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1. Általános tudnivalók  

1.1. Jogszabályi háttér 

 

- 2011. évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről 

- Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) 

- 2011.évi CXCV. tv. Az államháztartásról 

- 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról 

- A 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos Alapprogramjáról 

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

- 32/2012. (X.8.) EMMI- rendelet a Sajátos nevelési igényű gyerekek óvodai 

nevelésének 

- irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 

- 229/2012. (VIII. 28.) kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

- törvény végrehajtásáról 

- 26/1997. (IX.3.) NM rendelet iskola-egészségügyi ellátásról 

- 346/2013. (IX. 30.) Korm. rendelet a pedagógus –továbbképzésről, a pedagógus 

- szakvizsgáról, a résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről 

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

- közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 

intézményekben 

- történő végrehajtásáról 

- 249/2015. (IX. 8.) Kormány rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 

- közalkalmazottak jogállásáról rendelet végrehajtásáról 

- Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez 

- Országos tanfelügyelet, kézikönyv óvodák számára. 

- Önértékelési kézikönyv óvodák számára. Oktatási Hivatal 

- 268/2022. (VII. 29.) Korm. rendelete az öregségi nyugdíj és egyes más ellátások 

folyósításának, valamint a nyugdíjkorhatárt betöltött személyek 

továbbfoglalkoztatásának veszélyhelyzeti szabályairól 

1.2. A munkaterv hatálya  

 

A 2022/2023 nevelési év munkatervének hatálya kiterjed a Jánossomorjai Aranykapu Óvoda 

Péteri Tagóvodájának pedagógus és a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő 

munkakörben alkalmazottakra, valamint az egyéb alkalmazottakra. 

 

A tagintézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Péteri Tagóvodája 

A tagintézmény címe: 9241 Jánossomorja, Rákóczi u. 45. 

Az intézmény OM azonosítója: 200567 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Péteri Tagóvodájának 

2022/2023 évi MUNKATERVE 
 

 5 

 

2. Az óvodai nevelés rendje 

 

A nevelési év: 2022. szeptember 01-től 2023. augusztus 31-ig tart. 

 

2.1. Szünetek időtartama:  

 

Nyári zárva tartás tervezett ideje: 

➢ Központi Óvoda: 2023. július 31-től 2023. augusztus 20-ig 4 hét 

➢ Péteri Tagóvoda: 2023. július 10-től 2023. augusztus 6-ig. 4 hét 

➢ Somorjai Tagóvoda: 2023.június 19-től 2023. augusztus 27-ig 10.hét 

➢ Újrónafői Tagóvoda: 2023. július 24-től augusztus 27-ig 5 hét 

➢ Javaslat a konyha bezárásra: 2023. július 31-től augusztus 6-ig 1 hét 

 

Nyári ügyeleti rend: 

➢ 2023. június 19-től július 30-ig a Székhely Óvoda fogadja a Somorjai, és 2023. július 

10-től 2023. július 30-ig a Péteri Tagóvoda gyermekeit, valamint 2023. július 24-től 

30-ig az Újrónafői Tagóvoda gyerekeit. 

➢ 2023. augusztus 7-től augusztus 20-ig a Péteri Tagóvoda fogadja a Somorjai 

Tagóvoda, az Újrónafői Tagóvoda és a Központi óvoda gyermekeit. 

 Fenntartó által elrendelt szünetek: 

➢ 2022. december 22-től 2023. január 2-ig. 

 

Áthelyezett munkanapok miatti nyitva-tartás meghatározása.  

Az áthelyezett munkanap előtt fel kell mérni a szülők igényét az óvodai ellátás 

igénybevételével kapcsolatban. Az óvoda zárva tartását csak a fenntartó rendelheti el. A 

kérelmet egy hónappal korábban kell benyújtani. Áthelyezett munkanapok a nevelési 

évben: 

➢ 2022. október 31. hétfő pihenőnap 2022. október 15. szombat munkanap 

2.2. Munkarend 

 

Munkarendünk meghatározása a Köznevelési törvény, a MT és az SZMSZ- ban előírtaknak 

megfelelően történik. Intézményünkben a technikai dolgozók körében általános munkarendet 

az óvodapedagógusok körében egyenlőtlen munkaidő beosztást alkalmazunk havonkénti 

elszámolással. Az óvodában nyitástól - zárásáig óvodapedagógus, pedagógiai asszisztens 

vagy dajka felügyel a gyermekekre. A munkaidő beosztás elkészítése az óvodavezető 

tagóvoda vezető feladata. Összeállításánál elsődleges szempont, hogy a délelőtti időszakban 

8-12-ig óvodapedagógus foglalkozzon a gyerekekkel. A reggeli és a délutáni időszakban a 

pedagógiai munkát közvetlen segítő munkakörben alkalmazottak is felügyelhetik a 

gyerekeket. Ez megjelenik a munkarendben is. A munkarend az éves munkaterv 1.számú 

függeléke. 

 

A névre szóló munkaköri leírások - melyet minden nevelési év elején felülvizsgálunk - a 

dolgozók személyi anyagában a központi óvodában találhatók. 
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2.3. Nevelés nélküli munkanapok időpontja és felhasználása  

 

1. 2022. október 28. péntek: nevelőtestületi értekezlet  

2. 2023. április 6. csütörtök: alkalmazotti értekezlet -csapatépítés 

3. 2023. június 16. péntek: évzáró alkalmazotti értekezlet  

4. 2023. augusztus 25. péntek: évnyitó alkalmazotti értekezlet 

 

Óvodai beíratás ideje: 2023. április 26-27 szerda-csütörtök 

 

3. Óvodai csoportok száma,  gyermeklétszám adatok 

 

Az óvodai beíratások alapján 2022.09.01-én várható gyermeklétszám adatok: 

 

Csoport 

neve 

Csoport 

típusa 

Gyermekek 

száma 

SNI/ 

BTMN 

Pedagógusok 

száma 

Dajka / ped. 

asszisztens 

száma 

Konyhai 

alk./ 

gondozónő 

Csiga osztatlan 24 3/1 1 1/1 - 

Maci osztatlan 24 3/0 2 1/0 - 

Nyuszi osztatlan 24 2/1 1 1/1 - 

Tagóvoda 

összesen 

3 

csoport 
72 8/2 4 3/2 1/1 

4. Személyi feltételek 

4.1. Pedagógus munkakörben dolgozók beosztása, száma, végzettsége, szakképzettsége. 

 

Létszám 

(fő) 

Beosztás 

munkakör 
Végzettség Szakképzettség 

1 
Tagintézmény-

vezető 
Főiskola 

Óvodapedagógus 

 

1 Óvodapedagógus Főiskola Óvodapedagógus 

2 Óvodapedagógus Főiskola Óvodapedagógus gyakornok 

 

Egy óvodapedagógus nyugdíjazás előtti felmentési idejét tölti, ő a táblázatban nem szerepel. 

Kormányrendelet lehetővé teszi, hogy a 2022/23-as nevelési évben nyugdíjas kollégát teljes 

munkaidőben foglalkoztassunk. A most felmentési idejét töltő kolléga arról tájékoztatott 

minket, hogy ha egészsége engedi, novembertől él a lehetőséggel.  Két óvodapedagógusi állás 

betöltetlen, pedagógiai asszisztensek pótoljuk őket.  

 

4.2. A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők és egyéb technikai dolgozók 
száma, végzettsége, szakképzettsége. 
 

Létszám 

(fő) 

Beosztás 

munkakör 
Végzettség Szakképzettség 

1 
Pedagógiai 

asszisztens 

Középiskolai 

érettségi 
Érettségi, dajka szakmunkás 

1 Pedagógiai Középiskolai Közgazdasági érettségi 
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asszisztens érettségi 

1 Dajka 
Gimnáziumi 

érettségi 

Gyermek és ifjúságvédelmi asszisztens 

OKJ-s képesítés 

2 Dajka Szakmunkás Dajka szakmunkás 

1 
Konyhai 

alkalmazott 

 

Szakmunkás 
Szakács szakmunkás 

 

Egy dajka alkalmazott jelenleg tartós táppénzen van. Várhatóan október végén áll újra 

munkába, az ő helyettesítésére egy fő szakmunkás végzettségű dajkát alkalmazunk. 1 fő 

gondozónői állásban segíti munkánkat, az ő munkaszerződése szintén október végéig szól. A 

két, október végéig dolgozó alkalmazottakat a táblázat nem tartalmazza. 

4.3. A feladatok ellátásában közreműködők: 

 

Csoport neve, 

összetétele 

életkor szerint 

Csoportban dolgozók neve és munkaköre 

Csiga csoport 

vegyes 

Katona Andrea – óvodapedagógus, tagintézmény- vezető 

Horváth Anett-pedagógiai asszisztens 

Fejesné Bodai Zsuzsanna-dajka 

➢ okt. 31-ig helyettesíti: Rigóné Mátyás Nikoletta- dajka 

Konczné Hollenczer Éva- gondozónő (okt- 31-ig) 

Maci csoport 

vegyes 

Lenoricsné Szabó Szilvia – óvodapedagógus 

Fekete Tamara- óvodapedagógus- gyakornok 

Molnárné Rozs Andrea - dajka 

Nyuszi csoport 

vegyes 

Eőri-Gulyás Erika Jolán- óvodapedagógus-gyakornok  

Végvári Rózsa- pedagógiai asszisztens 

Csizmazia Anikó – dajka 

Technikai dolgozó 

 

Nagy Róbertné – konyhai alkalmazott 

 

 

4.4. Helyettesítési rend 

 

Tagóvoda- vezető neve Helyettesítő neve 

Katona Andrea távolléte esetén a koridős óvodapedagógus 

 

A nevelőmunka folyamatában résztvevő szakemberek: 

➢ Logopédiai fejlesztést végez a Pedagógiai Szakszolgálat munkatársa: Keresztes Éva. 

➢ Logopédiai fejlesztést végez megbízási szerződéssel: Keresztes Éva. 

➢ Gyógypedagógiai és fejlesztőpedagógiai fejlesztést végez megbízási szerződéssel: 

Kurunczi Petra 

➢ Katolikus hitoktató: Buri Károly 

➢ Református hitoktató: Demjén Enikő  
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5. Tárgyi feltételek 

 

Óvodánk három csoportszobával rendelkezik. Méreteik a gyermeklétszámnak megfelelőek. A 

vezetői irodában folyik a logopédiai fejlesztés, míg a tornateremben a fejlesztőpedagógiai- és 

gyógypedagógiai fejlesztés, valamint a hitoktatás. Erre a célra igénybe vesszük még a nevelői 

szobát. A tornaszoba egészségügyi helyiségként is funkcionál, itt különítjük el a beteg 

gyereket, amíg a szülő érte jön. A tornaszobában található a könyvtár is. Asztali számítógép 

az irodában található. Mindhárom csoport rendelkezik laptoppal. A gyermeköltöző a folyosón 

található, két gyermekmosdóval rendelkezünk, aminek megfelelő az elhelyezése. A 

tornaterem használata terembeosztás szerint történik, ami elengedhetetlen, hiszen a mozgásos 

tevékenységeken kívül számos más, már említett funkciója van a helyiségnek. Az óvoda 

udvarán található eszközök tanúsítvánnyal és TÜV engedéllyel rendelkeznek. 

A következő karbantartási, felújítási munkálatokat és eszközbeszerzéseket szeretnénk 

betervezni a 2023-as költségvetésbe: 

1. Fenntartói költségvetésbe: 

- 2 klíma beszerelése 

- Óvoda külső homlokzatának díszítése fényfüzérrel 

- Óvoda főutca felőli részének rendbetétele (fásítás), utcai korlát cseréje 

- Óvoda udvarára 1 db fa ültetése 

- Kavicságy kialakítása az udvaron a kerítés és játszóvár között 

- Mikhely felőli kerítés magasítása 

2. Óvoda költségvetésébe: 

- Glettelés, meszelés: öltöző, iroda, folyosók, gyermekmosdók 

- Konyhában olajos fal megszűntetése, glettelés, meszelés 

- Projektor vásárlása 

- Csiga csoport parkettázása 

- Óvodai fektetők a Maci csoportba 

- Térelválasztó polcok a Nyuszi csoportba 

- Babakonyha bútor 1 csoportba 

- Szúnyogháló cseréje (3 db) a Maci csoportban 

- 3 db tornapad  

- Forgószék 3 csoportba 

- 1 felnőtt WC cseréje  

- Mosógép csere 

- Kanalak és villák 1 csoportba 

- Üvegpoharak vendégek fogadásához 

- Mobil páraelszívó a kamrába 

- Mosható asztalterítők (csoportonként 10 db) 

 

6. A pedagógiai munka tervezése 

 

Rövid távú célok A 2022/2023-as nevelési év kiemelt feladatai 

Szakmai: 

 

Honlap működtetése a szülők tájékoztatása 

érdekében. 

 

Belső tudásmegosztás működtetése. 

 

Felelősök meghatározása minden 

tagóvodában, tartalom egyeztetése és 

szabályozása, folyamatos frissítés biztosítása. 

 

Elsősorban a gyakornokok hospitálásának 
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Gyermeki fejlődés után követésének 

alkalmazása  

 

Bemenet- és kimenet mérés eredményeinek 

elemzése. 

 

A környezettudatos magatartás hangsúlyos 

megjelenése az óvodai nevelésben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katona Andrea vezetői tanfelügyeleti 

ellenőrzésének segítése. 

 

 

 
Intézményi önértékelés támogatása. 

Intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés segítése. 

 

Tehetséggondozás fejlesztése intézményi 

szinten 

 

 

 

Eőri- Gulyás Erika óvodapedagógus 

minősítésének támogatása. 

 

Eszközfejlesztés:  

Fejlesztőjátékok 

Projektor vagy interaktív tábla. 

 

Szellemi bázis: 

Szakvizsgás képzés támogatása. 

Módszertani, mérés-értékelési 

továbbképzések támogatása. 

Digitális kompetenciák fejlesztése 

 

biztosítása. 

 

2023. májusában a tanítónőkkel közös 

megbeszélés szervezése. Emlékeztető 

készítése. 

Első alkalommal tudjuk összehasonlítani 

csoport- és tagóvoda szinten.  

 

A külső világ tevékeny megismerése 

tevékenység tervezése során jelenjen meg a 

fenntartható fejlődés kompetenciáinak 

fejlesztése. A pedagógiai programban a 

környezettudatos magatartásra nevelés elérése 

érdekében megfogalmazott feladatok 

jelenjenek meg a nevelési tervekben és a 

tevékenységek tervezésében.  

Pedagógiai Program jelölt fejezetének 

áttekintése. 

A jelenlegi tervezési gyakorlat ellenőrzése. A 

csoportnaplóban a nevelési tervek készítésének 

segítése, támogatása. 

 

Kérdőíves véleményfelmérés szülőknek, 

nevelőtestületnek. A látogatás napján interjú a 

vezetővel, nevelőtestülettel, szülőkkel. Ezek 

megszervezése, lebonyolítása. 

 

Dokumentumok elemzése, kérdőíves 

véleményfelmérés és interjú megszervezése. 

 

A gyermekek kiemelkedő képességeinek 

fejlesztést segítő lehetőségek összegyűjtése 

(pl. pályázatok, versenyek) 

 

 

A látogatás napján szervezési feladatok 

megoldása. 

 

 

2023. évi költségvetésből finanszírozva. 

 

 

 

Az óvodapedagógusok igényeinek és az 

önfejlesztési tervekben meghatározott 

képzések biztosítása. Ismeretek átadása belső 

tudásmegosztással. 
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Középtávú célok 2023-2025 Megvalósulásuk ütemezetten 

Szakmai: 

 

Pedagógusok önértékelése- Katona Andrea 

 

Intézményvezetői önértékelés: Katona 

Andrea 

 

Házirend felülvizsgálata 

 

Pedagógus minősítői eljárás- Fekete Tamara 

 

 

Eszközfejlesztés:  

Technikai eszközök újítása. 

 

Szellemi:  

Szakvizsgás képzések, továbbképzések és 

önképzés támogatása.  

Továbbképzések és önképzés támogatása. 

 

 

 

2023/24-es nevelési évben 

 

2023-as nevelési évben 

 

 

2023/24-es nevelési évben 

 

2023/24-es nevelési évben 

 

 

 

Az eszközigény felmérése és beszerzések 

lebonyolítása. 

 

2024/2025-ben 

 

Az önfejlesztési terveknek megfelelő képzések 

felkutatása és finanszírozása. 

Hosszú távú célok 2026-2027 Megvalósulásuk ütemezetten 

Szakmai:  

Folyamatos fejlődés, fejlesztés biztosítása. 

Pedagógus önértékelés támogatása (Varga 

Tamásné) 

Tehetséggondozó műhelyek működtetése. 

 

Eszközfejlesztés:  

Folyamatos eszközfejlesztés és karbantartás 

biztosítása. 

Laptopok cseréje. 

 

Szellemi:  

A szakmai munkaközösségek és a szakmai 

teamek önállóságának kiszélesítése. 

 

Fejlesztési tervek folyamatos megvalósítása. 

2025/2026-os nevelési évben. 

 

 

 

Eszközigény folyamatos felmérése és 

kielégítése. 

 

 

 

A továbbképzési programban és beiskolázási 

tervben rögzített képzések támogatása. 

 

7. Intézményen belüli munkamegosztás, belső kapcsolatok 

7.1. Vezetőség  

Intézményvezető, intézményvezető helyettes és a tagintézmény vezetők 

 

Feladata: 

➢ Szervezeti és Működési Szabályzatban, valamint a munkaköri leírásban 

meghatározott. 

Tagjai: 

➢ Schwartzné Varga Mónika 

➢ Dömös Mónika 

➢ Kelemenné Matkovits Krisztina Terézia 
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➢ Katona Andrea 

➢ Madarászné Bognár Tímea 

 

Ülések időpontja: minden hónap első hétfője vagy utolsó csütörtökje, 1030 óra. 

7.2. Önértékelést Támogató Munkacsoport 

 

Vezetője: Schwartzné Varga Mónika 

Tagok:  

➢ Dömös Mónika 

➢ Kelemenné Matkovits Krisztina Terézia 

➢ Katona Andrea 

➢ Madarászné Bognár Tímea 

 

Feladata: 

➢ Az önértékelés előkészítése és megtervezése, a pedagógusok tájékoztatása. 

➢ Az 5 éves terv felülvizsgálata, szükség szerinti módosítása. (2/A.sz függelék) 

➢ Az intézményi önértékelés éves tervének elkészítése (2/B. sz. függelék) 

➢ A kollégák bevonása az önértékelés lebonyolításába, a bevont kollégák felkészítése és 

folyamatos támogatása.   

➢ Az értékelésben részt vevő pedagógusok az Oktatási Hivatal által működtetett 

informatikai támogató felületen rögzítik a tapasztalatokat, tényeket, adatokat, melyek 

alapján az értékeltek megfogalmazzák, és a felületen rögzítik saját önértékelésüket. Az 

ÖTM nyomon követi a folyamatot, gondoskodik az önértékelés minőségbiztosításáról. 

➢ A nevelőtestület tájékoztatása az önértékelés céljáról, az önértékelés folyamatáról, a 

szükséges erőforrásokról és az elvárt eredményekről. 

➢ Az elvárás rendszer rögzítése az Oktatási Hivatal által működtetett szoftverre. 

 

7.3. Szakmai munkaközösségek 

  

Döntési, véleményezési jogkörét, valamint feladatait az SZMSZ tartalmazza. 

7.3.1. Belső értékelő munkaközösség: 

➢ Vezetője: Juhász Alexandra 

➢ Tagok: Németh Petra, Eőri- Gulyás Erika, Hodosiné Kovács Rozália, Fekete 

Tamara, Béres Alíz 

➢ Feladata: 

o A pedagógus, vezetői és intézményi önértékelés támogatása. 

o Önértékeléshez szükséges kérdőívek előkészítése, 

sokszorosítása. 

o Az értékelések feldolgozása. 

o Önértékelés jegyzőkönyveinek elkészítése és feltöltése az 

informatikai rendszerbe. 

o Óvodakép mutatóinak mérése értékelése 

o Belső tudásmegosztás koordinálása 

o Mérés-értékelés (nyomtatványok biztosítása, tagóvoda szintű 

összesítések elvégzése) 

A Belső Értékelő Munkaközösség 2022/2023 éves terve a 3. sz. függelékben található. 
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8. Belső tudásmegosztás 

 

A Belső Értékelő Munkaközösség felméri, hogy ki milyen területen szeretne fejlődni. Több 

lehetőséget kínálunk az óvodapedagógusoknak szakmai tudásuk gyarapítására. Lehetőséget 

biztosítunk az egymástól való tanulásra. 

 

Biztosítjuk, hogy az „Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel” Egyesület által szervezett 

„jó gyakorlatokkal” megismerkedjenek az óvodapedagógusok. 

 

Tagintézmények közötti hospitálási lehetőséget biztosítunk. 

Dokumentációs feladatok: 

➢ aki a foglalkozást tartja, az tevékenység tervet és önreflexiót készít, az Útmutató a 

pedagógusok minősítési rendszeréhez segédanyag, hatodik javított kiadása alapján. 

➢ aki hospitál, az reflexiót ír a látott foglalkozásról, mely követi a foglalkozás 

felépítését. 

Hospitálást követően megbeszélést tartanak. 

➢ A foglalkozást vezető kolléganő értékeli saját munkáját, hogyan valósította meg céljait 

és a tervezett tevékenységeket. 

➢ A hospitáló kolléganők elmondják szakmai tapasztalataikat, elemzik a tevékenység 

felépítését, mit tudnak hasznosítani a látottakból. 

 

9. Információátadás 

 

Formája Ideje Résztvevők 

Vezetői értekezlet 

Minden hónap első hétfője 

vagy utolsó csütörtökje 

 

Intézményvezető, 

intézményvezető helyettes, 

tagintézmény vezetők 

 

Munkatársi értekezlet 

Minden hónap első szerdája: 

óvodapedagógus, ped. assz. 

Minden hónap első 

csütörtökén: technikai 

dolgozók 

A tagintézmény minden 

dolgozója 

Munkaközösségek 

értekezlete 

Alkalomszerűen a 

Munkaközösség vezető 

hívja össze 

Munkaközösség tagjai, szükség 

szerint intézményvezetés 

Alkalmazotti értekezlet Nevelési év elején és végén Alkalmazotti közösség 

Nevelőtestületi értekezlet 
Intézményvezető hívja össze 

évente 4 alkalommal 
Óvodapedagógusok 

 

Információ átadás 

módja 
Ideje Résztvevők 

Nevelőtestületi kör e-mail Szükség szerint Óvodapedagógusok 

Vezetői kör e-mail 
Hetente többször, szükség 

szerint 

Intézményvezető, 

intézményvezető helyettes, 

tagintézmény-vezetők 

Telefon Naponta Alkalmazottak 
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Hirdető tábla az öltözőben Naponta Alkalmazottak 

Zárt facebook csoportok Szükség szerint 
Szülők, nevelőtestület, technikai 

dolgozók. 

 

10.  Óvodai jeles napok, hagyományos ünnepek, rendezvények 

 

Jeles nap, ünnep 

megnevezése 

Felelős csoport 

vagy személy neve 
Ünneplés módja Ideje 

Mihály napi vásár 

 

Minden csoport Néphagyomány 

felelevenítése. 

Tagóvoda szintű 

rendezvény. 

2022.09.29. 1000 

 

Mikulás Minden csoport 

 

Mikulás várás 

csoportonként. 

Óvónők dramatikus 

játéka tagóvoda szinten. 

2022. 12. 06. 

 

Luca Minden csoport Minden csoportban a 

néphagyomány 

felelevenítése. 

Felnőttek lucázása a 

csoportokban. 

2022.12.13. kedd 

Karácsonyvárás Minden csoport Csoport ünnepély 

Tornateremben faállítás 

és koncert. 

2022.12.16. 

csütörtök 
 

Farsang Minden csoport „Egyenbeöltözés” 

Műsorok bemutatása  

2023. 

02.17. 

Nemzeti ünnep Minden csoport Rövid megemlékezés, 

jelképek kitűzése a 

kopjafánál 

-Rózsa- 

nagycsoportosok 

műsora 

-Hegyeshalom- 

hadtörténeti kiállítás 

nagyoknak 

2023.03.14. 

péntek 10 óra 

Húsvét Minden csoport Száraz Nagy Tamás 

Húsvéti mese  

2023.04.05. 

szerda 9 óra 

Versmondó délelőtt Minden csoport Minden gyermek 

jelentkezhet. Emléklap 

a díjazás. Jelentkezési 

határidő: március 24. 

2023. április 11.  
 

 

Anyák napja Minden csoport Felkészítés, vers, 

ajándék 

- vers „átadása” a 

galériában 

2023.05.05. 

Gyermeknap Minden csoport Gyerekhét 

-  mesejáték alapítványi 

pénzből  

2023.05.22.-26. 
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-  játszópark  

Pünkösd Minden csoport Pünkösdi körjáték 

tanítása és régi 

néphagyomány 

kisfilmen történő 

átadása. 

2023. 05. 30. kedd 

Évet lezáró családi 

délután 

Minden csoport Rövid körjátékozás, 

verselés, majd játékos 

program. 

Részletezve a 10.1. 

pontban 

Nagycsoportosok 

búcsúzása 

Minden csoport Tagóvoda szintű 

nyilvános rendezvény.  

2023.08.25. péntek 

16.30 óra 

Ismerkedési délután Minden csoport Ismerkedés az új 

kiscsoportosokkal, 

mesével, dallal. 

2023. 08.30. 

szerda 17 óra 

 

10.1. Évet lezáró családi délután 

  

Csoport Időpont 

Csiga 2023.06.09. péntek 16.30 óra 

Maci 2023.06.01. csüt. 16.30 óra 

Nyuszi 2023.06. 08. csüt. 16.30 óra 

10.2. Tervezett kirándulások nagycsoportosoknak 

 

Ideje Úti cél Felelős 

2022. október 10-21-ig Öntésmajor 

Önkormányzati iskola 

busszal 

Schwartzné V. Mónika 

10.3. Zenei koncertek 

 

Tervezett ideje Koncerten fellép Felelős szervező 

2022. szeptember 29. 

Helyi daloskör  

vagy Samu Laura 

dédmamája 

Csiga csoport 

2022. dec. 15. csütörtök 10 

óra 

Zeneiskola tanári koncertje  

(Rónafő is kéri!!) 

 

Maci csoport 

2023. április 04. 
 

Tititá néptáncosai 

 

Nyuszi csoport 

 

 

10.4. Óvodás gyermekekkel látogatott egyéb rendezvények 

 

➢ Városi Könyvtár 

➢ Művelődési Ház, Kozma Galéria és a Helytörténeti múzeum kiállításainak látogatása 

➢ Ili néni babaháza 
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Művészeti Szolgáltatás igénybevétele: Makk Marci Színháza: 

➢ 2022. november: Makk Marci sportol és egészségesen él. 

➢ 2023. április: Makk Marci a környezetvédő 

➢ 2023. május: Makk Marci közlekedik  

10.5. Tag-intézmény szintű rendezvény 

 

 

Április 22. Föld 

napjához kapcsolódó 

családi délután 

 

Április 21. péntek 

délután 

 

Zöld Jánossomorja közreműködésével 

játékos foglalkozások 

 

10.6. Tagintézményünk részvétele a közéletben 

 

Felkérés alapján az óvoda dolgozói, művészeti csoportjai részt vállalnak a városi 

rendezvényeken.  

 

Rendezvény Felelős 

Városi Napok- Fut a város- 2022. szept. 23. Katona Andrea 

Karácsonyi forgatag a Templom téren  Katona Andrea 

 

10.7. Galéria 

 

Ideje Felelős Módszer 

Szeptember vége Maci csoport Régi háztartási eszközök 

kiállítása 

Október közepe Maci csoport Neubergerné Márta néni 

festményei 

November vége, 

december eleje 

Nyuszi csoport Régi karácsonyi fényképek 

kiállítás (szülőket bevonva) 

Január Nyuszi Téli dekoráció  

Február Csiga csoport Kovácsné Szarváth Adrienn 

kézműves munkáiból kiállítás 

Március Csiga csoport Márc. 15-i dekoráció 

Április Maci csoport Húsvéti dekoráció 

Május Csizmazia Anikó Gősiné Mondi Tímea gobelin 

munkái 

Június, július Minden csoport Gyermekek munkáiból kiállítás 

Augusztus Minden csoport Búcsú az ősszel iskolát kezdő 

gyermekektől 
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11. Továbbképzés, beiskolázási terv 

11.1. Pedagógusok továbbképzése 

 

2022. márciusában elkészített 2022/2023. nevelési év beiskolázási tervének megvalósítása a 

cél.  

Támogatjuk a továbbképzéseken és konferencián való részvételt, melynek tartalmát 

munkatársi értekezleten átadjuk a kollégáknak.  

A jövőben javaslom a difer használatának és az erre alapozott, 4-8 éves korban 

megvalósítható fejlesztés képzésen való részvételt. 

 

A Beiskolázási Terv az intézményi éves munkaterv 5.sz függeléke. 

11.2. Nem pedagógusok továbbképzése 

 

A dajka konferencián való részvétel támogatása.  

 

12. Az intézmény partnerei 

12.1. Szülők 

 

Kapcsolattartás 

formája 
Ideje Témája 

Családlátogatás Folyamatos Anamnézis felvétele 

Ismerkedési délután 2022.08.30. 

hétfő 1630 óra 

Kapcsolatfelvétel, megismerkedés az új 

gyerekek szüleivel. 

Szülői értekezlet Év eleji szülői 

értekezlet: 

2022.09.20. kedd 

1745 

- közös+ csoport 

Intézmény működési dokumentumainak 

megismertetése, éves munkaterv, általános 

információk. 

 

Szülői értekezlet 

 

2022. szept. 20. 

kedd 1715 

Témája: az iskolaérettség kritétiumai 

Előadó: Nádudvariné Pap Irén 

(mosonmagyaróvári szakszolgálat) 

Fogadó óra November 3-4 

hete 

Szülők tájékoztatása a gyermekek egyéni 

fejlettségéről. 

Szülői értekezlet Maci: 

2023.02.06.  1630 

Nyuszi: 

2023.02.07. 1630 

Csiga: 

2023.02.08.  1630 

Tájékoztatás a gyermekek fejlődéséről.  

Beszámoló az első félév programjainak 

megvalósulásáról. 

Szülői értekezlet az 

ősszel iskolát kezdő 

gyermekek szülei részére 

2023. március Ismerkedés a tanító nénivel. 

Fogadó óra  Május 3-4 hete Szülők tájékoztatása a gyermekek egyéni 

fejlettségéről. 

Közösségi oldalon online Egész évben Tájékoztatók programokról, fényképes 
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működtetett zárt csoport folyamatosan 

 

beszámolók a mindennapi óvodai életről. 

Szülői Szervezet 

értekezletei 

Évente 2 

alkalommal 

Közös rendezvények megbeszélése, szülői 

igények felmérése, tapasztalatok, 

vélemények egyeztetése. 

Szülői igény – és 

elégedettség vizsgálat 

Évente egyszer A szülők elégedettségének és igényeinek 

felmérése kérdőíves formában. 

A 2023.szeptemberében 

óvodát kezdő gyermekek 

szüleinek tájékoztatása 

2023. május 

vége/június eleje 

Tájékoztatás óvodaérettségről, a befogadás 

időszakáról, annak folyamatáról, az óvoda 

bemutatása. 

 

12.2. Bölcsőde 

 

Kapcsolattartás formája Ideje Témája 

Vezetői megbeszélés 

- személyes 

Augusztus Óvodaköteles gyermekek 

névsorának egyeztetése. 

 

Óvodapedagógusi látogatás Augusztus Ismerkedés a leendő óvodásokkal. 

 

Vezetői megbeszélések 

egyeztetések telefonon, 

 e-mailen. 

Folyamatos Aktuális témák. 

12.3. Iskola 

 

Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a gyermekeket megfelelő körülmények között tudjuk 

megismertetni az iskolával és a tanítókkal. Ehhez megfelelő helyet és időt kell biztosítani, 

hogy a tanítók csak az óvodásokkal tudjanak foglalkozni a tanteremben. 

 

Kapcsolattartás formája Ideje Témája 

Megbeszélés Május Óvodapedagógusok és tanítónők óvoda-iskola 

átmenetet segítő egyeztető megbeszélése. 

Iskolalátogatás Május-június Iskolai környezettel való ismerkedés. 

Nyílt nap vagy szakmai 

megbeszélés 

Május- június Gyermeki fejlődés után követése. Első 

osztályosok látogatása vagy megbeszélés az 

első osztályos tanítónőkkel. 

Csoportlátogatás Előre 

egyeztetett 

időpontokban. 

Tanítónő látogatása az óvodai csoportokban. 

Évnyitó ünnepély Augusztus Iskolába menő gyermekek búcsúztatása. 

 

12.4. Pedagógiai szakszolgálat 

 

Kapcsolattartás formája Ideje Témája 

Telefon Szükség 

szerint egész 

évben 

Vizsgálati kérelmek, időpontok egyeztetése. 

Logopédiai szűrővizsgálatok megbeszélése. 

Szülők tájékoztatása az eredményekről szülői 
E-mail 

Levél 
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Személyes megbeszélés folyamatosan. értekezlet vagy fogadóóra keretében.  

 Nevelési értekezlet 

12.5. Egyéb partnerek 

 

Partner neve Kapcsolattartás 

formája 

Témája 

Gyermekjóléti Szolgálat Telefon, e-mail,  

személyes megbeszélés,  

közös családlátogatás. 

Esetmegbeszélés, 

gyermekvédelmi jelentés. 

Egészségügyi szolgáltatók 

- Gyermekorvos 

- Fogorvos 

- Védőnők 

- Munka alkalmassági 

orvos 

Telefon, e-mail, 

személyes megbeszélés. 

Védőnői szolgálat 

igénybevétele (szájhigiéne), 

kötelező fogorvosi 

szűrővizsgálat. 

Dolgozók egészségügyi 

alkalmassági vizsgálata. 

Alapfokú Művészeti Iskola Telefon, e-mail, 

megbeszélés, személyes 

Zenei képességfejlesztés, 

koncertek. 

 

Helyi amatőr művészek Telefon, e-mail, 

személyes találkozó 

Kiállítások szervezése. 

B.B. Művelődési Ház és 

Könyvtár 

Telefon, e-mail, 

személyes találkozó 

Óvodai rendezvények 

helyszínének biztosítása. 

Múzeum Telefon, e-mail, 

személyes találkozó 

Kiállítás látogatás. 

ÓNME Egyesület E-mail, telefon, levél, 

konferencia 

Továbbképzések, konferenciák. 

Aranykapu Óvoda Gyermekeiért 

Alapítvány 

Értekezlet, telefon, e-

mail 

Közös rendezvények, 

kuratóriumi ülés. 

Rendőrség E-mail, személyes 

találkozó, telefon 

Ovi zsaru programban való 

részvétel. 

POK, OH E-mail, telefon. Szakmai szolgáltatás 

igénybevétele. Oktatással 

kapcsolatos hivatalos ügyek. 

12.6. Fenntartó 

 

Kapcsolattartás formája Ideje Témája 

Telefon, e-mail, 

személyes, levél, 

megbeszélés, értekezlet. 

Folyamatos napi kapcsolat. A működés feltételeinek 

biztosítása. Kötelező 

dokumentumok jóváhagyása. 

 

13.  Különleges bánásmódot igénylő gyermekek nevelése 

13.1. Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése 
 

Az óvodai nevelés az SNI gyermekeknél is a nevelés általános célkitűzéseinek 

megvalósítására törekszik, a nevelés hatására a sérülés arányában a kisgyermeknél ki kell 

alakulnia az alkalmazkodó készségnek, az akaraterőnek, az önállóságra törekvésnek, az 
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együttműködésnek, ennek érdekében a napirend során mindig csak annyi segítséget kapjon a 

gyermek, hogy önállóan tudjon cselekedni. 

Minden sajátos nevelési igényű gyermek fejlesztése szakember bevonásával történik. 

Megbízási szerződéssel alkalmazott gyógypedagógus látja el a Pedagógiai Szakszolgálat 

szakértői véleményében meghatározott egészségügyi és pedagógiai célú, habilitációs és 

rehabilitációs foglalkozásokat. 

Jelenleg 1 gyermek vár vizsgálatra. 2022. szeptember 1-én 8 SNI gyermek ellátását 

biztosítjuk. 

 

Ellátást biztosító neve 
Ellátott gyermekek száma 

várhatóan 

Kurunczi Petra 

Tanulásban akadályozottak gyógypedagógusa 
8 gyermek 

Keresztes Éva  

Logopédus 
7 gyermek 

13.2. A beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő gyermekek 

nevelése 
 

A Pedagógiai Szakszolgálat Mosonmagyaróvári Tagintézménye által kiállított szakértői 

vélemény alapján BTMN nehézséggel küzdő gyermekek számára javasolt fejlesztőpedagógiai 

megsegítést megbízott fejlesztőpedagógus látja el. A nevelési év kezdetén 2 BTMN gyermek 

fejlesztését látjuk el, 6 gyermek vizsgálatra vár. 

 

 

Fejlesztést ellátó neve, végzettsége Ellátott gyermekek száma 

Kurunczi Petra 

fejlesztőpedagógus 
2 gyermek 

 

A logopédiai fejlesztést utazó logopédus – Keresztes Éva - látja el a Pedagógiai 

Szakszolgálat Mosonmagyaróvári Tagintézményének szakembere. A BTMN gyermekek 

fejlesztésén kívül foglalkozik a megkésett beszédfejlődésű, valamint beszédproblémával 

küzdő gyermekekkel is. 

 

A Mosonmagyaróvári Pedagógiai Szakszolgálat gyermekpszichológusa Némethné Hofmann 

Katinka. Az óvodapedagógusok javaslatára a szülők és gyermekek vehetik igénybe ezt a 

szolgáltatást. Szükség szerint igényelhető helyszíni megfigyelés, amikor a gyermek- 

pszichológus az óvodai közegben figyeli meg a gyermek viselkedését. 

 

13.3. Tehetségígéretek gondozása 
 

A gyerekeknél tehetségígéretről, tehetségre irányuló hajlamról, tehetségcsírákról 

beszélhetünk. Feladatunk a gyermekek erős oldalának, differenciált feladatokkal, játékokkal 

történő fejlesztése. Az elfogadó légkör, tág cselekvési szabadság, gazdag tapasztalások 

biztosítása. 

Kiváló lehetőséget biztosít e feladat ellátására a projekt módszer alkalmazása is. 

Ösztönözzük a gyermekeket rajzpályázatokon való szereplésre és érdeklődésüknek megfelelő 

tevékenységekben való aktív szerepvállalásra, melynél differenciált feladatadással segíthetjük 
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tehetségének kibontakozását. 3-5 éves korban megfigyeléseket végzünk és a Gyermektükör 

dokumentációban rögzítjük a gyermek erősségeit és differenciált feladatadással fejlesztjük. 

 

14.Ellenőrzés 

 

 

Az ellenőrzés, tartalma Időpont Felelős (ki 

ellenőriz?) 

Kit 

ellenőriz? 

Dokumentum 

HACCP rendszer 

alkalmazása minden 

tagintézményben 

2022. október Schwartzné 

Varga 

Mónika 

 konyhai 

alkalmazott / 

dajkák 

Emlékeztető 

Tisztaság és fertőtlenítés 

ellenőrzése 

2022. október Katona 

Andrea 

Dajkák, 

konyhai 

alkalmazott 

Emlékeztető 

Szakmai ellenőrzés 

minden tagintézményben.  

A mesélés 

szokásrendszerének 

ellenőrzése 

2023. 

januártól 

áprilisig 

Schwartzné 

Varga 

Mónika 

Óvoda-

pedagógusok 

Emlékeztető  

 

Felvételi és mulasztási 

naplók ellenőrzése minden 

tagintézményben 

2023. január Schwartzné 

Varga 

Mónika 

Óvoda-

pedagógusok 

Emlékeztető  

Kötelező dokumentumok 

vezetése: Gyermektükör, 

Csoportnapló 

2023. február  Katona 

Andrea 

 

Óvoda-

pedagógusok 

Emlékeztető 

Óvoda tisztasága 2023. 

március 

Katona 

Andrea 

Dajkák, 

konyhai 

alkalmazott 

Emlékeztető 

HACCP rendszer 

alkalmazása minden 

tagintézményben 

szükség 

esetén 

április 

Schwartzné 

Varga 

Mónika 

Konyhai 

alkalmazott 

/dajka 

 

Emlékeztető 

 

15. Mérés, értékelés 

15.1. Mérés 

 

Feladat Időpont Keletkezett 

dokumentum 

Felelős 

Bemenetmérés – a gyermek 

fejlettségének megfigyelése 

Óvodába lépést 

követő egy hónapon 

belül 

A gyermek 

fejlettsége 

óvodáskor elején 

óvodapedagógus 

Bemenet mérés tagóvoda 

szintű összesítésének 

elkészítése. 

június 20. Bemenet mérés 

tagóvoda szintű 

összesítése 

Katona Andrea 
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A gyermekek súly-és 

magasságmérése 

Október 15-31-ig Csoportnapló óvodapedagógus 

A gyermekek egyéni 

fejlettségének rögzítése, 

emberábrázolás 

November 1-15-ig Egyéni 

fejlettségmutató 

óvodapedagógus 

Iskolakészültség felmérése November 1-15-ig Iskolakészültséget 

mérő lap 

óvodapedagógus 

Iskolakészültség tagóvoda 

szintű összesítésének 

elkészítése. 

November 30. Iskolakészültség 

tagóvoda szintű 

összesítése 

Katona Andrea 

A gyermek társas 

kapcsolatainak 

vizsgálata 

(szociometria) 

November 1-31-ig Csoportnapló óvodapedagógus 

Fejlesztési tervek elkészítése 

minden gyermek részére, 

kivétel az óvodába lépést 

követő első félévben 

November 16-30-ig Egyéni fejlesztési 

terv 

óvodapedagógus 

Fejlesztések megvalósítása, 

eredmények rögzítése. 

Február 15-ig Egyéni fejlesztési 

terv 

óvodapedagógus 

Humánerőforrás mérés Május 5. Humánerőforrás 

tervezése a 

2023/2024. nevelési 

évre 

Katona Andrea 

Gyermektükör mérés 

nagycsoportos gyermekek 

körében csoport szinten 

Május 31. Gyermektükör 

mérés csoport szintű 

összesítése 

Óvodapedagógusok 

Gyermektükör mérés 

tagóvoda szintű összesítése 

Június 15. Gyermektükör 

mérés tagóvoda 

szintű összesítése 

Katona Andrea 

Tagóvodai eredmények 

nyilvántartása 

Augusztus 20. Tagóvodai 

eredmények 

nyilvántartása 

Katona Andrea 

 

15.2. Értékelés 

 

 

Feladat Időpont Keletkezett 

dokumentum 

Felelős 

Nevelési tervek értékelése  

 

1. félév: január 31-ig 

2. félév: május 31-ig 

Csoportnapló óvodapedagógus 

Évszaki tevékenységek 

értékelése  

őszi: november 30-ig 

téli: február 28-ig 

tavaszi: május 31-ig 

nyári: augusztus 31-ig 

Csoportnapló óvodapedagógus 

Gyermekek egyéni 1. félév: február 28-ig Egyéni fejlesztési óvodapedagógus 
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fejlesztésének értékelése 2. félév: május 31-ig terv 

Év végi értékelés augusztus 31-ig Csoportnapló óvodapedagógus 

Éves pedagógiai munkaterv 

értékelése 

augusztus 31-ig Beszámoló Katona Andrea 

Intézményi önértékelési 

terv értékelése 

június 30-ig Beszámoló Schwartzné 

Varga Mónika 

Belső Értékelő 

Munkaközösség éves 

tervének értékelése 

Június 30-ig Belső Értékelő 

Munkaközösség 

éves tervének 

értékelése 

Juhász Alexandra 

 

 

16. Gyermekvédelmi feladatok ellátásának terve 

 

2022/2023 nevelési év gyermekvédelmi céljai: 

• Minden 3. életévét betöltött gyermek részesüljön óvodai ellátásban. 

• A gyermekek szüleinek tájékoztatása a gyermekvédelmi kedvezményekről. 

• A család és az óvoda kapcsolatának erősítése 

• A gyermekek testi-lelki szociális fejlődésének nyomon követése.  

• Rendszeres kapcsolattartás a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek szüleivel fogadó 

órák, családlátogatások alkalmával.  

• Az elküldött jelzőlapok útjának figyelemmel kísérése, a visszajelzésig, és a családok 

problémáinak enyhüléséig, vagy megszűnéséig. 

• Jó és hatékony kapcsolat kialakítása a szociális segítővel. 

• A menekült és menedékes jogállású gyermekek beilleszkedésének segítése. 

 

A feladatok részletes megvalósításának és dokumentálásának módját a 2022/2023 nevelési év 

gyermekvédelmi munkaterve tartalmazza. (5. sz. függelék) 

 

17.  Intézményi önértékelés 

 

A Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Intézményi önértékelés eljárásrendje és 5 éves 

önértékelési programja alapján készült el a 2022/2023 nevelési év intézményi önértékelésének 

éves terve, mely a munkaterv 2/B. sz. függeléke. Az éves terv konkrétan tartalmazza a 

feladatokat, felelősöket és az önértékelésbe bevont személyeket. 

18.  Tanügy igazgatási feladatok 

  

Különös közzétételi lista elkészítése az OH honlapján 2022/2023-as nevelési évre, és 

nyilvánosságra hozatala az intézmény honlapján. 

Egészségügyi könyvek érvényességének nyilvántartása. 

Óvodai törzskönyv pontos vezetése. 

Működéshez szükséges kötelező dokumentumok folyamatos felülvizsgálata. 
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A 2022. 09.01-től hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat közzététele a honlapon és 

kiosztása a tagóvodáknak. 

 

Kötelező dokumentumok vezetésének folyamatos biztosítása az óvodapedagógusok részére: 

➢ Gyermektükör 

➢ Felvételi és mulasztási napló 

➢ Csoportnapló 

 

Az igazolatlan hiányzások minimalizálására törekvés, HH és HHH-s szülők azonnali 

értesítése.  

Három éves gyermekek nyelvfejlődéséről szóló KOFA-3 (Kommunikatív Fejlődési Adattár) 

teszt kitöltésének megszervezése. 

Logopédiai szűrés, dislexia-prevenció biztosítása minden 5. életévét betöltött gyermek 

részvételével a „Szól-e” program segítségével. 

Gyermekek óvodai felvétele és óvodaváltoztatással kapcsolatos feladatok. 

Beiskolázási feladatok, tankötelezettséggel kapcsolatos feladatok. 

Az éves munkaterv elkészítése, legkésőbb szeptember 15-ig. 

Az általános adatvédelmi szabályzat (GDPR) és a Honvédelmi intézkedési 

terv (HIT) ismertetése, értelmezése. 

 

19. Munkáltatói, gazdálkodási tevékenységek tervezése 

 

 Tanügyigazgatási 

feladatok 

Munkáltatói – munkaügyi és gazdálkodási 

feladatok 

Rendszeresen 

ismétlődő 

feladatok 

Munkából való 

távolmaradás. 

 

Humánerőforrás biztosítása. 

Jelenléti ívek ellenőrzése. 

Munkaidő kihasználásának ellenőrzése. 

Megbízási szerződések megkötése. 

Statisztika elkészítése. 

Továbbképzések biztosítása. 

Helyettesítések engedélyezése. 

Időszakos 

feladatok 

Költségvetés elkészítése. 

Leltározás  

Féléves és éves 

beszámoló. 

Eszközbeszerzés 

tervezése, megvalósítása. 

Eü. könyvek ellenőrzése. 

Munka-, tűz- és balesetvédelmi oktatás. 

A sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, 

tanulási és magatartási nehézséggel küzdő 

gyermekek fejlesztésének biztosítása. 

Alkalmankénti 

feladatok 

Költségvetésen kívüli 

pénzügyek (pályázat, 

alapítvány) 

Beruházások tervezése, 

megvalósulásuk 

támogatása. 

Munkaköri leírások aktualizálása. 

Humánerő gazdálkodás. 

Kötelező dokumentumok felülvizsgálata. 
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20.  Feladatellátási terv havi  bontásban 

 

HÓNAP Feladat megnevezése Felelős 

 

A 

U 

G 

U 

S 

Z 

T 

U 

S 

Nevelési évet nyitó értekezlet 

Tűz-és munkavédelmi oktatás  

Munkaközösségek megalakítása 

Schwartzné 

Csoportszobák, folyosók dekorálása Óvodapedagógusok 

Szimbólumképek elhelyezése Óvodapedagógusok 

Csoportnaplók, felvételi és mulasztási naplók, 

gyermektükör biztosítása 

Schwartzné 

Éves tevékenységi terv elkészítése Óvodapedagógusok 

Őszi tevékenységi terv elkészítése Óvodapedagógusok 

I. félév nevelési tervének elkészítése Óvodapedagógusok 

Ismerkedési délután: augusztus 30. Óvodapedagógusok 

Munkaközösség (BEM) éves tervének elkészítése Juhász Alexandra 

Galéria dekorálás Minden csoport 

 

S 

Z 

E 

P 

T 

E 

M 

B 

E 

R 

 

 

 

 

 

Vezetői és munkatársi értekezlet  Schwartzné, Katona A. 

Megbízási szerződések elkészítése (Kurunczi P, 

Keresztes Éva) 

Schwartzné 

Fut a város  Katona Andrea 

Gyermekvédelmi munka elkészítése  

 

Óvodapedagógusok 

Schwartzné 

Családlátogatások elvégzése szept.15-ig, előző év 

dokumentumainak leadása. 

Óvodapedagógusok 

Együttműködés a gyógypedagógusokkal, hitoktatóval Óvodapedagógusok 

Mihály napi vásár  Minden óvodapedagógus 

Gyakornoki szabályzatban rögzített feladatok ellátása Katona Andrea 

Őszi zenei koncert- Helyi daloskor vagy Fettik Imréné 

Kati néni 

Csiga csoport 

Galéria dekorálása- Régi háztartási eszközök Maci csoport 

Szülői értekezlet Minden óvodapedagógus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O 

Vezetői és munkatársi értekezlet Schwartzné, Katona A. 

Tűzriadó terv gyakorlása Bejelenteni a tűzoltóságon: 

movar.kk@katved.gov.hu  

 

Katona Andrea 

Gyermekek szocio-kulturális hátterének vizsgálata Óvodapedagógusok, 

Összesíti:Katona A. 

Gyermekek növekedése: magasság- és súlymérés 

 

Óvodapedagógusok 

Gyermekjóléti Szolgálatnak jelentés szükség esetén 

 

Schwartzné 

Kirándulás Öntésmajorba  Schwartzné 

mailto:movar.kk@katved.gov.hu
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K 

T 

Ó 

B 

E 

R 

 

 

 

 

 

 

 

Galéria megnyitó Neubergerné Márti néni 

festményeiből. 

Maci csoport. 

A gyermekek egyéni képességeinek, adottságainak 

megfigyelése 

Óvodapedagógusok 

 

Befogadás tapasztalatainak rögzítése Óvodapedagógusok 

HACCP rendszer alkalmazásának ellenőrzése. Schwartzné 

Óvoda tisztaságának ellenőrzése. Katona Andrea  

Bemenetmérés a kiscsoportos gyermekeknél. 

Emberábrázolás fejlettségének mérése. okt.15-31. 

Óvodapedagógusok 

Nevelési értekezlet    Schwartzné  

 

Pedagógiai Szakszolgálattól Szakértői vélemény iránti 

kérelmek igénylése 

Óvodapedagógusok 

Katona Andrea 

 

 

 

 

 

 

N 

O 

V 

E 

M 

B 

E 

R 

 

 

 

Vezetői és munkatársi értekezlet Schwartzné, Katona A. 

Szociometriai vizsgálat  

nov.1-30. 

Óvodapedagógusok 

 

Téli tevékenységi terv elkészítése Óvodapedagógusok 

 

Őszi tevékenységi terv megvalósulásának elemzése, 

értékelése   

Óvodapedagógusok 

 

Művészeti élmény: Makk Marci sportol és egészségesen 

él. 

Schwartzné 

Galéria dekorálása- Karácsony régen (fotókiállítás) 

szülőket bevonva 

Nyuszi csoport 

Fényképezés- csoport- és egyéni fényképek készítése Katona Andrea 

A gyermekek egyéni fejlettségének rögzítése nov. 1-15-

ig 

Óvodapedagógusok 

Fejlesztési tervek elkészítése, kivétel a szeptemberben 

óvodát kezdő kiscsoportosok. 

Óvodapedagógusok 

 

Fogadó órák megtartása Óvodapedagógusok 

 

Iskolakészültség felmérése november 1-15-ig Óvodapedagógusok 

 

Iskolakészültséget mérő lapok összesítése Katona Andrea 

D 

E 

C 

E 

M 

B 

E 

R 

Vezetői és munkatársi értekezlet Schwartzné, Katona A. 

Mikulás várás Katona Andrea 

Lucázás hagyományának felelevenítése Óvodapedagógusok 

Karácsonyvárás  Katona Andrea 

 

Adventi forgatag- városi rendezvény a szülői 

szervezettel közösen megvalósítva 

Katona Andrea 

Karácsonyi koncert-  zeneiskolai hangszeres koncert Nyuszi csoport 

Alkalmazotti karácsony  Schwartzné 
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J 

A 

N 

U 

Á 

R 

Vezetői és munkatársi értekezlet Schwartzné, Katona A. 

Orvosi alkalmassági vizsgálatok (felnőtt) Schwartzné 

Iskolakötelezettség alóli mentesség kérésének segítése a 

szülőknek. 

Katona Andrea 

 

Galéria dekorálása- Téli dekoráció Nyuszi csoport 

Hospitálás januártól áprilisig Katona Andrea 

Az első félév nevelési tervének elemzése, értékelése 

A második félév nevelési tervének elkészítése 

Óvodapedagógusok 

Vezetői ellenőrzés: szakmai és 

Felvételi és mulasztási naplók. 

Schwartzné 

 

 

 

F 

E 

B 

R 

U 

Á 

R 

Vezetői és munkatársi értekezlet Schwartzné, Katona A. 

Farsangi bál- csoportonként egy téma/jelmez választása 

Tréfás vetélkedők és zenés délelőtt 

Óvodapedagógusok 

Ovi- zsaru program indítása Eőri- Gulyás Erika 

Tavaszi tevékenységi terv elkészítése Óvodapedagógusok 

 

Téli tevékenységi terv elemzése, értékelése Óvodapedagógusok 

 

Galéria kiállítás Kovácsné Szarváth Adrienn kézműves 

munkáiból 

Csiga csoport 

Vezetői ellenőrzés: Gyermektükör és csoportnapló Katona Andrea 

 

Fejlesztési tervek elkészítése minden gyermek részére: 

febr. 16-28 

Óvodapedagógusok 

 

Éves szabadságolási terv elkészítése február 15-ig Katona Andrea 

Szülői értekezlet Óvodapedagógusok 

 

 

 

M 

Á 

R 

C 

I 

U 

S 

Vezetői és munkatársi értekezlet Schwartzné, Katona A. 

Március 15. megemlékezések: 

- néptánc műsor 

- jelképek kitűzése az emlékműnél 

 

Végvári Rózsa 

Óvodapedagógusok 

Szülői értekezlet az ősszel iskolát kezdő gyermekek 

szülei részére 

Katona Andrea 

Galéria díszítése Csiga csoport 

Hegyeshalmi Hadtörténeti kiállítás megtekintése a 

nagycsoportosokkal 

Katona Andrea 

Éves továbbképzési terv elkészítése Schwartzné 

Nevelőtestület 

Ellenőrzés: óvoda tisztasága Katona Andrea 
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Á 

P 

R 

I 

L 

I 

S 

 

 

 

Vezetői és munkatársi értekezlet Schwartzné, Katona A. 

A gyermekek növekedése: súly és magasságmérés ápr. 

15-30. 

Óvodapedagógusok 

Emberábrázolás mérése ápr. 15-30. Óvodapedagógusok 

A gyermekek egyéni fejlettségének rögzítése ápr. 1-30. Óvodapedagógusok 

 

Költészetnapi versmondó délután: április 11.  Katona Andrea 

Nyári karbantartási munkák tervezése Schwartzné, Katona A. 

Nevelés nélküli munkanap  Schwartzné 

Galéria dekorálása Csiga csoport 

Tavaszi zenei koncert- Tititá néptánccsoport Végvári Rózsa 

Óvodai beíratások  Katona Andrea 

Humánerőforrás elemzése a 2022/23 nevelési év 

vonatkozásában.  

Katona Andrea 

Szociometriai vizsgálat ápr.1-30. Minden óvónő 

 

Húsvét Óvodapedagógusok 

 

Családi délután a Zöld Jánossomorja támogatásával Katona Andrea 

Művészeti élmény: Makk Marci a környezetvédő 

 

Schwartzné 

 

 

M 

Á 

J 

U 

S 

 

Anyák napja Óvodapedagósok 

Gyermeknap- Makk Marci közlekedik Schwartzné, Katona A. 

Pünkösdi népszokások felelevenítése csoportszinten Óvodapedagógusok 

Nevelési terv második félévének elemzése, értékelése: 

május 31-ig. 

Óvodapedagógusok 

Kimenetmérés május 1-15. Óvodapedagógusok 

Iskolalátogatás Dömös M. 

Fogadóóra tartása Óvodapedagógusok 

Ovi galéria megnyitó- Gősiné Mondi Tímea 

keresztszemes kézműves munkáiból 

Csizmazia Anikó 

Szülői értekezlet tartása a 2023. szeptemberében óvodát 

kezdő gyermekek szüleinek. 

Katona Andrea 

 

J 

Ú 

N 

Vezetői és munkatársi értekezlet Schwartzné, Katona A. 

  

Iskolalátogatás az ősszel iskolát kezdő gyerekekkel Katona Andrea 
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I 

U 

S 

 

Bemenetmérés tagóvoda szintű összesítése 

Gyermektükör mérés tagóvoda szintű összesítése 

Katona Andrea  

Eredmények nyilvántartásának összesítése Katona Andrea 

Gyermektükör mérések csoportszintű összesítése a 

nagycsoportosok körében június 10-ig 

Bemenet-kimenet mérések elemzése a 

nagycsoportosoknál. 

Óvodapedagógusok 

Évzáró családi délutánok mindhárom csoportban Óvodapedagógusok 

Nevelési évet záró értekezlet Schwartzné 

Az elmúlt nevelési év elemzése, értékelése 

 

Óvodapedagógusok 

Nyári tevékenységi terv elkészítése és megvalósítása Óvodapedagógusok 

Nyári munkálatok elvégeztetése Katona Andrea 

Augusztus 

Nevelési évnyitó értekezlet  Schwartzné 

Felkészülés a következő nevelési évre Óvodapedagógusok 

Nagycsoportosok búcsúztatója Műsor felelős:  

Csiga csoport 

Ismerkedési délután Óvodaepdagógusok 

 

21.  A 5 éves vezetői program megvalósításának időszakos terve  

 

21.1. A nevelési-, fejlesztési folyamat stratégiai vezetése és operatív irányítása  

 

Együttműködve munkatársaimmal elkészítettük az éves munkatervet, melyben 

meghatároztuk a feladatokat és a felelősöket. A stratégiai dokumentumokban 

meghatározott célokat és feladatokat éves tevékenységi tervben, a csoportnaplóban 

féléves nevelési tervekben és évszaki tevékenységi tervekben meghatározott 

tartalommal, elsősorban tevékenykedtetés és játékon keresztül valósítják meg az 

óvodapedagógusok. A végrehajtás módját és hatékonyságát folyamatos ellenőrzéssel 

és a pedagógiai programban meghatározott mérésekkel kísérem nyomon. 

 Az idei nevelési évben ismételten a Gyermektükör pontos és rendszeres vezetésének 

ellenőrzésével biztosítom, hogy a gyermekek fejlődéséről folyamatos információhoz 

jussak. Figyelemmel kísérem, hogy a megfigyelések, mérések adatait beépítik-e a 

gyermek fejlesztési tervébe és a nevelési tervekbe. A gyakornokokkal folyamatosan 

konzultálok, segítem őket abban, hogy minél könnyebben elsajátítsák a 

dokumentációk kitöltésének módját. 

A gyógypedagógiai, fejlesztőpedagógiai fejlesztésre szoruló SNI és BTMN 

gyermekek szakértői véleményben meghatározott fejlesztő foglalkozásait megbízással 

alkalmazott szakemberek által biztosítom. 
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21.2. A változások stratégiai vezetése és operatív irányítása  

 

Az idei nevelési évben még nagyobb hangsúlyt fektetek az óvoda- iskola közötti 

kapcsolat erősítésére. Kérdőívek (szülők, óvodapedagógusok és tanítók) segítségével 

szeretném feltérképezni azokat a lehetőségeket, amelyek segítik a gyermekek 

óvodából iskolába való átmenetét.  

A humánerőforrásban történő folyamatos változásokat igyekszem pozitívan        

kommunikálni, törekszem az ésszerű munka- és időbeosztásra, feladatok egyenlő 

elosztására. 

A kolléganők fejlesztő- és jobbító szándékú kezdeményezéseit, javaslatait szívesen 

fogadom. A nevelőtestülettel történő egyeztetés után örömmel építem be a 

fejlesztéseket a gyakorlatba és a dokumentációba. 

 

21.3. Önmaga stratégiai vezetése és operatív irányítása  

 

Jó munkakapcsolat kialakítására törekszem régi és az új kollégákkal egyaránt. Kiemelt 

figyelemmel kísérem a gyakornokok munkáját, a lehetőségekhez képest igyekszem 

mindenben segíteni a munkájukat. Továbbra is fontosnak tartom a napi személyes 

kapcsolattartást az intézményben dolgozó kollégákkal. A vezetőtársakkal havonta egy 

alkalommal értekezleten veszek részt, emellett e- mailen, telefonon, zárt facebook 

csoportban tartjuk a kapcsolatot. 

Igyekszem naprakész tudással segíteni az óvoda működését. Közoktatás vezetői szak 

szakosító távoktatáson veszek részt, ezzel is fejleszteni vezetői tevékenységemet. 

Hiteles kommunikációval és példamutatással ösztönzöm kolléganőimet a folyamatos 

fejlődésre, a célok megvalósítására. Ha a körülmények változása indokolja rugalmasan 

változtatok terveimen, melyről tájékoztatom munkatársaimat. 

 

21.4. Mások stratégiai vezetése és operatív irányítása  

 

Az idei nevelési évben tagóvoda- vezetőként ismét az intézmény tisztaságát, ill. a 

kötelező dokumentumok vezetését ellenőrzöm. Ennek eredményéről emlékeztetőt, 

szükség esetén intézkedési tervet készítek.  

Az éves munkatervben meghatároztuk a feladatokat és felelősöket ezek 

megvalósulását figyelemmel kísérem. 

Egy- egy döntés meghozatalában, problémák megoldásában figyelembe veszem az 

intézmény dolgozóinak szempontjait, eltérő nézeteit és érdekeit. 

Továbbra is támogatom a pedagógia munkát közvetlenül segítő kollégák szakmai 

napokon, továbbképzéseken való részvételét, különös tekintettel a diabétesszel élő 

gyermekek ellátását segítő tanfolyamokon való részvételt.  

Támogatom és segítem Horváth Anett pedagógiai- asszisztensüket abban, hogy 

tavasszal sikeresen jelentkezzen óvodapedagógus főiskolára. 

Fontos számomra a kollégák megfelelő mentális állapota is. A közösségformálás 

érdekében segítem a kirándulások, a csapatépítő összejövetelek létrejöttét, valamint 

támogatom mentálhigiénés előadásokon való részvételüket. 

Rugalmas munkaidő szervezéssel támogatom, hogy az óvodapedagógusok részt 

vehessenek hospitáláson, belső tudásmegosztáson, továbbképzéseken, előadásokon. 
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21.5. Az intézmény stratégiai vezetése, operatív irányítása 

 

Minden hónap első keddjén a pedagógusoknak, szerdáján pedig a technikai 

dolgozóknak munkatársi értekezletet tartok. Ezeken az értekezleteken tájékoztatom a 

kollégákat az őket érintő jogszabályi változásokról, aktuális feladatokról. 

Biztosítom a folyamatos információáramlást.  

A szülőknek igény szerint e-mail kapcsolatot biztosítok az információk gyorsabb és 

pontosabb továbbítása érdekében. Legfontosabb kapcsolattartási formának továbbra is 

a személyes kommunikációt tekintem. 

Folyamatos ellenőrzéssel biztosítom, hogy a dokumentációk vezetése szabályos 

legyen (HACCP, csoportnapló, Gyermektükör, munkaidő nyilvántartása, udvari 

játékok napi ellenőrzése) 

A szülői szervezet képviselővel hatékony együttműködésre számítok. Ebben a 

csoportvezető óvónők segítségét kérem. 

 

 

22. LEGITIMÁCIÓ 

 

1.1. A Jánossomorjai Aranykapu Óvoda irattárában  217/2022/P iktatási számú 

jegyzőkönyv található, mely igazolja, hogy a Jánossomorjai Aranykapu Óvoda 

Péteri Tagóvodájának Szülői Szervezete megismerte és véleményezte a 

2022/2023. nevelési év munkatervét. 

 

 

1.2. A Jánossomorjai Aranykapu Óvoda irattárában 216/2022/P iktatási számú 

jegyzőkönyv található, mely igazolja, hogy a Jánossomorjai Aranykapu Óvoda 

Péteri Tagóvodájának Nevelőtestülete megismerte és támogatja a 2022/2023. 

nevelési év munkatervét 

 

Kelt: Jánossomorja, 2022. 08.22. 

 

    ph.   …………………………….  

             Tagóvoda- vezető 

 

1.3. A Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Intézményfenntartó Társulás Társulási 

Tanácsa 22/2022.(IX.22.) számú Társulási Tanács határozattal elfogadta a 

Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Péteri Tagóvodájának 2022/2023 Éves 

Munkatervét. 
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23. Függelékek 

 

− 1.sz. függelék: Munkarend 

− 2/A.sz. függelék: az intézmény 5 éves önértékelési programja 

− 2/B.sz. függelék: Intézményi Önértékelés 2022/2023. éves terve 

− 3.sz függelék: Belső Értékelő Munkaközösség éves terv 

− 4.sz. függelék: Beiskolázási terv 

− 5.sz. függelék: Gyermekvédelmi munkaterv 
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1. számú függelék 

 

Óvodapedagógusok munkaidő beosztása 
 

 

                  Lenoricsné 

Szabó Szilvia 

Fekete Tamara Katona Andrea Eőri- Gulyás 

Erika 
1.-2. 

HÉT 

H 6.30-13 (6.5) 10-15.30 (5.5) 7.30-12.30 (5) 7-12.30 (5.5) 

K 8-15 (7) 10.30-15.30 (5) 7.30-12.30 (5) 6.30-12 (5.5) 

SZ 6.30-13 (6.5)  10.30-15.30 (5) 7.30-12.30 (5) 8-12 (4) 

CS 7-13 (6) 10-15.30 (5.5) 8-12.30 (4.5) 6.30-12 (5.5) 

P 6.30-12.30 (6) 10-15 (5) 8-12.30 (4.5) 7-12.30 (5.5) 

3.-4. 

HÉT 

H 9-15.30 (6.5) 6.30-12 (5.5) 7.30-12.30 (5) 7-12.30 (5.5) 

K 9-15.30 (6.5) 8-12.30 (4.5) 7.30-12.30 (5) 6.30-12 (5.5) 

SZ 9-15.30 (6.5) 6.30-12 (5.5)  7.30-12.30 (5) 8-12.30 (4.5) 

CS 9-15.30 (6.5) 7-12 (5) 8-12.30 (4.5) 6.30-12 (5.5) 

P 9-15 (6) 6.30-12 (5.5) 8-12.30 (4.5) 7-12 (5) 
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Pedagógiai asszisztensek, dajkák, konyhás munkaidő beosztása 

 

 1. hét 2. hét 3. hét 

Végvári Rózsa-  

ped. asszisztens 

H-P: 7.30-15.30 H-CS: 8.30-16.30 

P: 8-16 

 

Horváth Anett- 

ped. asszisztens 

H-CS: 8.30-16.30 

P: 8-16 

H-P: 7.30-15.30  

Csizmazia Anikó- 

dajka 

H-P: 7-15 H-P:7.30-15.30 H-CS: 8.30-16.30 

P: 8-16 

Rigóné Mátyás Nikoletta- 

dajka 

H-CS: 8.30-16.30 

P: 8-16 

H-P: 7-15 H-P:7.30-15.30 

Molnárné Rozs Andrea-  

dajka 

H-P:7.30-15.30 H-CS: 8.30-16.30 

P: 8-16 

H-P: 7-15 

Konczné Hollenczer Éva- 

gondozónő 

H-P: 8-16 H-P: 8-16 H-P: 8-16 

Nagy Róbertné- 

konyhai alkalmazott 

H-P: 8-16 H-P: 8-16 H-P: 8-16 
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                                                                 2/A. számú függelék 

 

JÁNOSSOMORJAI ARANYKAPU ÓVODA 

ÖT ÉVES ÖNÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA 

2020 – 2025 
 

 
 

Készítette: Schwartzné Varga Mónika 

Jánossomorjai Aranykapu Óvoda 

Önértékelést Támogató Munkacsoportja 
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Az önértékelés célja:  

A pedagógusok, a vezetők és az intézmény kiemelkedő és fejleszthető területeinek meghatározása. Fejleszthető területek fejlődését 

elősegítő Intézkedési Tervek készítése. A folyamatos minőség ellenőrzéssel, a minőségfejlesztés biztosítása. 

 

Öt éves önértékelési program célja: 

Az intézmény önértékelési feladatainak ütemezése, az önértékelések megvalósítása és az önértékelés folyamatának értékelése. 

 

Az önértékelésben résztvevők köre: 

Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Nevelőtestülete 

 

Az öt éves önértékelési program megvalósításának alapdokumentuma a Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Intézményi Önértékelés 

eljárásrendje. 

 

Az ötéves önértékelési programban foglalt feladatok megvalósítása az adott tanévre vonatkozó éves önértékelési terv szerint történik. 

 

Információk az 5 éves tervek elkészítéséhez: 

Vezetői megbízások ideje: 

• Schwartzné Varga Mónika                   2020.07.01-től 2025. 06.30-ig 

• Madarászné Bognár Tímea                   2021.08.22-től 2026.08.21-ig 

• Dömös Mónika (helyettes)                   2021.08.22-től 2026.08.21-ig 

• Kelemenné Matkovits Krisztina           2020. 09.01-től 2025. 08.31-ig 

• Katona Andrea                                      2019.07.01-től 2024. 06.30-ig. 

 

 

 

 

 

Verzió2 készült: 2021.08.23. 
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2020/2021 NEVELÉSI ÉV 

Ssz. Feladat Felelős Résztvevők Határidő 

1. Éves önértékelési terv készítése ÖTM vezető ÖTM tagok 2020.09.01. 

2. Dokumentumelemzés: Pedagógiai Program ÖTM  Nevelőtestület 2020.11.30. 

3. Intézményi elvárás rendszer meghatározása (Pedagógus, vezetői, 

intézményi) OH felületen 

ÖTM  vezetője Nevelőtestület 2021. 01.15. 

4. Vezető önértékelése: 

 Katona Andrea 

BEM vezetője Nevelőtestület, 

szülők, 

munkáltató, 

vezetőtársak  

2021. 02 28. 

5. Szülői elégedettség mérés (intézmény) BEM Szülők, 

nevelőtestület 

2021.03.31. 

6. Intézmény önértékelés elemei közül: 

Pedagógiai folyamatok  

BEM vezetője Nevelőtestület 2021.04.30. 

7. Az intézményi önértékelés évente kötelezően értékelendő területeinek 

értékelése 

 

BEM vezetője Nevelőtestület 2021.04.30. 
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2021/2022 NEVELÉSI ÉV 

Ssz. Feladat Felelős Résztvevők Határidő 

1.  Éves önértékelési terv készítése Önértékelést 

Támogató 

Munkacsoport  

ÖTM tagok 2021.09.01. 

2.  Pedagógusok önértékelése (5 fő) 

Lenoricsné Szabó Szilvia, Szélig Annamária, Kelemenné Matkovits 

Krisztina Terézia, Juhász Alexandra, Wyszocsánszkiné Zalán Nóra, 

BEM Nevelőtestület, 

BEM, vezető 

2021.11.30. 

3.  Intézményi elvárás rendszer meghatározása (Pedagógus, vezetői, 

intézményi) OH felületen 

ÖTM ÖTM tagok 2022.01.15. 

4.  Vezető önértékelése (2 fő) 

Schwartzné Varga Mónika, Kelemenné Matkovits Krisztina,   

Belső értékelési 

Munkaközösség  

Nevelőtestület, 

munkáltató, 

vezetőtársak 

2022.02.15. 

5.  Dokumentumelemzés: SZMSZ ÖTM Nevelőtestület 2022.03.31. 

6.  Szülői elégedettség mérés (intézmény) BEM Szülők, 

nevelőtestület 

2022.04.30. 

7.  Intézmény önértékelés elemei közül: 

• Személyiség és közösségfejlesztés 

 

BEM Nevelőtestület 2022.04.30. 

8.  Éves intézményi önértékelés (kérdőív) 

 

BEM Nevelőtestület 2022.04.30. 
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2022/2023 NEVELÉSI ÉV 

Ssz. Feladat Felelős Résztvevők Határidő 

 

1. 

Éves önértékelési terv készítése Önértékelést 

Támogató 

Munkacsoport 

ÖTM  

2022.09.01. 

2. Pedagógusok önértékelése (4 fő) 

Hodosiné Kovács Rozália, Papp Szibilla, Siposné Ódor Magda, 

Németh Petra 

Belső értékelési 

Munkaközösség 

Nevelőtestület, BEM, 

vezető 

2022. 

november 30. 

3. Intézményi önértékelés Központi Óvoda ÖTM Nevelőtestület 2022. 

november 30. 

4. Intézményi önértékelés Péteri Tagóvoda ÖTM Nevelőtestület 2022. 

november 30. 

5. Intézményi elvárás rendszer meghatározása (Pedagógus, vezetői, 

intézményi) OH felületen 

ÖTM ÖTM tagok 2023.01.15. 

6. Vezető önértékelése (2 fő) 

Madarászné Bognár Tímea, Katona Andrea 

BEM Nevelőtestület, BEM, 

munkáltató, 

vezetőtársak  

 

2023. 02.28. 

7. Dokumentumelemzés: Házirend 

 

ÖTM ÖTM 2023. 03.31. 

8. Szülői elégedettség mérés (intézmény) BEM Szülők, nevelőtestület 2023. 04. 30. 

9. Intézmény önértékelés elemei közül: 

• Eredmények 

BEM Nevelőtestület 2023.04.30. 

9. Éves intézményi önértékelés (kérdőív) 

 

BEM Nevelőtestület 2023.04.30. 
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2023/2024 NEVELÉSI ÉV 

Ssz. Feladat Felelős Résztvevők Határidő 

1.  Éves önértékelési terv készítése Önértékelést 

Támogató 

Munkacsoport 

ÖTM 2023.09.01. 

2.  Intézményi önértékelés Somorjai Tagóvoda ÖTM Nevelőtestület 2023. 

november 30. 

3.  Intézményi önértékelés Újrónafői Tagóvoda ÖTM Nevelőtestület 2023. 

november 30. 

4.  Pedagógusok önértékelése (4 fő) 

Katona Andrea, Madarászné Bognár Tímea, Dömös Mónika, 

Majthényi Boglárka 

ÖTM Nevelőtestület, BEM, 

vezető 

2023. 

november 30. 

5.  Intézményi elvárás rendszer meghatározása (Pedagógus, vezetői, 

intézményi) OH felületen 

ÖTM ÖTM tagok 2024.01.15. 

6.  Vezető önértékelése (2 fő) 

Schwartzné Varga Mónika, Kelemenné Matkovits Krisztina 

 

Belső értékelési 

Munkaközösség 

Nevelőtestület, BEM, 

munkáltató, 

vezetőtársak 

 

2024. 02.28. 

7.  Dokumentumelemzés: Éves munkaterv 

 

ÖTM Nevelőtestület 2024. 03.31. 

8.  Szülői elégedettség mérés (intézmény) BEM Szülők, nevelőtestület 2024. 04. 30. 

9.  Intézmény önértékelés elemei közül: 

• Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 

• Az intézmény külső kapcsolatai 

BEM Nevelőtestület 2024.04.30. 

10.  Éves intézményi önértékelés (kérdőív) 

 

BEM Nevelőtestület 2024.04.30. 
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2024/2025 NEVELÉSI ÉV 

Ssz. Feladat Felelős Résztvevők Határidő 

1.  Éves önértékelési terv készítése Önértékelést 

Támogató 

Munkacsoport 

ÖTM 2024.09.01. 

2.   

Pedagógusok önértékelése (3 fő) 

Varga Zoltánné, Varga Tamásné, Gecsei-Kovács Bernadett 

ÖTM BEM tagok, 

vezető 

2024. 11.30. 

3.  Intézményi elvárás rendszer meghatározása (Pedagógus, vezetői, 

intézményi) OH felületen 

ÖTM ÖTM tagok 2025.01.15. 

4.  Vezető önértékelése (1 fő) 

Madarászné Bognár Tímea 

BEM Nevelőtestület, 

BEM, 

munkáltató, 

vezetőtársak  

 

2025.02.28. 

5.  Dokumentumelemzés: Vezetői pályázat ÖTM Nevelőtestület 2025. 03.31. 

6.  Szülői elégedettség mérés (intézmény) BEM Szülők, 

nevelőtestület 

2025. 04.30. 

7.  Intézmény önértékelés elemei közül: 

• A pedagógiai munka feltételei 

• Az Óvodai nevelés országos alapprogramjában 

megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai programban 

megfogalmazott intézményi céloknak való megfelelés 

 

BEM Nevelőtestület 2025.04.30. 

8.  Éves intézményi önértékelés (kérdőív) 

 

BEM Nevelőtestület 2025.04.30. 
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AZ 5 ÉVES INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI TERV IDŐARÁNYOS MEGVALÓSULÁSÁNAK 

ÉRTÉKELÉSE 

 

2020/2021 NEVELÉSI ÉV 

Ssz. Feladat Értékelése 

1. Éves önértékelési terv készítése Megvalósult. 

2. Dokumentumelemzés: Pedagógiai 

Program 

A pedagógiai program elemzése megtörtént. Mivel a pedagógiai programot ebben a nevelési évben 

vizsgáltuk felül és módosítottuk, ezért nagyon jó eredmény született. A nyolc szempontból négy 100%-os 

elégedettséggel zárult, három esetben 1-1 kolléganő a „többségében így van” választ adta, így is 90% 

feletti az eredmény, amire fejlesztési tervet nem tartunk indokoltnak készíteni. 

3. Intézményi elvárás rendszer 

meghatározása (Pedagógus, vezetői, 

intézményi) OH felületen 

Megvalósult. 

4. Vezető önértékelése: 

 Katona Andrea 

A tagintézmény vezető vezetői önértékelése megtörtént. Önfejlesztési tervet készített, melyet feltöltöttünk 

az OH felületre. 

5. Szülői elégedettség mérés 

(intézmény) 

Az Önértékelést Támogató Munkacsoport a szülők véleményét megismerte és elfogadja. Az 

eredményeket jónak ítéljük, ezek fenntartására és javítására törekszünk. Fejlesztendő terület 

meghatározására nincs szükség. A szülői elégedettségmérés eredményét a szülőkkel megismertettük. Az 

eredményeket a faliújságon és a online zárt csoportokban közreadtuk. Sikerként értékeljük, hogy a 

megkérdezett szülők 95%-e mondta el véleményét, töltötte ki a kérdőívet. 

6. Intézmény önértékelés elemei közül: 

Pedagógiai folyamatok  

Az Önértékelést Támogató Munkacsoport a nevelőtestület véleményét megismerte és elfogadja. Az 

eredményeket jónak ítéljük, ezek fenntartására és javítására törekszünk. Fejlesztendő terület 

meghatározására nincs szükség. 

7. Az intézményi önértékelés évente 

kötelezően értékelendő területeinek 

értékelése 

 

2019/2020 nevelési évben a koronavírus járvány okozta veszélyhelyzet miatt a pedagógusok 

elégedettségét nem mértük. 2020/2021-es nevelési év tavaszi időszakában ismét rendkívüli 

veszélyhelyzet áll fenn, de mivel az intézmény csak rövid ideig (1,5 hónap) működött ügyeleti 

rendszerben, ezért a pedagógusok elégedettsége felmérésre került. A két évvel ezelőtti méréshez képest 

nagy változások nem történtek, egy-egy területen tapasztalható kisebb mértékű visszaesés. Ilyen terület a 

gyermekek szociális helyzetéről való teljes körű információ, a szülők részvétele a közösség fejlesztésben, 



Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Péteri Tagóvodájának 

2022/2023 évi MUNKATERVE 

 

 42 

a partnerek tájékoztatása és a humán erőforrás szükséglet kielégítése. E területeken az elégedettség 

csökkenése reális, mert a rendkívüli veszélyhelyzet miatt a szülőkkel és a partnerekkel való kapcsolat 

tartás az online térre tevődött át. Csökkent a személyes találkozások száma, a közös rendezvények 

elmaradtak. A humán erőforrás területén a nagy mértékű óvodapedagógus hiány éreztette hatását, az 

óvodapedagógusok leterheltségében. A folyamatosan meghirdetett óvodapedagógusi határozott idejű 

álláshelyeket továbbra sem sikerül betölteni, jelentkező hiányában. A neveléshez szükséges eszközök 

folyamatosan biztosítva voltak, viszont a tervezett beruházások a veszély helyzet miatt elmaradtak.  

Fejlesztendő területek meghatározására nincs szükség. Az elért jó eredményeket kell tartani, lehetőség 

szerint javítani. 
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JÁNOSSOMORJAI ARANYKAPU ÓVODA 

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS 

2022 – 2023 

ÉVES TERVE 

 

 
 

Készítette: Önértékelést Támogató Munkacsoport 
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Az intézmény Önértékelést Támogató Munkacsoportjának tagjai: 

• Schwartzné Varga Mónika 

• Dömös Mónika 

• Katona Andrea 

• Madarászné Bognár Tímea 

• Kelemenné Matkovits Krisztina Terézia 

 

Az intézményben az ÖTM munkájának segítése és az intézményi önértékelés hatékony megvalósítása céljából Belső Értékelő Munkaközösséget 

(BEM) hoztunk létre. Az ÖTM és BEM munkáját a munkacsoportok vezetői koordinálják. 

 

ÖTM vezető: Schwartzné Varga Mónika 

BEM vezető: Juhász Alexandra 

BEM tagok: 

• Németh Petra 

• Béres Alíz 

• Eőri-Gulyás Erika 

• Hodosiné Kovács Rozália 

• Fekete Tamara 
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2022/2023 NEVELÉSI ÉV 

Ssz. Feladat Felelős Résztvevők Határidő 

 

1. 

Éves önértékelési terv készítése Önértékelést 

Támogató 

Munkacsoport 

ÖTM  

2022.09.01. 

2. Pedagógusok önértékelése (4 fő) 

Hodosiné Kovács Rozália, Papp Szibilla, Siposné Ódor Magda, Németh Petra 

Belső értékelési 

Munkaközösség 

Nevelőtestület, BEM, 

vezető 

2022. november 

30. 

3. Intézmény önértékelés elemei közül: 

• A pedagógiai folyamatok 

• Az intézményben folyó pedagógiai munkával összefüggő eredmények 

 

BEM Nevelőtestület 2022. november 

30. 

4. Intézményi önértékelés Központi Óvoda ÖTM Nevelőtestület, szülők 2022. november 

30. 

5. Intézményi önértékelés Péteri Tagóvoda ÖTM Nevelőtestület, szülők 2022. november 

30. 

6. Intézményi elvárás rendszer meghatározása (Pedagógus, vezetői, intézményi) 

OH felületen 

ÖTM ÖTM tagok 2023.01.15. 

7. Vezető önértékelése (1 fő) 

Madarászné Bognár Tímea 

BEM Nevelőtestület, BEM, 

munkáltató, vezetőtársak  

 

2023. 02.28. 

8. Dokumentumelemzés: Házirend 

 

ÖTM ÖTM 2023. 03.31. 

9. Szülői elégedettség mérés (intézmény)  BEM Szülők, nevelőtestület 2023. 04. 30. 

10. Éves intézményi önértékelés (kérdőív) nevelőtestületi 

 

BEM Nevelőtestület 2023.04.30. 
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PEDAGÓGUS ÖNÉRTÉKELÉSE 2022/2023. 

A pedagógusoknak 5 évente kell önértékelési eljárásban részt venni. Siposné Ódor Magda írásban jelezte, hogy 2023-ban 40 év jogosultsági 

idővel nyugdíjazását kéri, ezért mentesítjük az önértékelési eljárás alól. 

Önértékelésbe 

bevont 

pedagógusok 

neve 

Dokumentum elemzés 2022. október 30-ig Fogl. 

látogatás 

Felelős/ 

2022.novem

ber 20-ig 

Interjú 2022. október 30-

ig 

Kérdőív 2022. október 

30-ig 

Éves terv, 

nevelési 

terv 

Felelős/ 

dátum 

Gyermek-

tükör 

Felelős/ 

dátum 

Csoport-

napló 

Felelős/ 

dátum 

Foglalko-

zás terv 

Felelős/ 

dátum 

Óvoda-

pedagógussal 

Felelős/ 

dátum 

Vezetővel 

Felelős/ 

dátum 

Önértékelő 

Felelős/ 

dátum 

Munkatársi 

Felelős/ 

dátum 

Hodosiné Kovács 

Rozália 

BEM BEM BEM Madarászné 

Bognár 

Tímea 

Madarászné 

Bognár 

Tímea 

BEM BEM BEM BEM 

Papp Szibilla 

Lívia 

BEM BEM BEM Schwartzné 

Varga 

Mónika 

Schwartzné 

Varga 

Mónika 

BEM BEM BEM BEM 

Németh Petra BEM BEM BEM Kelemenné 

Matkovits 

Krisztina 

Kelemenné 

Matkovits 

Krisztina 

BEM BEM BEM BEM 

Siposné Ódor 

Magda 

A pedagógus önértékelési eljárásban nem kell részt vennie. 

Keletkezett dok. Minden esetben jegyzőkönyv 
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INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS 2022/2023 

Önértékelésbe bevont intézmény egységek 

• Székhely Óvoda 

• Péteri Tagóvoda 

Feladat Felelős Értékelésben 

részt vevők 

Határidő Módszer, 

eszköz 

Keletkezett 

dokumentum 

Önértékelés elindítása, adatgyűjtő kijelölése. 

Látogatási nap: 2022.november 10. 

Schwartzné ÖTM, BEM 2022. 09.10. Online  - 

Dokumentum elemzéshez szükséges dokumentumok átadása 

a BEM vezetőnek 

Schwartzné 

Katona Andrea 

BEM 2022.09.30.   

Dokumentum elemzés  

• Az előző intézményellenőrzés(ek) és az intézményi 

önértékelés(ek) adott intézményre vonatkozó 

intézkedési terve(i) 

• A pedagógus-önértékelés eredményeinek összegzése 

• Pedagógiai program 

• SZMSZ  

• Egymást követő 2 nevelési év éves munkaterve és 

beszámolója 

• Továbbképzési program-Beiskolázási terv 

• Mérési eredmények adatai, elemzése (öt nevelési évre 

visszamenőleg) 

• A pedagógiai munka infrastruktúrájának megismerése 

 

Schwartzné 

 

Dömös Mónika 

BEM 

BEM 

BEM 

 

BEM 

BEM 

 

BEM 

 2022.10.31. Doku-

mentum 

elemzés, 

szempon-

tok 

alapján 

Jegyzőköny-

vek 

Kérdőíves felmérések lebonyolítása online. 

• Szülői kérdőív  

• Nevelőtestületi kérdőív 

BEM Szülők és 

nevelőtestület 

2022. 10.31. online  

kérdőív 

Kitöltött 

kérdőív és 

emlékeztető 
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Interjú készítés a 

- Vezetővel 

- Pedagógusok képviselőivel 

- Szülőkkel (csoportonként min 2) 

BEM vezető, 

nevelőtestület, 

szülői 

szervezet 

képviselői 

2022.10.31. interjú, 

kérdőív 

 

emlékeztető 

 

Önértékelésben összegyűjtött adatok átadása BEM Önértékelésbe 

bevontak és az 

adatgyűjtők. 

2022. 11.05. személyes 

találkozó 

emlékeztető 

Jegyzőkönyvek feltöltése az OH honlapra Juhász 

Alexandra/ 

Schwartzné 

 2022.11.10. online jegyzőkönyve

k 

Értékelés elvégzése az OH honlapon 

Kiemelkedő és fejlesztendő területek meghatározása. 

Önértékelésbe 

bevontak. 

Önértékelésbe 

bevontak. 

2022. 11.30 online - 

Önfejlesztési terv elkészítése és nevelőtestülettel történő 

elfogadtatása. 

Önértékelésbe 

bevontak. 

Önértékelésbe 

bevont 

vezetők. 

2022. 12.10. elemzés Önfejlesztési 

terv 

Önfejlesztési terv feltöltése és megismertetése a fenntartóval. Schwartzné - 2022.12.15 Iktatás Iktatott terv 
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VEZETŐI ÖNÉRTÉKELÉS 2022/2023 

Önértékelésbe bevont vezető: 

• Madarászné Bognár Tímea 

Feladat Felelős Értékelésben részt vevők Határidő Módszer, 

eszköz 

Keletkezett 

dokumentum 

Önértékelés elindítása, adatgyűjtő kijelölése. 

Látogatási nap: 2023.02.23. csüt. 

Schwartzné ÖTM, BEM 2023. 

január 

Online  - 

Kérdőíves felmérések lebonyolítása online. 

• Vezető önértékelő kérdőíve,  

• Tagóvodai nevelőtestületi kérdőív 

• Szülői kérdőív 

BEM Tagintézmény-vezető  

Tagintézmény 

óvodapedagógusa 

2023. 

január, 

február 

eleje. 

online  

kérdőív 

Kitöltött 

kérdőív és 

emlékeztető 

Dokumentum elemzés  

• Az előző vezetőellenőrzés fejlesztési terve, az 

önértékelés során feltöltött önfejlesztési terv 

módosítása, és az intézményi önértékelés adott 

vezetőre vonatkozó önfejlesztési terve 

• Pedagógiai program 

• SZMSZ  

• Egymást követő 2 nevelési év éves munkaterve 

és beszámolója 

• Vezetői program/pályázat 

 

BEM A BEM éves terve 

tartalmazza. 

2023. 

január 

elemzés emlékeztető 

Interjú készítés a 

- Munkáltatóval 

- Vezetővel 

- Vezetőtársakkal 

BEM A vezetők munkáltatója az 

Intézményfenntartó Tanács 

elnöke. 

2023. 

január 

interjú, 

kérdőív 

 

emlékeztető 

 

Önértékelésben összegyűjtött adatok átadása BEM Önértékelésbe bevontak és 

az adatgyűjtők. 

2023. 

február 

személyes 

találkozó 

emlékeztető 
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Értékelés elvégzése az OH honlapon 

Kiemelkedő és fejlesztendő területek meghatározása. 

Önértékelésbe 

bevontak. 

Önértékelésbe bevontak. 2023. 

február 

online - 

Önfejlesztési terv elkészítése. Önértékelésbe 

bevontak. 

Önértékelésbe bevont 

vezetők. 

2023. 

február 

elemzés Önfejlesztési 

terv 

Önfejlesztési terv feltöltése és megismertetése a 

fenntartóval. 

Schwartzné - 2023. 

március  

Iktatás Iktatott terv 

 

 

 

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TERÜLETEINEK ÉRTÉKELÉSE 

 

• A pedagógiai folyamatok 

• Az intézményben folyó pedagógiai munkával összefüggő eredmények 

 
Ssz. Feladat Felelős Határidő 

1. Online kérdőívek kidolgozása. (Google űrlapok)  BEM 2022. 10.15. 

2. Kérdőívek elküldése a nevelőtestület tagjainak. 

 

BEM 2022. 10.20. 

3. A kérdőívek online felületen történő kitöltése. 

 

BEM 2022. 10.30. 

4. Fejlesztési terv készítése. 

 

ÖTM 2022. 11.30. 
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SZÜLŐI ELÉGEDETTSÉG MÉRÉS (INTÉZMÉNY) 

Évente ismétlődő 

Ssz. Feladat Felelős Határidő 

1. Papír alapú kérdőívek sokszorosítása Schwartzné Varga Mónika 2023. 04.12-13. 

2. Papír alapú kérdőívek kiosztása, beszedése Óvodapedagógusok 2023. 04.17-21. 

3. Papír alapú kérdőívek online felvitele tagintézményenként  BEM 2023. 04. 24-28. 

4. Intézményi szintű összesítő jegyzőkönyv elkészítése  BEM 2023. 05.02-03. 

5. Összehasonlító elemzés az előző év eredményeivel. ÖTM tagok 2023. 05.10. 

6. Erősségek, gyengeségek meghatározása, fejlesztési terv készítése.  ÖTM tagok 2023. 05. 12. 

 

 

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TERÜLETEINEK ÉRTÉKELÉSE 

 az évente értékelendő intézményi elvárások (nevelőtestületi elégedettség vizsgálat) 

Ssz. Feladat Felelős Határidő 

1 Az évente értékelendő intézményi elvárások online kérdőívének elküldése. Dömös Mónika 2023. 04. 05. 

2 Az évente értékelendő intézményi elvárások online felületen történő kitöltése.  Nevelőtestület tagjai 2023.04. 14. 

3 Eredmények elemzése, szükség esetén fejlesztési terv készítése.  ÖTM 2023.04.30. 

 

A nevelőtestület megismerte és elfogadja a 2022/2023. nevelési év éves önértékelési tervét. 

Az éves önértékelési terv a munkaterv részét képezi. 

Jánossomorja, 2022. 08. 22
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3.sz. melléklet 

 

JÁNOSSOMORJAI ARANYKAPU ÓVODA 

BELSŐ ÉRTÉKELŐ MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK 

2022 – 2023 

ÉVES TERVE 
 

 
Készítette: Juhász Alexandra és a Belső Értékelő Munkaközösség 

 

A Belső Értékelő Munkaközösség vezetője: 

• Juhász Alexandra 

Tevékenységét – a munkaközösség véleményének kikérésével – az óvodavezető írásos megbízása alapján végzi. 

 

Tagjai: 

• Németh Petra 

• Béres Alíz 

• Eőri-Gulyás Erika 

• Hodosiné Kovács Rozália 

• Fekete Tamara 
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2022/2023 NEVELÉSI ÉV 

Ssz. Feladat Felelős Résztvevők Határidő 

1. A munkaközösség éves tervének elkészítése Juhász Alexandra BEM tagok 

ÖTM vezető 

2022.09.01. 

2. Óvodakép mutatóinak mérése, értékelése Juhász Alexandra BEM tagok 2022. 09.15. 

3. Belső tudásmegosztás koordinálása Juhász Alexandra BEM tagok 

ÖTM vezető 

2022.10.31. 

4. A pedagógiai programban meghatározott mérések dokumentálásának segítése Juhász Alexandra BEM tagok 

ÖTM vezető 

folyamatosan 

5. Pedagógusok önértékelésének segítése 

Hodosiné Kovács Rozália, Papp Szibilla, Siposné Ódor Magda, Németh Petra 

Bem tagok Nevelőtestület, BEM,  2022. november 

30. 

6. Intézmény önértékelés elemei közül: 

• A pedagógiai folyamatok 

• Az intézményben folyó pedagógiai munkával összefüggő eredmények 

mérése 

BEM Nevelőtestület 2022. november 

30. 

7. Központi Óvoda intézményi önértékelésének támogatása BEM Nevelőtestület, szülők 2022. november 

30. 

8. Péteri Tagóvoda intézményi önértékelésének támogatása BEM Nevelőtestület, szülők 2022. november 

30. 

9. Madarászné Bognár Tímea vezetői önértékelésének segítése 

 

BEM Nevelőtestület, BEM, 

munkáltató, vezetőtársak  

 

2023. 02.28. 

10. Az évente ismétlődő Szülői elégedettség mérés (intézmény) segítése BEM Szülők, nevelőtestület 2023. 04. 30. 

11. Az évente értékelendő intézményi elvárások, nevelőtestület elégedettségének 

mérése 

 

BEM Nevelőtestület 2023.04.30. 

12. A munkaközösség éves beszámolójának elkészítése Juhász Alexandra BEM 2023.06.30. 
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AZ ÓVODAKÉP MUTATÓINAK MÉRÉSE ÉRTÉKELÉSE 

 

Feladat Felelős Határidő Keletkezett dokumentum 

Tagóvodai mérőlap (3 db) és csoport 

mérőlap (8 db.) biztosítása 

Juhász Alexandra 2022.09.05 Nyomtatvány minták 

Tagóvodák látogatása, mérőlapok 

kitöltése. 

Juhász Alexandra 

Németh Petra 

2022.09.23. A nevelőtestület által kialakítandó óvodakép tartalmi 

elemei 3 tagóvodára vonatkoztatva, kitöltve. 

Csoportok látogatása, mérőlapok 

kitöltése. 

Juhász Alexandra 

Németh Petra 

2022.09.23. A csoportok feladatai az óvodakép alakításában 

8 csoportra vonatkoztatva, kitöltve. 

Mérőlapok kiértékelése, fejleszthető 

területek meghatározása. 

BEM vezető és tagok 2022.09.30. Emlékeztető BEM értekezletről 

Tájékoztatás a mérés eredményéről az 

októberi vezetői értekezleten. 

Juhász Alexandra 2022. október eleje Emlékeztető BEM értekezletről 

BELSŐ TUDÁSMEGOSZTÁS KOORDINÁLÁSA 

Feladat Felelős Határidő Keletkezett dokumentum 

Igényfelmérő lap elkészítése Juhász Alexandra 2022.09.05. Igényfelmérő lap 

Igények felmérése, összesítése Juhász Alexandra 2022.09.23. Összesítő 

Egyeztetés a jó gyakorlatot bemutatókkal. Felkérés a bemutató 

foglalkozás/jó gyakorlat megtartására. Téma és időpont egyeztetés. 

Schwartzné Varga 

Mónika 

2022. október 

eleje 

- 

Hospitálási terv elkészítése. Juhász Alexandra 2022.10.06. Hospitálási terv 

Hospitálási terv ismertetése az ÖTM -el. Juhász Alexandra 2022.10.06. - 

Hospitálási terv megismertetése az óvodapedagógusokkal. Schwartzné Varga 

Mónika 

2022.10.10. - 

Tevékenységi tervek és hospitálási naplók összegyűjtése. A hospitálási 

naplóból az eredeti példány a hospitálóé, egy másolatot a belső 

tudásmegosztás dossziéba és egy másolatot a foglalkozást bemutató 

óvodapedagógusnak kell adni. 

Schwartzné Varga 

Mónika 

 2022/2023 nevelési év belső 

tudásmegosztás dosszié 
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A PEDAGÓGIAI PROGRAMBAN MEGHATÁROZOTT MÉRÉSEK DOKUMENTÁLÁSÁNAK SEGÍTÉSE 

Feladat Időpont Felelős 

Iskolakészültség felméréséhez a nyomtatványok biztosítása. (Felmérő lap és a csoport szintű 

összesítő lap) 

2022.10.25. Fekete Tamara 

Eőri-Gulyás Erika 

A kitöltött Iskolakészültség mérés csoport szintű összesítése nyomtatványok összegyűjtése. Az 

óvodapedagógusnak másolat biztosítása. 

2022.10.31. Fekete Tamra  

Béres Aliz 

Iskolakészültség tagóvoda szintű összesítésének elkészítése a Péteri és a Jánosi tagóvodákban. A 

csoport szintű összesítések alapján elkészíti a tagóvoda szintű összesítést.  

2022.12.15. Fekete Tamara  

Eőri-Gulyás Erika 

Béres Aliz  

Németh Petra 

Bemenetmérés csoport szintű összesítése nyomtatvány biztosítása minden csoportnak. 2023.04.30. Fekete Tamara 

Eőri-Gulyás Erika 

Bemenetmérés csoport szintű összesítése kitöltött nyomtatványok összegyűjtése. Az 

óvodapedagógusnak másolat biztosítása. 

2023.05.15. Fekete Tamra  

Béres Aliz 

Bemenet mérés tagóvoda szintű összesítésének elkészítése a Péteri és a Jánosi tagóvodákban 

A bemenet mérés csoport szintű összesítéseit összegyűjti, majd tagintézmény szinten összesíti. 

2023.05.31. Fekete Tamara  

Eőri-Gulyás Erika 

Béres Aliz  

Németh Petra 

Gyermektükör mérés csoport szintű összesítéséhez nyomtatvány biztosítása 2023.04.30. Fekete Tamara 

Eőri-Gulyás Erika 

A kitöltött Gyermektükör mérés csoport szintű összesítésének összegyűjtése. Az 

óvodapedagógusnak másolat biztosítása. 

2023.05.31 Fekete Tamra  

Béres Aliz 

Gyermektükör mérés tagóvoda szintű összesítése a Péteri és Jánosi tagóvodákban. 2023.06.15. Fekete Tamara  

Eőri-Gulyás Erika 

Béres Aliz , Németh Petra 

Kimenet mérés csoport szintű összesítéséhez nyomtatvány biztosítása 2023.05.15. Fekete Tamara 

Eőri-Gulyás Erika 

A kitöltött Kimenet mérés csoport szintű összesítésének összegyűjtése. Az óvodapedagógusnak 

másolat biztosítása. 

2023.05.31. Fekete Tamra  

Béres Aliz 

A Kimenet mérés tagóvoda szintű összesítése a Péteri és Jánosi tagóvodákban. 2023.06.15. Fekete Tamara  

Eőri-Gulyás Erika 

Béres Aliz, Németh Petra 
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PEDAGÓGUSOK ÖNÉRTÉKELÉSÉNEK SEGÍTÉSE 

 

A pedagógusoknak 5 évente kell önértékelési eljárásban részt venni. Siposné Ódor Magda írásban jelezte, hogy 2023-ban 40 év jogosultsági 

idővel nyugdíjazását kéri, ezért az ÖTM mentesítette az önértékelési eljárás alól. 

A felelősök feladata az OH által kiadott hatályos Önértékelési kézikönyvben szereplő dokumentum elemzés szempontjainak, valamint az interjú 

javasolt kérdéseinek összevetése a mintával és javítása. 

 

Önértékelésbe 

bevont 

pedagógusok 

neve 

Dokumentum elemzés 2022. október 30-ig Fogl. 

látogatás 

Felelős/ 

2022.novem

ber 20-ig 

Interjú 2022. október 30-ig Kérdőív 2022. október 

30-ig 

Éves terv, 

nevelési 

terv 

Felelős 

Gyermek-

tükör 

Felelős 

Csoport-

napló 

Felelős 

Foglalko-

zás terv 

Felelős 

Óvoda-

pedagógussal 

Felelős 

Vezetővel 

Felelős 

Önértékel

ő 

Felelős 

Munkatársi 

Felelős 

Hodosiné Kovács 

Rozália 
Fekete Tamara 

Eőri-Gulyás Erika 

Madarászné 

Bognár 

Tímea 

Madarászné 

Bognár 

Tímea 

Hodosiné 

Kovács 

Rozália 

Hodosiné 

Kovács 

Rozália 

Juhász 

Alexandra 

Juhász 

Alexandra 

Papp Szibilla 

Lívia 
Németh Petra 

Juhász Alexandra 

Schwartzné 

Varga 

Mónika 

Schwartzné 

Varga 

Mónika 

Németh Petra 
Béres Aliz 

Juhász Alexandra 

Kelemenné 

Matkovits 

Krisztina 

Kelemenné 

Matkovits 

Krisztina 

Siposné Ódor 

Magda A pedagógus önértékelési eljárásban nem kell részt vennie. 

Keletkezett dok. Minden esetben jegyzőkönyv 
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INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TERÜLETEINEK MÉRÉSE 

• A pedagógiai folyamatok 

• Az intézményben folyó pedagógiai munkával összefüggő eredmények 

  
Ssz. Feladat Felelős Határidő 

1. Online kérdőívek kidolgozása. (Google űrlapok)  Juhász Alexandra 2022. 10.15. 

2. Kérdőívek elküldése a nevelőtestület tagjainak. 

 

Juhász Alexandra 2022. 10.20. 

3. A kérdőívek online felületen történő kitöltése. 

 

Nevelőtestület 2022. 10.30. 

4.  A kitöltött kérdőívek kiértékelése. Juhász Alexandra 2022.11.10. 

4. Fejlesztési terv készítése. 

 

Schwartzné Varga Mónika 2022. 11.30. 

 

A KÖZPONTI ÉS A PÉTERI TAGÓVODA INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSÉNEK TÁMOGATÁSA 

Feladat Felelős 

Székhely 

Felelős 

Péteri 

Tagóvoda 

Határidő Módszer, 

eszköz 

Keletkezett 

dokumentum 

Önértékelés elindítása, adatgyűjtő kijelölése. 

Látogatási nap: 2022.november 10. 

Adatgyűjtő: Juhász Alexandra 

Schwartzné Schwartzé  

 

2022. 09.10. Online  - 

Dokumentum elemzéshez szükséges dokumentumok átadása a 

BEM vezetőnek 

Schwartzné 

 

Katona Andrea 2022.09.30.   

Dokumentum elemzés  

• Az előző intézményellenőrzés (2017. évi) és az 

intézményi önértékelés (2017. évi) adott intézményre 

vonatkozó intézkedési tervei 

• A pedagógus-önértékelés eredményeinek összegzése 

 

 

Schwartzné 

 

 

Dömös Mónika 

 

 

Katona Andrea 

 

 

Dömös Mónika 

 

 

2022.10.31. 

 

 

2022.10.31. 

 

Doku-

mentum 

elemzés, 

szempon-

tok alapján 

Jegyzőköny-

vek 
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• Pedagógiai program 

• SZMSZ  

• Egymást követő 2 nevelési év éves munkaterve és 

beszámolója 

• Továbbképzési program-Beiskolázási terv 

• Mérési eredmények adatai, elemzése (öt nevelési évre 

visszamenőleg) 

• A pedagógiai munka infrastruktúrájának megismerése 

 

Fekete Tamara 

Eőri-Gulyás E. 

Hodosiné 

Kovács Rozália 

 

Németh Petra 

Béres Aliz 

Németh Petra 

Béres Aliz 

Fekete Tamara 

Eőri-Gulyás E. 

Juhász 

Alexandra 

 

Németh Petra 

Béres Aliz 

Németh Petra 

Béres Aliz 

2022.10.31. 

2022.10.31. 

2022.10.31. 

2022.10.31. 

 

2022.10.31. 

 

2022.10.31. 

Kérdőíves felmérések lebonyolítása online. 

• Szülői kérdőív  

A bevont szülői kör meghatározása. 

Szülők email címének összegyűjtése. 

Szülői kérdőívek generálása és elküldése. 

A szülői zárt csoportokba a szülők felkérése a kérdőív 

kitöltésére. 

• Nevelőtestületi kérdőív 

Óvodapedagógusok email címének összegyűjtése. 

Óvodapedagógusi kérdőívek generálása és elküldése. 

Az óvodapedagógusi zárt csoportokba az óvodapedagógusok 

felkérése a kérdőív kitöltésére. 

 

Juhász 

Alexandra 

 

Juhász 

Alexandra 

 

 

 

Juhász 

Alexandra 

 

Juhász  

Alexandra 

 

Juhász 

Alexandra 

 

 

 

Juhász 

Alexandra 

2022. 10.31. 

 

2022.10.15. 

 

2022.10.26. 

2022.10.27. 

 

 

2022.10.15. 

2022.10.26. 

2022.10.28. 

online  

kérdőív 

Kitöltött 

kérdőív és 

emlékeztető 

Interjú kérdések aktualizálása 

Interjú készítés a 

- Vezetővel 

- Pedagógusok képviselőivel 

- Szülőkkel (csoportonként min 2) 

 

 

Juhász A. 

 

 

Juhász A. 

 

 

2022.10.31. 

 

interjú 

 

jegyzőkönyv 

 

Önértékelésben összegyűjtött adatok átadása Juhász A. Juhász A. 2022. 11.05. személyes 

találkozó 

jegyzőkönyv 

Jegyzőkönyvek feltöltése az OH honlapra Juhász A. Juhász A. 2022.11.10. online jegyzőkönyv 
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Értékelés elvégzése az OH honlapon 

Kiemelkedő és fejlesztendő területek meghatározása. 

Schwartzné Katona A. 2022. 11.30 online - 

Önfejlesztési terv elkészítése és nevelőtestülettel történő 

elfogadtatása. 

Schwartzné Katona A. 2022. 12.10. elemzés Önfejlesztési 

terv 

Önfejlesztési terv iktatása, feltöltése az OH felületre és 

megismertetése a fenntartóval. 

Schwartzné Schwartzné 2022.12.15 Iktatás Iktatott terv 

 

 

MADARÁSZNÉ BOGNÁR TÍMEA VEZETŐI ÖNÉRTÉKELÉSÉNEK TÁMOGATÁSA 

 

Feladat Felelős Értékelésben részt 

vevők 

Határidő Módszer, 

eszköz 

Keletkezett 

dokumentum 

Önértékelés elindítása, adatgyűjtő kijelölése. 

Látogatási nap: 2023.02.23. csüt. 

Adatgyűjtő: Juhász Alexandra 

Schwartzné 

Varga Mónika 

ÖTM, BEM 2023. január Online  - 

Kérdőíves felmérések lebonyolítása online. 

Szülői e-mail címek összegyűjtése 

Kérdőiív generálása 

• Vezető önértékelő kérdőíve,  

• Tagóvodai nevelőtestületi kérdőív 

• Szülői kérdőív 

 

Juhász 

Alexandra 

 

 

 

Madarászné B.T. 

Papp Szibilla 

20 szülő 

2023.01. 31 

 

2023.02.08. 

2023.02.08. 

2023.02.08. 

2023.02.08. 

online  

kérdőív 

Kitöltött 

kérdőív és 

emlékeztető 

Dokumentum elemzés  

• Az előző vezetőellenőrzés fejlesztési terve, az 

önértékelés során feltöltött önfejlesztési terv 

módosítása, és az intézményi önértékelés adott 

vezetőre vonatkozó önfejlesztési terve 

 

• Pedagógiai program 

• SZMSZ  

 

 

Madarászné 

Bognár Tímea 

 

 

Fekete Tamara 

Eőri-Gulyás 

Erika 

 2023. 02.07-ig elemzés emlékeztető 
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• Egymást követő 2 nevelési év éves munkaterve 

és beszámolója 

• Vezetői program/pályázat 

 

 

 

Hodosiné 

Kovács Rozália 

 

Interjú készítés a 

- Munkáltatóval 

- Vezetővel 

- Vezetőtársakkal 

 

Schwartzné 

Juhász A. 

Schwartzné 

 

Lőrincz György 

Madarászné B.T. 

Kelemenné, Dömös 

M., Katona A. 

Schwartzné 

 

2023. 02.08 és 

02.20 között. 

 

interjú, 

kérdőív 

 

emlékeztető 

 

Önértékelésben összegyűjtött adatok, jegyzőkönyvek 

átadása és feltöltése az OH honlapra. 

Juhász A. Schwartzné, 

Madarászné 

2023.02.23. személyes 

találkozó 

emlékeztető 

Értékelés elvégzése az OH honlapon 

Kiemelkedő és fejlesztendő területek meghatározása. 

Madarászné Madarászné 2023. 02.24. és 

03.15. között 

online - 

Önfejlesztési terv elkészítése. Madarászné Madarászné 2023. 04.15-ig elemzés Önfejlesztési 

terv 

Önfejlesztési terv iktatása, feltöltése az OH honlapra és 

megismertetése a fenntartóval. 

Schwartzné - 2023. 04.20. Iktatás Iktatott terv 

 

 

 

ÉVENTE ISMÉTLŐDŐ 

SZÜLŐI ELÉGEDETTSÉG MÉRÉS (INTÉZMÉNY) SEGÍTÉSE  
Ssz. Feladat Felelős Határidő 

1. Papír alapú kérdőívek sokszorosítása Schwartzné Varga Mónika 2023. 04.12-13. 

2. Papír alapú kérdőívek kiosztása, beszedése Óvodapedagógusok 2023. 04.17-21. 

3. Papír alapú kérdőívek online felvitele tagintézményenként 

Szákhely Óvoda 

BEM 

Béres Aliz és Németh Petra 

2023. 04. 24-28. 
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Péteri Tagóvoda 

Somorjai Tagóvoda 

Újrónafői Tagóvoda  

Fekete Tamara és Eőry G. E. 

Hodosiné Kovács Rozália  

Juhász Alexandra 

4. Intézményi szintű összesítő jegyzőkönyv elkészítése  BEM 2023. 05.02-03. 

5. Összehasonlító elemzés az előző év eredményeivel. ÖTM tagok 2023. 05.10. 

6. Erősségek, gyengeségek meghatározása, fejlesztési terv készítése.  ÖTM tagok 2023. 05. 12. 

 

 

 

 

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TERÜLETEINEK ÉRTÉKELÉSE 

 az évente értékelendő intézményi elvárások (nevelőtestületi elégedettség vizsgálat)  
Ssz. Feladat Felelős Határidő 

1 Az évente értékelendő intézményi elvárások online kérdőívének elküldése. Dömös Mónika 2023. 04. 05. 

2 Az évente értékelendő intézményi elvárások online felületen történő kitöltése.  Nevelőtestület tagjai 2023.04. 14. 

3 Eredmények elemzése, szükség esetén fejlesztési terv készítése.  ÖTM 2023.04.30. 

 

Jánossomorja, 2022. 08. 25. 
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4.számú függelék 

 

 

2022/2023 

nevelési év 
 

PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉS 

BEISKOLÁZÁSI TERV 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Készítette: Schwartzné Varga Mónika 

intézményvezető 
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A beiskolázási tervkészítési kötelezettséget a 277/1997.(XII.22.) Korm. rendelet írja elő.  

 

A beiskolázási terv a negyedik továbbképzési program 2022/2023. nevelési év végrehajtására 

készült dokumentum. 

A terv a továbbképzési programban meghatározottakon alapszik. 

A beiskolázási terv nem tartalmazza azokat: 

- az alapvető fogalmakat, 

- tartalmi előírásokat, 

- saját intézményi döntést, előírást, 

melyeket a továbbképzési program egyértelműen rögzít. 

Az intézményvezető gondoskodik arról, hogy a továbbképzési programban meghatározott 

több évre vonatkozó elképzelések éves szintre történő lebontása az eredeti elképzelésektől 

jelentősen ne térjen el. 

Amennyiben azonban a jelentős eltérés elkerülhetetlen, illetve indokolt, annak részletes okát, 

magyarázatát a beiskolázási tervhez csatolni kell, illetve javasolni kell a továbbképzési 

program módosítását. 

 

Személyi változások miatt a 4. továbbképzési program „III.4. A résztvevők száma” pontja a 

következőkkel módosul: 

jogviszonymegszűnés miatt kikerül a továbbképzési tervből: Sipőcz-Horváth Szandra, 

Wyszocsánszkiné Zalán Nóra és Varga Zoltánné. Mivel a változás a fenntartó számára 

többletkötelezettséggel nem jár, ezért a továbbképzési programot nem módosítjuk. 

 

A pedagógus a pedagógus-munkakör betöltésére jogosító oklevél megszerzését követő 

hetedik év szeptember hónap első munkanapjától addig az évig, amelyben az ötvenötödik 

életévét betölti, augusztus hónap utolsó munkanapjáig vesz részt a hétévenkénti 

továbbképzésben. 

Ha a pedagógus a nevelő és oktató munkáját több mint hét éve ugyanazzal az iskolai 

végzettséggel és szakképzettséggel látja el, olyan továbbképzésben kell részt vennie, amely 

hozzájárul az adott pedagógus szakképzettséghez kapcsolódó alapképzésben megszerzett 

ismeretek és jártasság megújításához, kiegészítéséhez (szakmai megújító képzés).  

A köznevelési intézmény vezetőjének olyan továbbképzésben kell részt vennie, amely 

hozzájárul a vezetői ismeretek megszerzéséhez, a vezetői jártasságok elsajátításához 

(vezetőképzés). 

A pedagógus akkor is részt vehet a továbbképzésben, ha már teljesítette a hétévenkénti 

továbbképzés követelményeit. 

A hétévenkénti továbbképzés - egy vagy több továbbképzés keretében - legalább százhúsz 

tanórai foglalkozáson való részvétellel és az előírt tanulmányi követelmények teljesítésével 

valósul meg. A tanórai foglalkozások időtartama negyvenöt perc. 

A beiskolázási terv elkészítésénél előnyben kell részesíteni azt, 

a) akinek a hétévenkénti továbbképzés teljesítéséhez kevesebb ideje van hátra, 

b) akinek a hétévenkénti továbbképzésben való részvételét a munkáltató elrendelte, 

c) aki a szakvizsgába beszámítható továbbképzésre jelentkezik,  

d) akinek a továbbképzésben való részvétele a minősítéshez szükséges. 

 

A beiskolázási tervbe az vehető fel, aki továbbképzésre kötelezett, vagy írásban kérte 

felvételét, és megfelel a továbbképzés felvételi (részvételi) követelményének. A feltételek 

megléte esetén nem tagadható meg a felvétele annak, akinek két évnél kevesebb idő áll 

rendelkezésre a hétévenkénti továbbképzés teljesítéséhez. 
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1. A továbbképzésre vonatkozó beiskolázási terv 

 

A továbbképzésre vonatkozó beiskolázási terv: 

- a továbbképzésre vonatkozó alprogram alapján, valamint 

-  a pedagógiai programmal összhangban került összeállításra. 

 

Intézményünk törekszik arra, hogy munkavállalóink támogatott továbbképzéseken vegyenek 

részt. Olyan képzéseket részesítünk előnyben, melyek: 

• a nevelő-oktató munka javítását, színvonalasabbá tételét segítik; 

• elősegítik a pedagógiai program teljes körű és magas színvonalú megvalósítását; 

• a helyi pedagógiai programhoz kapcsolódó „Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel” 

tartalmakat közvetít; 

• módszertani és nevelési témájú képzések, 

• az óvodapedagógus önfejlesztési tervének megvalósulását támogatja; 

• IKT eszközök óvodai felhasználását segíti; 

• ének-zene, gyermektánc módszertannal kapcsolatos képzések. 

Előnyben részesítjük a képzésszervező felületen meghirdetett ingyenes képzéseken, valamint 

az óvodai nevelési időn kívül eső képzéseken való részvételt. 

Elvárjuk intézményünk dolgozóitól, hogy állandóan figyelemmel kísérjék azokat a 

továbbképzéseket, melyek a pedagógiai program megvalósítása érdekében, magasabb 

színvonalú tevékenységekhez szükséges készségek elsajátítását célozzák meg. E 

továbbképzéseken való részvételt támogatjuk. 

 

Hétévenkénti továbbképzési kötelezettségét 2021/2022 nevelési évben teljesítette: 

• Papp Szibilla Lívia 

 

120 órás továbbképzési kötelezettségét továbbképzési ciklusa vége előtt teljesítette 

Lenoricsné Szabó Szilvia. 

 

Juhász Alexandra SNI gyermekek nevelése területén szeretne továbbképzésen részt venni, 

melyet támogatunk. Önfejlesztési tervének megvalósítását támogatjuk a képzés 

engedélyezésével. 

 

A következő óvodapedagógusoknak javasolt továbbképzésen való részvétele a 2022/23 

nevelési évben (több év áll rendelkezésre a szükséges óra megszerzésére) 

 

Pedagógus neve 2022.03.

01. órái 

tov. képz. 

ciklus 

2022/ 

2023 

Tervezett továbbképzés 

jellege 

Dömös Mónika 100 2017.09.01.

2024.08.31. 

30 Szakmai, módszertani 

Katona Andrea 0 2020.09.01. 

2027.08.31. 

 Szakvizsgával kívánja 

teljesíteni 

Madarászné Bognár 

Tímea 

0 2020.09.01. 

2027.08.31. 

 Szakvizsgával kívánja 

teljesíteni 

Kelemenné Matkovits 

Krisztina Terézia 

0 2020.09.01. 

2027.08.31. 

 Szakvizsgával kívánja 

teljesíteni 
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2. A szakvizsgára vonatkozó beiskolázási terv 

 

2020. februárjától három óvodapedagógus kezdte meg szakvizsgás képzését a BME-en, 

melyet tanulmányi szerződésben foglaltaknak megfelelően továbbra is támogatunk. Az első 

évet sikeresen teljesítették. 

 

Pedagógus neve szakvizsga jellege 

Katona Andrea közoktatási vezető 

Madarászné Bognár Tímea közoktatási vezető 

Kelemenné Matkovits KrisztinaTerézia közoktatási vezető 

 

Juhász Alexandra óvodapedagógus jelezte, hogy 2023-ban szeretne közoktatási vezető 

szakvizsgás képzésre beiratkozni. Az intézmény támogatja kezdeményezését, melyet a 2023. 

évi költségvetésből kívánunk finanszírozni. 

 

3. A helyettesítésre vonatkozó terv 

 

A helyettesítésre vonatkozó terv a továbbképzésre vonatkozó beiskolázási terv, a 

továbbképzési program helyettesítési alprogramja, valamint a pedagógiai programmal 

összhangban kerül megvalósításra. 

A munkavállalók helyettesítését elsősorban belső helyettesítéssel oldjuk meg, mely 

többletköltséget nem jelent.  

A helyettesítésből adódó túlóra elsősorban lecsúsztatható, azaz szabadidőben kiadható. 

Amennyiben ez nem valósítható meg, akkor a továbbképzésen részt vevő helyettesítésére napi 

maximum három óra helyettesítési díj elszámolható.  

 

4. Finanszírozásra vonatkozó terv 

 

A finanszírozás a továbbképzésre vonatkozó beiskolázási terv adatai és a továbbképzési 

program finanszírozási alprogramja alapján, valamint a pedagógiai programmal összhangban 

valósul meg.  

 

Pedagógus neve Részvételi díj Utazás 

Munkáltató 

által vállalt 

rész (%) 

Munkavállaló 

által vállalt 

rész (%) 

Munkáltató 

által vállalt 

rész (%) 

Munkavállaló 

által vállalt 

rész (%) 

Katona Andrea 100% - 100% - 

Madarászné Bognár 

Tímea 

100% - 100% - 

Kelemenné Matkovits 

Krisztina Terézia 

100% - 100% - 

Dömös Mónika 100% - 100% - 

Juhász Alexandra 100% - 100% - 

Jánossomorja, 2022. március 2.               
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   5.számú függelék 

 

GYERMEKVÉDELMI MUNKATERV 
2022/2023 NEVELÉSI ÉV 

 
A Mosonmagyaróvári Kistérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltató Központ 

Gyermekjóléti Szolgálata látja el a város gyermekvédelmi feladatait. 

 

Nagy Krisztina családgondozó feladata Jánossomorján, Várbalogon és Újrónafőn a 

gyermekvédelmi munka koordinálása. A helyi Család- és Gyermekvédelmi Szolgálat a 

Polgármesteri Hivatal udvari irodájában található meg.  

Ügyfélfogadás: kedden: 12-1530 

                          csütörtökön: 8-12 óráig. 

 

Évente egy alkalommal gyermekvédelmi jelentést készít mindegyik tagintézmény, mely a 

tagóvoda vezetők feladata. 

 

Jelzőrendszeri tagként az óvoda feladata- így tehát az óvodapedagógusok feladata- az óvodás 

korosztály gyermekvédelme. 

 

A nevelési évet megnyitó értekezleten értelmezi a nevelőtestület a 

 „hátrányos helyzet” és a „halmozottan hátrányos helyzet” fogalmát.  

„A hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzet megállapítása” 

Gyermekvédelmi törvény 

67/A. § (1) Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult 

gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll: 

a) a szülő vagy a családba fogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt 

nevelő mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a családba fogadó 

gyámról - önkéntes nyilatkozata alapján - megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezmény igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, 

b) a szülő vagy a családba fogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevelő 

szülők bármelyikéről vagy a családba fogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor az Szt. 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására 

jogosult vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 

16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy, 

c) a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a 

gyermek a településre vonatkozó integrált városfejlesztési stratégiában szegregátumnak 

nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, 

illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges 

fejlődéséhez szükséges feltételek. 
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(2) Halmozottan hátrányos helyzetű 

a) az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált 

gyermek, aki esetében az (1) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott körülmények közül 

legalább kettő fennáll, 

b) a nevelésbe vett gyermek, 

c) az utógondozói ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal 

felnőtt. 

A beíratáskor tájékoztatjuk a szülőket a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 

igénylésének módjáról és feltételeiről továbbá, hogy  

ingyenes étkezés jár gyermekének, ha 

• Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül  

• Tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg 

vagy fogyatékos gyermeket nevelnek 

• Olyan családban él, ahol 3 vagy több gyermeket nevelnek 

• Olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi nettó 

jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi 

jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett, 

azaz nettó összegének 130%-át,” (2022-ben havi 172.900.- Forint) 

2022/2023 nevelési év gyermekvédelmi céljai: 

• A prevenció, a hátrányos helyzetű, kiemelt figyelmet igénylő gyermekek 

feltérképezése.  

• Esélyegyenlőség biztosítása, segítségnyújtás, a veszélyeztetettség és hátrányos helyzet 

csökkentése. 

• A kiemelt figyelmet igénylő (SNI, viselkedés problémákkal küzdő, tehetséges) 

gyermekek fejlesztésének megvalósítása óvodai szinten. 

• Együttműködés a különböző intézményekkel, szakemberekkel. 

• A gyermeki jogok tiszteletben tartása  

• A másság, elfogadás fontosságának hangsúlyozása a szülők és gyermekek körében. 

• A gyermekek szüleinek tájékoztatása a gyermekvédelmi kedvezményekről. 

• A család és az óvoda kapcsolatának erősítése 

• A gyermekek testi-lelki szociális fejlődésének nyomon követése.  

 

Az óvodavezető, óvodavezető helyettes és tagóvoda vezetők feladatai: 

• Csoportbeosztás készítésekor figyelembe veszi a HH és HHH gyermekek arányát.  

• Intézményi- illetve tagóvoda szinten nyilvántartja a veszélyeztetett, HH, HHH, 

magatartás problémás, tanulási nehézséggel küzdő gyermekeket. 

• Kapcsolatot tart a családgondozóval, szociális segítővel és a Gyermekjóléti 

Szolgálattal. 

• Szükség szerint részt vesz a családlátogatáson, az intézményvezetővel, családsegítővel 

közös családlátogatást vagy esetmegbeszélést szervez. 

• Elkészíti, ellenőrzi és ellen jegyzi az esetjelző lapokat. 
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• Az elküldött jelzőlapok útjának figyelemmel kísérése, a visszajelzésig, és a családok 

problémáinak enyhüléséig, vagy megszűnéséig. 

• Vezeti a gyermekvédelmi dokumentációt. 

• A gyermekek hiányzásait figyelemmel kíséri / jelzések a szülő, intézményvezető, 

gyámhivatal, kormányhivatal felé/. 

• Tanköteles gyermekek fejlődését nyomon követi a beiskolázásig. 

• logopédiai szűrések megszervezése (a 3 és az 5 évesek kötelező szűrése)  

•  egészségügyi szűrések megszervezése  

• az étel- vagy más allergiában, vagy krónikus megbetegedésben szenvedő 

kisgyermekek ellátásának egyénre szabott megszervezése. 

• Nyomon követi a nevelésből való távolmaradás kockázatának kitett gyermekeket. 

 

Az óvodapedagógusok feladatai: 

 

• 2022.09.15-ig családlátogatást végez az óvodába újonnan érkező gyermekeknél és a 

HH vagy HHH gyermekeknél, amiről feljegyzést készít.  

• A családlátogatás során feltárt szociális, nevelési vagy egészségügyi problémákat 

esetmegbeszélésen egyezteti a tagóvoda vezetővel, intézményvezetővel. 

• A csoportnaplóban nyilvántartja a HH, HHH, SNI, BTMN, veszélyeztetett és a tartós 

gyógykezelés alatt álló gyermekek számát. 

• Szülői értekezleten a szülőket tájékoztatja az igényelhető segélyezési formákról 

(ingyenes óvodai étkezés, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény). 

• Szükség szerint közös családlátogatást kezdeményez a tagóvoda vezetővel, 

óvodavezetővel, óvodavezető helyettessel, gyermekjóléti szolgálat szakemberével. 

• Fokozottan figyel a gyermekbántalmazásra és a családon belüli erőszak jeleire, 

melyeket azonnal jelez felettesének. 

• A feltárt problémákról esetjelző lapot készít és segíti, nyomon követi a probléma 

megoldását. 

• Pedagógiai jellemzést készít. 

• Minden gyermekről személyiségfejlődést nyomon követő dokumentációt 

(Gyermektükör) vezet. 

• Bensőséges viszonyt alakít ki a rá bízott gyerekekkel, és családjaikkal a belső 

titoktartási kötelezettség betartásával. 

• A különleges bánásmódot igénylő gyermekek fejlődét fokozott segíti, a 

fejlesztőpedagógussal, pszichológussal, egyéb szakemberrel szakmai kapcsolatot tart. 

• Hatékony kapcsolatot alakít ki az egészségügyi szakemberekkel (védőnő, orvos) és a 

pedagógiai szakszolgálat szakembereivel. 

• az óvodai hiányzások figyelemmel kísérése. 

 

 

Jelen munkaterv az intézmény, 2022/2023 nevelési év éves munkatervének függeléke. 

 

 

 


