32 

7. Sándor Erzsébet óvodapedagógus 32 



Feladat: 

Óvodapedagógus álláshely meghirdetése decemberben, hogy a felmentési idő letelte után betölthető 

legyen az álláshely. 

 

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 

Sándor Erzsébet 
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 

3 fő 1 fő 0 fő 4 fő 2 fő 

 

A csoportokhoz rendelt humán erőforrás adatai: 

Csoport neve Gyermeklétszám Óvodapedagógusok Dajka Ped. asszisztens 

Manó csoport 26 

Mihályi-Nagy 

Fruzsina 

Móczó Lilla 

Gál- Németh 
Andrea 

- 

Kisvakond 
csoport 

28 
Sándor Erzsébet 

Mogyorósi Katalin 
Fekete Beáta - 

Pillangó 

csoport 
25 

Deák Barbara 

Józsáné Kovács 
Mónika 

Turócziné Vígh 

Ildikó 
 

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 munka idejének kezdete és vége forgó rendszerben működik, hetente változik. 

 

Gyermekekkel kapcsolatos adatok: 

 

 2021. 09. 01.(fő) 2022. 05 31. (fő) 

Felvételt nyert gyermekek 41  

Elutasított gyermekek 

létszáma 
8  

Óvodás gyermekek 

összlétszáma 
79  

SNI-vel felszorzott létszám 81  

Sajátos nevelési igényű 2  

Fogyatékos SNI 0  

BTMN-es gyermekek 3  

Étkező gyermekek 79  

Félnapos óvodás -  

Nemzetiséghez tartozók 

létszáma 
50  

HH-s gyermekek 22  

HHH-s gyermekek 17  

Veszélyeztetett gyermekek -  

Nevelt gyermekek 16  

Rendszeres GYV 43  

 

 

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)) 

Szükséges felújítások, 

karbantartás 

Csoportszoba 3 

magnó, TV, szak-, és 

gyermekkönyvek, 

gyermekek méretéhez 

igazodó bútorok, 

megfelelő mennyiségű és 

minőségű fejlesztőjáték, 
tükör 

- az udvari és 

csoportszobai játékok, 

berendezések, eszközök 

folyamatos ellenőrzése, 

karbantartása, szükség 

esetén selejtezése, újak 
beszerzése 

 

- hőmérők beszerzése a 

csoportszobákba 

 

- törés gátló ablakfólia, 

vagy labdaháló 

beszerzése a 

tornaszobába 

 

- informatikai eszközök 
folyamatos 

karbantartása, lehetőség 

szerint bővítése (új 

laptop beszerzése) 

 

- felnőtt törölközők 

beszerzése, ágyvásznak 

javítása 

 

- hosszabbító beszerzése 

(30-40 m) 
 

- fecskeriasztó 

beszerzése 

 

- szükség esetén 

kisgépek, elektromos 

eszközök javítása 

 

-taposóösvény kiépítése 

 

-fejlesztő szoba 

berendezése a népi 
kultúra elemeit 

felhasználva, tükrös 

szekrény beszerzése 

Tornaszoba – Fejlesztő 

szoba 
1 

változatos 

mozgásfejlesztő 

eszközök, tükör, 

lamináló gép, spirálozó, 

Új: projektor, magnók, 

laptop, Mozgáskotta 

készlet, táblagép, 

digitális mikroszkóp 

 

Gyermekmosdó 

 

2 

felújítása megtörtént, 

gyermeklétszámnak 

megfelelő wc és 

mosdókagyló biztosított 

Előtér, gyermeköltöző 2 
öltözőszekrények, 

eszköztároló szekrények, 

szobainasok,  

Iroda – Nevelői szoba 1 

fénymásolók, irodabútor, 

szakkönyvtár,  

Új: számítógép 

Felnőtt öltöző 1 

ruhás szekrény, 

vasaló+deszka, tükör, 

porszívó, törölközők, 

ágyneműk, terítők 

Tálaló konyha 1 

háromfázisú mosogató, 

szekrény, evőeszközök, 

tálak 

 Új: tányérok, poharak, 

kancsók, csepegtető 

tálcák, 

hűtőszekrényekbe 

hőmérő 

Kiskonyha 1 

mosogató, mikró, 

mosógép, mosdókagyló, 

konyhaszekrény,  

Új: kávéfőző, elsősegély 

láda 

Felnőtt mosdó 1 

mozgáskorlátozott WC, 

mosdókagyló, 

tisztítószeres szekrény, 

takarítógép 

 

Udvar 

 

1 

csúszdaház, libikóka, 

hinta, homokozó, rugós 
hinta 

Új: napvitorla, 

esőgyűjtő edény 

Pince 

 

 

1 

 

homokozó játékok, 

rollerek, kerékpárok, 

tisztítószerek, kerti 

szerszámok, slag, 

fűnyíró 



Kiemelt feladat: Eszközmegóvás, az intézmény rendjének, tisztaságának megőrzése. 

Beszerzéshez szükséges erőforrások biztosítása: 

 Éves költségvetés 

 „Az Óvodás Gyemekekért” Alapítvány 

 SzK támogatása 

 Pályázati lehetőségek 

 Jótékonysági és farsangi bál szervezése  

2.4 Beadott nyertes pályázatok: 

 Fejlesztőszoba kialakítása: A megvalósítás elkezdődött. 

 Tehetséggondozás finanszírozása: A megvalósítás folyamatban van. 

 Gyurmavilág pályázat: Az eszközöket megkaptuk. 

2.4 Új pályázatok 

 Biztonságos óvoda: Megnyertük, várunk a szakmai anyagra. 

 „Kincses Kultúr Óvoda 2021”: Elbírálásra várunk (kb. októberre várható) 

Feladataink a pályázatok kapcsán: 

 A források költséghatékony felhasználása, a számlák nyilvántartása, 

 pontos dokumentálás, 

 határidők nyomon követése, 

 a beszerzések, programok megvalósítása, 

 a biztonságos óvoda szakmai-módszertani anyagának beépítése a pedagógiai 

programba, 

 a beszámolók feleljenek meg a tartalmi követelményeknek. 

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 a 

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 

Deák Barbara 
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. Az étlap 

feltöltése a honlapra, 
kifüggesztése a faliújságra. 

Tűzriadó 
Mihályi-Nagy 

Fruzsina 

szeptember 

30. 

Tűz esetén a dolgozók teendői 

az intézmény elhagyásának, a 

gyermekek biztonságának 

megóvása érdekében. 

(elméleti és gyakorlati 

megvalósítás) 

Honlap aktualizálása 
Mihályi-Nagy 

Fruzsina 
folyamatos 

Fényképek feltöltése az 

adatkezelési szabályzat 

figyelembevételével, aktuális 

információk feltöltése, 

dokumentumok frissítése.  
 

 

 

3.2 Ünnepek, rendezvények, hagyományok: 
 

Feladat Időpont Felelős Tartalom 

SZENT MIHÁLY NAP szeptember 24 Sándor Erzsébet 

Nyílt, óvodaszintű a 

szülők bevonásával. 

Mihály napi vásáros 



játékok bemutatása, 

utána népi játszóház. 

ÁLLATOK 
VILÁGNAPJA 

október 5 Bíró Szilvia 

Óvodaszintű 

rendezvény.  

Állatsimogató, kutyás 

bemutató. 

SZÜRETI HÉT október 15 Deák Barbara  

Nyílt szüreti 

felvonulás az óvoda 

környékén, 

gyümölcskínálás, 

táncház, utána közös 

evés-ivás 

(bográcsozás) a 

szülőkkel. 

KUKORICAFOSZTÓ 

HÉT 
október 18-22 minden pedagógus 

Óvodai szintű a 

kukoricához, 

fosztáshoz kapcsolódó 

projekt. 

TÖK JÓ NAP november 1-5-ig Mihályi-Nagy 
Fruzsina 

A gyermek és a szülő 

közös otthoni 

tevékenysége. 

Verseny 

meghirdetése. Nyílt 

kiállítás szervezése, 

ünnepélyes díjátadás. 

MÁRTON NAPJA november 11 Bíró Szilvia 

Óvodai szintű játékos 

libás nap 

vetélkedőkkel, 

kóstolóval 

(libatepertő, májas…) 

MIKULÁS december 6 Sándor Erzsébet 

Zárt, óvodaszintű 

közös Mikulásvárás. 

Csoportok műsorának 

megtekintése, 

csomagok kiosztása. 



ADVENTI készülődés, 

LUCA nap 

december 3. hete 

december 13 
Minden pedagógus 

Nyílt, óvodaszintű a 

szülők bevonásával. 

Közös barkácsolás, 

mézeskalács kóstolás, 

búza ültetés, hagymás 

kísérlet az időjárás 

jóslásra, 

zenehallgatás, 

éneklés. 

GYERMEKKARÁCSONY december 22 Mihályi Nagy 
Fruzsina 

Zárt, óvodaszintű 

közös ünneplés. 

Mesejáték előadása a 

gyermekeknek 

(dolgozók), 

gyertyagyújtás, 

Karácsonyi zene 

hallgatása. Betlehemi 

játék (nagy csoport). 

FARSANG február Tóthné Móczó Lilla, 
SZK 

Nyílt, óvodaszintű a 

szülők bevonásával 

bál szervezése. 

MÁRCIUS 15. március 14 minden pedagógus 

Zárt, csoportszintű 

ünneplés, készülődés. 

A hősök 

emlékszobránál 

megemlékezés. 

VÍZ VILÁGNAPJA március 22 minden pedagógus 

Zárt, óvodai szintű. 

Vizes projekt 

megvalósítása. 

HÚSVÉT április 15-18. 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 minden pedagógus 

Óvodai szintű 

rendezvény. Szelektív 

gyűjtés, virágültetés, 

kertrendezés. 

ANYÁK NAPJA május 4-6-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 29  

vasárnap du. 
Bíró Szilvia 

Nyílt, óvodaszintű a 

szülők, családok 

bevonásával. Sportos 

játékok, táncbemutató 

Patrikkal. 

NAGYCSOPORTOSOK 
BÚCSÚZÁSA 

május 27 Tóthné Móczó Lilla 

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 szeptember 11. 
Józsáné Kovács 

Mónika, Bíró Szilvia, 
SZK 

Nyílt rendezvény. Bál 

meghirdetése, 

lebonyolítása a 

gyermekek javára. 

 

Feladataink a tapasztalatok alapján:  

 Népi játékok, újabb ötletek beépítése, 

 szülők fokozott bevonása élmény dús, változatos programokkal,  

 szponzorok felkutatása, 

 környezettudatosság hangsúlyozása, tudatos megvalósítása, 



 séták, kirándulások céltudatos alkalmazása, 

 kerékpártúrák beiktatása a nagyokkal. 

 

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: Tóthné Móczó Lilla. 

 

Feladatai: 

Tevékenység Határidő Felelős 
Gyermekvédelmi éves 

munkaterv elkészítése 
szeptember 15 

Tóthné Móczó 
Lilla 

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 

 

Feladatok a tapasztalatok alapján: 

 A szülők szemléletformálása személyes beszélgetésekkel, közös programokkal, 

 adományok gyűjtése, fogadása, 

 pályázatok felkutatása, 

 az intézményi szabályok következetes közvetítése, a normák elfogadtatása,  

 a gyámokkal ideális együttműködés kialakítása. 

3.3.2 Minőségbiztosítás 

 

Tevékenység Határidő Felelős 
Partnerlista aktualizálása Szeptember 15 Deák Barbara 



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 

 

Feladat az előző nevelési év gyermeki elégedettségmérése alapján:  

 A környező világ megismerésére nevelés területén a cselekvésre épülő, élményszerű 

módszerek, eljárások alkalmazása, 

 élmény dús közös programok szervezése a szülőkkel közösen,  

 több nyílt rendezvény, 

 az intézmény eredményeinek publikálása, 

 szponzorok, pályázati lehetőségek felkutatása. 

4. Különleges bánásmódot igénylő gyermekek ellátása 
 

4.1. SNI, BTMN, logopédia, diabéteszes, tartósan beteg 
 

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 (      ?) 

 Család- és Gyermekjóléti Szolgálat (Bathó Adrienn) 

 egyéb szakemberek:  Kurucz Ágnes (védőnő) 

Dr. Herczeg Katalin (fogorvos) 

Dr. Mohammad Amin (háziorvos)  

 

 

Feladat:  

 A probléma mielőbbi felismerése, 



 a szülő tájékoztatása, 

 szakember biztosítása, 

 harmonikus együttműködés kialakítása a gyermek fejlődése, egészségének biztosítása 

érdekében. 

 

4.2.  Tehetséggondozó műhelyek 

 
A tehetséggondozó műhelyek felelősei:  

 Móczó Lilla „Pitypang” tehetséggondozó műhely 

 Mihályi-Nagy Fruzsina: „Néptánc” tehetséggondozó műhely 

 Mogyorósi Katalin, Józsáné Kovács Mónika: „Ügyes kezek” tehetséggondozó műhely 

 Sándor Erzsébet: „Ovi-foci” tehetséggondozó műhely 

 
A tehetséggondozó műhelyek irányításában Bíró Szilvia pedagógiai asszisztens segédkezik. 

Feladatok 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 

5. Továbbképzések:  
 

Cél: Eredményesség, hatékonyság, szakmai megújulás biztosítása a pedagógiai munkában, 

korszerű pedagógiai módszerek megismerése. 

 

Feladat: Az ismeretek bővítése, korszerűsítése, a szakmai innovációk átadása egymásnak, 

egymástól való tanulás, hospitálási rendszer működtetése. 

 

 



Megnevezés Időpont Tartalom Érintettek 

Tanévnyitó 

konferencia 
szeptember 

jogszabályi 
aktualitások és 

beépítésük az 

intézményi 

dokumentációba 

Józsáné Kovács 

Mónika 

Biztonságos óvoda szeptember-október 

módszertani ismeretek 

elsajátítása, beépítése 

a pedagógiai 
programba. 

Józsáné Kovács 

Mónika 

Mérési-értékelési 
rendszer alkalmazása 

ősz 

a mérési-értékelési 

rendszer alkalmazása, 

aktualizálása a 
gyakorlati munka 

megvalósítása 

érdekében 

minden pedagógus 

Bölcsődei dajka 

képzés  
 

a bölcsődei 
feladatellátás 

törvényes biztosítása 

Háfráné Gugi Éva, 

Fekete Beáta 

Belső képzés 2022. március 
Helyi jó gyakorlat 

bemutatása. 
minden pedagógus 

Beszámoló eseti 

A továbbképzésen 

hallott hasznos 

információ 
megosztása a többi 

pedagógussal. 

minden pedagógus 

Diabetes képzés ősz 

A törvényi előírásnak 

megfelelő ellátás 
szakszerű biztosítása. 

Bíró Szilvia 

Szakmai Napok 
meghirdetéstől 

függően 

Más intézmények 

szakmai 
gyakorlatának 

megfigyelése, szakmai 

konzultáció. 

Nevelés nélküli 
munkanap 

minden pedagógus 

 

5.1 Drámajáték-vezetés képzés beszámolója 
 
A képzésen részt vettek: Mihályi-Nagy Fruzsina, Józsáné Kovács Mónika 

A képzés időpontja: 2021. 08. 16-17-18 

A „Drámajáték-vezetés” című 30 órás képzés időpontja 2021. augusztus 16-18. volt, melyen 

intézményünkből két fő vett részt. A három napos továbbképzés jó hangulatban, vidáman telt, 

hiszen találkozhattunk régről ismert pedagógus társainkkal, de sikerült új ismerősöket szerezni, 

kapcsolatokat kialakítani, kellemes társaságban töltöttük a hasznos időt.  

Az első nap délelőttje a bemutatkozásról, ismerkedésről, kötetlen beszélgetésről szólt. Míg a 

délután folyamán bővebb információt és ismeretet szereztünk arról, hogy a drámapedagógia 

hol, és miként van jelen a pedagógiai gyakorlatban. Az elméleti beszélgetés mélyebb hangvétele 

arról adott információt, hogy a dráma olyan csoportos játéktevékenység, amelynek során a 



résztvevők egy képzeletbeli világot építenek fel, majd szereplőként vonódnak be. Tehát nem 

más, mint dramatikus cselekvésen keresztül megvalósuló tanulás. A továbbképzés vezetője 

ismertette a jellemző játéktípusokat, majd ezeket sorra véve, a gyakorlatban ki is próbáltuk. A 

következő nap a játékok feldolgozásáról, közös tevékenykedésről szólt. Szituációs játékokon 

keresztül az improvizatív-, kapcsolatteremtő-, lazító-, érzékelő-, és metakommunikációs 

gyakorlatokat és játék helyzeteket próbáltuk ki, és játszottuk el párokban, csoportokban, és 

egyénileg egyaránt. A harmadik napon önálló játékvezetést kellett lebonyolítanunk a csoport 

körében, ez volt az ún. vizsga, a továbbképzés záró feladata. Mindezt egy-egy egyénileg 

benyújtott játékgyűjtemény dokumentum előzött meg. Az utolsó napon is felszabadultak, 

aktívak voltunk, ezért mindhárom nap eseménydúsnak mondható, élményekkel és 

eseményekkel volt teli. 

Számunkra azért volt hasznos a képzés, mert tágabb ismeretet szerezhettünk a drámapedagógia 

céljáról, és annak sokoldalúságáról. Számos játékötletet, tippet és tanácsot tudhatunk 

magunkénak, hiszen az egyes játékok újraformálhatóak, átgondolhatóak, gyermekekkel 

eljátszhatók, ezért az óvodai nevelésbe, és az óvodai élet mindennapjaiba is jól beépíthetőek. 

 

5.2 Diabétesz képzés beszámolója 
 
A képzésen részt vett: Tóthné Móczó Lilla 

A képzés időpontja: 2021. nyár 

A képzés elvégzése által bepillantást nyerhettem a cukorbeteg emberek életébe. 

Egészen az alapoktól indulva megtanultam mi az az inzulin, hogyan működik egy egészséges 

ember szervezetében és miként egy cukorbeteg embernél. 

Megismertem a cukorbetegség különböző fajtáit és fokozatait, továbbá mi okozhatja a 

kialakulását. 

Megtudtam mik azok a fontos tényezők, amelyekre oda kell figyelni, ha vércukorszint 

ingadozás lép fel egy óvodás gyermeknél. 

Nekem, mint pedagógusnak mi a teendőm ilyen helyzetben. 

Milyen szükséges lépéseket kell ilyenkor elvégezni. 

Vércukorszint méréshez és a cukorszint megfelelő szinten tartásához nélkülözhetetlen 

eszközöket közelebbről megismerhettem. 

A használatukat lépésről lépésre elsajátítottam. 

A jövőben az ilyen nehézségekkel küzdő gyermekeket eltudom látni, a különböző rosszulléteket 

tudatosan kitudom küszöbölni, ezzel elkerülve a gyermek állapotának romlását. 



6. Értekezletek: 

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

megtartásra. 

 
Időpont Feladat Érintettek köre Felelős 

augusztus 31. 

Az aktuális jogszabályi 

változások ismertetése 

2021-2022-es nevelési 

év pedagógiai, szakmai 

feladatainak 

meghatározása. 

Az éves munkaterv 

ismertetése, elfogadása. 

Az önértékelés feladatai. 
Szent Mihály napi 

rendezvény teendőinek 

megbeszélése. 

Az aktuális kérdések, 
problémák megbeszélése, 

szakmai konzultáció. 

Jótékonysági bál 
előkészületi 

megbeszélése 

SZK tagok 
alkalmazotti 

közösség 

Józsáné Kovács 

Mónika 
Mihályi-Nagy 

Fruzsina 

 

október 4. 

Állatok Világnapja, 

szüreti hét, 
kukoricafosztó hét, „Tök 

jó nap” előkészítése. 

Az aktuális nevelési 

problémák megbeszélése, 
szakmai konzultáció 

Önértékelés indítása. 

alkalmazotti 

közösség 

Józsáné Kovács 

Mónika 

Mihályi-Nagy 

Fruzsina 

november 1. 

„Tök jó” nap 
eredményeinek 

megbeszélése, Márton 

nap előkészítése. 

Az aktuális nevelési 
problémák megbeszélése, 

szakmai konzultáció. 

Előkészületek a Télapó 
ünnepséghez 

nevelőtestület 

Józsáné Kovács 

Mónika 

Mihályi-Nagy 

Fruzsina 

december 1. 

Beszámoló az Őszi 

Szakmai Napokról 

(amennyiben 
megvalósul). 

Az aktuális nevelési 

problémák megbeszélése, 
szakmai konzultáció. 

Adventi ünnepkör, Luca 

nap előkészítése. 

alkalmazotti 
közösség 

Józsáné Kovács 

Mónika 
Mihályi-Nagy 

Fruzsina 



A Karácsonyi 

bábelőadáshoz 
feladatleosztás. 

A Felnőtt Karácsony 

előkészítése. 

Felkérés esetén a 
Falukarácsonyhoz 

kapcsolódó feladatok 

átbeszélése. 

január 3. 

Az aktuális nevelési 

problémák megbeszélése, 

szakmai konzultáció. 

Mérések előkészülete, 
lebonyolítása. 

Félévi értekezlet. A 

nevelőmunka elemzése, 
értékelése. 

nevelőtestület 

Józsáné Kovács 

Mónika 
Mihályi-Nagy 

Fruzsina 

február 7. 

Az aktuális nevelési 

problémák megbeszélése, 

szakmai konzultáció. 
Farsang előkészítésének 

szakmai feladatai. 

alkalmazotti 

közösség 

Józsáné Kovács 

Mónika 

Mihályi-Nagy 
Fruzsina 

SZK tagok 

március 7. 

Az aktuális nevelési 
problémák megbeszélése, 

szakmai konzultáció. 

Március 15.-ei ünnep és a 

Víz Világnapja 
megszervezésének 

előkészítése. Jó 

gyakorlatok 
lebonyolításának 

megbeszélése. 

nevelőtestület 

Józsáné Kovács 

Mónika 

Mihályi-Nagy 

Fruzsina 
 

április 4. 

Az aktuális nevelési 

problémák megbeszélése, 
szakmai konzultáció. 

A Húsvéti Játszóház, a 

Föld napja, Anyák napja, 
és a Mesemondó verseny 

szervezési feladatainak 

szakmai előkészítése.  

nevelőtestület 

Józsáné Kovács 

Mónika 

Mihályi-Nagy 
Fruzsina 

május 2. 

Az aktuális nevelési 
problémák megbeszélése, 

szakmai konzultáció 

Ballagás, Családi 
Sportnap, Madarak és 

Fák napjának szakmai 

előkészületi feladatai. 

alkalmazotti 

közösség 

Józsáné Kovács 
Mónika 

Mihályi-Nagy 

Fruzsina 

június 6. 

Tanévzáró értekezlet. A 

nevelési év teljes körű 
szakmai értékelése. 

alkalmazotti 

közösség 

Józsáné Kovács 
Mónika 

Mihályi-Nagy 

Fruzsina 

 



6.2 Szülői értekezletek 
 

6.3 Fogadóórák 
 

Minden hónap első hétfőjén előzetes megbeszélés alapján. 

Feladat:  

 A szülők korrekt, hiteles tájékoztatása, 

 a nevelési feladatok megbeszélése, 

 az intézményi elvárások tudatosítása. 

7. Szakmai napok 
 

7.2 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 31 Tanévnyitó Értekezlet Józsáné Kovács Mónika 

Mihályi-Nagy Fruzsina 

2021-22. ősz vagy 
tavasz 

Szakmai Napokon való részvétel minden pedagógus 

2022. február  Félévi értekezlet Józsáné Kovács Mónika 

Mihályi-Nagy Fruzsina 

2021. május Csapatépítő Szakmai Nap alkalmazotti közösség 

2021. június 7. Tanévzáró Értekezlet Józsáné Kovács Mónika 

Mihályi-Nagy Fruzsina 

Időpont Feladat Felelősök 

2021. szeptember 13. 

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 

2022. január 31. 

A második félév feladatinak 

megbeszélése, a szülők 
tájékoztatása a második 

félévben várható ünnepekről, 

rendezvényekről. 

Józsáné Kovács Mónika 

minden óvodapedagógus 



 

7.3 Nyílt napok 
 

Időpont Tartalom Felelős 

2021. 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 

8. Technikai dolgozók feladatmegosztása 
 

 A feladatmegosztás a takarítási szabályzat alapján történik (a nyáron elkészült). 

 A takarítás dokumentálása szükséges az elkészített takarítási ellenőrzési lapon. 

 

9. 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. 

10. Ellenőrzések 

10.1 Belső ellenőrzések 
 

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

 

 



10.1.1 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, 

szakmai 

megvalósítás 

minősége, 

reflexió 

tudatossága, a 

környező világ 

tevékeny 

megismerése 

terén, a 

változatos, 

élményszerű 

eszközök, 

módszerek 

alkalmazása 

pedagógusok 

előre 

bejelentett, 

illetve váratlan 

Józsáné 

Kovács 

Mónika 

Mihályi-

Nagy 

Fruzsina 

Nevelési feladatok 

környezet 

rendje, tudatos 

szokás és 

normarendszer 

pedagógusok 

előre 

bejelentett, 

illetve váratlan 

Józsáné 

Kovács 

Mónika 

Mihályi-

Nagy 

Fruzsina 

Dajkák munkája 

az intézmény 

tisztaságának 

ellenőrzése, 

pedagógusokkal 

való 

együttműködés, 

dajkák 

alkalomszerűen, 

megfigyelésen 

alapuló 

Mihályi-

Nagy 

Fruzsina 



alkalmi 

megbízások 

teljesítése, 

naprakész 

dokumentáció 

Szülői értekezletek 

téma 

aktualitása, 

szakszerűség, 

adatvédelem 

óvodapedagógusok alkalomszerűen 

Józsáné 

Kovács 

Mónika 

 

 

10.1.2 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. ősz 

Az Országos 

Tanfelügyeleti 

kézikönyv alapján 

meghatározott 

kompetenciák 

ellenőrzése 

BECS tagok 

Józsáné Kovács 

Mónika 

Mihályi-Nagy 

Fruzsina 

Mogyorósi Katalin 

Józsáné Kovács 

Mónika 
2021. ősz 

Az Országos 

Tanfelügyeleti 

kézikönyv alapján 

meghatározott 

kompetenciák 

ellenőrzése 

Mihályi-Nagy 

Fruzsina 

Mogyorósi Katalin 

 

10.1.3 Jó gyakorlatok 

 

Érintettek köre Időpont Tartalma Felelős 

pedagógusok 2022. tavasz 

Szakmai 

dokumentáció, a 

megvalósítás és a 

reflexió 

eredményessége. 

 

Józsáné kovács 

Mónika 

pedagógusok 

 

 



10.2 Külső ellenőrzések 

10.2.1 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. 

 

 

10.2.2 Minősítés 

 

Érintett pedagógus 

neve 

Időpontja Elérni kívánt 

fokozat 

Mentor (gyakornok 

esetében) 

nem lesz    

11.Értékelés szempontjai 
 

 Kimagasló szakmai teljesítmény, 

 pontos, naprakész dokumentáció, 

 pozitív munkamorál, 

 közösségépítés, 

Érintett pedagógus neve Az eljárás tartalma Az ellenőrzés időpontja 

nem jelöltek ki   



 szakmai tudás bővítése, megosztása, 

 munkaköri feladatokon túli feladatok vállalása, 

 példamutató kommunikáció. 

12.Jogszabályi változások 
 

12.1. A kórház-pedagógiai beemelése a köznevelési szabályozásba 

A 2011. évi CXC törvény 4.§ 13. és 18. pontja szerint a törvény alkalmazásában kiemelt 

figyelmet igénylő gyermeknek minősül a tartós gyógykezelés alatt álló gyermek. Tartós 

gyógykezelés alatt álló gyermek az, akinek egészségügyi ellátása az egészségügyről szóló 1997. 

évi CLIV. törvény 89. §-a szerinti általános járóbeteg szakellátásban vagy a 91§-a szerinti 

általános fekvőbeteg szakellátásban részt vevő szakorvos véleménye alapján az adott nevelési 

évben a 36 nevelési napot várhatóan meghaladja, és emiatt az óvodai nevelésben napi 4 órában 

nem tud részt venni. 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosítása: 

7§ Az R1. 75. §-a a következő (4)–(6) bekezdéssel egészül ki: 

5. bekezdés: Ha a tartós gyógykezelés alatt álló gyermeket az Nkt. 8. § (2) bekezdésében 

meghatározottak szerint a felmentést engedélyező szerv az óvodai foglalkozáson való részvétel 

alól felmentette, az óvoda a szülő részére tanácsadást, konzultációt biztosít, továbbá terápiás 

vagy más kezelés szükségessége esetén továbbirányít a pedagógiai szakszolgálathoz vagy más 

szakellátást biztosító intézményhez. 

9.§ Az R1. 102. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki: 

„(4) A csoportnaplóba a gyermek, tanuló sajátos nevelési igényére, beilleszkedési, 

tanulási, magatartási nehézségére, tartós gyógykezelésére vonatkozó, továbbá a gyermek, 

tanuló speciális köznevelési ellátásához elengedhetetlenül szükséges szakértői 

vélemények, fejlesztési és rehabilitációs tervek, pedagógiai vélemények, feljegyzések, 

szakorvosi és iskolaorvosi diagnózisok tölthetőek fel.” 

10.§  (1) Az R1. 128. § (3) bekezdés b)–d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(A nevelési-oktatási intézmény mindennapos működésében kiemelt figyelmet kell fordítani a 

gyermek, a tanuló egészséghez, biztonsághoz való jogai alapján a teljes körű 

egészségfejlesztéssel összefüggő feladatokra, amelyek különösen) 

„b) az egészségfejlesztési kritériumoknak megfelelő mindennapos testnevelés és az azt 

kiegészítő egyéb testmozgás, iskolai sporttevékenység, 

c) a lelki egészséget fejlesztő pedagógiai módszerek és a művészetek alkalmazásával a 

tanulási eredményesség és a társas kapcsolati készségek fejlesztése, a lemorzsolódás 

csökkentése, a viselkedési függőségek, a szenvedélybetegségekhez vezető szerfogyasztás, 



a bántalmazás és iskolai erőszak megelőzése, d) az egészséget támogató ismeretek és 

készségek fejlesztése” (területére terjednek ki.) 

 (2) Az R1. 128. §-a a következő (11) és (12) bekezdéssel egészül ki: 

„(11) A nevelési-oktatási intézményben elektroakusztikus eszköz igénybevétele mellett 

tartott tanítási órán, egyéb foglalkozáson, valamint a nevelési-oktatási intézményben vagy 

a nevelési-oktatási intézmény által szervezett elektroakusztikus hangosítású rendezvényen 

(a továbbiakban: elektroakusztikus hangosítású rendezvény), amelyen gyermekek, tanulók 

is részt vesznek, a gyermekek, tanulók zajvédelmére különös figyelmet kell fordítani. Az 

olyan elektroakusztikus hangosítású rendezvényen, amelyen 

a) 0–6 év közötti gyermekek, tanulók vesznek részt, a hangnyomásszint nem haladhatja 

meg az Laeq M30 75 dB értéket 

12.2.Az adatvédelmi szabályok pontosítása 
 

A családok támogatásáról szóló 1998.LXXXIV. törvény alapján meghatározott mértékű 

hiányzás után az óvodának értesítenie kell a családi pótlékra jogosult személyt a hiányzások 

jogkövetkezményeire, ezért a köznevelésről szóló törvény 41.§ (4) alapján az óvoda 

nyilvántartja a 

 a gyermek után családipótlékra jogosult személy nevét, 

 lakóhelyét, 

 tartózkodási helyét, 

 telefonszámát, ha ez a személy nem a gyermek szülője, törvényes képviselője. 

a (4b) bekezdés alapján, ha a szülő, törvényes képviselő az adatokat nem adja meg, az 

intézmény ezeket az adatokat a családtámogatási ügyben eljáró hatóságtól köteles beszerezni. 

A 2011. évi CXC törvény 41.§ (8) bekezdés a) pontja, amely szerint a gyermek sajátos nevelési 

igényére, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségére, tartós gyógykezelésére vonatkozó 

adatai, továbbá a gyermek speciális köznevelési ellátásához elengedhetetlenül szükséges 

szakorvosi, iskolaorvosi diagnózisának adatai a pedagógiai szakszolgálat, a nevelési-oktatási 

intézmények és az egészségügyi szakellátó között továbbítható. 

 

A gyermek adatai a köznevelés információs rendszerében: 

 

A köznevelés információs rendszerének az Óvodai nevelésben részvételre kötelezett 

gyermekek nyilvántartása című alrendszere új elemként tartalmazza az óvodáztatási 

kötelezettségét külföldön teljesítő gyermek külföldi tartózkodásának kezdő és várható befejező 

időpontját, valamint azt az országot, ahol a gyermek az óvodáztatási kötelezettségét teljesíti 

[Onytv. 1. mell. XIV. rész e) pont].  

2022. július 1. napjától lehetővé válik, hogy a gyermek törvényes képviselője a gyermeknek a 

köznevelés információs rendszerében rögzített személyes adatait azonosítást követően 

elektronikusan megtekinthesse [Onytv. 6. § (8) bek.]. 

 



Az óvodapedagógusok személyes adatainak kezelése: 

 

Az Oktatási Hivatal a pedagógusminősítési nyilvántartásból személyes adatot szolgáltat az 

eljárás lefolytatása, az elért eredményről való tájékoztatás céljából az alkalmazott 

intézményvezetője, munkáltatója, a fenntartó, a finanszírozást ellenőrző szerv, valamint az 

eljárásban érintett szakértők részére [Onytv. 7. § (14) bek.].  

A pedagógusminősítési nyilvántartás kiegészül a minősító vizsga, minősítési eljárás 

eredményének adataival, a pedagógus-kompetenciák alapján történő értékeléssel, a fejlesztési 

javaslatokkal és a javasolt fejlesztési módokkal [Onytv. 1. mell. XII. rész 2 . pont e) alpont].  

Az alkalmazotti nyilvántartásban az alkalmazott munkakörének megnevezése mellett annak 

időtartamát, tehát a teljes vagy részfoglalkoztatás tényét is fel kell töltenie az óvodának a 

köznevelés információs rendszerének felületén történő elektronikus adatszolgáltatás során 

[Onytv. 1. mell. II. rész c) pont].  

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzési nyilvántartás kiegészül az ellenőrzésben érintett 

pedagógus vagy intézményvezető ellenőrzése során tett pedagógusi, vezetői és intézményi 

területek fejlesztésére vonatkozó javaslatokkal, javasolt fejlesztési módokkal [Onytv. 1. mell. 

XI. rész 2. pont 2.3 alpont].  

A pedagógusminősítési nyilvántartás szakértők adatait tartalmazó adatbázisa bővül a szakértő 

munkáltatójának, az óvodavezetőnek a nevével, címével és az óvoda OM azonosítójával 

[Onytv. 1. mell. XII. rész 3. pont 3.16 alpont].  

Az Oktatási Hivatal adattovábbítási felhatalmazást kap:  

• • a Nemzeti Pedagógus Kar számára a pedagógus-jogviszony fennállásáról [Onytv. 7. § 

(36) bek.],  

• • a kedvezmény igénybevételére történő jogosultság érvényességének megerősítése 

végett [Onytv. 7. § (37) bek.].  

 

2022. július 1. napjától lehetővé válik, hogy az óvodapedagógus a köznevelés információs 

rendszerében rögzített személyes adatait azonosítást követően megtekinthesse [Onytv. 6. § (8) 

bek.]. 

 

 

A pedagógusigazolvánnyal kapcsolatos új szabályok: 

 

A pedagógusigazolvány – szemben a diákigazolvánnyal – a jövőben nem lesz Nemzeti 

Egységes Kártyarendszer típusú kártya (a továbbiakban: NEK), és nem minősül majd 

közokiratnak, ugyanis a pedagógusigazolványhoz kapcsolódó kedvezmények köre nem igényli 

egy NEK típusú kártya kibocsátását [Nkt. 63. § (3) bek.].  

Módosításra került a pedagógusigazolvány kiadására irányuló kérelem tartalma és a 

pedagógusigazolványban szereplő személyes adatok köre [Nkt. 63. § (3a) és (3c) bek.].  

A pedagógusigazolvány kiadását a munkáltató kezdeményezi, és az Oktatási Hivatal bocsátja 

ki [Nkt. 63. § (3) bek.]. 

 

Az ágazati kerettörvény gyermekvédelmi tárgyú módosításai: 

 

A köznevelés ágazati kerettörvényének 2021. július 8-án hatályba lépő módosítása értelmében 

az óvodában nem szervezhető olyan foglalkozás, illetve nem folytatható olyan tevékenység, 

amely a gyermekek számára népszerűsíti  

• • a pornográf, a szexualitást öncélúan ábrázoló tartalmakat,  

• • a homoszexualitást,  

• • a gyermek születési nemének megváltoztatására irányuló beavatkozásokat,  



• • a transzszexualitást,  

• • a társadalmi nemek elméletét (Alaptörvény XVI. cikk (1) bek.)  

 

Az óvoda saját pedagógus-munkakörben foglalkoztatott alkalmazottján és az intézmény-

egészségügyi szolgálatot ellátó szakemberen, valamint az óvodával kötött együttműködési 

megállapodással rendelkező állami szerven kívül más személy vagy szervezet a gyermekek 

részére tartott foglalkozás keretében szexuális kultúrával, nemi élettel, nemi irányultsággal, 

szexuális fejlődéssel, a kábítószer fogyasztás káros hatásaival, az internet veszélyeivel és egyéb 

testi és szellemi egészségfejlesztéssel kapcsolatos programokat (a továbbiakban: felvilágosító 

program) csak akkor tarthat, ha jogszabályban kijelölt szerv nyilvántartásba vette [Nkt. 9/A. § 

(1) bek.].  

A felvilágosító programok tartására jogosult szervezet nyilvántartását vezetni jogosult szervet, 

a nyilvántartásba vétel részletes feltételeit, továbbá a nyilvántartás vezetésére és közzétételére 

vonatkozó részletes szabályokat az oktatásért felelős miniszter rendeletben állapítja meg [Nkt. 

94. § (1) bek. j) pont].  

Amennyiben a köznevelési feladatokat ellátó hatóság a hatósági ellenőrzés során feltárja, hogy 

az intézményben a felvilágosító programokat nem a nyilvántartásba vett szervezet végezte, az 
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intézményvezetővel és a program szervezőjével szemben szabálysértési eljárást kezdeményez 

[Nkt. 79. § (8) bek.]. 

12.3. A tankötelezettség kezdetével kapcsolatos új előírások 
 

 A szülő mellett, a tankötelezettség halasztásának megkezdését a gyámhatóság is 

kezdeményezheti, amennyiben olyan információi vannak, hogy ez a gyermek érdekét 

szolgálja. 

 A szülő, a gyámhatóság a kérelmét legkésőbb az iskolakezdés évének január 18-áig 

nyújthatja be a felmentést engedélyező szervhez. Az eljárás ügyintézési ideje 50 napra 

csökkent. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak szakértői bizottság 

rendelhető ki. 

 Ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget korábban eléri, a felmentést 

engedélyező szerv a szülő kérelmére engedélyezheti, hogy a gyermek hatéves kora előtt 

megkezdje tankötelezettségének teljesítését. 

 Szintén fontos újdonság, hogy a módosítás – eleget téve az Alkotmánybíróság ilyen 

irányú döntésének - a tankötelezettség teljesítésének megkezdéséhez szükséges értelmi, 

testi, lelki és szociális érettség elérésére irányuló, célzott óvodai foglalkozásokat ír elő: 

a sajátos nevelési igényű, vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

gyermekek számára. 

12.4. Az óvodai jogviszonnyal kapcsolatos új szabályok 

 2021. 07. 01-jétőla köznevelésről szóló törvény 8. § (2) bekezdése kimondja, hogy a 

szülő – (új elem) tárgy év április 15. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek 

jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a 

gyermek a negyedik életévét betölti, különös méltánylást érdemlő esetben, újabb 

kérelem alapján annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik 



életévét betölti a Kormány rendeletében kijelölt szerv – ez jelenleg a járási hivatal – 

felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek sajátos helyzete, 

családi körülménye indokolja. 

 Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő, 

továbbá tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében az Eütv. 89. §-a szerinti 

általános járóbeteg szakellátásban vagy a 91§-a szerinti általános fekvőbeteg 

szakellátásban részt vevő szakorvos rendelhető ki. Tartós gyógykezelés alatt álló 

gyermek esetében a kérelem a tárgyév április 15. napja után is benyújtható. Az eljárás 

időtartama 50 nap. 

 A gyermek az óvodával jogviszonyban áll [Nkt. 49. § (1) bek.]. Az óvodai jogviszony a 

beíratás napján jön létre. A gyermek az óvodai jogviszonyon alapuló jogait a beíratás 

napjától kezdve gyakorolhatja. Jogszabály, továbbá az óvoda házirendje egyes jogok 

gyakorlását az első nevelési év megkezdéséhez kötheti [Nkt. 49. § (3a) bek.]. Szünetel az 

óvodai jogviszonya annak, aki óvodába járási kötelezettségét külföldön teljesíti, a szülő 

által bejelentett naptól [Nkt. 91. § (4) bek.]. 

Feladat: az óvoda házirendjének felülvizsgálata. 

 

A kötelező felvételt biztosító óvodákra vonatkozó új szabály: 

 

- Hatályon kívül helyezésre került az Nkt. 49. § (2) bekezdése, mely kimondta, hogy a 

gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik 

vagy ahol szülője dolgozik, mert ez ellentétes azzal a szabállyal, mely szerint az óvoda 

köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik 

[Nkt. 49. § (3) bek.].  

- A kötelező felvételt biztosító óvodába azt a gyermeket kell felvenni, aki az óvoda 

körzetében lakik életvitelszerűen, tehát a szülő munkavégzésének helye nem alapozhatja 

meg a kötelező óvodai felvételt.  

- Ha az óvodába jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, nem kell a 

felvételre javaslatot tevő bizottságot szervezni. 

 
Célfeladattűzés és céljuttatás az óvodában: 

  

- Az Oktatási Hivatal a pedagógus számára a közalkalmazottak jogállásáról, a közszolgálati 

tisztviselőkről vagy a kormányzati igazgatásról szóló törvénytől eltérően részben vagy 

egészben hazai vagy európai uniós forrásból finanszírozott projekt megvalósítására 

célfeladatot akkor is kitűzhet és céljuttatást akkor is megállapíthat, ha az adott feladat nem 

tartozik az Oktatási Hivatal feladatai közé [Nkt. 65. § (6c) bek.].  

- A jogszabály lehetővé teszi a hazai költségvetési és az uniós (közösségi) források pályázati 

úton történő felhasználását céljuttatásként az abban részt vevő óvodapedagógusnak. (1992. 

évi XXXIII. tv. 77/A. §) 

12.5. Az 1-es típusú diabétesszel élő gyermekek akut ellátása 
  

- Az Nkt. 2021. szeptember 1. napján hatályba lépő módosítása a 2021/2022. nevelési évtől 

kötelezettséget telepít az óvodákra az inzulinfüggő cukorbetegségben szenvedő, óvodai 



nevelésben részt vevő gyermekek indokolt esetben történő, intézményben megvalósuló 

speciális ellátása tekintetében.  

- Az óvoda vezetője az 1-es típusú diabétesszel élő, az óvodával jogviszonyban álló gyermek 

részére a szülő vagy más törvényes képviselő kérelmére, a gyermekkori diabétesz 

gondozásával foglalkozó egészségügyi intézmények szakmai iránymutatása alapján a 

jogszabályban foglalt speciális ellátást biztosítja [Nkt. 62. § (1a) bek.].  

- Az óvoda vezetője – az ellátás megszervezésével összefüggésben – a pedagógus vagy 

érettségi végzettséggel rendelkező, nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben 

foglalkoztatott beosztottja számára előírhatja:  

- a vércukorszint szükség szerinti mérését,  

- szükség esetén, orvosi előírás alapján, a szülővel, más törvényes képviselővel, a megadott 

kapcsolattartási módon egyeztetve, az előírt időközönként a szükséges mennyiségű inzulin 

beadását (Nkt. 62. § (1b) bek.)  

- Az óvoda alkalmazottjának a speciális ellátásban való részvétele három feltételhez között:  

a) munkaköri és végzettségi minimumfeltétel;  

b) szakmai továbbképzés sikeres elvégzése;  

c) a munkavállaló nyilatkozata a feladat elvállalásáról [Nkt. 62. § (1c) bek.].  

 

Módosítandó óvodai dokumentumok:  
• egyedi munkaköri leírás (feladatspecifikáció),  

• munkaterv (feladatütemezés),  

• szervezeti és működési szabályzat (egészségügyi szolgáltatóval való kapcsolattartás módja, 

formái)  
 

- Az óvoda vezetője a gyermek esetleges rosszulléte esetén az Eütv.-vel összhangban álló 

speciális ellátási eljárásrendet alakít ki [Nkt. 62. § (1e) bek.].  

- Az 1-es típusú diabétesszel élő óvodai nevelt gyermek intézményi speciális ellátását végző 
alkalmazott diabétesz ellátási pótlékra jogosult, melynek havi mértéke a mesterfokozatra 
megállapított illetményalap 17%-a [Nkt. 8. mell. 9. sor]. 

 

 

12.6. Az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról szóló 363/2012. (XII. 

17.) Korm. rendelet módosítása  
 

- Az egészséges életmódra nevelés terén az óvodai nevelés feladata az egészséges életmód, a 

testápolás, a tisztálkodás, az étkezés, különösen a magas cukortartalmú ételek és italok, a 

magas só- és telítettzsír-tartalmú ételek fogyasztásának csökkentése. melléklet III. AZ 

ÓVODAI NEVELÉS FELADATAI cím, Az egészséges életmód alakítása alcím ötödik 

francia bekezdés)  

- Alapelvi szintű szabály, hogy a köznevelés egészének egyik meghatározója az egészséges 

életmódra nevelés [Nkt. 1. § (2) bek.]  

 
 
 



13.Elkészült szabályzatok, dokumentumok 
 

 Takarítási szabályzat 

 1-es típusú diabétesszel élő gyermekek ellátásának speciális eljárásrendje 

 Helyi értékelési szabályzat a pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő-oktató 

munkát közvetlenül segítő alkalmazottak minősítő vizsgájának egyes szabályairól 

 Pedagógus kompetencia és teljesítményalapú értékelése 

 

 

14.Egyéb fontosnak ítélt kérdések 
 

A pandémiás helyzet kialakulásának megelőzése érdekében szükséges feladatok megbeszélése: 

- takarítás,  

- fertőtlenítés,  

- jelzőrendszer, 

- kapcsolattartás a szülőkkel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15.Legitimizációs záradék 
 

Az Alattyáni Óvoda alkalmazotti közössége 100 %-os arányban, a 2021 - 2022 nevelési év 

munkatervét elfogadta.  

Határozat száma: 97/2021 

 

 

 

Elfogadom:                                                                                       Nem fogadom el:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelt: Alattyán, 2021. 08. 31. 

 

 

…………………………….  

                                                                                                         intézményvezető 

 


