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Bevezetés 

 

A hatályos miniszteri rendelet értelmében az éves munkaterv az intézmény adott neve-

lési évének helyi rendjét határozza meg. 

Munkánk során fontosnak tartjuk, hogy innovatív pedagógiai szemlélettel, olyan komplex 

személyiségfejlesztést valósítsunk meg, aminek eredménye a testileg, lelkileg, szociálisan 

egészséges, „jó-létben” élő gyermekek nevelése. Mindez csak korszerű módszerekkel és kellő 

tudatossággal, elhivatottsággal, gyermekek szeretetével valósítható meg. 

A nevelési év rendje  

 

 A nevelési év: 2021. szeptember 01 - 2022. augusztus 31.  

 Az óvodát kezdő új gyermekek fogadása: 2021. szeptember 01. napjától folyamatos. 

 Az őszi – téli - tavaszi tevékenységek rendje: 2021. szeptember 01 - 2022. május 31. 

 A nyári élet rendje: 2022. június 01 - 2022. augusztus 31.  

 A nyári zárva tartás: A Fenntartó határozata alapján.  

 

A nevelési évben az óvodák nyitva - tartása folyamatos.  

Az iskolai szünet ideje alatt, esetleges gyermeklétszám csökkenés miatt, illetve nyáron össze-

vont csoportokat szervezünk.  

Iskolai őszi szünet: 2021. október 23 – november 01. (5 munkanap) 

            téli szünet: 2021. december 22 – 2022. január 02. (8 nap) 

            tavaszi szünet: 2022. április 14 –19. (4 nap) 

 

Munkaszüneti napok, ünnepek 2021/2022. nevelési évben: 

 

Dátum Megnevezés 

2021. november 01. hétfő PIHENŐNAP – Mindenszentek 

2021. december 11. szombat (12. 24. helyett) MUNKANAP 

2021. december 24. péntek PIHENŐNAP – Szenteste 

2021. december 25. szombat ÜNNEP - Karácsony 

2021. december 26. vasárnap ÜNNEP - Karácsony 

2022. január 01. szombat ÜNNEP - Újév 

2022. március 14. hétfő  PIHENŐNAP  

2022. március 15. kedd ÜNNEPNAP – Nemzeti Ünnep 



Alapi Óvoda – Mini Bölcsőde 

7011 Alap, Vörösmarty u. 7. 

Tel.:25/504-640 

email: bobiovi@tolna.net 

OM:029991 

2021/2022. munkaterv 

 

5 

 

2022. március 26. szombat (03. 14. helyett) MUNKANAP 

2022. április 15. péntek ÜNNEPNAP – Nagypéntek 

2022. április 17. vasárnap ÜNNEPNAP - Húsvét 

2022. április 18. hétfő  ÜNNEPNAP – Húsvét hétfő 

2022. május 01. vasárnap ÜNNEPNAP – Munka ünnepe 

2022. június 05. vasárnap ÜNNEPNAP - Pünkösd 

2022. június 06. hétfő ÜNNEPNAP– Pünkösd 

2022. augusztus 20. szombat ÜNNEPNAP – Nemzeti Ünnep 

 

A pedagógiai munka feltételrendszere 

Alapító okirat szerinti feladatellátás 
 

1. adat-

tábla 
Terület Adat 

1. A hatályos alapító okirat kelte, száma 2020. 12. 01.             A1/877-2/2020. 

2. Fenntartó neve, címe Alap – Sáregres Óvodai Intézményi 

Társulás 

3. Az intézmény hatályos alapító okirat szerinti neve Alapi Óvoda – Mini Bölcsőde 

4. Az intézmény székhelye, neve, címe 7011 Alap, Vörösmarty út 7. 

5. Az intézmény telephelye, neve, címe Alapi Óvoda – Mini Bölcsőde Sáreg-

resi Telephelye 

7014 Sáregres, Kossuth út 12. 

6. Az intézménybe felvehető maximális gyermeklét-

szám  

83 fő 

7. Székhelyen felvehető maximális gyermeklétszám: 

 óvoda  

 bölcsőde 

 

50 fő 

8 fő 

8. Telephelyen felvehető maximális gyermeklétszám 

(Sáregresi Óvoda)) 
25 fő 

9. Az intézmény csoportjainak száma a 2021/2022. 

nevelési évben: 

 óvodai  

 bölcsődei 

 

 

2+1 

1 

10. Az intézmény napi nyitvatartási ideje a 2021/2022. 

nevelési évben: 

 Alapi Óvoda  

 Mini Bölcsőde 

 Sáregresi Óvoda 

 

 

7
30

- 16
00 

(
(
8,5 óra) 

7
30

- 16
00 

(
(
8,5 óra) 

7
00 

- 16
00 

(9 óra) 



Alapi Óvoda – Mini Bölcsőde 

7011 Alap, Vörösmarty u. 7. 

Tel.:25/504-640 

email: bobiovi@tolna.net 

OM:029991 

2021/2022. munkaterv 

 

6 

 

11. Alapító okirat szerinti alaptevékenysége Óvodai nevelés 

 

12. Alapító okirat szerinti ellátandó feladatai kormány-

zati funkciószám 

091110, 091120, 091140, 096015, 

096025, 104037, 104031, 104035, 

104036 

 

13. Az intézmény jogállása, gazdálkodási besorolása Önálló jogi személy, helyi önkor-

mányzati költségvetési szerv 

 
 

 
 

 

 

 

2. adat-

tábla  

 

Alapi Óvoda – Mini Bölcsőde 

 

Csoportok száma 

1. Csoportok száma összesen: 3+1 

 

2. - óvodai vegyes csoport  2+1 

 

3. - mini bölcsődei csoport  1 

 

 

 

 

3. adat-

tábla 

Terület Alapi Óvoda Sáregresi Óvoda 

induló lét-

szám 

várható 

10.01. 

induló lét-

szám 

várható 

10.01. 

1. Óvodás gyermekek összlét-

száma 

55 0 27 0 

2. Bölcsődés gyerekek összlét-

száma 

6 0 0 0 

3. Tényleges gyermeklétszám alap-

ján meghatározott óvodai cso-

port átlaglétszám fő/csoport 

27,5 0 27 0 

4. SNI-vel felszorzott létszám 58 0 32 0 

5. SNI-vel felszorzott gyermeklét-

számmal számított csoport átlag-

létszám: fő/csoport 

29 0 32 0 

6. Étkező gyermekek létszáma:                 

-óvoda 

-bölcsőde 

 

54 

6 

 

0 

0 

 

27 

 

0 

 

7. Félnapos óvodás 0 0 0 0 

8. Hátrányos helyzetű gyerekek 

létszáma: 

0 0 2 0 

9. Ebből halmozottan hátrányos 

helyzetű 

0 0 2 0 

10. A tényleges összlétszáma % 110% 0 108% 0 
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4. adat-

tábla 
A 

2021/2022. 

nevelési 

évre beirat-

kozott 

gyermekek 

létszáma 

A 

2021/2022. 

nevelési 

évre elutasí-

tott gyerme-

kek létszá-

ma 

A 

2021/2022. 

nevelési 

évre felvé-

telt nyert 

gyermekek 

létszáma 

Nemek 

aránya 
A gyermekek korösszetétele 

kor/fő 

fi-

úk 

  

lá-

nyok  

 

2 
éves 

 

2,5 

éves  
3 

éves  

 

4 

éves  
5 

éves 
6 

éves 
7 

éves  

Alapi 

Óvoda 
19 0 19 8 11 0 0 17 2 0    0   0 

Mini 

Böl-

csőde 

6 
előjegyzett: 

2 

0  
8 

3 
 

1 

3 
 

1 

2 
 

2 

3 1 0 0      0 0 

Sáreg-

resi 

Óvoda 

7 1 7 3        4 0 0 5 1 1     0 0 

 

Humánerőforrás (személyi feltételrendszer)       

                                                                                                                                             

5.adattábla Személyi feltételek Alapi Óvoda – Mini 

Bölcsőde  

1. Az intézmény vezetője, képviselője Zuppon Andrea 

2. Az intézmény telefonszáma: Alap 

                                              Sáregres 

06/25- 504-640 

06/25 – 473 -030 

3. E-mail elérhetősége: Alap 

                                  Sáregres 

bobiovi@tolna.net 

sovoda@freemail.hu 

4. Óvodapedagógus álláshelyek száma: Alap 

                                                            Sáregres 

4 

2 

5. Kisgyermeknevelő álláshelyek száma: Alap 1 

6. Nevelőmunkát közvetlenül segítő álláshelyek száma: Alap 

                                                                                      Sáregres 

1+3 

1 

6.1. Dajkai álláshely száma: Alap 

                                       Sáregres 
2+1 

1 

 

6.2. Pedagógiai asszisztens álláshely száma: Alap 1 

 

7. Egyéb technikai munkakört betöltő álláshely száma: Alap 

                                                                                     Sáregres 
5+0,5  

2 órás közfogl.      

    

8. Intézményvezető helyettes  1 

 
 

 

mailto:bobiovi@tolna.net
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6. adat-

tábla 

 
Foglalkoztatottak létszáma 

Peda-

gógus 
 

Pedagógiai 

munkát köz-

vetlenül segí-

tő 

Csoportban 

foglalkoztatott 

pedagógusok 

létszáma  

1 pedagógusra 

jutó gyerme-

kek létszáma 
(09.01.) 

Csoportban foglalkoz-

tatott felsőfokú végzett-

ségű pedagógusok lét-

száma 
 

Foglalkoz-

tatottak 

létszáma 
technika 

Alapi 

Óvoda 
 4  2+1 4  13,75  4  1+4+0,5 

Mini 

Bölcsőde 
1 1 1 6 1 0 

Sáregre-

si Óvoda 
2 1 2 13,5 2 1 

 

 

 

 
7. adattábla 

 

 
Nevelőmunkát közvetlenül segítő  

 

Élelme-

zés 

 
Takarítás 

 
dajka pedagógiai asszisztens 

Alapi Óvoda   2  1 1+4 0,5 

Mini Bölcsőde 1 0 0 0 

Sáregresi Óvoda 1 0 0 0 
 

 

 

 
8. adattábla 

 

 

 

Óvodapedagógus neve  

Óvodapedagógusok által ellátott feladatellátási 

órák adatai 

Gyakornok 

(ha igen kérjük x-el 

jelölni) 

Neveléssel-oktatással 

lekötött órák száma 

[óra/hét] 

Alapi Óvoda 

 

 

 

Zuppon Andrea  10 óra 

Vargyas Györgyné  24 óra 

Barabás Józsefné  32 óra 

Farkasné Tálai Gabriella  32 óra 

Sáregresi Óvo-

da 
Nagy Gabriella  32 óra 

Nagy Ferencné  32 óra 

  

Kisgyermeknevelő neve 

  

Mini Bölcsőde Halasi Vivien  35 óra 
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9. adattábla A gyermekcsoportokhoz rendelt humánerőforrás adatai 

 A csoport 

megnevezése 
Csoport 

típusa, 

létszáma 

Életkor Pedagógusok Neveléssel-

oktatással 

lekötött 

órák szá-

ma 

[óra/hét] 

Dajka 

neve 

Alapi Óvoda 1.Süni  

csoport 

heterogén 

29 fő 

4 - 5 éve-

sek 
Farkasné Tálai  

Gabriella, 

Zuppon  

Andrea 

32 óra 

 

10 óra 

Felföldi 

Anikó 

 2. Maci  

csoport 

heterogén 

26 fő 

3 – 6 

évesek 
Vargyas 

Györgyné, 

Barabás  

Józsefné 

24 óra 

 

32 óra 

Kaszásné 

Farkas 

Ildikó 

Mini  

Bölcsődei  

csoport 

heterogén 

6 fő 

2 – 3 

évesek 
Halasi  

Vivien 

35 óra 

 

Toldi  

Ferencné 

Sáregresi  

Óvoda 

 heterogén 

27 fő 

3 – 6 

évesek 
Nagy  

Gabriella, 

Nagy  

Ferencné 

32 óra 

 

32 óra 

Kondor 

Zoltánné 

 

 

10 - 1.adattábla 2021/2022. nevelési év munkarendje 

Óvoda/ 

óvodai 

csoport 

neve 

Óvodapedagógus 

neve 
Neveléssel-

oktatással lekö-

tött órák szá-

ma/hét 

(órakedvezmény 

mértéke, jogcí-

me 

/hét 

hétfő kedd szerda csütör-

tök 
péntek 

 

Alapi  

Óvoda 

 

Süni  

csoport 

Farkasné Tálai 

Gabriella 

óvodapedagógus 

32 óra 

+4+4 

1. hét 7
30 

– 

14
00 

(6,5 óra)
 

7
30 

– 

14
00 

(6,5 óra) 

7
30 

– 

14
00 

(6,5 óra) 

7
30 

– 

14
00 

(6,5 óra) 

7
30 

– 13
30 

 
(6 óra) 
 

2.hét 9
30

 - 

16
00 

(6,5 óra) 

9
30

 - 

16
00 

(6,5 óra) 

9
30

 - 

16
00 

(6,5 óra) 

9
30

 - 

16
00 

(6,5 óra) 

10
00

 - 16
00 

 
(6 óra) 
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Zuppon Andrea 

intézményvezető 

10 óra 

+30 

 

1. hét 13
30

 – 

15
30 

(2 óra) 

13
30

 – 

15
30 

(2 óra) 

13
30

 – 

15
30 

(2 óra) 

13
30

 – 

15
30 

(2 óra) 

13
30

 – 

15
30 

(2 óra) 

 

2. hét 7
30

 - 9
30 

(2 óra) 
7

30
 - 9

30 

(2 óra) 
7

30
 - 9

30 

(2 óra) 
7

30
 - 9

30 

(2 óra) 
7

30
 - 9

30 

(2 óra) 

 

 

Alapi 

Óvoda 

 

Maci 

csoport 

 

Vargyas Györgyné 

intézményvezető 

helyettes 

24 óra  

+8+4 

1.hét 7
30 

– 

13
30 

(6 óra) 

7
30 

– 

13
30 

(6 óra) 

7
30 

– 

13
30 

(6 óra) 

7
30 

– 

13
30 

(6 óra) 

7
30 

– 13
00 

 
(5,5 óra) 
 

2.hét 9
30

 – 

15
30 

(6 óra) 

9
30

 – 

15
30 

(6 óra) 

9
30

 – 

15
30 

(6 óra) 

9
30

 – 

15
30 

(6 óra) 

10
00

 – 

15
30 

(5,5 óra) 

 

Barabás Józsefné 

óvodapedagógus 

32 óra  

+4+4 

  

1.hét 9
30

 - 

16
00 

(6,5 óra) 

9
30

 - 

16
00 

(6,5 óra) 

9
30

 - 

16
00 

(6,5 óra) 

9
30

 - 

16
00 

(6,5 óra) 

10
00

 - 16
00 

 
(6 óra) 

 

2.hét 7
30 

– 

14
00 

(6,5 óra) 

7
30 

– 

14
00 

(6,5 óra) 

7
30 

– 

14
00 

(6,5 óra) 

7
30 

– 

14
00 

(6,5 óra) 

7
30 

– 13
30 

 
(6 óra) 

 

 
DÉLUTÁN: 15

30
 – 16

00 
óra között csoportok összevontan működnek a 16

00
 óráig dolgozó pedagógus 

csoportjában!!! (MACI vagy SÜNI) 

 

Sáreg-

resi 

Óvoda 

Nagy 

Gabriella 

óvodapedagógus 

32 óra 

+4+4 

1.hét 7
00

-13
30 

(6,5 óra) 
7

00
-13

30 

(6,5 óra) 
7

00
-13

30 

(6,5 óra 
7

00
-13

30 

(6,5 óra) 
7

00
-13

00 

(6 óra) 
 

2.hét 9
30

-16
00 

(6,5óra) 
9

30
-16

00 
(6,5óra) 

9
30

-16
00 

(6,5óra) 
9

30
-16

00 
(6,5 óra) 

10
00

-16
00 

(6 óra) 
 

Nagy  

Ferencné 

óvodapedagógus 

32 óra 

+4+4 

 

1.hét 

 

9
30

- 16
00

 
(6,5 óra) 

9
30

- 16
00 

(6,5 óra) 
9

30
- 16

00 
(6,5 óra) 

9
30

- 16
00 

(6,5 óra) 
10

00
- 16

00 
(6 óra) 
 

2.hét 

 

7
00

- 13
30

 
(6,5 óra) 

7
00

- 13
30 

(6,5 óra) 
7

00
- 13

30 
(6,5 óra) 

7
00

- 13
30 

(6,5 óra) 
7

00
- 13

00 
(6 óra) 
 

 

 

Kisgyermeknevelő (Alapi Óvoda – Mini Bölcsőde) 

 
Halasi Vivien 

 
35 óra 
+ 5  

 

1.hét 7
30 

– 

15
00 

(7+0,5) 

7
30 

– 

15
00 

(7+0,5) 

7
30 

– 

15
00 

(7+0,5) 

7
30 

– 

15
00 

(7+0,5) 

7
30 

– 15
00 

 
(7+0,5) 

 
2.hét 

8
30

 - 

16
00 

(7+0,5) 

8
30

 - 

16
00 

(7+0,5) 

8
30

 - 

16
00 

(7+0,5) 

8
30

 - 

16
00 

(7+0,5) 

8
30

 - 16
00 

 
(7+0,5) 



Alapi Óvoda – Mini Bölcsőde 

7011 Alap, Vörösmarty u. 7. 

Tel.:25/504-640 

email: bobiovi@tolna.net 

OM:029991 

2021/2022. munkaterv 

 

11 

 

 

Pedagógiai asszisztens (Alapi Óvoda) 

Óvodai csoport 

neve 
Név Heti óra-

szám 
hétfő kedd szerda csütör-

tök 
péntek 

 
Süni csoport 

 
Fektiné  
Rauf Renáta 

 
1-2.hét 
40 óra 

11
30 

– 

15
30 

(4 óra) 

11
30 

– 

15
30 

(4 óra) 

11
30 

– 

15
30 

(4 óra) 

11
30 

– 

15
30 

(4 óra) 

11
30 

– 

15
30 

(4 óra) 

 
Maci csoport 

7
30 

– 

11
30 

(4 óra) 

7
30 

– 

11
30 

(4 óra) 

7
30 

– 

11
30 

(4 óra) 

7
30 

– 

11
30 

(4 óra) 

7
30 

– 11
30 

 
(4 óra) 

 

Óvoda/óvodai 

csoport neve 
 

Dajka neve 

Heti óra-

szám 
hétfő kedd szerda 

csütör-

tök 
péntek 

Alapi  
Óvoda 

Süni csoport 

Felföldi 

Anikó 

40 

óra 

1.hét 
7

30
 – 

15
30 

(8 óra) 

7
30

 – 

15
30 

(8 óra) 

7
30

 – 

15
30 

(8 óra) 

7
30

 – 

15
30 

(8 óra) 

7
30

 – 15
30 

 
(8 óra) 

2.hét 
8

00
 – 

16
00 

(8 óra) 

8
00

 – 

16
00 

(8 óra) 

8
00

 – 

16
00 

(8 óra) 

8
00

 – 

16
00 

(8 óra) 

8
00

 – 16
00 

 
(8 óra) 

Alapi 
 Óvoda 

Maci csoport 

Kaszásné 

Farkas  

Ildikó 40 

óra 

1.hét 
8

00
 – 

16
00 

(8 óra) 

8
00

 – 

16
00 

(8 óra) 

8
00

 – 

16
00 

(8 óra) 

8
00

 – 

16
00 

(8 óra) 

8
00

 – 16
00 

 
(8 óra) 

2.hét 
7

30
 – 

15
30 

(8 óra) 

7
30

 – 

15
30 

(8 óra) 

7
30

 – 

15
30 

(8 óra) 

7
30

 – 

15
30 

(8 óra) 

7
30

 – 15
30 

 
(8 óra) 

Mini  

Bölcsőde 

Toldi 

Ferencné 

40 

óra 

1.hét 

8
00

 – 

16
00 

(8 óra) 

8
00

 – 

16
00 

(8 óra) 

8
00

 – 

16
00 

(8 óra) 

8
00

 – 

16
00 

(8 óra) 

8
00

 – 16
00 

(8 óra) 

2.hét 

7
30

 – 

15
30 

(8 óra) 

7
30

 – 

15
30 

(8 óra) 

7
30

 – 

15
30 

(8 óra) 

7
30

 – 

15
30 

(8 óra) 

7
30

 – 15
30 

(8 óra) 

Sáregresi  

Óvoda 

Kondor  

Zoltánné 
40 

óra 
1-

2.hét 

8
00

 – 

16
00 

(8 óra) 

8
00

 – 

16
00 

(8 óra) 

8
00

 – 

16
00 

(8 óra) 

8
00

 – 

16
00 

(8 óra) 

8
00

 – 16
00 

 

(8 óra) 

 

Megjegyzés: 

Zsiliprendszer miatt az Alapi Óvodában az óvodai dajkák hetes körforgásban látják el a bebocsátással kap-

csolatos feladatokat! 

Mindig a 7
30 

órától kezdő
 
dolgozó várja az ajtóban a gyerekeket, a pedagógiai asszisztens pedig segítséget 

nyújt az öltözőkben 8
00

 óráig, amíg a másik dajka meg nem érkezik!!!  

Munkakezdés időpontjában MÁR mindenki átöltözve (póló, szabadidőnadrág) a munkavégzés helyén tar-

tózkodik! 
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Konyhai dolgozók (Alapi Óvoda) 

Név Heti óra-

szám 
hétfő kedd szerda csütörtök péntek 

Takács Krisztina 
élelmezésvezető 

40 óra 7
00

-13
00 

 

7
00

-13
00 

 

7
00

-13
00 

 

7
00

-13
00 

 

7
00

-13
00 

 

Zsinka Józsefné 
szakács 

40 óra 7
00

-15
00 7

00
-15

00 7
00

-15
00 7

00
-15

00 7
00

-15
00 

Dániel Lászlóné  
főzőasszony 

40 óra 7
00

-15
00 

7
00

-15
00 7

00
-15

00 7
00

-15
00 7

00
-15

00 

Horváth Attiláné  
konyhalány 

40 óra 7
00

-15
00 

7
00

-15
00 7

00
-15

00 7
00

-15
00 7

00
-15

00 

Kissné Timár Edina 
konyhalány 

40 óra 7
30

-15
30 7

30
-15

30 7
30

-15
30 7

30
-15

30 7
30

-15
30 

 

 

 

Szöveges indoklás 

 

 

Az intézmény működési rendjét a nyitvatartás ideje alatt az intézmény határozza meg a fenntartó 

jóváhagyásával.  

Az intézmény nyitvatartási ideje a 2021/2022-es nevelési évben:  

Székhely intézmény: 7
30

- 16
00

 (napi 8,5 óra) 

A székhelyen működő konyha nyitvatartási ideje: 7
00

 – 15
30 

(napi
 
8,5 óra) 

Személyi ellátottság: 2 magasabb vezető óvodapedagógus, 2 óvodapedagógus, 1 pedagógiai asz-

szisztens, 1 kisgyermeknevelő, 3 fő dajka vesz részt a nevelő-oktató munkában.  

A konyhai dolgozók száma: 1+4 fő.   

Egyéb technikai dolgozó: 1 fő takarítónő, napi 4 órában. 

Sáregresi Óvoda: 7
00

 – 16
00

 (9 óra) 

Személyi ellátottság: 2 óvodapedagógus és 1 dajka. 

Egyéb technikai dolgozó: napi 2 órában közfoglalkoztatott segít a konyhai teendők elvégzésében. 
 

 

Tárgyi, infrastrukturális feltételrendszer 
 

10 -2. adat-

tábla 

Csoportszobák, 

tornaszoba 

Udvar Konyha, mosdók Játékok 

Alapi Óvo-

da – Mini 

Bölcsőde 

-A 2021/2021- es 

nevelési év kezdé-

séhez a tárgyi feltét-

eleink adottak.  

-A csoportszobákat, 

használati tárgyak, 

eszközök fertőtlení-

tése megtörtént, 

-Az udvari játékok 

SZAKHATÓSÁGI 

FELÜLVIZSGÁLAT 

megtörtént, a hibák 

kijavításra kerültek. 

Eszköztárunk új játék-

kal gazdagodott a 

SZSZ-nek, és az Alapi 

-Az érintésvédelmi 

felülvizsgálat során 

feltárt problémák 

korrigálásra kerül-

tek, melyek első-

sorban az étkezőt 

érintették. 

-A konyhai szellő-

-A gyermekek élet-

korához, fejlettség-

éhez és fejlesztésé-

hez szükséges játék-

eszközök rendelke-

zésre állnak. 

-A sérült eszközök 

selejtezésre kerültek, 
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takarításra nagyobb 

hangsúlyt fektet-

tünk. 

-A Maci csoport és a 

hozzá tartozó ki-

szolgálóhelységek, 

illetve az intézmény 

folyosója frissítő 

festést kapott. 

-TORNASZOBA 

TETEJE továbbra is 

beázik, a nyílászá-

rók elkorhadtak, a 

levegő dohos, pené-

szes, az egészségre 

ártalmas, ennek 

következtében az ott 

tartózkodás káros 

hatással van az em-

beri szervezetre. 

Sikeres óvodabőví-

tési pályázatnak 

köszönhetően a 

nevelési év során 

felújításra kerül!!! 

-Internetes hálózat 

elavult, akadozik, 

felújítására, korsze-

rűsítésére lenne 

szükség. 

 

Óvodásokért Közala-

pítványnak köszönhe-

tően. 

-Környezetünk terep-

rendezése, növények 

megnyesése, gyomta-

lanítás a gyermekek 

szeptemberi érkezése 

előtt megtörtént a szü-

lők, dolgozók közre-

működésével. 

-Az intézmény hátsó 

KERÍTÉSÉNEK 

CSERÉJÉRE lenne 

szükség a balesetve-

szélyes helyzetek elke-

rülése miatt (kiálló 

drót, faág; nem zárható 

kapu, stb.). 

zőkémények védő-

karimája hiányzik, 

így csapadék ese-

tén beázást tapasz-

talható. A hiány 

pótlása SÜRGŐS, 

a szakember több-

szöri megkeresés 

után sem végezte 

el a munkát! 

-A MOSDÓK, 

csapok elöreged-

tek, gyakori javí-

tásra szorulnak, 

FELÚJÍTÁSRA, 

cserére lenne szük-

ség. 

-A gázkazán éves 

karbantartása meg-

történt 

--Az éves 

vízmintavizsgálatot 

a ,,FEJÉRVÍZ” 

szakemberei elvé-

gezték, jó minősé-

gűnek, emberi 

fogyasztásra al-

kalmasnak ítélték 

meg. 

fertőtlenítő tisztítá-

suk megtörtént. 

- Pótlásra nincs 

szükség, a játékesz-

közök év folyamán 

többször vannak 

cserélve, biztosítva a 

változatosságot, 

figyelembe véve az 

életkori sajátosságo-

kat és a gyerekek 

érdeklődési körét. 

Sáregresi  

Óvoda 

-A 2021/2022- es 

nevelési év kezdé-

séhez a tárgyi felté-

telek adottak. Az 

intézmény fertőtle-

nítő nagytakarítása 

megtörtént a nyár 

folyamán. 

-A megemelkedett 

gyermeklétszám 

miatt a gyermekek 

létszámához igazodó 

napi élethez szüksé-

ges eszközök be-

szerzése szükséges 

(ágy, asztal, szék, 

öltözőszekrény, stb.) 

-Laptop, nyomtató 

beszerzése szüksé-

-Az udvar pályázati 

forrásnak köszönhető-

en teljeskörűen meg-

újult, új játékok telepí-

tése, térköves udvar-

rész kialakítása, új 

kerítés készítése való-

sult meg. 

-Az intézmény hátsó 

udvarának rendbetéte-

lével balesetmentes, a 

gyermekek mozgás-

igényét, szabadleve-

gőn való tartózkodásá-

nak feltételeit biztosító 

területet kapnánk, ami 

a csoportszoba felől is 

megközelíthető lehet-

ne. 

-Megtörtént a 

mosdók és a kony-

ha fertőtlenítő 

nagytakarítása. 

-A gyermekek élet-

korához, fejlettség-

éhez és fejlesztésé-

hez szükséges játék-

eszközök rendelke-

zésre állnak. 

- Az elhasználódott, 

tönkrement játékok 

cseréjét az anyagi 

forrásokat 

figyelembevéve, 

felajánlásokat elfo-

gadva igyekszünk 

kihasználni. 
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ges lenne a napi 

munkához. 
 

 

Szöveges indoklás 

 

A működéshez szükséges alapvető tárgyi feltételek biztosítottak intézményeink számára, de folyamatos 

fejlesztésre, pótlásra lenne szükség a napi használatok, előírások miatt az óvodákban. Tárgyi feltételeink 

biztosítását elsősorban az óvoda betervezett éves költségvetése, valamint pályázatok teszik lehetővé szá-

munkra. Köszönjük a lehetőségeket és a továbbiakban is számítunk az óvodákra kiírt pályázatokra! 

A karbantartási, udvarrendezési tevékenységekbe bevonjuk a szülőket is. A Sáregresi Óvoda tárgyi feltét-

eleinek biztosítása a saját, helyi önkormányzat feladata, melynek összegkerete az éves költségvetésben van 

meghatározva. Az intézmények pedagógusai helyi szinten jelzést tesznek a fenntartó felé a szükséges esz-

közökről, karbantartást igénylő tárgyakról, amik zavartalan munkavégzést biztosíthatnak. 

 

Szervezeti feltételek 

Intézményi feladatmegosztás 
 

 

11. adattábla 
Intézményvezetés 

Intézményvezető Intézményvezető 
 helyettes 

Tagóvoda-vezető 

Alapi Óvoda – Mini Bölcsőde 

 
Zuppon Andrea Vargyas Györgyné - 

  

Alapi Óvoda – Mini Bölcsőde  
Sáregresi Telephelye 

Zuppon Andrea Vargyas Györgyné - 

 

 

12. adattábla Az intézményvezetés heti tanóráinak száma 

 Intézményvezető Intézményvezető 

helyettes 
Tagóvoda-vezető 

Alapi Óvoda – Mini Bölcsőde  

 

10 óra 24 óra - 

 

 

 

13. adattábla 

 

 
Helyettesítési rend 

 

Kit helyettesít Ki helyettesít 

Zuppon Andrea  

(intézményvezető) 

Vargyas Györgyné 

(intézményvezető helyettes) 

Az intézményvezető és helyettes 

egyidejű távolléte esetén  

Barabás Józsefné (legtöbb közalkalmazotti jogvi-

szonnyal rendelkező óvodapedagógus) 
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Óvodapedagógus  saját csoportjában dolgozó óvodapedagógus, illetve a 

gyermekeket a legjobban ismerő dolgozó helyettesíti 

 

Kisgyermeknevelő túlóra keretében azok az óvodapedagógusok  

helyettesítik, akik megfelelnek a jogszabályban előírt 60 

órás továbbképzésen szerzett végzettségnek 

 

 

 

 

 
14. adattábla 

Vezetői szak-

vizsgával 

rendelkező 

óvodapeda-

gógusok lét-

száma 

Szakvizs-

gával ren-

delkezők 

létszáma 

Gyakor-

nokok 

létszáma 

PED I so-

rolt pedagó-

gusok lét-

száma 

PED II sorolt 

pedagógusok 

létszáma 

Mesterpeda-

gógus peda-

gógusok lét-

száma 

Alapi Óvoda 

– Mini Böl-

csőde 

 1 fő  0 0 fő 4 fő 1 0 

Alapi Óvoda 

– Mini Böl-

csőde Sáreg-

resi Telephe-

lye 

 0  0 0 2 fő 0 0 

  

 
   

15 - 1.adattábla Minősítő vizsga, minősítési eljárás 2021/2022. 

  Pedagógus neve Mentor neve A vizsga időpontja 

Alapi Óvoda – 

Mini Bölcsőde 

 

 
- 

 

- 

 
. 

 
Minősítő vizsgára a 2021/2022. nevelési évben senki sem jelentkezett, senki nem lett kijelölve az 

OH által. 
326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 

11. § (9) A minősítő vizsga és a minősítési eljárás módszerei: 
a) a portfólió előzetes vizsgálata, 
b) a pedagógus által tartott foglalkozás, tanóra látogatása, értékelése, megbeszélése, 
c) az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés során látogatott foglalkozások tapasztalatainak 

és az összegző értékelésnek a megismerése, 
d) az intézményi önértékelés adott pedagógusra vonatkozó elemeinek megismerése, 
e) az információk értékelése, felkészülés a védés lebonyolítására, valamint 
f) a portfólióvédés lebonyolítása. 
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15 - 2. adattábla 

 

Tanfelügyeleti ellenőrzés 2021/2022. 

 

 
Érintett neve Az ellenőrzés célja időpontja 

Alapi Óvoda – 

Mini Bölcsőde 
Zuppon Andrea 

intézményvezető 

Intézményvezetői ellenőrzés 2021. 

 
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 146. § (8) Az intézményellenőrzés célja, hogy iránymutatást ad-

jon az intézmény pedagógiai-szakmai munkájának fejlesztéséhez annak feltárása által, hogy a közne-

velési intézmény hogyan valósította meg a pedagógiai programjában és a munkatervében, valamint a 

150. § (3) bekezdése szerinti intézkedési tervben foglaltakat. Módszere az interjúkészítés és dokumen-

tumelemzés, a pedagógiai munkához szükséges infrastruktúra megfigyeléssel történő vizsgálata, va-

lamint az intézmény feladatellátásával kapcsolatos kérdőíves felmérések és az intézményi önértékelés 

eredményeinek elemzése. 
(9) Intézményellenőrzésre abban az esetben kerülhet sor, ha az intézmény vezetőjét értékelték az 

országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés keretében vagy az intézményellenőrzés során kerül sor az 

intézményvezető ellenőrzésére is. 
(10) Az intézményellenőrzés az alábbi területekre terjed ki: 
a) pedagógiai folyamatok, 
b) személyiség- és közösségfejlesztés, 
c) az intézményben folyó pedagógiai munkával összefüggő eredmények, 
d) belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció, 
e) az intézmény külső kapcsolatai, 
f) a pedagógiai működés feltételei, valamint 
g) az intézménytípusra vonatkozó nevelési, nevelési-oktatási irányelvet megállapító jogszabályban 

meghatározott országos szakmai elvárásoknak és az intézményi céloknak való megfelelés. 
 

 

Intézményi gazdálkodás 

 

Célunk: 

 Az intézmény tárgyi feltételei optimálisan szolgálják ki a napi működést. 

 Meglévő külső és belső feltételeink folyamatos megóvása. 

 A minőség biztosítása érdekében anyagi forrásainkból rendszeresen, folyamatosan 

és tervszerűen biztosítjuk tárgyi feltételeink, szakmai eszközeink újítását, bővítését. 

Feladatok meghatározása: 

 Hatékony, tervszerű gazdálkodás. 

 A kiadások időarányos teljesítése. 

 A jogszabályok érvényesülése a gazdálkodás folyamán 

 Pályázatok, egyéb források bevonása. 
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Intézményi innováció 

Szöveges indoklás 

Intézményeink projektjeit, témaheteit az évszakok, a hozzájuk kapcsolódó hagyományok, 

népszokások, kompetenciaalapú nevelés témái alapján dolgozzuk ki, innovatív módszereket, 

szemléletet alkalmazva a napi gyakorlat során.  A témahetek, projektek tervezésénél figye-

lembe vesszük a gyermekek érdeklődési körét és az adott nevelési év kiemelt feladatait.  

Különös figyelmet tulajdonítunk a szociális hátrányokkal küzdő, a BTMN-s, SNI-s gyerme-

kek esélyegyenlőségének javítására, valamint a tankötelessé váló gyermekek iskolára való 

felkészítésére, tehetséggondozásra. (A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

módosítása:  

 

Nkt. 45. § (2),,A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét 

betölti, tankötelessé válik. A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik. 

A szülő kérelmére a felmentést engedélyező szerv döntése alapján a gyermek további egy 

nevelési évig óvodai nevelésben vehet részt. A szülő kérelmét az iskolakezdés évének január 

15-éig nyújthatja be a felmentést engedélyező szervhez. …”) 
 

Továbbképzés 

Pedagógus továbbképzés 
 

Továbbképzési program/ beiskolázási terv 

 

Elvárás:  

Az intézmény rendelkezik továbbképzési programmal, melynek elkészítése a munka-

társak bevonásával, az intézményi szükségletek és az egyéni életpálya figyelembevéte-

lével történt.  

Az intézmény követi a továbbképzési programban, beiskolázási tervben leírtakat.  

 

 

Jelenlegi Továbbképzési Programunk hatályos: 2018. 09. 01 – 2023. 08. 31. 

 

FOLYAMATBAN: 

 ,, A pedagógus lelki harmóniája és egészsége” (engedélyszám: 945/10/2019) 

                          -Vargyas Györgyné óvodapedagógus 

                          -Zuppon Andrea óvodapedagógus 

 ,,Iskolatitkárok/óvodatitkárok új, megváltozott feladatai” (TO-24-20-21. sz. Pályázat) 

                         -Fektiné Rauf Renáta pedagógiai asszisztens 

 

 

Hatályos-2015-09-01-től 

2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 

35. A pedagógus kötelességei és jogai 

62. §  

 (2) A pedagógus hétévenként legalább egy alkalommal - jogszabályban meghatározottak szerint - 
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továbbképzésben vesz részt. Megszüntethető - munkaviszony esetében felmondással, közalkalmazotti 

jogviszony esetében az alkalmatlanság jogcímén történő felmentéssel - annak a pedagógusnak a mun-

kaviszonya, közalkalmazotti jogviszonya, aki a továbbképzésben önhibájából nem vett részt, vagy 

tanulmányait nem fejezte be sikeresen. Az első továbbképzés az első minősítés előtt kötelező. Mentesül 

a továbbképzési kötelezettség alól az a pedagógus, aki betöltötte az 55. életévét. Nem kell továbbkép-

zésben részt venni annak a pedagógusnak, aki pedagógus-szakvizsgát tett, a vizsgák letétele utáni hét 

évben. 

(3) A Pedagógus II., a Mesterpedagógus és a Pedagógus IV. (a továbbiakban: Kutatótanár) fokozat-

ból eggyel alacsonyabb fokozatba kerül visszasorolásra az a pedagógus, aki a fokozatba lépését köve-

tő kilencedik tanév végéig önhibájából nem teljesíti a pedagógus-továbbképzésben történő részvételi 

kötelezettségét. 

Hatályos 2020. 07. 22-től 

(4) A továbbképzési kötelezettség teljesítése szempontjából az e törvény felhatalmazása alapján ki-

adott kormányrendeletben meghatározottakon kívül csak olyan továbbképzés vehető figyelembe, 

amelynek programját a hivatal jóváhagyta és a program alkalmazására engedélyt adott. A pedagó-

gus-továbbképzési programok engedélyezése és szervezése - a felnőttképzés adatszolgáltatási rend-

szerére vonatkozó előírások kivételével - nem tartozik a felnőttképzésről szóló törvény hatálya alá. A 

pedagógus-továbbképzések nyilvántartását és ellenőrzését a hivatal látja el. 

 
 

Szöveges indoklás 

 

Intézményeink költségvetésében elkülönített összeg áll rendelkezésre pedagógusaink ismereteinek 

bővítésére, új tudás megszerzésére. 

Továbbiakban is figyelemmel kísérjük az ingyenes, illetve online szervezett pedagógus továbbképzé-

seket. Figyelembe vesszük a pedagógusok érdeklődését, korunk gyermekeinek fejlesztéséhez igazodó 

új módszereket, eljárásmódokat és a szakmai fejlődés érdekében választunk (PP célkitűzések). 

Fontosnak tartjuk a belső tudásmegosztást, ennek érdekében hospitálási lehetőséget biztosítok, vala-

mint a szakmai beszélgetések kezdeményezését támogatom. 

Az idei nevelési évben is tervezünk belső továbbképzéseket – figyelembe véve a problémás területe-

ket. 

A szervezésben részt vesz a BECS vezetője.  

 

 

Nem pedagógusok továbbképzés 

 

16. adattáb-

la 
Dátum Megnevezése Tartalom Érintettek 

köre 
Felelős 

Alapi  
Óvoda – 

Mini Böl-

csőde 

2021/2022. 

- őszi  

szünet 

-Belső tovább-

képzés, munka-

társi megbeszé-

lés 

(Dajka könyv) 

Ismeretek bővíté-

se, innováció a 

nevelőmunka 

hatékonyságának 

érdekében: 

-együttműködés 

- nehézségek 

 

Pedagógiai 

munkát 

segítők 

Intézményvezető,  

intézményvezető 

helyettes 
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Szöveges indoklás 

 

Fontos, hogy a pedagógiai munkát segítők a munkaköri leírásnak megfelelően végezzék munkájukat. 

Fontos pontosítani a felelősségüket a gyermekfelügyelettel kapcsolatban, mivel szükség esetén peda-

gógus jelenléte nélkül is felügyelhetnek a gyerekekre, melyet 2020.09. 01-től jogszabály is engedélyez. 

Fejlesztendő terület az információcsere, együttműködés, arányos munkamegosztás.  

 

 

Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 
   

 

Az intézmény dolgozói közötti jó együttműködés elengedhetetlen feltétele annak, hogy a gyerme-

kek egyenletes, stabil, biztonságot adó légkörben tölthessék mindennapjaikat.  

A 2021/2022. nevelési évben az Alapi Óvodában a pedagóguspárok változnak kollégaváltás miatt (ba-

bavállalás - új kolléga). A beosztásnál figyelembe vettem, hogy minden csoportban legyen legalább 

egy fix ember év végéig (1 fő sétáló idejét kezdi tavasszal, 1 fő vezetői tevékenységet végez), hogy a 

fejlesztőmunkát ne zavarja az esetleges emberhiány. A gyermekek minden pedagógust ismernek, így 

nem fog gondot okozni náluk a személyváltás. Minden csoportban megfelelőek a pedagóguskompeten-

ciák ahhoz, hogy a nevelési területek célkitűzései maradéktalanul megvalósulhassanak.  A közvetlen 

kollégák közötti munkakapcsolat kihat a nevelőmunkára, ezért mindenkinek kiemelt figyelmet kell 

fordítani az együttműködésre, megértésre, toleranciára, egymás elfogadására, segítésére a haté-

kony munka érdekében. 

Nagyon fontos a közösségi magatartás tudatosítása, egymás fejlesztő tevékenységének támogatása, 

azonos értékrendek kialakítása a teljes kollektívában: közös programok, közös ötletelések, egymás 

segítése, együttműködés. 

 

Információátadás 
 

17. adattábla Az óvoda belső kommunikációs rendszere Felelős 

Alapi Óvoda – 

Mini Bölcsőde 

Pedagógiai-szakmai koordiná-

ciós megbeszélések 
Minden hétfő: 
13

00
-14

30 

intézményvezető,  
intézményvezető helyettes 

Technikai dolgozók koordiná-

ciós megbeszélései 

Minden második 

hét  

 

intézményvezető,  
intézményvezető helyettes 

Sáregresi 

Óvoda 
Pedagógiai-szakmai koordiná-

ciós megbeszélések 
Minden hónap 

 

intézményvezető 
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Tevékenységek/felelősök: 

 

Szülők részére napi tájékoztatás: 

 faliújság, óvoda facebook, intézmény honlapja (pedagógusok, a pedagógiai asszisztens).  

Intézmény dolgozói részére: 

  szükség szerinti megbeszélések (intézményvezető, intézményvezető helyettes) 

 FONTOS aktuális információk kifüggesztése, információs tábla aktualizálása (intézményve-

zető, óvodapedagógusok) 

 A továbbiakban minden kolléganő feladata és kötelessége a kapott információ pontos tovább-

adása, és feldolgozása önmaga számára. 

 

Pedagógusok és az általuk ellátott további feladatok, funkció 

 

 
Alapi Óvoda – Mini Bölcsőde 

A pedagógus neve Beosztása Vállalt feladatok 

 
Zuppon Andrea Intézményvezető -Egyszemélyi felelős az intézmények szak-

szerű, zavartalan működéséért,  
-Iktatás, 
-Törvényeknek való megfelelés, válto-

zások figyelemmel kísérése, szükséges 

módosítások elvégzése. 
-Kapcsolattartó civilszervezetekkel. 
 

Vargyas Györgyné Intézményvezető helyettes  -BECS munkacsoport vezető (éves terv 

elkészítése) 
-Munkaidőnyilvántartás, 

- Iskola – előkészítés felelőse. 

 

Fektiné Rauf Renáta Pedagógiai asszisztens -Személyi anyag aktualizálása,  
-KIRA rendszer. 

 
Barabás Józsefné  Óvodapedagógus -BECS tag,  

- Család-óvoda összekötő, gyermekvédelmi   

felelős. 
 

Farkasné Tálai Gabriella Óvodapedagógus -BECS tag, 
-Udvari élet, játékok felelőse, 
-PR felelős. 
 

Halasi Vivien Kisgyermeknevelő -Bölcsődében folyó szakszerű gondozó – 

nevelő munka elsőszámú felelőse, 
-Napi lejelentések leadója, adatszolgáltató. 
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Kaszásné Farkas Ildikó Dajka -Technikai dolgozók 

munkaidőnyilvántartása, 
-Kazánház felelős, 
-Faliújság felelős – heti aktualitások kifüg-

gesztése (pl. étlap). 
 

Felföldi Anikó Dajka -Karbantartási munkák, balesetveszélyes 

állapotok megszüntetésének felelőse (ud-

var, épület), 
-Kamra felelős. 

 
Toldi Ferencné Dajka -Udvar, növénygondozás felelőse. 

 

Alapi Óvoda – Mini Bölcsőde Sáregresi Telephelye 

 
Nagy Gabriella 

 
Óvodapedagógus 

-Szakmai – szervezési, munkaköri leírásban 

meghatározott telephelyi feladatok, 
-Becs tag. 
 

Nagy Ferencné Óvodapedagógus -Szakmai - szervezési feladatok, 
-Becs tag. 
 

Az intézmény partnerei 

Célunk: Kölcsönös bizalmon alapuló együttműködés kialakítása, melynek eredményeként 

hatékonyan tudjuk a nevelési feladatainkat megvalósítani. 

Szülők, szülői szervezet 
 

18. adat-

tábla 
Dátum Megnevezése Tartalom Érintettek köre Felelős 

 

Alapi 

Óvoda – 

Mini Böl-

csőde 

2021.  

augusztus 

Szülői  

értekezlet 

Nevelési év indí-

tásával kapcsola-

tos tájékoztatás, 

aktualitások. 

Szülők, 

Intézmény dolgo-

zói 

Intézményvezető 

2021. 

november 

Szülői  

értekezlet 

Beszoktatás, 

évkezdés tapasz-

talatai. 
Logopédiai szű-

rési eredmények, 

szolgáltatások. 
Iskolaérettség – 

szülői hatáskör. 

Szülők,  

Pedagógusok, 

Logopédus 

Intézményvezető 

2022.  

február 

Szülői  

értekezlet 

Az első félév 

tapasztalatainak, 

eredményeinek 

ismertetése. 

Szülők,  

Pedagógusok 

Intézményvezető 

Pedagógusok 
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FOGADÓÓRÁK: A faliújságra kifüggesztett időpontban a szülők előzetes időpontegyeztetés 

nélkül igényt tarthatnak a tájékoztatásra! 

 

Telephely 
 

19. adat-

tábla 
Dátum Megnevezé-

se 
Tartalom Érintettek 

köre 
Felelős 

Alapi 

Óvoda -

Mini 

Bölcsőde 

A tervezettek 

szerint 
Szakmai 

napok 
Adott, aktuális téma 

szerint 
Pedagógu-

sok 
Intézményveze-

tő 

Alkalman-

ként 
Hospitálás Tevékenységszerve-

zés 
Pedagógus, 

dajka 
Intézményveze-

tő 

Alkalman-

ként 
Meghívás Ünnepek, rendezvé-

nyek 
Meghívottak Telephelyen 

dolgozó peda-

gógusok 

 

Iskola 
 

20. adat-

tábla 
Dátum Megnevezése Tartalom Érintettek 

köre 
Felelős 

 
Alapi 

Óvoda – 

Mini 

Bölcsőde 
 

Alkalman-

ként 
Látogatás az első 

osztályban, óvo-

dában 

Kapcsolattar-

tás 
Pedagógu-

sok, gyerme-

kek 

Óvodapedagógu-

sok, alsós tanítók 

Alkalman-

ként 
Közös program-

szervezés 
Kapcsolat 

erősítése 
Pedagógu-

sok, gyerme-

kek 

Óvodapedagógu-

sok, iskolaigazgató 

 

Pedagógiai szakszolgálat, szakértői bizottság 
 

A Pedagógiai Szakszolgálat által alapellátásban nyújtott szolgáltatások: 

 

 Logopédiai fejlesztés 

21. adat-

tábla 
Dátum Megnevezése Tartalom Érintettek 

köre 
Felelős 

 
Alapi 

Óvoda – 

Mini Böl-

csőde 

december 15. 

június 15. 

Kontrollkérelmek 

jelentése 
Nyomtatványok 

kitöltése 
gyermekek Intézményvezető 

Folyamatos Vizsgálat kérel-

mek 
Nyomtatványok 

kitöltése, elkül-

dése 

gyermekek Pedagógus, intéz-

ményvezető he-

lyettes 
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 Gyógypedagógia Rehabilitáció SNI ellátás 

 Preventív fejlesztés (Alapi Óvoda) 

 Gyógytestnevelés (Alapi Óvoda) 

Egyéb partnerek 
 

Fenntartó 
 

Feladat 

 

Határidő Felelős A teljesülés kritériuma 

Intézmény beszámoló-

jának megküldése 
Nevelési év végén Intézményvezető 

Kisgyermeknevelő 
Beszámoló elkészítse 

Aktualitások, műkö-

déssel kapcsolatos 

feladatok átbeszélése 

Alkalmanként Intézményvezető Egyeztetés,  
tájékoztatás 

Közös egyeztetések, 

megbeszélések 
Alkalmanként Intézményvezető 

 
Kapcsolatépítés 
Közös gondolkodás  

 

Szöveges indoklás 

 

Fenntartó által meghatározott feladatok: A Fenntartó Önkormányzatok továbbra is az összehan-

golt, színvonalas működést, költségtakarékos működtetést várják az általuk működtetett óvodáktól. 

Személyiség- és közösségfejlesztés 

Tehetséggondozás 

 

Az óvodában a tehetség fejlesztése sajátos körülmények között zajlik. Viszonylag kevés az a gyerek, 

akinek a tehetsége korán megnyilatkozik (kiválóan rajzol, énekel, számol fejben stb.), de a tehetség – 

ígéretek felfedezése és fejlesztése igazi kihívás a pedagógusok számára. A tehetséggondozás a tehet-

ség-ígéretek megtalálásával kezdődik, majd a fejlesztés egyénre szabott módjaival folytatódik.  

Az intézményben a tehetséges gyermekek fejlesztése történhet az óvodai csoportban, illetve kreativi-

tást fejlesztő „tehetséggondozó” foglalkozásokon. Az óvodai csoportban a tehetségfejlesztés a min-

dennapi cselekvéses helyzetekbe van beépítve, a gyerekek szabadon dönthetnek, hogy részt vesznek-e 

a felkínált tevékenységben. Ezek a helyzetek nyitottak, bármikor bárki bekapcsolódhat vagy kiléphet a 

22. adat-

tábla 
Dátum Megnevezése Tartalom Érintettek 

köre 
Felelős 

Alapi  
Óvoda – 

Mini 

Bölcsőde 
 

2021/2022. 

nevelési év 

 

Köszöntő 

műsorok, 

közös prog-

ramok, ren-

dezvények 

-Kapcsolat ápolása a 

településeken működő 

civil szervezetekkel. 

- Kölcsönös meghí-

vások. 

Felnőttek, 

gyermekek 
Pedagógusok 
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tevékenységből. Természetesen ezek a foglalkozások is játékosak. Ez hozzájárul az óvodás gyermek 

személyiségének fejlődéséhez is, amelyet az érzelmi biztonságot nyújtó, támogató környezet és az 

óvónő személyisége is segít.  

 

A tehetséges kisgyerekek korai jellemzői:  

 meglepő pontosságú, illetve részletességű hosszú- és rövidtávú memória,  

 az átlagnál sokkal hosszabb ideig képesek egy dologra figyelni,  

 gyorsan kialakuló, változatos és gazdag szókincs,  

 fejlett képzelőerő, amely megnyilvánulhat korai szerepjátékokban  

 korai figuratív rajzolás (rajzolás közben mondja, hogy mit rajzol éppen). 

 

A tehetségfejlesztést az óvodapedagógusok hatékonyan építik be nevelőmunkájukba: 

 Lehetőségek és a feltételek megteremtésével speciális szükségletek kielégítése.  

 Differenciált feladatellátással, egyéni és mikrocsoportos foglalkoztatási formában a képessé-

geik fejlesztése.  

 A gyermekek folyamatos nyomon követése.  

Célunk: Óvodai szinten a tehetség ígéretének felismerése, tehetségük kibontakoztatásának segítése.  

 

Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése 
        

23. adattábla Dátum Megnevezése Tartalom Érintettek köre Felelős 

Alapi  
Óvoda – 

Mini Bölcső-

de 

Folyamatos SNI ellátás 

megszervezése 
Egyéni fej-

lesztések, 

differenciálás 

a fejlesztési 

területeknek 

megfelelően. 

Fejlesztő szak-

emberek,  

érintett gyerme-

kek, 

pedagógusok 

Intézményvezető, 

intézményvezető 

helyettes 

 

 

 

 

 

Szöveges indoklás 

 

Nkt. 4. §.  

6a. fejlesztő pedagógiai ellátás: a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

gyermek, tanuló tantárgyi felzárkóztatására és készségfejlesztésére irányuló kötelező foglal-

kozás,” (Hatályos 2019. 07. 18 – tól) 

Nkt.47. § (1) A sajátos nevelési igényű gyermeknek, tanulónak joga, hogy különleges bánásmód 

keretében állapotának megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai ellátásban 

részesüljön attól kezdődően, hogy igényjogosultságát megállapították. A különleges bánásmódnak 

megfelelő ellátást a szakértői bizottság szakértői véleményében foglaltak szerint kell biztosítani. 
 

(7) Az enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos vagy pszichés fejlődési zavarral küzdő sajátos 

nevelési igényű tanulót két gyermekként, a mozgásszervi, érzékszervi (látási, hallási), középsúlyos 
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értelmi fogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzdő vagy halmozottan fogyatékos gyermeket, tanu-

lót három gyermekként kell figyelembe venni az óvodai csoport, iskolai osztály, kollégiumi csoport 

létszámának számításánál, ha nevelés-oktatásuk a többi gyermekkel, tanulóval együtt történik. 

 

Tervezett SNI ellátás 

Sor-

szám 

BNO kód, diagnózis A gyermekek ellátását vég-

ző szakember, heti óraszám 

1.  F/90 hiperkinetikus zavarok (hiperaktivitás, ADHD) – 2 fő 

(Alapi Óvoda) 

gyógypedagógus/logopédus 

heti 3 óra 

 

2.  F/83 kevert specifikus fejlődési zavar – 2 fő 

(Alapi Óvoda) 

gyógypedagógus/logopédus 

heti 2 óra 

 

3.  F/83 kevert specifikus fejlődési zavar – 2 fő 

(Alapi Óvoda) 

 

gyógypedagógus/logopédus 

heti 4 óra 

4.  F/84 autizmus spektum zavar – 3 fő 

(Sáregresi Óvoda)  

gyógypedagógus/logopédus 

heti 4 óra 

 

5.  F/84 autizmus spektum zavar – 3 fő 

(Sáregresi Óvoda) 

 

gyógypedagógus/logopédus 

heti 2 óra 

6.  F/83 kevert specifikus fejlődési zavar – 2 fő 

(Sáregresi Óvoda) 

 

gyógypedagógus/logopédus 

heti 3 óra 

Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek nevelése 
 

Szöveges indoklás 

 

Nkt. 4. § 3. beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló: az a különleges 

bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az életko-

rához viszonyítottan jelentősen alulteljesít, társas kapcsolati problémákkal, tanulási, magatartássza-

bályozási hiányosságokkal küzd, közösségbe való beilleszkedése, továbbá személyiségfejlődése nehe-

zített vagy sajátos tendenciákat mutat, de nem minősül sajátos nevelési igényűnek. 

 

Nkt. 47.  § (8) bekezdés módosítása: 2019. évi LXX. törvény 32.§ (1)9. Ha a gyermek, a tanuló beil-

leszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzd, fejlesztő pedagógiai ellátásra jogosult. A fejlesztő 

pedagógiai ellátás a nevelési tanácsadás, az óvodai nevelés, az iskolai nevelés és oktatás, a kollégiu-

mi nevelés és oktatás keretében valósítható meg. 

 

 

A BTMN-es gyermekek fejlesztését a Pedagógusok végzik a szakvéleményben foglaltak szerint. 

Egyéni fejlesztési tervet készítenek, melyet a gyermekek személyi dossziéja tartalmazza. 

BTMN gyerekek száma: 

 Alapi Óvoda: 2 fő 

 Mini Bölcsőde: 1 fő 

 Sáregresi Óvoda: 3 fő 
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A gyermekek fejlődésének nyomon követése, értékelése 
 

24. adattábla Dátum Megnevezése Tartalom Érintettek 

köre 
Felelős 

Alapi Óvoda – 

Mini Bölcsőde 
Évente két 

alkalommal 
Mérések, 

értékelések 

Gyermekek 

fejlettségi szint-

jének megálla-

pítása, doku-

mentálása 

gyermekek  pedagógusok 

Az Óvodai nevelés feladatai  

 
Szöveges indoklás 

137/2018. (VII: 25.) Korm. rendelet 

Az óvodai nevelés általános feladatai az Óvodai Nevelési Alapprogram alapján: 

Az óvodás korú gyermek testi és lelki szükségleteinek kielégítése, ezen belül: 

 az egészséges életmód alakítása, 

 az érzelmi, az erkölcsi és az értékorientált közösségi nevelés, 

 az anyanyelvi-, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása. 

 

Nevelési feladatok megvalósítása intézményünkben:  
 

 

Egészséges életmód alakítása:  

Az egészséges életmód alakítása az egészséges életvitel igényének kialakítása, a gyermekek 

testi fejlődésének elősegítése kisgyermek korban kiemelt jelentőségű. Nagy hangsúlyt fekte-

tünk az eltérő egyéni szükségletek kielégítésére, a szokások alakításához nélkülözhetetlen a 

felnőtt gondoskodó szerepe. Az egészséges életmód, a testápolás. az étkezés, az öltözködés, a 

betegségmegelőzés, az egészségmegőrzés szokásainak megalapozásában nyilvánul meg. 

Általános cél és feladat: 

A szomatikus nevelés felöleli a test, a szervezet megismerésére, és megismertetésére vonat-

kozó nevelési feladatot, mint az egészség megvédésének, a tudatos egészségvédő magatartás 

ismereti alapját, továbbá a mentálhigiénét és a mozgásszokások alakítását. Intézményi neve-

lésünk megvalósítja az ONAP-ban megfogalmazottakat, valamint felöleli a gyermek egész-

ségvédelmét, egészségfejlesztését, az élet és a testi épség megőrzését. 

Személyi higiénia fejlesztése:  

A személyi higiénés nevelés magában foglalja a gyermek testi gondozását, testi szükségletei-

nek kielégítését és a testi épség védelmét. Fontosnak tartjuk még az egészséges ruházat és 

helyes öltözködés szokásának alakítását, valamint ruházat higiéniáját, tárolási feladatait.  

Az egészségnevelés feladatai csak egészséges óvodai környezetben valósulhatnak meg, 

melynek színterei a csoportszoba és kapcsolódó helységek, valamint az óvoda udvara.  

Óvodában nem az étel elkészítése, hanem az étkezés lebonyolítása alkotja az óvodapedagó-
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gus egészségnevelési feladatait így az étkezés előkészületeinek lebonyolítása az egészséges 

táplálkozás megkedveltetése, új ízek, ételféleségek megismertetése. 

Célunk, hogy egészségesen táplálkozó felnőtt váljék gyermekeinkből, és a korszerű táplálko-

zás iránti igényt felkeltsük bennük.  

Feladatunk a megfelelő étkezési szokások kialakítása, egészséges táplálkozásra nevelés, és a 

helyes táplálkozásból eredő egészség megőrző tevékenység. További fontos feladatunk a 

családdal való szoros együttműködés kialakítása az egészséges táplálkozás szokásainak te-

rén. 
 

Érzelmi, az erkölcsi és az értékorientált közösségi nevelés: 

Kiegyensúlyozott, érzelmi biztonságot nyújtó otthonos, szeretett teljes, befogadó légkörben 

bontakoztatjuk ki gyermekek a személyiségét. A derűs alaphangulat tevékenységre serkent, 

megalapozza az érzelmi kötődést, ösztönző társkapcsolatok alakulását.  

Az intézménybe lépés időszakában a gyerekkel való közvetlen kontaktus, és a családdal való 

együttműködés segíti a befogadást. A család érzelmi biztonságából kikerülő gyermek köny-

nyebben találja meg helyét új környezetében, fokozatos befogadással.  

Az intézmény iránti pozitív érzelmek kialakulása állandó értékrend; a tapintat, a törődés, a 

szeretetteljes fogadtatás nemcsak pedagógusaink, hanem az intézmény minden dolgozója 

számára fontos. Mindezek elősegítik a közösségen belüli szokások alakítását, normák elfo-

gadását. Elsősorban a gyermek érzelmeit kell figyelembe vennünk, megértenünk. Magyará-

zatunkban a dolgok pozitív oldalát jelenítjük meg. 

Fontos számunkra a kialakult gyermek-barátságok segítése, erősítése. Ezekben, a kapcsola-

tokban tanulja meg a gyermek, érzelmi elfogadásból, saját akaratát alávetni másoknak. 

A gyermekek számára természetessé válik az évek során, hogy minden gyermek más. Más 

egyéni és külső tulajdonságokkal rendelkezik, s így egyéniségével és különbözőségével 

együtt elfogadható, szerethető. A szociális érzékenység kialakulása segíti a másság elfogadá-

sát. Kialakul a gyermek véleménye másokról, és önmagáról. A gyermek ismerkedjen és gya-

korolja a közösségen belül az alá- fölérendeltségi viszonyokat, konfliktuskezelést és megol-

dást, kompromisszumok kötését. 

 

Célunk:  

 Az intézményben minden gyermeket érzelmi biztonság, állandó értékrend, kiegyensúlyozott, 

szeretetteljes légkör vegyen körül, ahol élmény együtt lenni, tevékenykedni.  

 A szocializáció folyamatában a gyermekek szociális érzékenységének, képességeinek, tulaj-

donságainak, egyéni érdekeinek kibontakoztatása a közösségen belül.  

 A bővülő tapasztalatok, a szélesedő kapcsolatok által az érzelmek differenciálódásának meg-

nyilvánulása, erősítése.  

 A természeti-, emberi-, tárgyi környezet esztétikájának, értékeinek felfedeztetésével, a kör-

nyező világgal való pozitív töltésű érzelmi viszony megalapozása.  

 Az intézmény a gyermekek nyitottságára építve értéket közvetít a hazaszeretet és a szülőföld-

höz, való kötödéshez. 

 A család iránti tisztelet, az emberi értékek fontosságának kiemelése.  

 A nemzeti identitástudat fejlesztése. 

Feladataink:  
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 Példát mutatunk kommunikációnkkal, bánásmódunkkal és viselkedésünkkel a gyermekek és 

szüleik számára egyaránt.  

 Kialakítjuk az együttélés normáit, szokásait és elősegítjük az azokhoz való alkalmazkodást. 

Figyelünk ezek következetes betartására, segítjük a szociális érzékenység fejlődését.  

 Természetes társas szükségleteikre építve megismertetjük őket a társas érintkezési formákkal 

és konfliktuskezelési módokkal. Igyekszünk kialakítani bennük a toleráns viselkedés alapjait, 

a különbözőség elfogadását tiszteletét.  

 Együttműködési képességalapozása, a korosztálynak megfelelő szociális magatartás kialakí-

tása. 

 Erősítjük az egymáshoz való kötődést, a gyerek-gyerek, gyerek-felnőtt kapcsolatában.  

 A barátságos, családias, szeretetteljes, nyugodt légkör megteremtésével érzelmi biztonságot 

nyújtunk.  

 Közös, örömteli élményekre épülő tevékenységek megszervezésével biztosítjuk a közösségi 

magatartás fejlődését, a másokra figyelést, különbségek elfogadása tisztelete a segítségadás 

és segítség elfogadását. Jelentős szerepe van ebben a (születésnapok megünneplésének), a 

csoport hagyományok és az óvodai hagyományok ápolásának.  

 Segítjük az élménybefogadás képességének fejlődését, a gyermekek igényeihez igazodóan 

nyújtunk lelki törődést, bíztatást, megerősítést.  

 Fejlesztjük erkölcsi (együttérzés, önzetlenség, figyelmesség, segítőkészség stb.) és akarati 

(önállóság, önfegyelem, kitartás, feladattudat, szabálytudat stb. tulajdonságaikat. 

 A gyerekek egyéni érdekeinek, tulajdonságainak, képességeinek figyelembevétele a közössé-

gen belül a csoport normáinak megfelelően.  

 A pedagógus és a munkáját segítő dolgozó elsőszámú modell, leghatásosabb példa, ezért fon-

tos számunkra az esztétikus megjelenésünk, az utánzásra alkalmas viselkedéskultúránk, be-

szédstílusunk, kommunikációnk, és bánásmódunk.  

 Feladatunk a nehezen szocializálható, hátrányos helyzetű gyermekek differenciált fejlesztése, 

közösségbe való beilleszkedésének segítése.  

 Megismertetjük a gyerekeket az erőszakmentes konfliktuskezelés technikájával, támogatjuk a 

sérelmek elmondását, saját álláspont kifejtését, visszajelzést adva viselkedésmódjukról, segít-

jük, hogy könnyebben alkalmazkodjanak az elvárásokhoz.  

 Oldjuk a felmerülő feszültségeket, gátlásokat, szorongásokat.  

Az anyanyelvi-, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása: 

A nyelv, az anyanyelv gyermekeink személyiségének lényeges formáló tényezője. A nyelv 

segíti a környezetbe való beilleszkedésben, az életformák, a viselkedési szabályok megisme-

résében. Így a szocializáció folyamán az anyanyelv a környezettel való érintkezés, az önkife-

jezés, a gondolkodás legfőbb eszközévé válik.  

Az anyanyelv elsajátításának első színtere a család, mely döntően befolyásolja a gyermekek 

anyanyelvi kultúrájának kialakulását. Az óvodába lépő gyermekek már rendelkeznek bizo-

nyos fokú kommunikatív képességgel, ami minden kisgyermeknél más és más szintű. Elen-

gedhetetlen lenne a családok nyelvi kultúrájának megismerése (amit a kialakult járványhely-

zet (COVID – 19) nem tesz lehetővé, melynek következtében a szülőkkel való találkozások 
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ideje lecsökken.  

A gyermeknek az óvodai társas környezetre, társas kapcsolatokra is szüksége van ahhoz, 

hogy létrejöhessen a teljes értékű emberi beszéd. Nyelvi fejlődésüket pozitívan befolyásolja a 

gyermekre figyelő, jó beszédpéldát adó, választékosan kifejező nyelvi magatartásunk.  

Törekszünk arra, hogy verbális és metakommunikációs közléseink összhangban legyenek, 

mert így lesz hiteles a mondanivalónk. Közölnivalónk igazságérzete, érzelmi töltése a tekin-

tetben, a testbeszédben jut kifejezésre. Különös gondot fordítunk az érzelmek kinyilvánításá-

ra (testi közelség, simogatás, érintés, mimika). Olyan oldott, szeretetteljes, szóbeli közlést 

kiváltó légkört teremtünk, amelyben fejlődik és fejleszthető a gyermekek természetes közlési 

vágya, kapcsolatteremtő beszédkészsége és kifejezőkészsége.  

Valljuk, hogy az ilyen elérhető minta és légkör a nyelvelsajátítás feltétele. Az anyanyelv 

használata végig kíséri óvodánk mindennapi életét, beépül a gyermekek tevékenységeibe, 

megnyilvánulásaiba, a társakkal és a felnőttekkel való kapcsolataiba. Valamennyi tevékeny-

séget átszövi. Az anyanyelv fejlesztése és a kommunikáció, különböző formáinak alakítása – 

beszélő környezettel, helyes mintaadással és szabálykövetéssel – az intézményi nevelő tevé-

kenység egészében jelen van.  

Célunk:  

 A gyermekek váljanak alkalmassá szűkebb és tágabb környezetükben egyaránt a kap-

csolatfelvételre, kommunikációra, önkifejezésre.  

 Beszédük legyen érthető, nyelvtanilag helyes, választékos. 

 Rendelkezzenek az életkoruknak megfelelő verbális és nonverbális eszköztárral. 

 Ismerjék meg a magyar nyelv szépségét, kifejező erejét. 

 Ismerjék és alkalmazzák az anyanyelvünk által megkívánt udvariassági formákat. 

Feladataink:  

 A gyermekek nyelvi kompetenciáinak, általános ismereteinek feltárása. 

 Elfogadó, biztonságot nyújtó, beszélő környezet megteremtése. 

 A gyermekek és felnőttek közötti kapcsolatfelvétel segítése, támogatása. 

 Modell értékű beszédpélda adása. 

 A gyermekek biztonságos önkifejezésének, kommunikációjának megalapozása, a be-

szédkedv fenntartása. 

 A beszédészlelés, beszédértés, szövegértés fejlesztése. 

 A beszéd formai és tartalmi elemeinek gazdagítása, szókincsbővítés (környezettuda-

tossággal kapcsolatos kifejezések is). 

 A pszichikus funkciók fejlesztése, mozgásfejlesztés. 

 Együttműködés a szülőkkel, gyógypedagógussal, munkatársakkal. 

 Gyermekeink személyiségfejlődésének segítése személyre szabott, pozitív értékelés-

sel. 

 Az egyéni képességeknek megfelelő, differenciált foglalkozás a nyelvileg hátrányos 
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helyzetű, a fejlesztendő és kiemelkedően fejlett gyerekekkel. 

Pedagógiai folyamatok 

Tervezés 
 

Szöveges indoklás 

Nevelési célok, feladatok: 

Kiemelt hangsúlyt fektetünk a továbbiakban is a preventív, a korai fejlődést támogató fejlesz-

tő tevékenységekre, mivel a gyermekek egyre nagyobb lemaradásokkal, hiányokkal kerülnek 

be intézményeinkbe. 

Nevelési céljaink megvalósításában, továbbiakban is támaszkodunk a gyermekek természetes 

megnyilvánulási formáira az érdeklődésre, mozgásra, játékra. 

A nevelési feladatok feldolgozása komplex módon történik. 

A munkaterv célja:  

 A gyermekek fejlettségének, érési ütemének megfelelő, differenciált, innovatív terve-

zés; 

 Az előző nevelési év eredményeinek, a szülők, a fenntartó elvárásainak figyelembe-

vétele a hatékonyság érdekében; 

 Az alkalmazotti közösség hatékony munkájának, tevékenységi körének ésszerű meg-

tervezése az intézmény érdekeit figyelembe véve. 

Kiemelt feladataink a 2021/2022 – es nevelési évben: 

 Kommunikáció, konfliktuskezelés: Anyanyelvünk sokrétű árnyalt jelrendszer, amelyet a 

gyermek a felnőttekkel és a kortársakkal együtt végzett sokféle tevékenység közben sajátít el. 

A helyes és szép beszéd megtanulása mélyíti a gyermek érzelmeit, formálja személyiségét, 

fejleszti esztétikai érzékét és előkészíti az irodalmi élmények befogadására. A jól fejlődő be-

szédkészség tükröződik a gyermek gondolkodásán és visszahat megismerő tevékenységére is 

Az anyanyelv használata végig kíséri az óvoda egész napi életét, átfogja az oktató-nevelő 

munka minden területét, jelen van a felnőttek és a gyermekek mindennapi kapcsolatában.  

Célunk: Olyan gyermekre figyelő, jó beszédmintát adó, jól artikuláló, választékosan beszélő 

környezet biztosítása, mely a gyermeknyelv fejlődését pozitívan befolyásolja.  

Feladatunk:  

-a beszédkapcsolatok kialakulásakor az óvónő és a kisgyermek között szeretetteljes viszony, 

jó csoportlégkör kialakítása.  

-derűs légkör biztosítása, ahol a gyermek megnyílik, és beszédkedvét felkeltve nagymérték-

ben fejlődik a nyelvi és kommunikációs készsége is  

-a verbális és a nonverbális eszközök példaértékű használata az óvodai és a családi környe-

zetben egyaránt - együttműködés a családokkal  

-egyéni bánásmód alkalmazása a nyelvileg hátrányos helyzetű és a nyelvileg kiemelkedően 

fejlett gyermeknél a beszédfejlődés és nyelvi fejlődés zavarainak fiziológiai okainak felisme-

rése – kooperáció a megfelelő szakemberekkel  
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-nem fiziológiai okok – a hátrányos környezet, a rossz beszédminta, a beszédhelyzetek hiánya 

– kompenzálása  

-az óvodai élet minden területén gazdag lehetősége van az óvodapedagógusnak.  

Az óvodapedagógus beszédkultúrájának betartandó követelményei:  

-A beszédünkben juttassuk felszínre az érzelmeinket az adott témával kapcsolatban.  

-Nagyon fontos, hogy ügyeljünk a beszédünkben a tiszta, érthető kifejezésekre, mondatokra. 

-Kerüljük a hangos beszédet.  

-A szókincsünk legyen gazdag és változatos.  

-Kerüljük a parancsoló modalitást.  

-Ne tűrjük a trágár beszédet.  

-Fontos, hogy ne legyen távolságtartó a beszédmagatartásunk.  

-Fontos, hogy ügyeljünk a helyes hangsúlyra, beszédlégzésre és a helyes testtartásra. 

 Környezettudatos magatartás kialakítása: A fenntarthatóságra nevelés jegyében a környe-

zettudatos magatartás, óvodai környezetünk (külső – belső) kialakítása, a berendezés, a kü-

lönféle eszközök és kiemelten a gyermekeket körülvevő felnőttek pozitív példával szolgáló 

jelenléte, segítőkészsége meghatározó az óvodáskorú gyermekek környezettudatos szemlé-

letmódjának kialakításában.  

Célunk: a környezettudatos magatartás megerősítése mellett tapasztalati úton történő ismeret, 

és élményszerzés biztosítása a gyermekeknek. A környezettudatos életvitel megalapozásához 

szükséges szokás- és viselkedési formák kialakítása. Ennek érdekében kiemelt figyelmet kap 

az újrahasznosítás, a szelektív hulladékgyűjtés helyi megvalósítása, a takarékosság és a ter-

mészetvédelem. Természetesen mindezt az óvodások életkori sajátosságait figyelembe véve, 

sok-sok tevékenység és játék közben valósítjuk meg.  

Feladatunk:  

Takarékosság:  

-Takarékosság a mindennapi életben.  

-Az energiatakarékosság fontossága, lehetőségei a mindennapjainkban és óvodában.  

-A takarékosabb energiafelhasználás tudatosítása  

-Tisztálkodás során a vízzel való takarékosság 

-Az árammal való takarékosság során az igény kialakítása gyermekeinkben, hogy csoporton 

belül, illetve az óvoda területén kérje a felnőtt segítségét, hívja fel a felnőtt figyelmét a vil-

lany lekapcsolására  

-A környezettudatos viselkedés, ok-okozati összefüggések megláttatása.  

Újrahasznosítás, szelektív hulladékgyűjtés:  

-A felelős környezeti viselkedésünk formálása, környezetszennyezés - környezetvédelem.   

-Hulladék és szemét közötti különbség megértettetése, tudatosítása.  

-A szelektív hulladékgyűjtés gyakorlati alkalmazása a mindennapokban. 

- Újrahasznosítás fontossága.  

Természetvédelem:  

-Alakuljon ki a természetes környezet értékei és szépsége iránti pozitív beállítódás, erősödjön 

a környezettudatos magatartás  

-Állatvédelemre nevelés - a körülöttünk élő madarakra való odafigyelés, a velük való törődés, 

tehát a napi madárvédelem szemléletének az egyéni élménnyel való összekapcsolása.  
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-Madáretetés fontossága, haszna  

A környezettudatosság szemléletének mélyítése:  

-A madarakkal a környezetünkre való odafigyeléssel magunkon is segítünk  

-Növény és állatgondozással való ismerkedés, a pozitív érzelmi viszony alakítása. 

 

Éves feladatok a gyermekek nevelése - fejlesztése terén, az elmúlt nevelési év értékelését 

figyelembe véve: 

 A közösség értékeinek megőrzése, az új értékek felismerése, azok beépítése a nevelő 

munkába. 

 Tehetséggondozás, egyéni képességek szerinti fejlesztés hatékonyságának növelése 

játékban, munkában, tanulásban. 

 A család elsődleges szerepének hangsúlyozása mellett, a család és óvoda együttmű-

ködésének mélyítése, a nemzeti hagyományok ápolása. 

 A szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek differenciált fejlesztése, fejlődésének 

segítése. 

 Érzelmi nevelés hangsúlyosabbá tétele, erősebb odafigyelés a gyermekek érzelmi la-

bilitására. 

 

A nevelőtestületi és pedagógiai feladatok:  

                Az előző nevelési év munkatervének értékeléséből és az új  

                                      szabályozásokból adódó feladatok  

 

 A munkatervi feladatok megjelenítése a csoport szintű tervezés és gyakorlati megva-

lósítás során. 

 A közösség értékeinek megőrzése, az új értékek felismerése, azok beépítése a nevelő 

munkába. 

 A törvényi és helyi szabályozások megfelelő alkalmazása. 

 Mesterségbeli tudás erősítése, továbbképzési rendszer működtetése. 

 Az új alkalmazottak megismerése, értékeik elfogadása, azok tiszteletben tartása. 

 A nyílt napok szakmai megújítása. 

 

 

 

Ellenőrzés 
 

A 2021/ 2022. nevelési év vezetői feladatai, ellenőrzési területei 

 

Időszakos ellenőrzés:  

A csoportok dokumentumainak (csoportnapló: éves terv, nevelési terv, napirend, heti rend, 

fejlesztés tartalma, felvételi mulasztási napló, egyéni fejlettségi lapok ellenőrzése.  

Módszer: dokumentumok vizsgálata.  
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Folyamatos ellenőrzés:  
Higiéniai szabályok betartása (módszer: megfigyelés).  

Gyermekvédelmi feladatok ellátása (módszer: megfigyelés).  

Szülőkkel való kapcsolattartás minősége, hatékonysága (módszer: visszajelzés gyűjtése).  

 

Ellenőrzési szempontok a technikai dolgozók munkavégzéséhez  

 A dajka, mint a pedagógiai munkát segítő személy, csoportban végzett feladatai.  

 A saját csoportjuk ellátásán kívül egyéb tevékenységük helyettesítés esetén végzett felada-

tok.  

 Munkakörükkel összefüggő belső utasítások betartása.  

 A HACCP szabályainak alkalmazása, betartása,  

 Egymás tiszteletben tartása, toleráns magatartás egymással, a gyermekekkel és szülőkkel, új 

dolgozókkal hatékony együttműködés a beilleszkedésük segítése a közösségbe.  

 

Ellenőrzés: Vezető és vezető helyettes megosztva végzik. 

 

A vezető szakmai látogatásainak témája:  

Az óvoda helyi nevelési programjában meghatározott nevelési területek feladatainak megva-

lósítása a mindennapokban. 

 

Feladat Határidő 

Csoportok szervezése 

Nevelési értekezlet szervezése 

Munkaköri leírások aktualizálása 

Munkaterv elkészítése 

Házirend aktualizálása 

Szülői értekezlet szervezése 

KIR adatváltoztatások 

Munkaszerződések  

 

 

2021. augusztus 31. 

Pedagógia Program, átvizsgálása 

Partnerközpontú működés szervezése 

Tájékozódó látogatás a csoportokban 

Koordinációs megbeszélés szervezése 

BECS éves terv elkészítésének ellenőrzése 

Szolgáltatókkal szerződéskötés (fejlesztőpedagógusok) 

 

 

2021.szeptember 30. 

Statisztika elkészítése 

Egyéni fejlesztési tervek ellenőrzése (BTMN) 

Csoportlátogatás: Maci csoport 

Tájékozódó látogatás minden csoportban 

Koordinációs megbeszélés szervezése 

 

 

2021. október 30. 

Csoportlátogatás: Süni csoport 

Tájékozódó látogatás a csoportokban 

Szülői értekezlet szervezése 

2021. november 30. 
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Nevelés nélküli munkanap szervezése (előadó) 

Fogászati, orvosi vizsgálat szervezése 

Koordinációs megbeszélés szervezése 

 

Tájékozódó látogatás a csoportokban  

Csoportlátogatás: Mini Bölcsőde 

Koordinációs megbeszélés szervezése 

 

2021. december 31. 

Koordinációs megbeszélés szervezése 

Tanköteles gyermekek beiskolázásával kapcsolatos feladatok koordi-

nálása 

 

 

2022. január 30. 

Csoportlátogatás: Sáregresi Óvoda 

Koordinációs megbeszélés szervezése 

Tájékozódó látogatás minden csoportban 

Szülői értekezlet szervezése 

Beiskolázási terv elkészítése 

 

 

2022. február 28. 

Tájékozódó látogatás minden csoportban  

Tanköteles gyermekek névsorának elkészítése 

 

 

2022. március 31. 

Csoportlátogatás: Maci csoport 

Koordinációs megbeszélés szervezése 

Tájékozódó látogatás minden csoportban  

Nevelés nélküli munkanap szervezése  

Óvodai beíratás koordinálása 

 

 

2022. április 30. 

Szakmai megbeszélés szervezése 

Koordinációs megbeszélés szervezése 

Tájékozódó látogatás minden csoportban 

Csoportnaplók ellenőrzése 

Karbantartási munkák tervezése 

Gyermekek orvosi vizsgálatának szervezése  

Nyári szabadságok ütemezése 

 

 

2022. május 31. 

Nevelési értekezlet szervezése 

Éves értékelés elkészítése 

Koordinációs megbeszélés szervezés 

 

 

2022. június 30. 

Dokumentumok ellenőrzése, lezárása 

Karbantartási feladatok 

Nyári élet megszervezése 

 

2022. július 31. 
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Értékelés, intézményi önértékelés 
 

 

26. adat-

tábla 
Dátum Megnevezése Tartalom Érintettek köre Felelős 

- - - - - - 

 

Szöveges indoklás 

 

Az intézményi, vezetői önértékeléseket, illetve a pedagógusokra vonatkozó 5 évenkénti önértékelést 

2021. augusztus 31. napjáig minden pedagógus a törvényi előírásoknak megfelelően elvégezte. Így az 

idei évben ezirányú kötelezettség az intézményben nincs! 

 

Gyermekvédelmi feladatok ellátásának terve 
 

Szöveges indoklás 

Gyermekvédelem  

      A gyermekek védelméről szóló 1997. évi XXXI. törvényének alapgondolata, hogy a 

gyermeknek családban történő neveléséhez kell biztosítani a feltételeket, megadni a kellő 

segítséget. A törvény meghatározza a gyermekek alapvető jogait és ezen jogok védelmét.  

A gyermeki jogok védelme minden olyan természetes és jogi személy kötelessége, aki a 

gyermek nevelésével, oktatásával, ellátásával, ügyeinek intézésével foglalkozik. Így tehát az 

óvoda, mint a gyermek nevelésével foglalkozó intézmény is feladatának kell, hogy tekintse a 

gyermeki jogok védelmét.  

Az óvoda, mint a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások egyik 

intézménye, gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot lát el. 

Célunk: 

 A gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének biztosítása; 

 A gyermek családban történő nevelésének elősegítése; 

 A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése. 

 

 Feladatunk:  

 a családdal együttműködve kiküszöbölni a veszélyeztetett gyermekekre ható ártalma-

kat; 

 megvédeni őket a testi-lelki, erkölcsi károsodásoktól, illetve ellensúlyozni a veszé-

lyeztető hatásokat.  

Az intézményvezető és a gyermekvédelmi felelős feladata: 

 a közoktatási törvény módosítása 54. § (1) bekezdésében fő feladatává teszi a gyer-

mekek mindenek felett álló érdekeinek érvényesítését és az érvényesülés ellenőrzését; 
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 felel a pedagógiai munkáért, az intézmény ellenőrzési, mérési, értékelési és minőség-

irányítási rendszerének működéséért, 

 a gyermek és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért; 

 a nevelőmunka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért; 

 a gyermekbalesetek megelőzéséért; 

 a gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért. 

 kapcsolatot tart a konkrét esetekben a pedagógiai szakszolgálattal, a gyermekvédelmi 

és családsegítő szolgálattal, a gyámhatósággal, rendőrséggel, a családokkal foglalko-

zó szakemberekkel; 

 figyelemmel kíséri a gyermekvédelemmel kapcsolatos jogszabályok változását, a he-

lyi önkormányzat kapcsolódó rendeleteit; 

 fontos feladata, hogy segítse és szorgalmazza a veszélyeztetettség, a hátrányos hely-

zet kritériumainak intézményi szintű megállapítását; 

 az intézményben jól látható helyen közzé teszi a gyermekvédelmi feladatokat ellátó 

intézmények címét, telefonszámát; 

 tagja a gyermekjóléti szolgálat által működtetett települési észlelő és jelzőrendszernek 

(jelző-team), melynek havonként tartott esetmegbeszélésein részt vesz. 

 krízis helyzetben kezdeményezheti a team soron kívüli összehívását; 

 köteles jelzéssel élni a gyermek veszélyeztetettsége esetén. A jelzést írásban esetész-

lelő lapon történik, közvetlenül a gyermekjóléti megbízottnak. 

A csoport pedagógusainak feladata: 

Saját csoportjuk gyermekeinek figyelemmel kísérése az alábbi szempontok alapján: 

 

 a gyermek viselkedése, magatartása játék során; 

 a gyermek környezetéhez való viszonya; 

 öltözéke, ápoltsága; 

 egyészségi állapota; 

 étkezési szokásai; 

 tápláltsága. 

Bármely fenti szempontban bekövetkező negatív változás jelzés értékű lehet a gyermek csa-

ládjában, környezetében lévő esetleges problémákra.  

Elsődlegesen a családdal próbálja megbeszélni, feltárni a problémát, szociális érzékenységét 

előtérbe helyezve, tapintatosan.  

Sikertelenség esetén a feladata, hogy jelzéssel éljen a gyermekvédelmi felelős (Barabás Jó-

zsefné) felé. 

A pedagógus mérje fel a csoportjában lévő gyermekek közül a hátrányos helyzetű, illetve 

veszélyeztetett gyermekeket. Felderítő tevékenysége érdekében családlátogatásokat végez. 

Sikerkritérium: 

Az intézmény a gyermekvédelmi intézményrendszerrel karöltve, azzal hatékonyan együtt-

működve, jó prevenciós munkájával hozzájárulhat ahhoz, hogy kevesebb legyen a szakellá-
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tásba kerülő gyermekek száma, a gyermekek családban nevelkedhessenek az őket megillető 

gyermeki jogok tiszteletben tartásával. 

 

 

Gyermekbalesetek megelőzésére tett intézkedések terve 
 

A gyermekbalesetek megelőzése érdekében ellátandó feladatok 

Az intézményvezető kiemelt feladata, hogy: 

 olyan környezetet teremtsen, amely alkalmas a balesetbiztonsággal kapcsolatos 

szokások, magatartási formák kialakítására, 

 az egyéb tevékenységek, foglalkozások során a nevelési-oktatási intézmény sajá- 

tosságaira figyelemmel kialakuljon a gyermekekben a biztonságos intézményi 

környezet megteremtésének készsége,  

 átadásra kerüljenek a baleset-megelőzési ismeretek legalább az alábbi témakörök- 

ben: 

– közúti közlekedési balesetek, 

– mérgezés, 

– fulladás, 

– égés, 

– áramütés, 

– esés. 

Az intézmény vezetőjének feladata, hogy: 

 ellenőrizze azt, hogy az intézmény területén a gyermekekre veszélyes eszköz, 

szerszám csak a legszükségesebb időtartamig, az adott felújítási, egyéb szerelési 

tevékenység idejéig, s csak az azzal dolgozók állandó felügyelete mellett legyen; 

 biztosítsa azt, hogy az óvodában keményforrasztás, ív és lánghegesztés, ipari gáz- 

palack, illetve tartály felszerelése (az épületen szakkivitelező által folytatott épí- 

tési, felújítási, javítási munka kivételével) ne legyen. 

 gondoskodjon arról, hogy a gyermekek elektromos áramütés elleni védelme fo- 

lyamatosan biztosítva legyen – az ajzatok vakdugózásával, illetve a hálózat meg- 

felelő védelmével; 

 biztosítsa azt, hogy a gyermekek az épület számukra veszélyforrást jelentő helyi- 

ségeibe nem juthatnak-e be. 

 gondoskodjon arról, hogy az intézményben a gyermekek az egészségükre, testi 

épségükre veszélyes elektronikus és mechanikus eszközöket, szerszámokat ne 

használhassanak. 

A pedagógusok, kisgyermeknevelő feladata, hogy: 

 haladéktalanul jelezzék az intézményvezető felé azokat a helyzeteket, melynek el- 

lenőrzésében az intézményvezetők felelősek; 
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 a mindennapos tevékenységük során fokozottan ügyeljenek az elektromos beren- 

dezések használatára, kezelésére. A különböző berendezéseket úgy tárolják, 

hogy azokhoz a gyermekek ne férhessenek hozzá; 

 javaslatot tegyenek az óvoda épületének és a csoportszobák még biztonságosabbá 

tételére. 

Az intézmény nem pedagógus alkalmazottjainak feladata, hogy 

 a munkaterületükön fokozott óvatossággal járjanak el, ügyelve a gyermekek biztonsá- 

gára, testi épségére, 

 a veszélyforrást jelentő munkahelyüket mindig zárják stb. 

Az intézményvezető felelős azért, hogy az intézmény területe, - beleértve a belső termeket, 

szobákat, valamint az udvart – felmérésre kerüljön a védő, óvó intézkedések szükségessége 

szempontjából. 

Az intézményvezető felelős, hogy az óvoda csak megfelelőségi jellel ellátott játékot vásároljo

n.  

A játékot használó óvoda pedagógus köteles a játékon feltüntetett, vagy ahhoz mellékelt 

figyelmeztetést, feliratot és használati utasítást gondosan áttanulmányozni és a játékszert az 

alapján alkalmazni. 

A pedagógus az intézménybe ezen szabályzatban meghatározott védő, óvó előírások figye- 

lembevételével hozhat be a foglalkozásra, ő általa készített, használt pedagógiai eszközöket. 

A védő, óvó intézkedések céljából az adott területre vonatkozó figyelmeztető jelzéseket, fi- 

gyelmeztető táblákat, hirdetményeket ki kell függeszteni, illetve azok tartalmát legalább éven- 

te ismertetni kell a veszélyeztetettekkel. 

 
 

Szöveges indoklás 

 

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

XVIII. FEJEZET 

A TANULÓ- ÉS GYERMEKBALESETEKKEL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATOK 

65. A nevelési-oktatási intézmény baleset-megelőzési tevékenysége, a tanuló- és gyermekbalesetek 

jelentési kötelezettsége 

168. § (1) Az óvoda, iskola, kollégium SZMSZ-ében kell meghatározni a nevelési-oktatási intézmény 

vezetőinek, pedagógusainak, valamint más alkalmazottainak feladatait a tanuló- és gyermekbalesetek 

megelőzésében és a baleset esetén (intézményi védő, óvó előírások). 

(2) A nevelési-oktatási intézményben a nyitvatartási időben biztosítani kell a gyermekek, tanulók fel-

ügyeletét, védelmét, figyelemmel a baleset-megelőzés szempontjaira. 

(3) A nevelési-oktatási intézményekben 

a) olyan környezetet kell teremteni, amely alkalmas a balesetbiztonsággal kapcsolatos szokások, ma-

gatartási formák kialakítására, 

b) a tanórai és az egyéb foglalkozások során a nevelési-oktatási intézmény sajátosságaira figyelem-

mel ki kell alakítani a tanulókban a biztonságos intézményi környezet megteremtésének készségét, át 

kell adni a baleset-megelőzési ismereteket a főbb közúti közlekedési balesetek, a mérgezés, fulladás 

veszélyei, az égés, az áramütés, valamint az esés témakörében, 

c) fejleszteni kell a gyermek, a tanuló biztonságra törekvő viselkedését. 
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Nevelés nélküli munkanapok terve 
 

27. adat-

tábla 

Dátum Megnevezése Tartalom Érintettek köre Felelős 

 
Alapi Óvo-

da – Mini 

Bölcsőde 

2021. 

08.25. 

Évnyitó érte-

kezlet 
A 2021/2022. 

nevelési év 

munkaterv 

megvitatása, 

elfogadása. 

Éveleji felada-

tok átbeszélése, 

kiosztása. 

Alkalmazotti kö-

zösség 
intézményvezető 

 

2021.  

ősz 

Szakmai nap Szakmai kirán-

dulás  

Martonvásár – 

Brunszvik Te-

réz múzeum 

Alkalmazotti kö-

zösség 
 

2022. 

tavasz 
Szakmai nap Előadás, aktua-

litások 
Alkalmazotti kö-

zösség 
Intézményvezető 

 

2022. 

április 21. 
Szakmai nap 

– 

Bölcsődék 

napja 

Szakmai kirán-

dulás 
Alkalmazotti kö-

zösség 
 

2022.  

nyár 

Évzáró érte-

kezlet 
Beszámoló 

elfogadása,  

jövő évi munka-

terv megvitatása 

Alkalmazotti kö-

zösség 
Intézményvezető 

 

 
 

Szöveges indoklás 

 

Az értekezletek, szakmai napok időpontját legtöbbször az iskolai szünetek, szombati munkanapok 

idejére tervezzük, így nem kell az év folyamán értekezlet miatt bezárni az intézményt. 

A tervezett intézményi bezárás időpontja 
 

28. adattábla Dátum Időszak Felelős 

 
Alapi Óvoda – 

Mini Bölcsőde 

2021. Őszi időszakban - iskolai szünet idején 

Szülői igény szerint Ügyelet biztosítása 

Intézményvezető 

 

2021.  Téli időszakban - iskolai szünet idején 

(Amennyiben valamennyi szülő aláírásával 

igazolta, hogy nem veszi igénybe az ügyeleti 

ellátást sem) 

Intézményvezető 

 



Alapi Óvoda – Mini Bölcsőde 

7011 Alap, Vörösmarty u. 7. 

Tel.:25/504-640 

email: bobiovi@tolna.net 

OM:029991 

2021/2022. munkaterv 

 

40 

 

2022. Tavaszi időszakban 

- iskolai szünet idején 

Szülői igény szerint Ügyelet biztosítása 

Intézményvezető 

 

2022. Nyári időszakban  

4 – 6 hét fenntartói engedéllyel, előzetes 

igényfelmérés alapján 

Intézményvezető 

 

 

 

Szöveges indoklás 

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

(7) Az óvodában a napirendet úgy kell kialakítani, hogy a szülők - a házirendben meghatározottak szerint - 

gyermeküket az óvodai tevékenység zavarása nélkül behozhassák és hazavihessék. Az óvoda nyári zárva tartá-

sáról legkésőbb február tizenötödikéig, a nevelés nélküli munkanapokról legalább hét nappal a zárva tartást 

megelőzően a szülőket tájékoztatni kell. 

 

Az intézmények költségvetésének csökkentése érdekében (energia, víz), amennyiben a szülők aláírá-

sukkal igazolják, hogy nem veszik igénybe az ügyeleti ellátást sem, akkor az intézmény fenntartói 

engedéllyel zárva tart, igény esetén ügyeleti ellátást biztosítunk. 

 

 

Intézményi hagyományok/programterv  
 

Célunk:  

 A gyermek harmonikus fejlesztése a hagyományápolás, a természetóvás gazdag esz-

közrendszerével.  

 A hagyományápolás és a természetszeretet átörökítése a gyermek érzelmein át, a csa-

ládok aktív együttműködésével a fenntarthatóság jegyében. 

 A gyermekek erkölcsi, érzelmi, közösségi nevelése. 

 Az ünnepre, hagyományokra hangoló örömteli közös készülődés (alkalmanként szü-

lőkkel együtt). 

Pedagógusok feladatai:  

 Közös előkészületek az ünnepekre, programokra. 

 Irodalmi, zenei élmény biztosítása- hangulat fokozása. 

 Eszközök biztosítása az alkalmakhoz kapcsolódó kreatív tevékenységekhez. 

 

A munkatervben megfogalmazott sajátos intézményi célok összhangban vannak az 

alábbi intézményi programtervben leírtakkal! 
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Programok 

Alapi Óvoda 

Szervezők, 

Felelősök 

Nyitott Zárt 

Séták, kirándulások, 

lovaskocsizás 

Intézményvezető 

SZSZ vezető 

 x 

Népmese napja (09. 30.) 

 

Pedagógusok  x 

Zene világnapja (10. 01.) Pedagógusok 

 

 x 

Állatok világnapja (10. 04.) Pedagógusok 

 

 x 

Idősek világnapja  

 

Barabás Józsefné 

Vargyas Györgyné 

x  

Márton nap (11. 11.) 

 

Farkasné Tálai Gabriella 

Szülői Szervezet 

x  

Adventi várakozás, 

Karácsonyi készülődés 

pedagógusok, 

Szülői Szervezet 

x  

Mikulás (12. 06.) Intézményvezető, 

SZSZ 

 x 

Luca napja (12. 13.) Pedagógusok 

 

 x 

Ovi – karácsony Intézményvezető, 

minden alkalmazott 

 

 

x 

Farsang  Halasi Vivien 

 

 x 

Nemzeti ünnep (03. 15.) 

 

Intézményvezető 

Vargyas Györgyné 

 x 

Víz világnapja (03. 22.) 

 

Pedagógusok  x 

Ovi - Nyuszi  Pedagógusok, 

Szülői Szervezet 

 x 

Költészet napja (04. 11.) 

 

Pedagógusok 

 

 x 

Föld napja (04. 22). 

 

Pedagógusok 

dajkák, szülők 

x  

Anyák napja  Intézményvezető, 

Pedagógusok 

x  

Színházi, interaktív előadások 

 

Intézményvezető, 

 

 x 

Nyílt napok  Óvodapedagógusok 

 

x  

Iskolalátogatás Intézményvezető 

 

x  

Gyermeknap 

 

Intézményvezető 

Minden dolgozó, 

SZSZ 

x  

Családi nap, egészségnap, akadályver-

seny 

Intézményvezető 

Minden dolgozó, 

SZSZ 

x  
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Nagycsoportosok búcsúztatása,  Intézményvezető 

Érintett óvodapedagógusok 

x  

Óvoda-iskola közös programjai Intézményvezető,  

Érintett óvodapedagógusok 

 x 

Óvodába - bölcsődébe hívogató Intézményvezető, 

Óvodapedagógusok 

x  
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A vezetői stratégia megvalósításának időszakos terve 
 

 

2021/2022. NEVELÉSI ÉV 

 
 

A vezetői pályázatban megfogalmazott célok érdekében tervezett feladatok megvalósítá-

sának időszakos terve 

 

 

Területek Középtávú feladatok 

Törvényi előírásoknak, fenntartói elvárások-

nak megfelelő működés. 

 

A törvények, rendeletek folyamatos figye-

lemmel kísérése,  

Az intézményi dokumentumok folyamatos 

felülvizsgálata, a változó jogszabályi kere-

teknek megfelelően a dokumentumok módo-

sítása, szabályzatok elkészítése, jóváhagyása.  

Folyamatos együttműködés a fenntartó és az 

intézmény között, hogy az intézmény műkö-

dése megfeleljen a törvényi, jogszabály elő-

írásoknak. 

Az alapdokumentumok hozzáférhetőségének 

biztosítása. 

Gazdaságos működés  

 

Költségvetési előirányzatok lehetőség szerin-

ti betartása. 

Eszközbeszerzések, szakmai programok 

megvalósulása érdekében pályázati lehetősé-

gek kihasználása. 

Programok megvalósulásához, eszközbeszer-

zésekhez szponzorok keresése.  

Szakmai munka  

 

Óvodák arculatának bővítése.  

A Pedagógiai Program szerinti szakmai - 

módszertani munka folyamatos korszerűsíté-

se, működtetése, a folyamatos szakmai fejlő-
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dés biztosítása. 

A szakmai célok megvalósítása érdekében a 

pedagógiai munkát segítő, aktív alkalmazotti 

kör működtetése. 

Közösségfejlesztő szakmai programok bőví-

tése, hagyományossá tétele. 

Menedzsment szemlélet  

 

Az intézmény népszerűsítése, menedzselése, 

szponzorok keresése. 

Innovációs tevékenységek keresése, támoga-

tása. 

Humánerőforrás fejlesztése, szervezetfejlesz-

tés 

Humánus, demokratikus, alkotó munkahelyi 

légkör kialakítása, megszilárdítása.  

Köznevelési törvényben előírtaknak megfele-

lő alkalmazotti létszám biztosítása. 

Annak elősegítése, hogy az intézmény dol-

gozóit – az intézményhez és az egymáshoz 

való viszonyban egyaránt- az önálló kezde-

ményezésen és személyes felelősségvállalá-

son nyugvó együttműködés, csapatmunka 

jellemezze. 

Csapatépítés a közösen vállalt feladatok tel-

jesítésével, az egymás iránti bizalom meg-

erősítésével, szakmai nyitással egymás mun-

kája felé. 

Tárgyi feltételek fejlesztése 

 

Az óvodák tisztasági meszelése, szükséges 

felújítások elvégzése.  

A sajátos arculatok bővítéséhez, alakításá-

hoz, eszközök beszerzése. 

Kapcsolatrendszer 

 

Kölcsönös látogatások, szakmai rendezvé-

nyek szervezése iskolával. 
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Szülőkkel, családokkal közös óvodai rendez-

vények, szülői fórumok szervezése.  

Arculat formálás érdekében rendszeres meg-

jelenés a helyi médiákban. 

 
 

  

 

 

Alap, 2021. 08. 25. 

  

Ph. 

 

 

                                                                                                                  Zuppon Andrea 

                                                                                                                 Intézményvezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Alapi Óvoda – Mini Bölcsőde 

7011 Alap, Vörösmarty u. 7. 

Tel.:25/504-640 

email: bobiovi@tolna.net 

OM:029991 

2021/2022. munkaterv 

 

46 

 

Jogszabályi háttér 
 

 Jogszabály 

1. 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

2. 
2017. évi CCII. törvény A nemzeti köznevelésről szóló2011. évi CXC. törvény 

módosításáról 

3. 

2017. évi XCVI. törvényaz egyenlő bánásmódról és az egyenlőség előmozdítá-

sáról szóló 2003. évi CXXV. törvény és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 

évi CXC. törvény módosításáról 

4. 

2017. évi XCVI. törvény A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

szóló 1997.évi XXXI. törvénynek a gyermekvédelem rendszerének megerősíté-

se érdekében történő, valamint egyéb törvények módosításáról 

5. 

2019. évi LXX. törvény Közneveléssel összefüggő egyes törvények módosítá-

sáról és a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. 

törvény hatályon kívül helyezéséről 

6. 11/2019. (VII. 3.) EMMI rendelet A 2019/2020. tanév rendjéről 

7. 

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

nevelési irányelve és a sajátos nevelési igényű tanulók irányelve kiadásáról 

1.számú melléklet a 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelethez 

8. 
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működésé-

ről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

9. 
363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjá-

ról 

10. 

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról 

szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehaj-

tásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) kormányrendelet 

11. 

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

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 

intézményekben történő végrehajtásáról 

12. 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

13. 
15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények mű-

ködéséről 

14. 

48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a 

pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-

szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről 

15. 

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

gus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és ked-

vezményeiről 

16. 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 

17. 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről1 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200001.TV#lbj1param
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Legitimációs záradék 
 

Az Alapi Óvoda – Mini Bölcsőde szülői szervezete az intézmény 2021/2022. nevelési évre 

vonatkozó vezetői munkatervével kapcsolatos véleményezési jogát a 20/2012. (VIII.31.) 

EMMI-rendelet 4. § (5) bekezdésében meghatározottak szerint gyakorolta. 

 

Alap, 2021. 08. 24. 

 

                                       

                                                                                                                Szülői Szervezet Elnöke 

 

 

 

      

Az Alapi Óvoda – Mini Bölcsőde nevelőtestülete az intézmény 2021/2022. nevelési évre szó-

ló munkatervét a mai napon megtartott nevelőtestületi értekezleten elfogadta.  

 

Alap, 2021. 08. 25. 

 

 

Ph. 

                                                                                                                 Vargyas Györgyné 

                                                                                                            Intézményvezető helyettes 

 

 

Az Alapi Óvoda – Mini Bölcsőde 2021/2022. nevelési évre vonatkozó vezetői munkatervét, 

amelyet az intézmény nevelőtestülete 2020. 08. 25-én elfogadott, a szülői szervezet 2021. 08. 

24-én jóváhagyott, a mai napon a fenntartó képviselőjeként jóváhagyom.  

 

 

Alap, 2021. 08. 31. 

 

Ph. 

 

                                                                                          Szalai János Milán 

Társulási Tanács Elnöke  
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Felhasznált irodalom: 

 

Módszertani segédanyaghoz 

Országos tanfelügyelet KÉZIKÖNYV ÓVODÁK SZÁMÁRA  

Az emberi erőforrások minisztere által 2014. március 13-án elfogadott óvodai tájékoztató 

anyag felhasználásával készült útmutató 

Oktatási Hivatal Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez  

Oktatási Hivatal Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok 

minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Óvodai nevelés  

Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet KÉZIKÖNYV ÓVODÁK SZÁMÁRA. 

Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK SZÁMÁRA 

 

Szakmai segédanyag: Lóczi Tünde MUNKATERV minta 

 

 
 


