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A MUNKATERV ELKÉSZÍTÉSE SORÁN FIGYELEMBE VETT 

TÖRVÉNYEK ÉS RENDELETEK 

 

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

valamint az idevonatkozó módosítások. ű 

 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 

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

CXC. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról. 

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

és a köznevelési intézmények névhasználatáról. 

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

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 

intézményekben történő végrehajtásáról 

 2017. évi XCV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 

előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény és a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvény módosításáról 

 351/2017.(XI. 23.)  Korm. rend. a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 

módosításáról 

 1354/2019.(VI. 14.) Korm. hat. a minimálbér és a garantált bérminimum 

emelésével kapcsolatos intézkedésekről. 

 367/2019. (XII. 30.) Korm. rend. a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és 

a garantál bérminimum megállapításáról 

 2019. évi LXXI. törvény Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről 

 2020. évi XC. törvény Magyarország 2021. évi központi költségvetésének 

megalapozásáról 

 2020. évi LXXVI. törvény Magyarország 2021. évi központi költségvetésének 

megalapozásáról 

 2020. évi LXXXVII. törvény a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény módosításáról 

 215/2020. (V. 20.) Korm. rend. az óvodák és bölcsődék újranyitásáról, valamint a 

nyári táborok megszervezéséről 
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 222/2020 (V.22.) Korm. rend. a veszélyhelyzet során az egyes 

pedagógusminősítési eljárások lefolytatásáról és az országos pedagógiai szakmai 

ellenőrzésekről. 

 282/2020. (VI. 17.) Korm. rend. a 2020. március 11-én kihirdetett veszélyhelyzet 

megszüntetéséről 

 14/2020. (VI. 17.) Korm. rend. egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek 

módosításáról 

 2020. évi EMMI rendelet a 2020/2021. tanév rendjéről 

 Oktatási hivatal: Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez 

 Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok 

minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez. Óvodai 

nevelés 

 Oktatási hivatal: Országos tanfelügyelet. Kézikönyv óvodák számára 
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1. AZ INTÉZMÉNNYEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS 

INFORMÁCIÓK 
 

Az intézmény működési területe: Nyíregyháza város közigazgatási területe 

 

Az intézmény Alapító Okirat szerinti feladatellátása 

 

091110  Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

091120   Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 

 testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 

előfordulása esetén halmozottan fogyatékos a megismerő funkciók, vagy a viselkedés 

fejlődésének tartós és súlyos rendellenessége. 

 A megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenessége. 

Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő 

gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján 

mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, autizmus spektrum 

zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 

magatartásszabályozási zavarral) küzd. 

091140   Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

096015   Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

096025   Munkahelyi étkeztetés 

 

Az intézmény neve, címe: Eszterlánc Északi Óvoda, 4400 Nyíregyháza, Tas u. 1-3. 

Telefon / fax: 42 / 512-951,  42/ 512-910 

E-mail cím: eszterlanceszakiovoda@gmail.com 

elérhetőség: www.eszterlanceszakiovi.hu 

Intézményvezető: Szikszainé Kiss Edit 

Fogadóórája: Minden nap 9-10 óráig előzetes bejelentkezés alapján 

Intézményvezető helyettesek: Feketéné Nagy Julianna,  

                                        Kelemenné Maklári Gyöngyi, 

    Pásztorné Tamás Csilla 

Óvodatitkárok: Karikó-Kiss Ágnes,  

                            Lukács Krisztina 

Az intézménybe felvehető gyermeklétszám: 1.342 

Csoportok száma: 47 
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2. INTÉZMÉNYI ADATOK   
 

óvoda tagóvoda-

vezető, 

feladattal 

megbízott 

óvoda címe email címe telefon- 

szám 

 

Székhely 

 

Szikszainé  

Kiss Edit 

intézményvezető 

 

intézményvezető 

helyettesek 

 Pásztorné 

Tamás Csilla 

 Feketéné  

Nagy Julianna 

 Kelemenné  

Maklári 

Gyöngyi 

Nyíregyháza, 

Tas u. 1-3. 
eszterlanceszakiovoda@gmail.com 

 

42/512-951 

42/512-910 

Állomás u. 

Telephely 

Ponkházi Erzsébet 

Zsuzsanna 

Sóstóhegy,  

Posta u. 2 
allomasutiovi@netra.hu 42/512-902 

Csillagszem 

Tagintézmény 

Kovács Tiborné 
Nyíregyháza, 

Kollégium u. 50-

54. 

kollegiumutiovi@gmail.com 42/512-908 

Gyermekmosoly 

Tagintézmény 

Szöllősi Katalin Nyíregyháza, 

Május 1 tér 3. 

etelkoziovi@gmail.com 42/512-901 

Gyöngyszem 

Tagintézmény 

Varga Istvánné Nyíregyháza 

Krúdy Gy. u.27. 

krudy.ovi@gmail.com 42/512-907 

Homokvár 

Tagintézmény 

Tamás Andrea Nyíregyháza 

Homok sor 15. 

ferenc.ovoda@gmail.com 42/512-906 

Kerekerdő 

Tagintézmény 

Kovács Andrea Nyíregyháza,  

Sóstói u. 31. 

kerekerdotagovi@gmail.com 42/512-903 

Napsugár 

Tagintézmény 

Karaffáné Orosz 

Lívia 

Nyíregyháza 

Stadion u. 32/a 

napsugartagovi@gmail.com 42/512-905 

 

Nyitnikék 

Tagintézmény 

Góráné Barna 

Erzsébet 

4481.Sóstóhegy 

Kertész u. 15. 

nyitnikek@netra.hu 42/512-904 

A gyermekek nevelése során igénybe vehető szakemberek 

 

  Egységes Pedagógiai Szakszolgálat: Veressné Kovács Éva 42/512-850 

  Család – és Gyermekjóléti Központ:  42/401-652 

  Óvodapszichológus :  Szatvári Eszter 

  Gyógypedagógus:   Szabóné Béni Zsuzsa 

  Logopédus  :   Polonkai Adrienn  (Tas  u.) 

  Konduktor: Tóth Enikő 

Az intézmény alapítványa: „Eszterlánc alapítvány”  

Az Eszterlánc Északi Óvoda alapítványának számlaszáma:  

10104459-59686053-00000004 

Az intézmény alapítványának elnöke: Tenkéné  Melegh Ildikó 
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3. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉNEK RENDJE  
 

 Pedagógiai adminisztrációs feladatok az intézményben, tagóvodákban, telephelyen,  

- csoportokban  
 

 OSAP statisztikai jelentés  

  KIR jelentés  

  Óvodai törzskönyv vezetése  

  Nevelési év beszámolója  

  SZMSZ aktualizálása  

  Házirend aktualizálása  

  Minőségi működéssel kapcsolatos adminisztráció  

  Éves munkaterv elkészítése 

  Továbbképzési Program (pedagógus) elkészítése  

  Beiskolázási Terv (pedagógus) elkészítése  

  Önértékelési terv elkészítése  

  Felvételi előjegyzési napló vezetése  

  Felvételi és mulasztási napló vezetése  

 

 A nevelési év rendje  

A nevelési év 2020. szeptember 01. – 2021. augusztus 31-ig tart.  

 

 Az óvoda nyitvatartási ideje  
 

A foglalkozásokat a szülők nagyobb többségi igényeinek megfelelően szervezzük meg, eleget 

téve a gyermek napközbeni ellátásával kapcsolatos feladatoknak, ennek megfelelően a 

feladatok ellátásához igénybe vehető heti időkeret, a fenntartó által engedélyezett: 55 óra.  

Az intézmény óvodái hétköznapokon 6,30 órától 17,30 óráig tartanak nyitva.  

A napi nyitva tartási idő: 11 óra. 

 Óvodai szünetek időpontja  

A nyári időszak alatt ( 4 hét )  az óvodai ellátás biztosított minden óvodai ellátást igénylő 

szülő gyermekének (felmérés alapján) a társóvodákban.  

A zárva tartás várható időpontjáról 2021. február 15-ig értesítjük a szülőket.  
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 Nevelés nélküli munkanapok  

Az öt igénybe vehető nevelés nélküli munkanapból két napot 2020. december végéig, három 

napot 2021. június végéig tervezünk, melyet továbbképzésre, nevelési értekezletekre 

kívánunk felhasználni.  

Ezen idő alatt az igénylő szülőknek ügyeletes óvodákban biztosítjuk a gyermekek ellátását. 

Az ügyeletes óvoda kijelöléséről hét nappal előbb tájékoztatjuk a szülőket.  

 

 Nyílt napok  

Az intézmény tagóvodáiban szervezendő nyílt napokat 2021. január – március időszakra 

tervezzük, amennyiben a járványügyi helyzet megengedi. Erről az intézmények szülői 

értekezleten tájékoztatják a szülőket.  

Az egyéb csoportszintű nyílt napokat a tagóvodák munkaterve részletesen tartalmazza. 

 

 A tevékenységek rendje  

Az új gyermekek óvodába fogadása, beszoktatása 2020.. szeptember 01-től folyamatosan és 

fokozatosan történik. A készség- és képességfejlesztő foglalkozásokat minden csoportban 

2020. szeptember 01-től 2021. május 31-ig tartjuk.  

A nyári hónapok ideje alatt szabadidős tervezett, szervezett tevékenységeket szervezünk a 

gyermekeknek 2021. 08. 31-ig. 

 

 Az óvodák napirendje  

Az óvodában a napirendet úgy alakítjuk ki, hogy a szülők – a házirendben meghatározottak 

szerint – gyermeküket az óvodai tevékenység zavarása nélkül behozhatják, ill. hazavihetik. A 

szülők délután folyamatosan vihetik haza gyermeküket igényeik szerint.  

Az intézménynek a szülők írásbeli nyilatkozatát be kell szerezni minden olyan óvodai 

döntéshez, amelyben a szülőre fizetési kötelezettség hárul: pl. közösen tervezett kirándulások, 

színházlátogatás szervezése, stb.  

 

 Fakultatív hit- és vallásoktatás  

Intézményünk tagóvodáiban felmérjük a szülők igényét – melyről írásban nyilatkoznak - a 

fakultatív hit- és vallásoktatás iránt, melyhez a napirendben biztosítjuk a megfelelő helyet és 

időt az érdeklődők számára.  
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 Biztonsági előírások a pandémiás időszakban 

A biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtése a munkáltató feladata. A szükséges 

védőintézkedéseket a kockázatok felmérését és értékelését követően, azok figyelembe 

vételével kell meghozni. 

Az óvodai munkahelyen a következő biztonsági előírásokat kell betartaniuk a 

munkavállalóknak a pandémiás időszakban: 

 

 az elsődleges és a legfontosabb megelőző intézkedés, hogy az intézményekbe 

kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek és dolgozó mehet be (ennek 

fokozott betartására hívják fel a szülők és a munkavállalók figyelmét is), 

 a gyermekeknek kiemelt fontossággal kell megtanítani az úgynevezett köhögési 

etikettet: papír zsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, a használt zsebkendőt 

ki kell dobni, majd kezet kell mosni. Javaslat továbbá, hogy a köhögési etikett magas 

szintű betarthatósága érdekében minden csoportban gondoskodjanak a megfelelő 

mennyiségű papír zsebkendő folyamatos biztosításáról. 

 fokozottan ügyeljenek arra, hogy az óvodába érkezéskor, foglalkozások, étkezések 

előtt és után minden gyermek alaposan mosson kezet, 

 megfelelő munkaszervezéssel csökkenteni kell a munkahelyi kontaktusok számát, 

 szüneteltetni kell zárt helyiségben a sok ember részvételével zajló események (pl.: 

értekezletek, ünnepségek) lebonyolítását, 

 külső partnerek fogadása csak a legszükségesebb esetekben történjen, 

 a takarítások gyakoriságának növelése, 

 a kézhigiéné feltételeinek biztosítása, 

 biztonságos hulladék elhelyezés, 

 szájmaszkok biztosítása azoknak, akiknél légúti tünetek jelentkeznek a 

munkahelyen, 

 javasolt a zárt helyiségek gyakori szellőztetése, a megfelelő légcsere biztosítása, 

 kiemelt figyelmet kell fordítani a tömegközlekedési eszközök használatának 

elkerülésére, 

 a továbbképzéseken, szakmai és tanulmányi utakon való részvételt korlátozni kell. 
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4. A GYERMEKEK LÉTSZÁM ADATAI  
 

A köznevelésről szóló 2011. CXC. tv. 4. melléklete alapján az óvodába, egy csoportba 25 fő a 

maximálisan felvehető létszám. Az óvodai csoportra megállapított maximális létszám a 

nevelési év indításánál a fenntartó engedélyével legfeljebb húsz százalékkal átléphető, 

továbbá függetlenül az indított csoportok számától, akkor is, ha a nevelési év során az új 

gyermek átvétele, felvétele miatt indokolt. [Nkt. 25. § (7)]  

Vannak óvodák, ahol a túljelentkezés miatt ( iskolák, bölcsőde közelsége, sűrűn lakott körzet, 

szülői elégedettség ) kellett megkérni az engedélyt.  

Ebben a nevelési évben  47/26 csoportra kértük meg a maximális létszám átlépésének 

engedélyét. 

A csoportok férőhely számát befolyásolja a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 2. sz. 

melléklete - A nevelési-oktatási intézmények kötelező (minimális) eszközeiről és 

felszereléseiről, mely szerint az egy gyermekre jutó m2-t úgy kell számítani, hogy az két m2 

legyen. Ezt az Alapító okirat tartalmazza.  

 

A Sajátos nevelési igényű gyermekek esetében (SNI) fogyatékosságtól függően kettő 

(beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, megismerő funkciók vagy a viselkedés 

fejlődésének tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű, beilleszkedési, 

tanulási, magatartási nehézséggel küzd), vagy három (testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi 

fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos) a szorzó.  

Az SNI gyermekek száma 17 fő, ebből  

 12 fő szorzója 2;  

 5 fő szorzója 3,  
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óvoda neve 

csopor-

tok 

száma 

férőhely 

beírt 

gyermek-

létszám 

ebből 

SNI-vel 

növelt 

tényleges 

létszám 

feltöltöttség 

bejáró HH HHH BTM 
SNI 

2 

SNI 

3 
  

Székhely 6 180 168 11 - - - - - 168 93% 

Gyermek 

mosoly 
5 140 105 1 6 4 - 1 2 110 75% 

Homokvár 5 
140 

 
95 5 - - - 2 - 97 67% 

Gyöngyszem 6 180 154 - - - - 2 - 156 85% 

Csillagszem 4 120 113 7 - 1 - 4 - 117 94% 

Nyitnikék 5 150 139 - - - 1 1 - 140 92% 

Kerekerdő 8 224 141 12 2 3 - 3 - 144 62% 

Napsugár 6 168 106 7 1 1 - - 1 108 63% 

Állomás 2 40 30 4 2 4 - 1  31 75% 

 

összesen 
47 1342 1051 47 11 13    1071 78% 

 

 

Sajátos nevelési igényű gyermekek esetében fogyatékosságtól függően kettő 

(beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, megismerő funkciók vagy a viselkedés 

fejlődésének tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű, beilleszkedési, 

tanulási, magatartási nehézséggel küzd), vagy három (testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi 

fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos) a szorzó.)  

HH - hátrányos helyzetű  

HHH - halmozottan hátrányos helyzetű  

BTM – beilleszkedési, tanulási, magatartási problémával küzdő 

SNI 2 - sajátos nevelési igényű gyermek kettő főnek számít  

SNI 3 - sajátos nevelési igényű gyermek három főnek számít 
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4.1. Az óvodába járó gyerekek életkor szerinti összetétele  
 

 

Óvoda 
gyermekek 

száma 
3 év alatti 3 éves 4 éves 5 éves 6 éves 7 éves 

Székhely 168 15 46 45 58 10 - 

Állomás u. 30 - 6 13 7 2 2 

Gyermekmosoly 105 9 20 14 22 5 3 

Homokvár 95 4 22 30 26 13 - 

Gyöngyszem 154 - 32 37 54 60 2 

Csillagszem 113 8 24 35 26 18 2 

Nyitnikék 139 35 19 18 36 28 2 

Kerekerdő 141 3 29 32 43 34 - 

Napsugár 106 - 24 23 40 17 1 

Összesen 1051 74 222 247 312 187 12 
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óvoda neve 

intézmény 

vezető 

 

óvoda-

pedagógus 

ebből 

helyettes 

gyógyped. 

óv.pszich. 

konduktor 

 

pedagógus 

összesen 
dajka 

pedagógiai 

asszisztens 

óvoda-

titkár 
udvaros 

gazdasági 

dolgozó 

összes 

dolgozó 

Székhely 1 
12 

2 helyettes 

1 

pszichológus 
13 6 2 2 1 6 31 

Gyermekmosoly  10 
1 

gyógyped. 
11 5 1 - 0,5 - 17,5 

Homokvár  10 - 10 5 1 - 0,5 - 16,5 

Gyöngyszem  12 - 12 6 2 - 0,5 - 20,5 

Csillagszem 
 

8 

1 helyettes 
- 8 4 2 - 0,5 - 14,5 

Nyitnikék  10  9 5 1 1 0.5 - 17,5 

Kerekerdő  16 - 16 8 3 - 0,5 - 27,5 

Napsugár  12 
1 

konduktor 
13 6 2 - 0.5 - 21.5 

Állomás u.  4 - 4 2 - - 0,5 - 6,5 

Összesen 1 94 3 96 47 14 3 5 6 173 

 

 

 

5. HUMÁNERŐFORRÁS, DOLGOZÓI ADATOK, MUNKASZERVEZÉS  
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Óvodapedagógusok fokozatba sorolása: 

 
óvodapedagógus fő 

 gyakornok Ped. I. Ped. II. Mester 

 14 62 11 3 

Az Eszterlánc Északi Óvoda Pedagógiai Programja szerinti a csoportfoglalkozások, a 

tevékenységek szervezését és (egész óvodai életet magában foglaló) vezetését kötelező órában 

(heti 32 óra) kell letölteni a csoportokban. A munkaidő fennmaradó részében, legfeljebb négy 

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

munkájában való részvétel, gyakornokok segítése, mentori feladatok ellátása, továbbá eseti 

helyettesítés rendelhető el az óvodapedagógus számára. (Nkt. 62.§ (8) bek.)  

A nevelőmunkával összefüggő egyéb feladatok végrehajtása óvodán belül és óvodán kívül 

teljesíthető, a megjelölt rendszerességgel le nem kötött munkaidőként figyelembe vehető 

időkeretben. 

 

 Mentor feladatok ellátása 

Óvodánk továbbra is részt vesz a Nyíregyházi Egyetem óvodapedagógus szakos hallgatóinak 

gyakorlati felkészítésében. A mentor óvónők az egyetem útmutatásai alapján végzik 

feladataikat, mely rendszeres felkészülést, folyamatos tájékozódást, elméleti ismereteik  

bővítését igényli. 

Óvoda Gyakornokok mentor óvónő neve 

   

Tas Molnár Fanni Feketéné Nagy Julianna 

Nyitnikék 

Kulcsár Fanni 

Joóné Képes Beáta Borsi Barbara 

Kállai Nóra 

Gyermekmosoly 

Csoma Lilla Máténé Imrik Zsuzsa 

Harai Eszter Feketéné Nagy Julianna 

Kovácsné Kocsis Ildikó Bartha Klára 

Kerekerdő Rostás Xénia Kovács Andrea 

Napsugár 
Paronai Eszter Misákné Literáti Andrea 

Horváth Mária Rácz Anikó 

Homokvár 
Franczel Zita Lucza Sándorné 

Ilyés Anikó Csontos Edit 

Gyöngyszem 
Bakai Bianka Molnár Éva 

Hegyi-Sinyi Daniella Bodnárné Teschmayer Tímea 
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 Továbbképzéseken való részvétel 

 

Az intézmény 2020-as  Beiskolázási tervében meghatározottak alapján történnek a 

továbbképzéseken való részvételek. A kialakult járványügyi helyzet miatt preferáljuk az 

online oktatási formát, illetve a képző intézmények is erre az oktatási formára térnek át 

legtöbbször. A megszerzett ismeretek beépülnek a mindennapok nevelési gyakorlatába, 

segítve ezzel szakmai munkánk magasabb szinten történő megvalósítását. 

 

 Neveléssel-oktatással lekötött munkaidő 

 

intézmény 
intézmény 

vezető 

intézmény 

vezető 

helyettes 

tagintézmény 

vezető 

feladattal 

megbízott 

óvoda 

pszichológus 

 

gyógy-

pedagógus 
konduktor 

Székhely 0 20 +20   22   

Gyermekmosoly   24   26  

Homokvár   24     

Gyöngyszem   24     

Csillagszem  20 24     

Nyitnikék   24     

Kerekerdő   24     

Napsugár   24    21 

Állomás u.    32    

 

 A pedagógusok munkafeltételei  

A pedagógusok munkafeltételei megfelelőek.  

A munkafeltételekkel kapcsolatos nevelési évre vonatkozó konkrét feladataink:  

 A védőruha, munkacipő mindennapos használata az előírásoknak megfelelően.  

 

 A meglévő eszközök állagmegóvása, balesetmentes működés megszervezése 

naponta.  

 A szabályzatokban foglaltak betartása és betartatása (SZMSZ, Házirend, 

Tűzvédelmi és munkavédelmi előírások, közétkeztetésre előírt szabályok 

HACCP)  
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 Közalkalmazotti jogviszonnyal kapcsolatos feladatok  

  Munkaköri leírások aktualizálása az új nevelési évre. Határidő: 2020.10. 30.  

 Közalkalmazotti alapnyilvántartás áttekintése, a szükséges módosítások 

megtétele. Határidő: 2020. 10.30. 

 A közalkalmazottak egyéb juttatásaira, kedvezményeire vonatkozó szabályozás 

felülvizsgálata. Határidő: 2020. 10. 30.  

 A munka szervezése  

 A feladatokat jelen munkatervben meghatározottak figyelembevételével kell 

elvégezni, mely személyekre lebontva elkészült.  

 A dolgozók munkáját a havi munkaidő-nyilvántartás alapján kell nyomon 

követni. 

 A havi időkeret szerinti munkavégzés dokumentálásának ellenőrzése a tagóvoda 

vezetők feladata,.  

 A munkaidő beosztásokat az intézményvezetőnél és a tagóvoda vezetőknél lehet 

megtekinteni, de az éves munkatervet az intézmény honlapján is megtekinthetik.. 

 

 Munkaidő beosztás  

Az intézményvezető és helyettesei felváltva tartózkodnak az intézmény épületében a 

nyitvatartási időben, 8 – 16 óráig.  

A tagóvodákban a tagóvoda vezetők és azok helyettesei is felváltva tartózkodnak az 

épületben a nyitvatartási idő alatt. Fogadóórát minden héten a kijelölt napon tartanak. 

Az intézmény vezetője és helyettesei, illetve az tagóvodák vezetői gondoskodnak arról, 

hogy akadályoztatásuk esetén a vezetői feladatokat a megbízott pedagógus lássa el. 

Az óvodapedagógusok a munkarend szerinti időben dolgoznak.  

A munkaidő beosztást a tagóvoda vezetők készítik el, az intézményvezető jóváhagyásával 

lép életbe szeptember 01-től. 

 

 Ügyeleti beosztás 

Valamennyi óvodában biztosítjuk az ügyeletet, melynek beosztását a tagintézmények 

munkaterve tartalmazza. 

 reggel:  6.30-7.00 óráig,  

 délután:  17-17.30 óráig 



Eszterlánc Északi Óvoda – Éves munkaterv 2020/2021 

17 
 

 

5.1. Munkarend 

Székhely ( Tas u. 1-3. ) 

 
NÉV HETI MUNKAIDŐ 

 
munka 

idő 

kötelező 

óra 

óra- 

kedv. 
hétfő kedd szerda csütörtök péntek 

INTÉZMÉNYVEZETŐ         

Szikszainé Kiss Edit 40 0 32 8-16 8-16 8-16 8-16 8-16 

CSOPORT ÓVODAPEDAGÓGUSOK 
DAJKA 

 
        

Napocska Bodnár Mihályné  40 32 0 7 -13.30 7-13.30 7-13.30 7-13.30 7-13 

 Kópisné Bacskai Judit  40 32 0 10.30-17 10.30-17 10.30-17 10.30-17 11-17 

  Davida Zsuzsanna 40 40 0 10-18 10-18 10-18 10-18 10-18 

Nyuszi Pásztorné Tamás Csilla ivh.  40 20 12 7 -11 7 -11 7 -11 7 -11 7 -11 

 Koncz Olivia  40 32 0 10.30-17 10.30-17 10.30-17 10.30-17 11-17 

  
 

Kiss Katalin 
40 40 0 6-14 6-14 6-14 6-14 6-14 

Bambi Resánné Bagdi Éva  40 32 0 10.30-17 10.30-17 10.30-17 10.30-17 11-17 

 Szabó Krisztina  40 32 0 7 -13.30 7 -13.30 7 -13.30 7 -13.30 7 -13 

  Jenei Beáta 40 40 0 6-14 6-14 6-14 6-14 6-14 

Mókus Tenkéné Melegh Ildikó  40 32 0 7 -13.30 7 -13.30 7 -13.30 7 -13.30 7 -13 

 Mártonné Gorzsás Renáta  40 32 0 10.30-17 10.30-17 10.30-17 10.30-17 11-17 

  Jasku Mihályné 40 40 0 10-18 10-18 10-18 10-18 10-18 

Katica Feketéné N. Julianna ivh  40 20 12 12.-16 12-16 12-16 12-16 12-16 

 Molnár Fanni  40 26 6 7 -13.30 7 -13.30 7 -13.30 7 -13.30 7 -13 

  Vaskó Jánosné 40 40 0 6-14 6-14 6-14 6-14 6-14 

Méhecske Galambos Beatrix  40 32 0 7 -13.30 7 -13.30 7 -13.30 7 -13.30 7 -13 

 Mányik Tiborné (mb)     10.30-17 10.30-17 10.30-17 10.30-17 11-17 

  Soós Gizella 40 40 0 10-18 10-18 10-18 10-18 10-18 

 

  



Eszterlánc Északi Óvoda – Éves munkaterv 2020/2021 

18 
 

 

 

Eszterlánc Északi Óvoda Állomás úti Telephely  

(Posta u. 2.) 

 

 

  

NÉV HETI MUNKAIDŐ 

 
munka 

idő 

kötelező 

óra 

óra- 

kedv. 
hétfő kedd szerda csütörtök péntek 

Feladattal megbízott         

Ponkházi Erzsébet Zsuzsanna 40 32 0 10.30-17 10.30-17 10.30-17 10.30-17 11-17 

CSOPORT ÓVODAPEDAGÓGUSOK 
DAJKA 

 
        

Napsugár Kirilla Rita  40 32 0 10.30-17 10.30-17 10.30-17 10.30-17 11-17 

 Mányik Miklósné  40 32 0 6.30 -13 6.30 -13 6.30 -13 6.30 -13 
6.30 -

12.30 

  Kardos Kitti 40 40 0 10-18 10-18 10-18 10-18 
10-18 

 

Kisrigó Garai Róbertné  40 32 0 7-13.30 7-13.30 7-13.30 7-13.30 7-13 

 Ponkházi Erzsébet Zsuzsanna          

  Magyar Anikó 40 40 0 6-14 6-14 6-14 6-14 6-14 
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Nyitnikék Tagintézmény (Kertész u.15. ) 

 
NÉV HETI MUNKAIDŐ 

 
munka 

idő 

kötelező 

óra 

óra- 

kedv. 
hétfő kedd szerda csütörtök péntek 

Tagintézmény vezető         

Góráné Barna Erzsébet 40 24 8 7-12 
11.30-

16.30 

11.30-

16.30 
7.30-12 7.30-12 

CSOPORT ÓVODAPEDAGÓGUSOK 
DAJKA 

 
        

Katica Góráné Barna Erzsébet  40 24 8 7-12 
11.30-

16.30 

11.30-

16.30 
7.30-12 7.30-12 

 Nácán Hegyes Adrienn  40 32 0 7 -13.30 7-13.30 7-13.30 7-13.30 7-13 

  Tomku Lászlóné 40 40 0 10-18 10-18 10-18 10-18 10-18 

Mókuska Kulcsár Fanni  40 26 6 7 -13.30 7-13.30 7-13.30 7-13.30 7-13 

 Csányiné Szabó Mónika  40 32 0 10.30-17 10.30-17 10.30-17 10.30-17 11-17 

  Mák Ferencné 40 40 0 6-14 6-14 6-14 6-14 6-14 

Pillangó Béres Fanni  40 32 0 10.30-17 10.30-17 10.30-17 10.30-17 11-17 

 
Valóczkiné Asztalos 

Magdolna 
 40 32 0 7 -13.30 7-13.30 7-13.30 7-13.30 7-13 

  Madácsi Zsoltné 40 32 0 10-18 10-18 10-18 10-18 10-18 

Süni Joóné Képes Beáta  40 32 0 7 -13.30 7-13.30 7-13.30 7-13.30 7-13 

 Kállai Nóra  40 26 6 10.30-17 10.30-17 10.30-17 10.30-17 11-17 

  
Gerzsenyi 

Attiláné 
40 40 0 6-14 6-14 6-14 6-14 6-14 

Méhecske Tóthné Szokolai Szilvia  40 32 0 10.30-17 10.30-17 10.30-17 10.30-17 11-17 

 Borsi Barbara  40 26 6 7 -13.30 7-13.30 7-13.30 7-13.30 7-13 

  
Riegel 

Zoltánné 
40 40 0 9-17 9-17 9-17 9-17 9-17 
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Kerekerdő Tagintézmény (Sóstói u. 31.) 

 

 
NÉV HETI MUNKAIDŐ 

 
munka 

idő 
kötelező 

óra 
óra- 

kedv. 
hétfő kedd szerda csütörtök péntek 

TAGINTÉZMÉNY-VEZETŐ         

Kovács Andrea 40 24 8 7 -12 7 -12 11-16 7 -12 7-11 

CSOPORT ÓVODAPEDAGÓGUSOK 
DAJKA 

 
        

Katica Mizsák Klaudia  40 32 0 7 -13.30 7-13.30 7-13.30 7-13.30 7-13 

 Nagyné Batta Magdona (mb)     10.30-17 7 -13.30 10.30-17 7 -13.30 11-17 

  
Soltészné Kovács 

Edit 
40 40 0 10-18 10-18 10-18 10-18 10-18 

Tulipán Balasáné 

Sebestyén Mónika (mk.vez.) 
 40 32 0 7 -13 11-17 7 -13 11-17 7 -13 

 Kozsla Attiláné  40 32 0 10.30-17 7 -13.30 10.30-17 7 -13.30 11-17 

  Hornyákné Glatz 

Veronika 
40 40 0 6-14 6-14 6-14 6-14 6-14 

Manócska Kovács Andrea  tagint.vez.  40 24 8 7 -12 7 -12 11-16 7 -12 7-11 

 Gyurecskó Zsuzsanna  40 32 0 10.30-17 10.30-17 7-13.30 10.30-17 11-17 

  Buga Krisztina 40 40 0 6-14 6-14 6-14 6-14 6-14 
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Nyuszi Sóvári Mária (szaktanácsadó)  40 25 7 7 -13 7 -13.30 
szaktanácsa

dói 

tevékenység 

7 -13.30 7 -13 

 Plajner Judit  40 32 0 11-17 11-17 8-16 11-17 11-17 

  Márczi Tamásné 40 40 0 10-18 10-18 10-18 10-18 10-18 

Süni Dudásné Holovenkó Erika  40 32 0 7-13.30 7 -13.30 10.30-17 7 -13.30 7-13 

 Csura Imréné (mk.vez.)  40 32 0 11 -17 11-17 7 -13 11-17 7 -13 

  Dusa Istvánné 40 40 0 10-18 10-18 10-18 10-18 10-18 

Mókus Feketéné Szalay Ildikó  40 32 0 7 -13.30 7 -13.30 7 -13.30 7 -13.30 7 -13 

           

  Sepáné Babéj 

Krisztina 
40 40 0 6-14 6-14 6-14 6-14 6-14 

Méhecske Szalma Barnabásné  40 32 0 7 -13.30 7 -13.30 7 -13.30 7 -13.30 7 -13 

 Rostás Xénia  40 32 0 10.30-17 10.30-17 10.30-17 10.30-17 11-17 

  Kléninger Adrien 40 40 0 6-14 6-14 6-14 6-14 6-14 

Tulipán 
Kárpátfalviné Varga Gabriella 

 40 32 0 7 -13.30 7 -13.30 7 -13.30 7 -13.30 7 -13 

 Frank Katalin  40 32 0 10.30-17 10.30-17 10.30-17 10.30-17 11-17 

  
Pernyákné 

Reményi Renáta 
40 40 0 10-18 10-18 10-18 10-18 10-18 
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Csillagszem Tagintézmény 

4432 Kollégium út 50-54. 

 

 

 

  

NÉV HETI MUNKAIDŐ 

 
munka 

idő 

kötelező 

óra 

óra- 

kedv. 
hétfő kedd szerda csütörtök péntek 

Tagintézmény vezető         

Kovács Tiborné 40 24 8 7
00

-12
00

 7
00

-12
00

 7
00

-12
00

 7
00

-12
00

 7
00

-11
00

 

CSOPORT ÓVODAPEDAGÓGUSOK 
DAJKA 

 
        

Mókuska Kelemenné Maklári Gyöngyi  40 20 12 12-16 12-16 12-16 12-16 12-16 

 Mátékó-Hajósi Edina  40 32 0 7
00

-13
30

 7
00

-13
30

 7
00

-13
30

 7
00

-13
30

 7
00

-13
00

 

  Kobzos Lászlóné 40 40 0 6-14 6-14 6-14 6-14 6-14 

Pillangó Kovács Tiborné  40 24 8 7
00

-12
00

 7
00

-12
00

 7
00

-12
00

 7
00

-12
00

 7
00

-11
00

 

 Bacskainé Császár Linda  40 32 0 10
30

-17
00

 10
30

-17
00

 10
30

-17
00 

10
30

-17
00

 11
00

17
00

 

  Ács Anett 40 40 0 6-14 6-14 6-14 6-14 6-14 

Csiga Oszlárné Gincsai Rita  40 32 0 7
00

-13
30

 7
00

-13
30

 7
00

-13
30

 7
00

-13
30

 7
00

-13
00

 

           

  Incze Gáborné 40 40 0 10-18 10-18 10-18 10-18 10-18 

Ficánka Fedorné Hamza Mariann  40 32 0 7
00

-13
00

 7
00

-13
00

 7
00

-13
00

 7
00

-13
00

 7
00

-13
00

 

 Bodnár Klára  40 32 0 10
30

-17
00

 10
30

-17
00

 10
30

-17
00 

10
30

-17
00

 11
00

17
00

 

  Kovács Anikó 40 40 0 10-18 10-18 10-18 10-18 10-18 
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Homokvár Tagintézmény  

(Homok sor 15. ) 

 

 

  

NÉV HETI MUNKAIDŐ 

 
munka 

idő 

kötelező 

óra 

óra- 

kedv. 
hétfő kedd szerda csütörtök péntek 

Tagintézmény vezető         

Tamás Andrea 40 24 8 7-12 7 -12 6
30

-11 7-12 6
30

-11 

CSOPORT ÓVODAPEDAGÓGUSOK 
DAJKA 

 
        

Csibe Megyesi Beáta  40 32 0 6
30

 - 13 7 -13
30 

7 -13
30

 7 -13
30

 7 -13 

 Gerő Katalin  40 32 0 11-17
30

 10-16
30

 10
30

-17 10
30

-17 11-17 

  Hokk Mariann 40 40 0 6
00

-14
00

 6
00

-14
00

 6
00

-14
00

 6
00

-14
00

 6
00

-14
00

 

Pillangó Csontos Edit  40 32 0 10
30

-17 11-17
30

 10-16
30 

10
30-

17 11-17 

 Illyés Anikó Tünde  40 26 6 7 – 12 6
30

-12
30

 7 – 12 7-12 7– 12 

  Demeter Lászlóné 40 40 0 10
00

-18
00

 10
00

-18
00

 10
00

-18
00

 10
00

-18
00

 10
00

-18
00

 

Nyuszi Lucza Sándorné  40 32 0 7 -13
30

 7 -13
30

 7 -13
30 

6
30

 - 13 7-13 

 Franczel Zita  40 26 6 7 – 12 6
30

-12
30

 7 – 12 7-12 7– 12 

  Tardi Emese 40 40 0 10
00

-18
00

 10
00

-18
00

 10
00

-18
00

 10
00

-18
00

 10
00

-18
00

 

Micimackó Tamás Andrea  40 24 8 7-12 7 -12 6
30

-11 7-12 6
30

-11 

 Révész Beatrix  40 32 0 10-16
30

 10
30

-17 11-17
30

 10-16
30

 11-17 

  Besenyei Ibolya 40 40 0 6
00

-14
00

 6
00

-14 6
00

-14 6
00

-14 6
00

-14 

Katica Németh Béláné  40 32 0 10
30

-17 10
30-

17 11-17
 

10-16
30

 11-17 

 Bolek Dóra  40 32 0 6
30

 - 13 7 -13
30

 7 -13
30

 7 -13
30

 7 -13 

  Mező Tiborné 40 40 0 10
00

-18 10
00

-18 10
00

-18 10
00

-18 10
00

-18 
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 Gyöngyszem Tagintézmény 

               (Krúdy Gyula utca 27.) 

 

 

 
NÉV HETI MUNKAIDŐ 

 
munka 

idő 

kötelező 

óra 

óra- 

kedv. 
hétfő kedd szerda csütörtök péntek 

Tagintézmény vezető         

Varga Istvánné 40 24 8 
11.30-

16.30 
7-12 7-12 12-16.30 7.30-12 

CSOPORT 
ÓVODAPEDAGÓGUSO

K 

DAJKA 

 
        

Pillangó Varga Istvánné  40 24 8 
11.30-

16.30 
7-12 7-12 12-16.30 7.30-12 

 Kuknyó-Bátori Brigitta  40 32 0 7 -13.30 10.30-17 10.30-17 7 -13.30 11-17 

  Németh Istvánné 40 40  6-14 6-14 6-14 6-14 6-14 

Nyuszi Gráf Mihályné  40 32 0 10.30-17 10.30-17 7 -13.30 7 -13.30 7-13 

 Hegyi-Sinyi Daniella  40 26 6 7-12 7-12 11-17 12-17 12-17 

  Nagy Zoltánné 40 40  10-18 10-18 10-18 10-18 10-18 

Katica Molnár Éva  40 32 0 10.30-17 10.30-17 10.30-17 10.30-17 11-17 

 Élesné Varga Brigitta  40 32 0 7 -13.30 7 -13.30 7 -13.30 7 -13.30 7-13 

  Dalanics Regina 40 40  6-14 6-14 6-14 6-14 6-14 

 

Maci 

Bodnárné Teschmayer 

Timea 
 40 32 0 7 -13.30 7 -13.30 7 -13.30 7 -13.30 7-13 

 Bakai Bianka  40 26 6 10.30-17 10.30-17 10.30-17 10.30-17 11-17 

  
Komlósi 

Sándorné 
40 40  10-18 10-18 10-18 10-18 10-18 

Kacsa Szokol Katalin  40 32 0 7 -13.30 7 -13.30 7 -13.30 7 -13.30 11-17 

 Pápai Ilona  40 32 0 10.30-17 10.30-17 10.30-17 10.30-17 11-17 

  Várföldi Angéla 40 40  6-14 6-14 6-14 6-14 6-14 

Elefánt Király Tiborné  40 32 0 7 -13.30 7 -13.30 7 -13.30 7 -13.30 11-17 

 Négyesiné Hajnal Anita  40 32 0 10.30-17 10.30-17 10.30-17 10.30-17 11-17 

  Németh Lászlóné 40 40  10-18 10-18 10-18 10-18 10-18 
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Napsugár Tagintézmény (Stadion u.32/a. ) 

NÉV HETI MUNKAIDŐ 

 
munka 

idő 

kötelező 

óra 

óra- 

kedv. 
hétfő kedd szerda csütörtök péntek 

Tagintézmény vezető         

Karaffáné Orosz Lívia 40 24 8 11.30-

16.30 

11.30-

16.30 

11.30-

16.30 
11.30-16 12-16.30 

CSOPORT ÓVODAPEDAGÓGUSOK 
DAJKA 

 
        

Süni Kisné Molnár Sarolta  40 32 0 7-13.30 7-13.30 7-13.30 7-13.30 7-13 

 Nyári-Resán Boglárka  40 32 0 10.30-17 10.30-17 10.30-17 10.30-17 11-17 

  
Szilágyiné Árnyas 

Szilvia 
40 40 0 6-14 6-14 6-14 6-14 6-14 

Huncutka Paronai Eszter  40 26 6 12-17 12-17 11-17 12-17 12-17 

 Madainé Imre Judit  40 32 0 7-13.30 7-13.30 7-13.30 7-13.30 7-13 

  Sipos Tamásné 40 40 0 10-18 10-18 10-18 10-18 10-18 

Hétszinvirág Rácz Anikó  40 32 0 7-13.30 7-13.30 7-13.30 7-13.30 7-13 

 Hován Andrea  40 32 0 10.30-17 10.30-17 10.30-17 10.30-17 11-17 

  

Koczkáné 

Malakuczi 

Melinda 

40 40 0 6-14 6-14 6-14 6-14 6-14 

Napocska Karaffáné Orosz Lívia  40 24 8 
11.30-

16.30 

11.30-

16.30 

11.30-

16.30 
11.30-16 12-16.30 

 Horváth Mária  40 26 6 12-17 12-17 11-17 12-17 12-17 

  Ortutay Marina 40 40 0 10-18 10-18 10-18 10-18 10-18 

Katica 
Románné Pokrovenszki 

Anikó 
 40 32 0 10.30-17 10.30-17 10.30-17 10.30-17 11-17 

 Mester Jánosné  40 32 0 7-13.30 7-13.30 7-13.30 7-13.30 7-13 

  Gajdos Zita 40 40 0 6-14 6-14 6-14 6-14 6-14 

Nyuszi Misákné Literáti Andrea  40 32 0 7-13.30 7-13.30 7-13.30 7-13.30 7-13 

 Rácz Csaba  40 32 0 10.30-17 10.30-17 10.30-17 10.30-17 11-17 

  
Krakomperger 

Lászlóné 
40 40 0 10-18 10-18 10-18 10-18 10-18 
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Gyermekmosoly Tagintézmény (Május 1 tér 3.) 

NÉV HETI MUNKAIDŐ 

 
munka 

idő 

kötelező 

óra 

óra- 

kedv. 
hétfő kedd szerda csütörtök péntek 

Tagintézmény vezető         

Szőllősi Katalin 40 24 8 7.30– 

12.30 

7.30– 

12.30 

7.30– 

12.30 
7.30– 12.30 

7.30– 

12.30 

CSOPORT ÓVODAPEDAGÓGUSOK 
DAJKA 

 
        

Micimackó Csoma Lilla  40 26 6 7 -13.30 7-13.30 7-13.30 7-13.30 7-13 

 Máténé Imrik Zsuzsanna  40 32 0 10.30-17 10.30-17 10.30-17 10.30-17 11-17 

  
Puskásné Liszka 

Erzsébet 
40 40 0 10-18 10-18 10-18 10-18 10-18 

Süni Harai Eszter  40 26 6 10.30-17 10.30-17 10.30-17 10.30-17 11-17 

 Szőllősi Katalin (int. vez.)  40 24 8 7.30– 

12.30 

7.30– 

12.30 

7.30– 

12.30 
7.30– 12.30 

7.30– 

12.30 

  Bolytos Józsefné 40 40 0 6-14 6-14 6-14 6-14 6-14 

Pillangó Harsányi Zoltánné  40 32 0 10.30-17 10.30-17 10.30-17 10.30-17 11-17 

 Péterné Labant Andrea  40 32 0 7 -13.30 7 -13.30 7 -13.30 7 -13.30 7 -13 

  
Mészárosné 

Harmati Erzsébet 
40 40 0 6-14 6-14 6-14 6-14 6-14 

Katica Szigetfalvi Melinda  40 32 0 10.30-17 10.30-17 10.30-17 10.30-17 11-17 

 Turcsán Anikó  40 26 6 10.30-17 10.30-17 10.30-17 10.30-17 11-17 

  Radnai Zoltánné 40 40 0 10-18 10-18 10-18 10-18 10-18 

Csibe Bíró Csabáné  40 32 0 10.30-17 10.30-17 10.30-17 10.30-17 11-17 

 Kovácsné Kocsis Ildikó  40 26 6 7 -13.30 7 -13.30 7 -13.30 7 -13.30 7 -13 

  Ősz Tiborné 40 40 0 6-14 6-14 6-14 6-14 6-14 
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6. INTÉZMÉNYI PROGRAMOK  
 

 

6.1. Intézményi szintű szakmai programok  
 

helye téma bemutató/ 

előadás 

időpontja meghívottak 

köre 
Menedzser 

Praxis kft. 

oktatóterme 

Szakmai és tanügyi 

kihívások a 

köznevelés új 

rendszerében 

online előadás 

 

2020.10.06. óvodavezetők 

óvodapedagógusok 

 
 

6.2. A 2020/2021-as nevelési év ünnepei, rendezvényei  
 

 

hónap esemény 

 
szeptember  Magyar népmese napja - mesemondó verseny 

 Takarítási világnap 

 Őszi kavalkád  

 Mesemondó verseny 

 Online népmese hete programok a Múzeumfalu 

szervezésében 

 Mihály-napi mulatságok 

október 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Szüreti mulatság 

 Állatok világnapja 

 Őszi barkácsolás, tökfaragó verseny 

 Népi játékok  napja 

 Erdők hete 

 Egészségnap 

november 

 

 

 

 

 

 

 Márton napi néphagyományok megismertetése 

 Bábszínház (óvónők előadásában) 

december  Mikulás várás a csoportokban 

 Adventi készülődés 

 Lucázás 

 Karácsonyi közös ajándékkészítés  

 Karácsonyi ünnep 

 A gyermekek karácsonyi, betlehemes játéka az óvodában 
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január  Hagyományápolás: Újévi Jókívánságok 

 A magyar kultúra napja 

 Téli örömök, téli megfigyelő séták 

 

február  Csoportonként nyílt nap szervezése  

 Farsangi mulatság 

 Télűző hagyomány: kiszebáb égetés 

 Farsangi mulatság 

 

március  Nőnap 

 Március 15-i megemlékezés az óvodában és a Kossuth téren 

 A Víz világnapja 

 Tavaszváró „Így tedd rá!” táncház 

április  Hagyományápolás,- húsvéti ételek, hímestojás készítése, 

húsvéti locsolkodás 

 Nyuszi-futás  

 A Föld napja  

  „Hello Nyíregyháza” rendezvényén való részvétel  

 A tánc világnapja 

május 

 

 

 

 

 

 Májusfa öltöztetés, piknikezés 

 Anyák-napja 

 Madarak Fák napja  

 Ovilimpia 

 Gyermeknapi rendezvények 

Június  Környezetvédelmi világnap 

 Évzáró műsorok, ballagás 

 Apák-napja 

 Családi nap 

Július-augusztus  nyári napfürdőzés, tusolás, pancsolás,  

 kerékpár és gyalogtúra a Sóstói erdőben 

 labdajátékok, homokvárépítő verseny,  

 rajzolás krétával a betonra, vízzel a homokba 

 
Az egyéb ünnepeket és rendezvényeket a tagóvodák helyi munkaterve tartalmazza. 
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6.3. Szakmai munkaközösségek 
 

 

Óvoda munkaközösség megnevezése 
vezetője 

 

Székhely 

Egészségfejlesztés munkaközösség - 

Labdajátékok, mozgásos játékok 

munkaközössége 

Mártonné Gorzsás Renáta 

 

Csillagszem 
Képességfejlesztő játéktár készítő 

munkaközösség 

Fedorné Hamza Mariann 

Kerekerdő 

„Így tedd rá!” munkaközösség Balasáné Sebestyén Mónika 

Anyanyelvi beszédfejlesztés 

kisgyermekkorban munkaközösség 

Csura Imréné 

Napsugár 
Boldogságóra munkaközösség Madainé Imre Judit 

 

Gyermekmosoly 

Óvoda-iskola közötti átmenet szakmai 

munkaközösség 

Garai Róbertné 

Pályakezdők szakmai munkaközössége Máténé Imrik Zsuzsanna 

Homokvár 
A „Még zöldebb óvodáért” 

környezetvédelmi munkaközösség 

Gerő Katalin 

Gyöngyszem 
Boldogságóra munkaközössége Pápai Ilona 

Mentori munkaközösség Varga Istvánné 

 
A szakmai munkaközösségek éves munkatervét az 1.sz. mellélet tartalmazza 

 

 

 

 

 A

l

k

a

l

m

a

z

o

t

t

i

 

é
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6.4. Értekezletek  
 

 

 Tagintézmény-vezetői értekezlet 

 

feladat/tevékenység felelős határidő 

Aktuális feladatok megbeszélése, 

tájékoztatás az óvodákat érintő 

eseményekről, programokról 

 

 

intézményvezető 

 

minden hónap második 

hete 

 

 Nevelőtestületi értekezlet 

 

Feladat/tevékenység Felelős határidő 

Éves munkaterv véglegesítése 

és elfogadása  

Aktuális kérdések  

intézményvezető 2020.09.25. 

Éves munka értékelése a 

tagintézmény-vezetőkkel 

intézményvezető 2021.05.31. 

 

 Alkalmazotti értekezlet 

 

Feladat/tevékenység Felelős határidő 

A nevelési év indításával  

kapcsolatos feladatok 

megbeszélése 

intézményvezető 2020.09.02. 

Tűz és munkavédelmi oktatás Bárdosné Cseh Orsolya 

munkavédelmi megbízott 

2020.09. 21. 

Ünnepekre, rendezvényekre 

való előkészületek 

megbeszélése 

intézményvezető 2020.10.12. 

Nyári munkaidő beosztás 

megbeszélése 

intézményvezető 2021.06.07. 

 

 Szülői értekezlet 

 

A nevelési év folyamán általában 2 szülői értekezleteket tartunk, melynek pontos időpontját a 

csoportot vezető óvodapedagógusok jelölik ki. 

A szülői értekezletek témáit az óvodapedagógusok önállóan határozzák meg, annak megfelelően, 

hogy az adott gyermekcsoportok, milyen életkori és egyéni sajátosságokkal rendelkeznek. Az 

aktualitásokra, (törvényi változásokra, szabályzatok módosítására) problémahelyzetekre, családi, 

szülői programokra ezeken az értekezleteken nagy hangsúlyt fektetünk.  

r

t

e

k

e

z

l

e

t 

 



Eszterlánc Északi Óvoda – Éves munkaterv 2020/2021 

31 
 

 

 Szülői szervezet értekezletei 

 

Feladat/tevékenység Felelős határidő 

Tájékoztatás az óvodában 

történő változásokról, a nevelési 

év indításával kapcsolatos 

tudnivalókról 

A Szülői szervezet éves 

munkatervének elkészítése 

intézményvezető 

 

 

Szülői szervezet elnöke 

2020. szeptember első hete 

A családi nappal kapcsolatos 

feladatok megbeszélése, 

tájékoztatás a nevelési évben 

elért eredményeinkről 

intézményvezető 

 
2021. 06.14. 

 

 Nevelésnélküli munkanapok 

 

Óvoda 1 nap 2. nap 3. nap 4. nap 
5. nap 

 

Székhely 

2020.10.26. 

Szakmai nap: 

A kiemelt nevelési 

feladat gyakorlati 

megvalósíthatósága 

 

2021.01.15. 

Szakmai nap:  

Munkaközösségi 

foglalkozás 

2021.04.05. 

 

A kiemelt 

nevelési feladat 

megvalósulásán

ak tapasztalatai 

 

2021.05.07. 

 

Csapatépítő 

tréning 

2021.06.10

. 

Nevelési 

évet lezáró 

értekezlet 

Gyermekmosoly 

2020.10.22. 

 

Csoportdokumentáció

k ellenőrzése 

 

2020.12.12. 

 

Munkaközösségi 

foglalkozás 

2021.04.01. 

 

Csapatépítés 

2021.06.15. 

 

Nevelési 

évet lezáró 

értekezlet 

- 

Homokvár 

2020.10.30. 

 

E-misszió előadása, 

tervezőmunka,  

témafeldolgozás, 

programok szervezése 

2021.02.22.  

 

Újrahasznosítási 

lehetőségek az 

óvodában (új / 

régi kézműves 

technikák 

megismerése és 

alkalmazása/. 

2021.06. 

 

Óvodapedagóg

usok, dajka 

nénik 

tapasztalat 

szerző ,,túrája” 

 

- - 

Gyöngyszem 

2020.10. 30.  

 

Csapatépítő tréning 

 

2020.12.23. 

 

Dráma játékok 

2021.04.01. 

 

Egységes 

szakmai nap 

 - - 
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Óvoda 1 nap 2. nap 3. nap 4. nap 
5. nap 

 

Csillagszem 

2020. 10.22. 

 

Ismerkedés az Így 

tedd rá 

módszertanával  

 

2020.12.23.  

 

Karácsonyi 

ünnepség: a 

dolgozók és 

nyugdíjasok 

közös ünneplése 

2021.03.31. 

 

Munkaközösség

i foglalkozás  

Motoros 

képességeket és 

mozgásfejlesztő 

játékok 

megbeszélése, 

átadása 

egymásnak. 

Percepciófejles

ztő játékok 

bemutatása, 

átadása. 

2021.06.15. 

 

Tanévzáró 

értekezlet 

- 

Nyitnikék 

2021.02.19. 

 

Mérési eredmények 

elemzése, az ebből 

adódó további 

feladatok 

meghatározása 

2021.06.07.  

 

Pedagógus napi 

kirándulás, 

csapatépítő 

tréning 

- - - 

Kerekerdő 

2020. 11.02. 

 

 

Óvodai 

dokumentumok 

ellenőrzése 

 

 

2021.03.16.  

 

Kirándulás 

2021.06.14. 

 

Éves munka 

értékelése 

- - 

Napsugár 

2020.10.31 

 

Munkaközösségi 

foglalkozás 

2021.01.20. 

 

Munkaközösségi 

foglalkozás 

Betekintő 

látogatás a 

Huncutka 

csoportba 

 

2021.05.29. 

 

Csapatépítés 

küldő 

helyszínen 

2021.06. 

 

Nevelési 

évet lezáró 

értekezlet 

 

 

 

- 

Állomás u. 

2020.10.22.  

 

Óvodai 

dokumentumok, 

csoport naplók, 

felvételi és mulasztási 

naplók átnézése, 

ellenőrzése 

2021.03.16. 

 

Az érzelmi 

nevelés, 

szocializáció 

fontossága a 

gyermekek 

fejlődésében- 

család és óvoda 

együttnevelése. 

2021.06.04. 

 

Csapatépítő 

tréning 

- - 
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6.5. A Pedagógiai Program hatékony működtetése érdekében belső 

továbbképzés keretében különös hangsúlyt helyezünk 

 

 Az intézmény pedagógiai programjának, folyamatos eredményes és hatékony 

megvalósítására a törvényi előírásoknak megfelelően.  

 Az óvoda – iskola átmenet könnyítésére.  

 A szabadjátékra, és a játékból kezdeményezett tanulásszervezésre.  

 A mozgásfejlesztésre.  

 A zenei készségek-, képességek fejlesztésére.  

 az anyanyelvi nevelésre, a beszédkészség fejlesztésére, 

 A különleges bánásmódot igénylő SNI, BTM, HH, HHH, tehetséges gyermekek 

esélyegyenlőségének biztosítására.  

 A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének folyamatos szakszerű 

működtetésé-re, a gyógypedagógus (belső gondozó) segítségével, együttműködve a 

csoportos óvodapedagógusokkal.  

 Az inkluzív pedagógia - differenciált, egyéni bánásmód fejlesztésére.  

 A csoportra és az életkorra meghatározott sikerkritériumok rögzítésére a csoportnaplóban a 

mérések alapján összehasonlító elemzésre, amely alapján a következő év feladatait meg 

lehet határozni.  

 A nemzeti identitástudat, a keresztény kulturális értékek, a hazaszeretetre, a szülőföldhöz 

való kötődés erősítésére. 

 A környezettudatos magatartás megalapozására, a természeti és társadalmi környezethez 

fűződő pozitív érzelmi viszony kialakítására. 

 A kidolgozott ellenőrzési, mérési, értékelési rendszer alkalmazására, továbbfejlesztésére. 

Az eredményekről a szülők rendszeres, egyéni tájékoztatására.  

 Az intézményi önértékelési program eljárásrendjeinek és folyamatainak szakszerű, 

összehangolt működtetésére az audit tervben meghatározottak alapján, összekapcsolva a 

pedagógus-, az intézményvezető- és az intézményi önértékeléssel.  

 A csoportbeli tevékenységek szakszerű szervezésére és vezetésére.  

 Az intézményi gyermekvédelmi munka eredményes működtetésére.  

 További együttműködési lehetőségek feltárására a város általános iskoláival, intézményi 

szinten.  
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6.6. Éves részletes intézményi programterv  

 
 

 

S. 

sz Esemény Határidő Felelős 

1. 

Az óvodapedagógusok illetményváltozásának, és 

az új dolgozók munkaügyi iratainak elkészítése 

 

2020.09.03. 
intézményvezető 

általános helyettes 

2. 
Az óvodát első ízben igénybe vevő gyerekek 

nyilatkozatainak begyűjtése 

2020.09.11. óvodatitkár, 

óvodapedagógusok 

3. 

Tűz-, munka-, és balesetvédelmi oktatás 

megtartása 

 

2020.09.21. Munka és tűzvédelmi felelős 

4. 

A pedagógus életpálya modellel kapcsolatos 

feladatok áttekintése. 

 

folyamatos intézményvezető 

óvodatitkár 

5. 
A beszoktatással kapcsolatos pedagógiai munka 

ellenőrzése a csoportokban. 

folyamatos intézményvezető 

6. 
Az intézmény személyi, feltételeink biztosítása, a 

gazdasági lehetőségek figyelembevételével. 

 

folyamatosan 

intézményvezető 

8. 

SNI-s gyermekek szakvéleményeinek áttekintése, 

a hiányzó dokumentumok beszerzése 

2020.09.15. 

 

intézményvezető 

gyógypedagógus 

9. 

A közzétételi lista frissítése a változásoknak 

megfelelően 

 

folyamatos intézményvezető 

10. 

Egészségügyi alkalmassági vizsgálatok, 

tüdőszűrések érvényességének ellenőrzése, hiány 

esetén azonnali pótlása. Új dolgozók 

egészségügyi alkalmassági vizsgálaton való 

részvételének megszervezése. 

 

 

folyamatosan 

 

Óvodatitkár, 

egészségügyi felelős 

11. 

Munkaközösségek megszervezése, munkatervek 

elkészítése 

 

2020.09.7-17 

között 

folyamatosan 

munkaközösség-vezetők 

 

12. 

Étkezéstérítési kedvezményre jogosító: 

 rendszeres gyermekvédelmi határozatok 

begyűjtése, 

 3 vagy több gyermekes szülők 

összeírása, szülői nyilatkozatok,  

igazolások összeszedése, 

 Tartósan beteg gyermekek orvosi 

igazolásának bekérése 

 ingyenes étkezést igénybevevők 

nyilatkozatainak begyűjtése 

 

2020.09.18-ig 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

intézményvezető 

Óvodatitkár, 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. 
Adatszolgáltatás aktualizálása a KIR felé 2020.09.15. óvodatitkár 

 

14. 

Monitoring rendszer ellenőrzése  

( nyomvonalkövetés, kockázatelemzés ) 

folyamatos Intézményvezető 

 

 

15. 

Nevelési évet megnyitó értekezlet megtartása 2020.09.02. Intézményvezető 
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S. 

sz 
Esemény Határidő Felelős 

16. 

Szülői igényeken alapuló tehetséggondozó 

foglalkozások megszervezése, szabályzatok, éves 

munkatervek elkészítése 

 

2020.09.18. foglalkozást vezető 

óvodapedagógusok, 

intézményvezető 

tagintézmény-vezetők 

, feladattal megbízott 

intézményvezető  helyettesek 

gazdaságvezető 

17. 

Őszi kavalkád szülők részvétel nélkül a 

járványügyi veszélyhelyzetre való tekintettel 

 

2020.09.24. intézményvezető 

óvodapedagógusok 

18. 

Fogászati szűrés megszervezése 

 

2020.10.02-ig tagintézmény-vezetők 

intézményvezető  helyettesek 

 

19. 
Intézményvezetői tanfelügyeleti ellenőrzés 2021-ben várható intézményvezető 

általános helyettesek 

20.. 

Statisztikai adatszolgáltatás a KIR és a fenntartó 

felé 

2020.október intézményvezető 

óvodatitkárok 

 

21. 

A következő év bér és dologi költségvetésének 

tervezése, előkészítése 

Jubileumi jutalom tervezése 

A 2021-ben nyugdíjba készülő dolgozói igények 

felmérése, nyilatkoztatása 

 

2020.10.30-ig intézményvezető, 

tagóvoda-vezetők 

óvodatitkárok 

22. 
A normatíva mutatószámainak igényfelmérése 

 

2020.09.30. óvodatitkárok 

23. 
A dolgozók személyi anyagának áttekintése, a 

szükséges intézkedések megtétele 

2020.10.30. intézményvezető  helyettesek 

óvodatitkárok 

24. 

Csoportnaplók, felvételi és mulasztási naplók, 

egyéni fejlődési naplók ellenőrzése: 

 nevelési tervek, őszi tevékenységi 

tervek, névsorok, napi és heti rendek 

meglétének ellenőrzése. 

 gyerekek adatainak frissítése, szükséges 

adatok meglétének ellenőrzése. 

2020.10.16. 

 

 

 

 

 

 

 

intézményvezető  helyettesek 

 

 

 

 

 

 

 

26. 

Év eleji szülői értekezletek megtartása. 

 Házirend ismertetése, 

 Pedagógiai program, nevelési feladataink  

ismertetése 

 Egyéb aktualitások 

2020. szeptember 

első hete 

intézményvezető 

óvodapedagógusok 

27. 
Óvodai törzskönyv aktualizálása 2020.10.30. 

 

intézményvezető 

 

28. Portfóliók feltöltése, nyilvántartása 2020.11.25.. óvodapedagógusok 

29. 
A 2021-es normatíva igénylésének elkészítése az 

októberi statisztika alapján 

2020.11.30. intézményvezető 

 

30. 

Ellenőrzési beszámoló elkészítése, megküldése a 

fenntartónak 

2020.12.11. intézményvezető, 

gazdaságvezető 

 

31. 
A december 31-ével lejáró munkaszerződések 

meghosszabbítása 

2020.12.15. intézményvezető 

óvodatitkárok 

34. 

A továbbképzési pénz felhasználásának lezárása, 

adminisztrálása 

2020.12.23. 

 

intézményvezető, 

gazdaságvezető 

 

35. 
A téli szünet idejére az ügyelet megszervezése 2020.12.21. intézményvezető 
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S. 

sz 

Esemény 
Határidő Felelős 

36. 

Selejtezés, leltározás 2020.12.30. intézményvezető 

tagintézmény-vezetők 

leltárfelelős 

gazdaságvezető 

37. 

Az iktatókönyv lezárása, az irattárba rendezése, a 

selejtezhető dokumentumok, anyagok 

megsemmisítése 

2020.12.30. intézményvezető 

 

38. 
A gazdasági év lezárása. A várható 

pénzmaradvány felhasználásának átgondolása. 

2020.12.30. intézményvezető 

gazdaságvezető 

39. 

A minimálbér emelkedése és a soros ugrások 

miatt az átsorolások, valamint értesítők 

elkészítése. 

2021.01.11. 

 

 

intézményvezető 

általános helyettes 

 

40. 

 

 

A Pedagógus I., a Pedagógus II. fokozatba sorolás 

az érintett óvónőknél a Kormányhivatal 

engedélye alapján, a minősítési eljárás szerint. 

 

2021.01.15. 

 

intézményvezető 

 

 

41. 

A különböző gazdasági szabályzatok frissítése a 

törvényi változások alapján. 

 

folyamatos gazdasági vezető 

42. 

A tanköteles korú gyermekek vizsgálati 

kérelmének elkészítése: 

 iskolaérettségi vizsgálatra, 

 dyslexia szűrésre. 

2021.01.15-ig intézményvezető, 

óvodapedagógusok 

43. 

Az éves szabadságok kiszámítása, a 

szabadságolási nyilvántartás elkészítése 

 

2021.01.20. óvodatitkárok 

44. 

Csoportnaplók, felvételi és mulasztási naplók, 

egyéni fejlődési naplók ellenőrzése: 

 tervezőmunka, adminisztráció 

 egyéni fejlődési naplók ellenőrzése. 

2021.01.29. intézményvezető, 

általános helyettes 

45. 
Az intézmény szabályzatainak áttekintése, a 

szükséges módosítások elvégzése. 

2021.01.29-ig intézményvezető 

46. 

A gyermekek részképesség vizsgálatának 

elvégzése, a szükséges intézkedési tervek 

elkészítése 

 

2021.01.29. minőségfejlesztési csoport 

47. 

Az adóelszámolással kapcsolat nyomtatványok 

begyűjtése, a szükséges igazolások kiosztása 

 

2021.02.19-ig intézményvezető 

óvodatitkár 

 

48. 

Szülői értekezletek 

 nevelési tervek értékelésének, következő 

félév feladatainak ismertetése 

 iskolába menő gyermekek szüleinek 

tájékoztatás a városi beiskolázás 

ütemezéséről, feladatairól, 

 farsangi mulatságok előkészítése, 

2021.02.26-ig óvodapedagógusok 

49. 
Nyílt nap az óvoda iránt érdeklődőknek 

 

2021. 02. 26-ig intézményvezető 

óvodapedagógusok 

50. 

Óvodapedagógusok továbbképzését nyilvántartó 

dokumentumok felülvizsgálata. 

Óvodapedagógusok beiskolázási tervének 

elkészítése,  véleményeztetése  a KT-val. 

 

2021.03.12-ig intézményvezető, 

általános helyettes 

KT elnök 

51. 
Kitüntetési javaslatok megküldése a fenntartó felé 

 

2021.03.12. intézményvezető 

52. 

A fenntartó által megszavazott költségvetés 

feldolgozása, felhasználásának ütemezése 

2021.03.31. intézményvezető 

gazdaságvezető 
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S. 

sz 

Esemény 
Határidő Felelős 

53. 
Vasúti utazási igazolás érvényesítése 2021.03.31. intézményvezető 

óvodatitkárok 

54. 

Minősítésre jelentkező óvodapedagógusok 

lejelentése az Oktatási Hivatalnak 

 

2021.03.31. intézményvezető 

óvodatitkárok 

55. 

A gyermekek fejlettségmérésének elvégzése, 

dokumentálása 

 

2021.04.20. óvodapedagógusok 

56.. 

Óvodai előjegyzések előkészítése 

 ajándékkészítés, 

 

2021.04.23-ig intézményvezető 

óvodapedagógusok 

57. 

Munkatársi értekezlet 

  ellenőrzés értékelése, további feladatok 

 

2021.04.30-ig intézményvezető 

általános helyettes 

58. 

„Helló Nyíregyháza” városi programján való 

részvétel 

 

2021.04.30. intézményvezető 

Óvodapedagógusok 

59. 

Intézményi gyermekvédelmi beszámoló 

elkészítése a fenntartó felé 

 

2021.04.30-ig intézményvezető 

Gyermekvédelmi felelős 

 

60. 
Anyák napi és évzáró ünnepségek megszervezése 

 

2021.05.31-ig óvodapedagógusok 

 

61 
Városi óvodai sportnapon való részvétel 2021.05.10 –ig 

 

intézményvezető 

62. 
Pedagógus igazolványok érvényesítése 2021.05.31- ig intézményvezető 

óvodatitkárok 

63. 

Szülői értekezletek 

 év végi nevelési feladatok értékelése, 

 iskolába menő gyermekek 

elbúcsúztatásának megszervezése, 

 óvodai gyermeknap programjainak 

ismertetése, 

 évzárók időpontjainak ismertetése. 

 csoport kirándulások előkészítése, 

nyári élettel kapcsolatos információk 

2021.05.31-ig óvodapedagógusok 

64. 

Családi nap, Apák napja programjainak  

megszervezése 

 

2021. 06.11-ig 

 

intézményvezető 

tagintézmény-vezetők 

óvodapedagógusok 

65. 

Intézményi elégedettségmérés kérdőíveinek 

feldolgozása, értékelése, intézkedési terv 

készítése 

2021.06.11-ig minőségfejlesztési csoport 

66. 

Nyári szabadságolási terv elkészítése – 

véleményeztetése a KT-val. 

2021.06.11-ig intézményvezető 

helyettes 

 

67. 

Új gyermekek felvétele a következő nevelési 

évre, egyeztetés a többi óvodával 

 

2021.06.18. intézményvezető 

 

 

68. 

Az intézményi szintű Szülői szervezet 

összehívása, éves munka értékelése, 

véleményezése 

2021.05.31. intézményvezető 

Szülői szervezet elnöke 

 

69. 

Óvodai felvételekről, elutasításokról, 

átirányításokról szóló határozatok elkészítése 

2021.06.11-ig intézményvezető 

 

 

70. 

Az óvoda nyári zárva tartása alatt a nyitva tartó 

óvodák iránti igény felmérése 

 

2021.06.18-ig óvodatitkár 



Eszterlánc Északi Óvoda – Éves munkaterv 2020/2021 

38 
 

S. 

sz 
Esemény Határidő Felelős 

71. 

Nevelőtestületi tanévzáró értekezlet 

 az egész éves munka értékelése, 

csoportok munkáinak értékelése, előttünk álló 

feladatok 

2021.06.18. intézményvezető 

72. 

Az új gyermekek szüleinek első szülői 

értekezletének megszervezése 

 

2021.06.18-ig intézményvezető 

73. 
Nevelőtestületi kirándulás 

 

2021.06.30 intézményvezető 

74. 
Csoportnaplók, egyéni fejlesztési naplók, felvételi 

mulasztási naplók ellenőrzése 

2021.08.30-ig intézményvezető 

tagintézmény-vezetők 

75. 

Karbantartási munkák előkészületeinek 

megszervezése, elvégeztetése, a munkálatok 

ellenőrzése 

folyamatos intézményvezető 

76. 
Nyári nagytakarítás megszervezése az óvodák zárva 

tartásának idején 

intézményvezető 

 

77. 
Tanügyi dokumentumok lezárása 2021.08.31. intézményvezető 

78. 

Nevelőtestületi tanévzáró értekezlet 

 az egész éves munka értékelése, 

 csoportok munkáinak értékelése 

 

2021.06.18-ig intézményvezető 

tagintézmény-vezetők 

 

79. 

Az új nevelési év dokumentumainak megnyitása  

( csoportnaplók, Felvételi és mulasztási naplók ) 

2021.08.31. intézményvezető, 

tagintézmény-vezetők 
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7. IDŐARÁNYOS PEDAGÓGIAI CÉLOK, FELADATOK ÜTEMEZÉSE  
 

 

7.1. Az intézményi működés értékrendje 

 

Működési értékek 
 

célok 

Azonos értékrend 

Intézményünk nevelőtestülete és alkalmazotti köre nagy 

gondot fordít arra, hogy közösen egyeztetett és elfogadott 

értékrend alapján végezze napi munkáját. 

Együttműködés 

Az értékegyeztetés és értékmegtartás folyamatában, 

tiszteletben tartott a tagóvodák kiegészítő pedagógiai 

gyakorlata. ( néptánc, környezetnevelés, egészséges életmód, 

boldog óvoda …) 

Cél, hogy a tagóvodák egymás eredményét megismerjék, a 

tapasztalataikat átadják. Fontos, hogy a külön egységek 

érezzék, hogy együtt eredményesebbek lehetnek. 

Szakmai felelősség 

A szakmai felelősséget felvállalva megőrizzük a tagóvodák 

szakmai autonómiáját.  

Az önértékelés, önelemzés, önfejlesztés folyamatos reflexió 

gyakorlásával biztosítjuk, hogy az esetleges problémák 

megoldódjanak, és a fejlődés élő igény legyen 

intézményünkben.  

 

 

7.2. Hosszú távú pedagógiai célok és feladatok 
 

 Jól működő, harmonikus kapcsolat megteremtése a székhelyintézmény, tagintézmények és 

telephely között. 

 Pozitív beállítódás kialakítása, melynek eredményeképpen kiegyensúlyozott, nyugodt légkört 

tudunk biztosítani az óvodai élet minden szereplője számára. 

 A hatékony munkavégzés érdekében folyamatos és tervszerű ellenőrzés az arra illetékesek 

bevonásával. 

 Vezetői utánpótlás tudatos tervezése, ösztönzés a vezetési funkciók hatékony ellátását támogató 

szakvizsgás képzéseken való részvételre.  
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 A testület összetételében lezajló változások miatt (nyugdíjazás) olyan fiatal, jól képzett 

munkaerők alkalmazása, akik képesek átvenni az óvoda szellemiségét, megfelelnek programunk 

elvárásainak, alkalmazkodni tudnak a meglevő munkatársakhoz, személyiségük harmóniában 

van az ellátandó feladatokkal. Ennek érdekében több tagintézményünk gyakorló óvodaként 

működik együtt a Nyíregyházi Egyetem Gyermeknevelési Karával. Mentor óvodapedagógusaink 

hatékonyan irányítják a hallgatók gyakorlati képzését. 

 A szülőkkel és partnereinkkel való kapcsolat mélyítése érdekében tovább kell erősíteni azokat az 

együttműködési formákat, melyek hatására reális képet kaphatnak intézményünk 

nevelőmunkájáról, értékeinkről, hagyományainkról. 

 

 

7.2. Középtávú pedagógiai célok és feladatok 

 

 Pozitív személyiségjegyek alakítása.  

 Az egészséges életmód  megalapozása.  

 Mozgásos (sokmozgásos) tevékenységek megismertetése, meg-szerettetése, kihasználva az 

óvodák helyi adottságait 

 A környezeti- és művészeti értékek, szépségek felfedeztetése, ápolása.  

 A különbözőségek tolerálása, elfogadtatása - inkluzív pedagógiai szemlélet erősítése.  

 A sajátos nevelési igényű gyermekek alkalmazkodó képességének, önállóságának, 

együttműködési képességének fejlesztése, integrált neveléssel.  

 Az óvoda-iskola közötti átmenet könnyítése.  

 

Az egészséges életmód korszerű értelmezésével a gyermekek testi- lelki és értelmi képességeinek 

fejlesztése. A fejlesztéshez esztétikus, rendezett, balesetmentes és célirányos környezet kialakítása, 

amely a gyermek számára impulzusokat ad a tevékenykedésre.  

 

 A mentális és pszichés fejlesztés érdekében az érzelmi biztonság megteremtése.  

 A gyermekek érdeklődésére-, aktivizálására-, egyéni sajátosságaira-, fejlődési ütemére épülő 

ismeretnyújtás, készség-, képességfejlesztés, attitűdalakítás.  
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 Az iskolai élet kezdésére megfelelő biológiai, szociális és pszichikus érettség kialakítása, 

sokszínű változatos, cselekedtető, játékos elemeket tartalmazó tevékenységek felkínálásával:  

 biológiai érettség: nagy- és finommotoros mozgás-, egyensúlyérzék-, térirány-, 

vizuális észlelés fejlesztése, auditív információk feldolgozása, keresztcsatornák 

fejlesztése (vizuális – tapintásos, vizuális – auditív, vizuális – kinesztétikus, auditív – 

taktilis, interperszonális működés, szem – kéz, szem –láb koordináció), 

 szociális érettség: érzelmi, akarati élet formálása, magatartás-, viselkedéskultúra, 

társas kapcsolatok fejlesztése, felnőttekhez és a tanuláshoz való pozitív viszony 

alakítása, teljesítményen keresztül történő „én érvényesítés”, önállóság fejlesztése, a 

feladattudat-, feladattartás-, önálló helyzetmegoldásokra való képesség ki-alakítása, 

 pszichikus érettség: beszédkészség, figyelem, emlékezet, gondolkodás, kreatív 

képzelet életkornak megfelelő fejlesztése 

 

7. 3.   Rövidtávú pedagógiai célok és feladatok - A 2020/21 – es nevelési év kiemelt 

feladata 

 

Érzelmi intelligencia fejlesztése, szocializációs folyamatok az óvodában az elmúlt évek 

tapasztalatainak felhasználásával. Pedagógiai Programunk főbb célkitűzései is tartalmazza ezt: 

Mozgás – érzelem – közösség – erkölcs -– környezet – esély 

 Globálisan véve a társadalmi elvárásoknak megfelelően alapelvünk, hogy olyan viselkedési 

jellemzőket és ismereteket alapozzunk gyermekeinkben, amelyek – a demokratikus 

jogállamban – biztosítják a későbbi stabil, egészséges életvezetést, a mindenkori társadalmi 

elvárásokhoz történő alkalmazkodás képességét, az egész életen át tartó tanulás igényének 

kialakítását. 

 Fontosnak tarjuk azon kompetenciák (ismeretek, attitűdök, képességek- és készségek) 

alapozását, amely az információs társadalom által megkívánt személyiségjegyek kialakítását 

segítik, többek között a kommunikációs készség fejlesztését, a gyors problémafelismerő és 

döntési képesség alapozását, a konfliktusok kezelésének képességét. 

 Nevelő munkánk meghatározó tevékenysége a szabad játék, mint a gyermek alapvető, elemi 

pszichikus szükséglete. 

 A sajátos nevelési igényű gyermekek integrálásával esélyegyenlőségük biztosítása. 

 Minden gyermek egyformán magas színvonalú és szeretetteljes nevelésben részesüljön, 

meglevő hátrányai csökkenjenek. 
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 Gyermekközpontú, befogadó pedagógiánk által a különbözőségek elfogadására nevelés, a 

személyiség szocializációjának megalapozása a családdal együtt. 

 Nemzeti értékeink megismerése, megbecsülése, ápolása. „A nemzeti identitástudat, a 

keresztény kulturális értékek a haza szeretet és a szülőföldhöz és családhoz való kötődés alapja, 

hogy rá tudjunk csodálkozni a természetben, az emberi környezetben megmutatkozó jóra és 

szépre, mindazok megbecsülésére.”(A Kormány 137/2018. (VII.25.) Korm. rendelete az 

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

módosításáról.) 

Célunk: 

 Kiegyensúlyozott gyerekek nevelése, akik érzelmi biztonságban játszhatnak, 

tevékenykedhetnek, megismerhetik  önmagukat és környezetüket. 

 Az óvodapedagógus –gyermek, gyermek-dajka, gyermek – gyermek kapcsolatot pozitív 

attitűd, érzelmi töltés jellemezze 

 Rugalmas, ám következetes szokás-, norma-, szabályrendszer alakítás, interakciókon 

keresztül; 

Feladataink: 

 Szeretetteljes és biztonságérzetet adó, érzelem-gazdag, egészséges, tiszta, esztétikus óvodai 

légkör és környezet biztosítása;  

 A társas kapcsolatok alakításában a nevelés eszközeivel a kommunikációs készség 

fejlesztése, a különbözőség elfogadtatása, az alapvető viselkedési és magatartási normák 

begyakoroltatása; 

 A szabadjáték elsődlegességének biztosítása (élménynyújtás, hely, idő, eszköz biztosítása);  

 A vegyes életkorú csoportokon belül a gyermek életkori sajátosságának és egyéni érési 

ütemének figyelembe vételével, differenciált-, cselekvéses egyéni fejlesztéssel a gyermekek 

iskolai életre alkalmassá tétele;  

 Alapvető erkölcsi normák, szabályok beépítésével a gyermekek magatartásának, viselkedés 

kultúrájának alakítása, fejlesztése;  

 Játékon keresztül a környezet védelmére-, értékeinek megőrzésre nevelés és a művészeti 

értékek közvetítése;  

 Nemzeti értékeink őrzése, a magyar kultúra és a néphagyomány ápolása, saját intézményi 

hagyományok építése, ápolása; 

 Közös élmények biztosítása intézményi-, óvodai- és csoport szinten egyaránt; 
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 Az óvoda teremtsen lehetőséget arra, hogy a gyermek kielégíthesse természetes társas 

szükségleteit, nevelje a gyermeket a különbözőségek elfogadására, tiszteletére.  

 Közös tevékenységek szervezése, közös élményszerzés biztosítása  

 Közösségi élet szokásainak, szabályainak alakítása  

 Gyermeki barátkozások támogatása  

 A gyermek ismerje szűkebb és tágabb környezetét, amely a szülőföldhöz való kötődés 

alapja, mindezekhez kapcsolódik a hagyományokkal való megismerkedés, azok ápolása  

 Mintakövető magatartás az óvoda dolgozói részéről  

 Erkölcsi tulajdonságok megalapozása, kialakítása (együttérzés, segítőkészség, önzetlenség, 

figyelmesség, akarat, önfegyelem, türelem, igazságosság)  

 A gyermekkezdeményező, önkifejező és önérvényesítő törekvéseinek támogatása  

 Legyenek képesek érzelmek árnyalt, és változatos kifejezésére: mint a szeretet, féltés, 

félelem, köszönet, harag, düh. 

 Boldogságra, sikerességre való nevelés, tanítás(gazdag képzelet, kreativitás, szeretni tudás és 

a szeretet elfogadása, érzelmek kulturált kifejezése, kudarctűrés, a ,,nem,, szabad 

kimondásának vállalása, kapcsolatok kezdeményezése, mások kezdeményezéseinek 

elfogadása, szükséges határok elfogadása, önérzés átélése, önbizalom) 

 Pozitív énkép kialakulásának segítése 

 Érzelmi intelligencia fejlesztése (érzelmek felismerése, kezelésük, önmotiválás, mások 

érzelmeinek felismerése, kapcsolatkezelés) 

 Konfliktus kezelési képességének fejlesztése, kreatív konfliktusmegoldó technikák 

alkalmazásával 

Ha:  

 elfogadjuk őt olyannak, amilyen; 

 biztosítjuk bizalmunkról minden cselekedetében; 

 elnyerjük bizalmát; 

 erősítjük öntudatát; 

 elismerjük teljesítményét, igyekezetét; 

 társai felé irányítjuk; 

 társai előtt is értékeljük igyekezetét; 

 a szabad játék során apró lépésekkel, komplex módon tervezzük képességeinek fejlesztését; 

 kihasználjuk erősségét, s kedvező adottságaira építünk, akkor meggyőződésünk, hogy 

érzelmileg kiegyensúlyozott gyerekeket nevelünk. Hisszük, hogy a melegségben, szeretetben 

felnövő gyerekek jobban átvészelik az élet viszontagságait. 
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7.4. Kiemelt figyelmet érdemlő gyermekek  
 

Különleges bánásmódot igénylő gyermekek (SNI, BTM, tehetséges), valamint HH/HHH 

gyermekek  

 

Cél  

 Különleges bánásmódot igénylő gyermekek hatékony nevelése - SNI, BTM;  

 Tudatos, tervszerű tehetségfejlesztés;  

 HH/HHH gyermekek esélyegyenlőségének elősegítése;  

 

Feladatok  

 Differenciált, egyéni fejlesztéssel a hátrányok csökkentése és a tehetséggondozás, 

esélyegyenlőség biztosítása;  

 Tudatos együttnevelés biztosítása, megfelelő szakemberek segítségével (gyógypedagógusok, 

óvodapszichológus, konduktor, logopédus );  

 A minden gyermek saját személyiségét, képességét figyelembe véve juttassuk el saját 

szintjének maximumára (mérési eredményekkel bizonyítani);  

 Az SNI, BTM gyermekek szakszerű ellátásának biztosítása, (szorosabb kapcsolat kiépítése a 

gyógypedagógus és a csoportos óvodapedagógusok között);  

 Interperszonális kapcsolatok erősítése. 

 Az érintett gyermekek számára szakszerűen biztosítani a napi felzárkóztató tevékenységeket, 

fokozott differenciálással;  

 A HH/HHH sajátos szükségletű gyermekek segítése;  

 Az adaptáció (kölcsönös alkalmazkodás) segítése a drámapedagógia eszközeivel;  

 Az óvodapedagógusok ismereteinek bővítése a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése 

érdekében. 

 Szakértői véleményben foglaltak alapján meghatározni az egyénre szabott fejlesztési 

feladatokat. 

 Kontrollvizsgálatok időpontjának rögzítése, nyomon követése a csoportnaplóban. 
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7.5. Gyermekvédelem  
 

 

Cél: 

 ,Feltárni mindazokat az okokat, amelyek a gyermek egészséges személyiségfejlődését hátrányosan befolyásolják, akadályozzák. 

 Minden gyermek eljusson fejlődésének azon optimális fokára, mely által képes lesz egyéni készségének és képességének megfelelően az 

iskola megkezdésére. 

 Az intézményen belül a szegregációmentesség és az egyenlő bánásmód elvének érvényesítése. 

 

folyamatelem 

Feladat 

intézményvezető 
gyermekvédelmi 

felelős 
Tagóvoda-vezetők óvodapedagógusok dokumentum 

 
 
 
 
 
 
 

Általános 

gyermekvédelmi 

feladatok 

 

 

 

 

 

- gyermekvédelmi 

munka intézményi 

szintű irányítása, 

ellenőrzése, tagóvodák 

beszámoltatása, 

- kapcsolattartás a külső 

partnerekkel, 

- adatszolgáltatás, 

- intézmény képviselete, 

- az intézmény gyermek-

védelmi munkájának 

értékelése, 

- a tagóvodák 

gyermekvédelmi 

munkájának segítése, 

intézményi szintű 

koordinálása  

- családlátogatásokba 

bekapcsolódás,  

- a szülők 

tájékoztatása az 

intézményben a 

gyermekvédelmi 

feladatot ellátók 

személyéről, fogadó 

óráikról,  

 

- ellenőrzi az óvoda 

gyermekvédelmi 

tevékenységét  

- az óvoda körzetében 

lakó három évesek 

felkutatását 

megszervezi 

- védőnővel 

kapcsolatot tart a 

szociálisan hátrányos 

helyzetben élő  

családok 

gyermekeinek 

hároméves korban 

történő óvodáztatása 

érdekében,  

- a gyermekek 

megfigyelése, a 

csoport 

feltérképezése,  

- nevelési év 

kezdetekor a 

gyermekek 

fejlettségének 

megfelelően, 

tájékoztatást nyújt 

az egészségük-testi 

épségük védelmére 

vonatkozó 

szabályokról, 

aminek tényét és 

tartalmát 

dokumentálja,  

- nyilvántartások,  

 

- csoportnapló,  

 

- gyermekvédelmi 

feljegyzések,  

 

- családlátogatás,  

 

- fogadóórák,  

 

- szülői értekezletek 

dokumentálása,  
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Általános 

gyermekvédelmi 

feladatok 

 

- szülők és 

pedagógusok részére 

egészségmegőrző- 

előadások szervezése,  

- a helyi 

gyermekvédelmi 

munka értékelése,  

- operatív feladatok 

végzése az ellátott 

feladatok nagyságára 

tekintettel, a 

tagóvodák igényei 

szerint,  

- szakemberekkel 

folyamatosan 

konzultáció,  

- értékelés, beszámoló 

készítése  

- ellenőrzi a házirend 

és az óvoda óvó-védő 

előírásainak 
betartását, szükség 

esetén haladéktalanul 

intézkedik  

- gondoskodik az 

óvoda-család 

hatékony 

együttműködéséről, 

az esélyegyenlőség 

biztosításáról,  

- ellenőrzi a 

gyermeki-szülői 

jogok érvényesülését, 

a szülők 

tájékoztatásának 

rendjét  

- közös 

rendezvényeket, 

segítő programokat 

szervez,  

- jól látható helyen 

közzéteszi a 

gyermekvédelmi fel-

adatot ellátó 

intézmények címét, 

telefonszámát  

 

 

- családlátogatások 

szervezése,  

- szülői 

értekezletek tartása,  

- egyéni bánásmód 

elvének 

érvényesítésével, 

szükség esetén 

fejlesztési terv 

 készítése, 

folyamatos 

vezetése,  

- a gyermeknél 

jelentkező 

problémák esetében 

a szülőkkel 

fogadóóra  

kezdeményezése, 

szükség esetén 

tagóvoda-vezető és 

gyermekvédelmi 

megbízott 

bevonása. 
 

- jelenléti ívek,  

 

- jegyzőkönyvek  
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Speciális 

gyermekvédelmi 

feladatok  

 

- szülők tájékoztatása a 

szociális támogatások 

igénylésének rendjéről  

- belső jelzőrendszer 

működtetése,  

- különösen indokolt 

esetben hatósági  

intézkedés 

kezdeményezése  

- gyermekvédelmi  

munkaterv készítése,  

- belső jelzések 

kivizsgálása,  

- gyermekvédelmi 

 értekezletek 

szervezése,  

- külső jelzés  

kezdeményezése,  

- külső jelzés küldése a 

Gyermekjóléti központ 

felé,  

- Gyermekjóléti 

központtal folyamatos 

kapcsolattartás,  

- családgondozókkal 

együttműködés,  

- esetmegbeszélésekkel 

a tagóvodák 

munkájának segítése,  

- szükség esetén 

családlátogatás  

végzése,  

- a jelzőrendszeri kerek-

asztal megbeszéléseken 

részt vétel,  

- az óvodák védőnőivel 

kapcsolata folyamatos  

- gyermekvédelmi 

tevékenység 

támogatására  

rendszeres, illetve 

rendkívüli esetben 

egészségügyi 

szűrővizsgálat 

szervezése,  

- igénylőlap továbbítása 

a megadott határidő 

betartásával,  

- tanácsadási 

lehetőségek biztosítása 

az igények kielégítésére 

- folyamatos 

kapcsolattartás a 

gyermekvédelmi 

felelőssel,  

- a nyilvántartott 

gyermekek 

figyelemmel kísérése, 

problémák jelzése a 

gyermekvédelmi 

felelősnek, és a 

tagóvoda-vezetőjének,  

-- szülők figyelmének 

felhívása a szociális 

támogatások 

lehetőségeire, segítség-

adás számukra  

- szükség esetén belső 

jelzés indítása,  

- nyilvántartások,  

 

- csoportnapló,  

 

- gyermekvédelmi 

napló,  

 

- családlátogatás 

feljegyzései,  

 

- fogadóórák, szülői 

értekezletek  

dokumentálása,  

 

- jelenléti ívek,  

 

- jegyzőkönyvek  
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Gyermekvédelmi feladatok ütemezése  

Időszak 
Feladatok 

 
Felelős 

2020. 

Szeptember 

 

 

 

 

 

 

Az étkezéshez szükséges (térítéses, vagy térítés mentes) 

nyilatkozatok felmérése, begyűjtése, és pontos 

nyilvántartásának vezetése, ellenőrzése, valamint az esetleges 

változások nyomon követése 

Óvodatitkár: Lukács 

Krisztina  

Óvodapedagógusok 

Az Első Óvodába lépéshez szükséges nyilatkozatok megléte Óvodapedagógusok, 

Óvodatitkár 

Ételallergiás szakvélemények nyilvántartásának pontos 

vezetése, ellenőrzése 

Óvodatitkár, 

Gyermekvédelmi felelős 

A veszélyeztetett, a HH, HHH helyzetűek felmérése, 

nyilvántartásának vezetése, ellenőrzése, felülvizsgálata, 

valamint figyelemmel kísérése, szükség esetén szakemberek 

bevonásával felülvizsgálatuk kezdeményezése 

Óvodapedagógusok, 

Óvodatitkár, 

Gyermekvédelmi felelős 

Gyermekvédelmi támogatásban részesülők felmérése, 

nyilvántartásának pontos vezetése, érvényesség ellenőrzése 

Gyermekvédelmi felelős, 

Óvodatitkár 

A sajátos nevelést igénylő (SNI) és a beilleszkedési, tanulási, 

magatartási nehézséggel küzdő (BTMN) gyerekek 

szakvéleményeinek megléte, nyilvántartásuk pontos vezetése, 

szükség esetén a Szülőknek való tájékoztatás, és 

szakvélemények kérésének segítése  

Óvodapedagógusok, 

Óvodatitkár 

Szülői Értekezlet alkalmával tájékoztatni a Szülőket az 

óvodában működő gyermekvédelmi tevékenységről, 

elérhetőségekről, ami a faliújságon is nyilvános elhelyezésre 

kerül (gyermekvédelmi felelős, szociális segítő munkatárs 

nevei, elérhetőségei, Család és Gyermekjóléti Szolgálat címe, 

elérhetősége, Pedagógiai Szakszolgálat címe, elérhetősége) 

Óvodapedagógusok 

2020. 

November 

A tanköteles korú gyermekek iskolaérettség megállapításának 

érdekében tájékoztatni a Szülőket a lehetőségekről, melyben 

segítséget nyújt logopédiai, valamint mozgásfejlesztést segítő 

konduktor szakemberek, és az óvodapszichológus által 

felmért és kiadott vélemények. Szükség esetén 

segítségnyújtás, tovább irányítás a megfelelő 

szakintézmények felkeresésére 

Óvodapedagógusok 

2021. 

Február-

Március 

A városi Család és Gyermekjóléti Szolgálat által megtartott 

éves Konferencián való részvétel, beszámoló készítés az 

intézményben folyó éves gyermekvédelmi tevékenységről  

Gyermekvédelmi felelős 

2021. Május 

Ellenőrzési feladatok elvégzése a tanköteles korú gyermekek, 

valamint a Pedagógiai Szakszolgálat által kiadott további egy 

évre óvodában maradók szakvéleményének dokumentációit 

Óvodapedagógusok, 

Óvodatitkár 

2021. Június 
Az óvoda éves beszámolójához szükséges gyermekvédelmi 

tevékenység értékelése 

Gyermekvédelmi felelős 
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7.6. Az óvodapszichológus feladatterve 
 

Az óvodapszichológia célját, az óvodapszichológus feladatát a 2011. évi CXC. törvény a 

nemzeti köznevelésről, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet, valamint a 15/2013. (II. 26.) 

EMMI rendelet szabályozza.  

Az óvodapszichológus tevékenységét a gyermekvédelmi-, az adatvédelmi-és a személyiségi 

jogokról szóló törvények szellemében, az önkéntesség elvének betartásával, a Pszichológusok 

Szakmai Etikai Kódexének vonatkozó szabályaival összehangoltan végzi. Munkája során Az 

iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás szakszolgálati protokollja az irányadó. 

Az óvodapszichológus hármas kapcsolatrendszerben dolgozik:  

• gyermek  

• szülő  

• óvodapedagógus 

Tevékenyég Célcsoport Eszköz, eljárás Kapcsolatrendszer Határidő 

Részképesség-

szűrés a 20/2012. 

(VIII. 31.) EM-MI 

rendelet 132. § (4) 

a) alapján  

5. életévüket 

betöltő óvodás 

gyermekek  

MSSST  Sz-Sz-B Megyei 

PSZ Nyíregyházi 

Tag-intézménye, 

óvodapedagógusok, 

szülők  

2020.09. 01-től 

folyamatosan  

Diagnosztika a 

beilleszkedési, 

magatartási 

nehézségek 

feltárása, elemzése 

céljából  

gyermekek  diagnosztika, 

egyéni eljárás  

óvodapedagógusok,  

szülők  

Folyamatos  

Konzultáció, 

tanácsadás 

óvodapedagógusok    Folyamatos  

Konzultáció, 

tájékoztatás, 

nevelési tanácsadás  

szülők   Folyamatos  

Hospitálás  gyermekek, 

óvodapedagógusok  

résztvevő meg-

figyelés  

óvodapedagógusok  Folyamatos  

Értekezlet  nevelőtestület  

szülők – szülőértekezlet, kiemelten az óvodai beszokatás és az 

iskolába lépés tárgyköre 

Az óvoda éves 

munkaterve 

alapján  

Ismeretterjesztő 

tevékenység  

óvodapedagógusok  

szülők  

előadás, faliújság, óvoda honlapja  Havonta, illetve 

aktualitás alapján  
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Tevékenyég Célcsoport Eszköz, eljárás 
Kapcsolatrendsz

er 

Esetmegbeszélés óvodai szociális 

segítő, 

gyógypedagógus, 

óvodapedagógus, 

szülő, óvodavezető 

megbeszélés Igény szerint és a 

felmerülő 

problémától 

függően 

Rendszeres 

konzultációk, team 

megbeszélések az 

illetékes Pedagógiai 

Szakszolgálat 

munkatársaival 

gyermekek, 

óvodapedagógusok, 

társszakmák 

képviselői 

megbeszélés a város óvodapszichológusai 

és a módszertani felügyeletet biztosító 

koordinátor részvételével 

Havi egy 

alkalommal, előre 

egyeztetett 

időpontban 

 

Részképesség-szűrés: a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 132. § (4) a) alapján az ötödik 

életévüket betöltő gyermekek szűrése a nevelési év kezdetén - összehangolt tevékenység a 

Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Nyíregyházi Tagintézményével, 

mivel a szűrés eredményét követően az ellátás, a további szükséges vizsgálatok a 

szakszolgálat hatáskörébe tartoznak.  

A szűrővizsgálat menete, dokumentációja:  

 A nevelési év elején az 5. életévüket betöltött gyermekek törvényes képviselőjének 

tájékoztatása rövid írásos tájékoztató anyag segítségével, az óvodapedagógusok 

közreműködésével vagy szülőértekezlet keretén belüli közvetlen információ átadással, 

hozzájáruló nyilatkozatok beszerzése (szülői aláírás szükséges).  

 Ütemezés alapján kerül sor a gyermekek egyéni szűrésére az MSSST-vel, az 

óvodapedagógusok megítélése alapján elsőbbséget élveznek a valamely részterületen 

nehézségekkel küzdő gyermekek. 

 A szűrést követően kiértékelésre kerülnek a tesztek, az óvodapedagógusok szóbeli 

visszajelzést kapnak a tapasztaltakról. 

 A teszteredményekről és a javasolt teendőkről (mozgás-, fejlesztőpedagógiai-, vagy 

szakértői vizsgálat, valamint óvodapszichológusi tanácsadás szükségessége) rövid írásos 

értesítést kapnak a szülők. Időpontegyeztetést követően minden esetben lehetőségük van a 

szülőknek a személyes konzultációra, a teszteredmények részletesebb megbeszélésére.  

 Egy-egy óvodai csoport szűrését követően az óvodapedagógusok írásos dokumentumot, 

táblázatos kivonatok kapnak az érintett gyermekek eredményeiről (szűrés ideje, erősségek, 

gyengeségek-fejlesztendő területek, javaslatok, további szükséges intézkedések, 

folyamatban lévő beavatkozások). 
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Egyéni diagnosztika: az óvodapedagógusok vagy a szülő jelzése alapján történő 

beilleszkedési, magatartási, indulatkezelési nehézségek, szorongásos problémák pszichológiai 

elemzése, a nehézség feltárása, javaslattétel a lehetséges megoldásra.  

Konzultáció óvodapedagógusokkal: beszélgetés, problémafeltárás az egyes gyermekekkel 

kapcsolatos aktuális problémahelyzetről, fejlődésükről, a csoportban zajló dinamikáról, a 

nehezebb élethelyzetek kezelési lehetőségeiről, fejlődésbeli elakadásról, esetleges 

gyászmunka segítéséről, beilleszkedési problémákról, a szülő-pedagógus kommunikáció 

nehézségeiről, stb. 

Konzultáció szülőkkel, tájékoztatás, nevelési tanácsadás: egyéni beszélgetés a szülőkkel 

gyermekük viselkedésével, fejlődésével kapcsolatosan, problémafelvetés, szűrőtesztekről való 

visszajelzés, tapasztalatok megosztása, javaslattétel a felmerülő problémák megoldására. A 

kezdeményezés történhet a szülő, az óvodapedagógus vagy az óvodapszichológus részéről is.  

Hospitálás: gyermekmegfigyelés csoportban a különböző szociális készségek fejlettségének 

megítélése érdekében (társas közegben - kortársközösségben - való kapcsolódás képessége, 

tevékenységrendszer, foglalkozásokba bekapcsolódás képessége, tekintélytisztelet, 

frusztrációtűrés, szabálykövetés, együttműködés, indulatkezelés, stb.). 

Értekezlet, esetmegbeszélés: nevelőtestületi értekezleteken való aktív részvétel, pedagógiai-

pszichológiai témák feldolgozása, esetmegbeszélés, más szakemberek bevonásával is (pl. 

gyógypedagógus, gyermekorvos, védőnő, óvodai szociális segítő).  

Szülői értekezlet: az óvodapedagógusok által felvetett témákban fórum tartása, a csoport 

életét érintő kérdésekkel kapcsolatosan. Kiemelten az óvodát kezdő gyermekek szülei 

számára a beilleszkedés sajátosságaival kapcsolatban, valamint az iskolába készülő 

gyermekek szülei számára az iskolaérettséggel, az intézmények közötti átmenet segítésének 

lehetőségeivel kapcsolatban.  

Ismeretterjesztés: óvodapedagógusoknak, szülőknek gyermeknevelésről, aktualitásokról, 

újságcikkek, gyermeknevelésről szóló könyvek közvetítése az óvoda honlapján, az óvodák 

faliújságán keresztül.  
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Óvodapszichológiai tevékenységek a 2020/2021-es nevelési év folyamán  

1. Pszichológiai ellátáshoz szükséges helyek kialakítása, rendezése, a pszichológiai szobák 

átvétele, a rendelkezésre álló helyiségek használatának beosztása más szakemberekkel, 

órarend összeállítása, dokumentáció megnyitása. A gyermeknévsorok áttekintése, a szülői 

hozzájáruló nyilatkozatokhoz szükséges aláíróívek és a rövid tájékoztató dokumentumok 

átadása az óvodapedagógusok számára.   Határidő: 2020. szeptember 15. 

2. Hospitálások, konzultációs alkalmak, foglalkozások elindítása, az intézmény pszichológiai 

ellátásának megkezdése az intézmény igényeinek megfelelően. A szűrőtesztek felvételének 

mihamarabbi megkezdése, gyermekek szükség szerinti tovább irányítása az illetékes 

Pedagógiai Szakszolgálat felé.    Határidő: 2020. szeptember 15.  

3. Szülők tájékoztatása írott formában (faliújság, honlap) és szülőértekezlet keretén belül az 

óvodapszichológus intézményi jelenlétéről, tevékenységeiről, elérhetőségéről, valamint arról, 

hogy az intézménypszichológus a nevelési év során felkérésre csoportlátogatásokon vehet 

részt.                    Határidő: 2020. október 1. 

4. Óvodapszichológiai ellátás biztosítása az intézményben.           Határidő: folyamatos 

 

 

 

 

 

 HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK 

Eszterlánc-Tas utca 8-12     

Gyermekmosoly 8-12     

Kerekerdő  8-12    

Nyitnikék   8-12   

Posta utca   8-12   

Homokvár    8-12  

Gyöngyszem    8-12  

Napsugár     8-12 

Csillagszem     8-12 
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7.7. Konduktor éves munkaterve 

 

Feladatkör: az óvodás korú sajátos nevelési igényű mozgásukban akadályozott, valamint 

többségi óvodás korú gyerekek mozgásfejlesztése 

Célok: az óvodás korú sajátos nevelési igényű, mozgásukban akadályozott, illetve többségi 

óvodás gyerekek felmérése, fejlettségüknek és adottságaiknak figyelembevételével, egyénre 

szabott célok kitűzésével mindenkori mozgásfejlesztésük, idegrendszeri érésük 

megtámogatása, ezáltal óvodai környezetükbe, a gyerekközösségbe történő beilleszkedésük, 

teljes mértékű integrálásuk, szocializációjuk, az iskolai életre történő felkészítésük segítése, 

minél nagyobb önállóság elérése önellátás, problémamegoldás terén  

Feladatok:  

 test szerte (lábizmok, kézizmok, hátizom) izomerősítés 

 szimmetrikus gyakorlatok végzése 

 kar-láb szinkinézis kialakítása, javítása 

 nehezített állás-járás gyakorlatok, ügyességi feladatok végzése 

 járáskép harmonizáció, járáskorrekció, járásbiztonság kialakítása, járásegyensúly 

fejlesztése 

 lépésritmus, szem-kéz, szem-láb, szem-tárgy koordináció fejlesztése 

 optimális testhelyzetek kialakítása és ezzel együtt a helyes testkép, testtudat 

fejlesztése 

 mozgáskoordináció fejlesztése, mozgást igénylő problémamegoldó helyzetek 

teremtésével a problémamegoldó gondolkodás fejlesztése 

 egyensúly, mindkét oldalra történő nehezedés fejlesztése 

 finommotorika, differenciált ujjmozgások, kézügyesség, eszközhasználat fejlesztése 

 precíziós, finommozgások, fogások kialakítása 

 két kéz összerendezett mozgásainak gyakorlása, fejlesztése tárgy- és eszközhasználat 

során  

 figyelemfejlesztés, figyelem tartósságának növelése, feladattudat fejlesztése 
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7.8. Kiemelt működési célok, feladatok 
 

cél feladat 

 

 

 

 

 

 

 

 

A vezetés minőség iránti 

elkötelezettségének 

növelése 
 

 
 A közösen elfogadott értékek, szabályok, normák követése 

mellett a jogszerű működés biztosítása a folyamatos 

fejlesztést, partnerközpontúságot figyelembe véve;  

 A vezetői munka során a rugalmas vezetési stílus biztosítása;  

 A team munka és a felelősség-megosztás támogatása a 

szervezeten belül;  

 Mások véleményének tiszteletben tartása;  

 Az újító kezdeményezések örömmel fogadása;  

 A demokratikus vezetői stílust alkalmazása;  

 Szakmai és egyéb intézményműködés terén a kölcsönös 

bizalomra épülő kapcsolattartást szorgalmazása;  

 A vezetők munkamegosztásában az egyenlő terhelés 

biztosítása, melyhez fontos a delegált hatás- és feladatkörök 

felülvizsgálata;  

 A vezetőtársakkal együttműködve további fejlesztés 

szorgalmazása a tervezési-, döntési-, szervezési-, értékelési 

folyamatokban, valamint a kétoldalú információáramlás 

naprakész megvalósításában  

 

 

 

Jogszerű működés 

zavartalan biztosítása 
 

 
 Naprakész információ biztosítása az intézmény életét 

befolyásoló szabályozásokról;  

 Segíteni a vezetők és alkalmazottak munkáját a jogszabályok-, 

törvényi előírások nyomon-követésével, értelmezésével  

 
 
 

 

 

 

 

Tervező munka 

színvonalának emelése 

 

 

 Az intézményi dokumentumok állandó felülvizsgálata a 

koherencia megteremtése érdekében;  

 Egymásra épülő dokumentumok nyomon követése (a valóság, 

a gyakorlat és az elképzelt célok összevetése);  

 A csoportnapló felülvizsgálata a heti-, napi tervezés tudatos 

átgondolása, esetleges módosítások elvégzése;  

 A dokumentumok naprakész, törvényi előírásoknak megfelelő 

vezetése;  
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Az intézmény belső 

működési rendjének 

zavartalan biztosítása 

 

 
 

 
 A minőségfejlesztő team működtetése, a minőségtervezési-, 

fejlesztési-, szabályozási-, irányítási-, javítási feladatok 

zavartalan ellátása érdekében;  

 Az új dolgozók megismertetése az intézményműködés által 

meghatározott folyamatok eljárásrendjével;  

 Munkaköri leírások felülvizsgálata, szükséges módosítások 

elvégzése. 

 

 

 

 

 

 

Az ellenőrzés 

hatékonyságának növelése 

valamennyi területen 

 

 

 
 A belső ellenőrzéssel kapcsolatos hatáskörök felülvizsgálata, 

nyilvánossá tétele;  

 A pedagógusok felkészítése a külső pedagógus ellenőrzésre; 

  Az intézmény valamennyi dolgozójának felkészítése a külső 

intézményellenőrzésre;  

  A belső ellenőrzések szempontjának felülvizsgálata, 

koherensé tétele a nyolc pedagógus kompetencia területtel;  

 A hibák és hiányosságok feltárása, a pedagógusok és az egyéb 

munkakörben foglalkoztatottak ösztönzése ezek kijavítására, 

megszüntetésére, a nevelő-fejlesztő munka hatékonyságának 

növelése érdekében;  

 

 

 

Felkészülés a pedagógus-

életpálya modell 

kritériumainak való meg-

felelésre 

 

 

 A pedagógusok felkészítése a portfólió elkészítésére;  

 Az életpálya-modell szintelvárásainak-, kompetencia 

területeinek- és indikátorainak megismertetése, beépítése a 

napi gyakorlati munkába a tervezéstől az önreflexió 

elkészítésig;  

 

 

 

 

Szervezeti kultúra magas 

színvonalú működtetése 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 Az információs háló hatékonyabb, ellenőrzöttebb működése, 

gyors és személyre szóló információáramlás feltételeinek 

megteremtése;  

 Szakmai  munkaközösségek működésének folyamatos  

fejlesztése, hatékonyabbá tétele, (komplex fejlesztő csoportok, 

munkaközösségek alakítása – pl. környezetnevelési, 

drámapedagógiai,  

 

 A munkaközösség vezetőknek nagyobb hatás- és feladatkör 

biztosítása az ellenőrzési és értékelési munka területén;  

 A feladatok egyenlő terhelés melletti feladatelosztása, felelősi 

megbízatások (pedagógus és nem pedagógus 

munkakörökben);  

 A kommunikáció minőségének javítása (kommunikációs 

tréningek szervezése a dolgozóknak);  

 A dolgozók ösztönzési rendszerének további javítása 

(pályázati lehetőségek kihasználása);  
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Folyamatos 

 szervezetfejlesztés  

 Szabályok kialakítása a dolgozók véleményének 

figyelembevételével, egymás segítése, egymás iránti tisztelet, 

a másság elfogadása, a kompromisszumok keresése;  

 Rendszeresebb munkatársi értekezletek, szakmai konzultációk 

szervezése;  

 A véleménynyilvánítás lehetőségének megteremtése;  

 Tudásmenedzsment választása az egymástól való tanulás 

koordinálása érdekében;  

 Demokratikus vezetési stílus alkalmazása;  

 Alkotó, együttműködő alkalmazotti közösség alakítása;  

 Tréningek, csapatépítő, önismereti játékok szervezése 

kollektíván belül;  

 Erkölcsi, anyagi elismerés az elvégzett munka reális értékelése 

alapján;  

 Mindenki számára elfogadható problémamegoldás 

biztosítása; 

 

 

 

Csapatépítés terén mód-

szereink, lehetőségeink 

bővítése 

 

 

 Nevelőtestületi kirándulások szervezése;  

 Közös rendezvények, nyugdíjas búcsúztatók szervezése;  

 Névnapról, születésnapról való megemlékezések;  

 Felnőtt karácsony és évzáró szervezése intézményi szinten; 

  Kulturális programok-, színházlátogatások szervezése;  

 

 

 

 

 

 

 

Humánerőforrás  

hatékony fejlesztése  

 

 
 Az egymás iránti kölcsönös figyelem tovább erősíthetése a jó 

munkahelyi légkör megteremtése érdekében;  

 Vezetők szakmai hitelességének, vezetői felkészültségének, 

egyenletes, magas színvonalú vezetői tevékenység biztosítása 

szakmai megbeszélésekkel, továbbképzéseken való 

részvétellel;  

 Új kollégák (gyakornokok) beilleszkedésének segítése, belső 

mentorokkal;  

 Az intézményi struktúra fenntartása, dolgozói létszámok 

betartása a törvényi előírások szerint;  

 Nevelő munkát közvetlen segítők belső továbbképzése;  

 

 Szakmai megújulás lehetőségeinek biztosítása megfelelő 

továbbképzési lehetőségekkel, az önképzés támogatásával 

(szakirodalom, internet hozzáférés biztosításával);  

 Nevelőmunka minőségének fejlesztése bemutatók 

szervezésével, jó gyakorlatok közzétételével;  

  Új munkaerő kiválasztás feltételeinek meghatározása az 

óvoda saját értékrendszere alapján;  
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 A nevelőtestület és az egyéb munkakörben foglalkoztatottak 

munkájának megerősítése az erősségek előtérbe helyezésével, 

a teljesítményértékelő rendszer szempontjainak 

felhasználásával;  

 

 
 
 

Pedagógiai innováció 

továbbfejlesztése  
 

 
 Innovációs törekvések támogatása;  

 Pályázatok feltárása, készítése;  

 Új módszerek, eljárások kipróbálása, teret nyitva a játékos 

idegen nyelvi tevékenységek szervezéséhez, képzett 

óvodapedagógusokkal, a gyermekek életkori- és egyéni 

sajátosságainak figyelembe vétele mellett;  

 

 

7.9. Partneri kapcsolatok 

 

Cél: Partnerkapcsolatok hatékony működtetése  

Feladat  

 Folyamatos, építő kapcsolattartás az intézmény közvetlen és közvetett partnereivel;  

 Partneri elégedettség- és igénymérések végrehajtása a terveknek megfelelően;  

 

óvoda-család Az óvoda és a szülők között kialakított jó és tartalmas kapcsolat további 

erősítése.  

A különböző kapcsolattartási formáink és továbbfejlesztési lehetőségeinek 

kihasználása:  

 A nyílt és bizalomra épülő kommunikációra, információcserére, hiteles 

tájékoztatásadásra törekvés.  

 Több találkozási lehetőség biztosítása a szülőknek olyan 

szakemberekkel (orvos, pszichológus, gyógypedagógus, védőnő, 

dietetikus, stb.), akik korszerű és hasznos tanácsokat adnak az otthoni 

egészséges életmódra nevelés-, az erkölcsi nevelés, a viselkedéskultúra 

alapozása, illetve a közösségi élethez történő alkalmazkodás 

segítésének érdekében;  

 A szülőknek naprakész tájékoztatás gyermekük fejlettségéről, a 

fejlesztés további lehetőségeiről, az óvoda által megtett 

intézkedésekről;  

 A gyermekek alaposabb egyéni megismerése érdekében a fogadóórák 

kihasználása;  

 Az intézmény honlapjának naprakész karbantartásával betekintés 

nyújtás az intézmény napi életébe;  



Eszterlánc Északi Óvoda – Éves munkaterv 2020/2021 

58 
 

 A szülők tájékoztatása a minőségfejlesztés feladatainak 

megvalósításáról, a vizsgálatok eredményeiről, a partneri mérés 

eredményeiről;  

 Az óvodák nevelési eredményeit bemutató nyílt napok szervezése 

februárban.  

 Szükség esetén a gyermekek meglátogatása a családokban, otthon.  

 Egyéni beszélgetések, fogadóórák tartása meghívással.  

 Közös ünnepségek, közös kirándulások, sportvetélkedők szervezése a 

családokkal.  

 A világhálón keresztül a szülők tájékoztatatása programjainkról, 

eredményeinkről:  

www.eszterlanceszakiovoda.hu 

 A Szülői Szervezet tagjainak megválasztása, összehívása, munkájuk 

támogatása, segítése, koordinálása az intézményvezető feladata.  

 

Óvoda – bölcsőde  

 
 Az óvodába beiratkozó gyermekek egy része kerül a bölcsödéből 

hozzánk. A bölcsődés gyermekeket meghívjuk óvodalátogatásra, ahol 

ismerkednek a környezettel.  

 Kapcsolattartásunk másik formája, hogy látogatjuk egymás nyitott 

programjait. ( bölcsődések ballagása, Családi nap az óvodában ) 

Óvoda-iskola  A gyermekek könnyebb beilleszkedése érdekében tartjuk a kapcsolatot 

az Általános Iskolákkal. Kölcsönösen megismerjük egymás elvárásait, 

lehetőségeit, programjait. Meghívás alapján látogatjuk egymás 

programjait, a gyermekekkel és nevelőkkel egyaránt.  

 Továbbra is működtetjük az óvoda – iskola munkaközösséget.  

 A kapcsolattartás formái:  

 Egymás pedagógiai programjának megismerése, erről beszélgetés 

kezdeményezése;  

 Kölcsönös látogatások: a tanítók részt vesznek az óvodai nyílt 

napokon; az óvodapedagógusok a tanév elején meglátogatják az első 

osztályosokat; a 6. évesek részt vesznek egy iskolai tanórán;  

 Közös szakmai megbeszélések, tanácskozások szervezése, közös 

továbbképzéseken részvétel;  

 Közös rendezvények, ünnepek szervezése;  

 Kapcsolattartás művészeti csoportokkal, rendezvények látogatása.  

 Aktívabb és hatékonyabb kapcsolattartás alakítása az iskolákkal;  

 Több olyan program (előadás, konzultáció, gyakorlati bemutató) 

szervezése, ahol az iskolai nevelők betekintést kapnak az óvodai élet 

mindennapjaiba ezzel is segítve, hogy a jövő iskolája valóban az 

óvodai nevelésre épülhessen, és ne legyen a két intézmény között 

szakadék;  

 Iskolalátogatás (játékos foglalkozás a tanítók vezetésével, ízelítő az 

elsősök tanóráiból);  

http://www.eszterlanceszakiovoda.hu/
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 Az óvodapedagógusok látogatása ősszel az első osztályokba;  

 A régi óvodások meghívása, közös játékra az óvodába;  

 A leendő tanítók tájékoztatója az iskolába készülő gyermekek 

szüleinek az iskolába lépés előtt;  

 

Egyéb kapcsolatok 

 

Fenntartó 
A fenntartóval mindennapos jó kapcsolatra törekszünk. Támogató, segítő 

jellegű, korrekt munkakapcsolatot igyekszünk kialakítani. Rendszeres 

egyeztetésre, kölcsönös tájékoztatásra készen szakmai, pénzügyi és szervezési 

kérdésekben is tájékoztatást adunk.  

 

Egységes 

Pedagógiai 

Szakszolgálat 

Kapcsolattartásunk személyes, naprakész, a szoros együttműködés jellemzi.  

Az iskolaérettség megállapításához az intézet gyógypedagógusai adnak 

segítséget, a beilleszkedési zavarokkal-, magatartási problémákkal küzdő 

gyermekek esetében pedig a pszichológus munkájára támaszkodhatunk. 
 

 

 

 

Közművelődési 

intézmények 

Óvodáink a város közművelődési intézményeivel folyamatosan kapcsolatot 

tartanak, színesítve ezzel programjainkat, biztosítva a gyermekek számára a 

sokoldalú ismeretnyújtást, élményeket. A felkínált programokból igyekszünk 

úgy válogatni, hogy azok az óvoda pedagógiai elveivel, értékközvetítésével, 

tartalmával összeegyeztethetők legyenek, segítse elő a nevelési feladatok 

eredményesebb megvalósítását. 

 Megyei Könyvtár, Jósavárosi Könyvtár, 

 kiállítások megtekintése ( Jósa András Múzeum, Falumúzeum, 

Kölyökvár, Botanikus kert ) 

 Gyermekelőadások ( Móricz Zsigmond Színház, Kölyökvár, Vidám 

Vándorok, bábszínházak ) 

 

 

 

Gyermekvédelmi 

intézmények 

A családok szociális hátterének, problémáinak ismeretében kérjük a 

Gyermekjóléti szolgálat valamint a Szociális és Köznevelési Osztály 

segítségét. Különösen azokra a gyerekekre figyelünk tudatosabban, akiknek 

családi helyzete, életkörülményei hátrányosan érintik, vagy veszélyeztetik 

fejlődésüket. 
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Egészségügyi 

szolgáltatók 

Az egészségügyi szakszolgálattal a kapcsolattartás folyamatos.  

 Védőnők közösen összeállított munkaterv alapján látogatják a 

gyermekeket és végzik feladataikat. 

 Fogászati szűrés évente két alkalommal történik.  

 A járványügyi helyzet alatt még szorosabbra fonódott a kapcsolatunk 

az intézményi gyermekorvosokkal. Rendszeres kapcsolattartás során 

tájékoztatást nyújtanak a járványügyi veszélyhelyzetben kialakuló 

problémás kérdésekben, míg az intézmény rendszeres 

adatszolgáltatással él a gyermekorvosok felé. 

 

 

 

  

7.9.1. Az intézmény egészségügyi partnerei 

 

 

Óvoda Fogorvos 
Védőnő 

 
Gyermekorvos 

Székhely dr. Papp Katalin Chrenkó Zoltánné 
dr. Almási 

Zsuzsanna 

Gyermekmosoly dr. Papp Katalin 
Hacsáné Asztalos 

Anikó 
dr. Sárközy Katalin 

Homokvár dr. Makai Áron Takács Anita dr. Kocsis Klára 

Gyöngyszem dr. Makai Áron 
Boldizsárné Pál 

Renáta 
dr. Horváth Ágnes 

Csillagszem Dr. Molnár Csilla Szabó Ágnes dr. Molnár Bernadett 

Nyitnikék dr. Csémi Erika Tassyné Fekete Judit dr. Farkas Enikő 

Kerekerdő dr. Makai Áron Nagyné Révész Anita dr. Sárközy Katalin 

Napsugár dr. Makai Áron Nagyné Madai Éva dr. Mérnyi Ágnes 

Állomás u. dr. Csémi Erika Ráczné Szalanics Edit dr. Farkas Enikő 
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7.9.2. Az intézményeink óvodai szociális 

segítői  

 

 

Óvoda Óvodai szociális segítő neve 

Székhely Szijjártó Nóra 

Gyermekmosoly Polyák Istvánné 

Homokvár Badicsné Kormos Éva 

Gyöngyszem Németh-Veres Ildikó 

Csillagszem Lehelné Béres Ilona 

Nyitnikék Hegedüs Beáta 

Kerekerdő Németh-Veres Ildikó 

Napsugár Lengyel Nikoletta 

Állomás u. Hegedüs Beáta 

Intézményi szinten Mikóné Márton Julianna a Szülői szervezet elnöke, aláírási joggal 

rendelkezik és ő képviseli az Eszterlánc Északi Óvodát. 

 

7.9.3. A Szülői szervezet tagjai  

Óvoda Név 

Székhely Mikóné Márton Julianna 

Gyermekmosoly Vágnerné Balogh Enikő 

Homokvár Bálintné Hadas Tímea 

Gyöngyszem Dr. Magyariné Veress- Lehoczki Vivien 

Csillagszem Holpné Varga Éva 

Nyitnikék Elekes Kemény Nóra 

Kerekerdő Nagyné Barna Nikoletta 

Napsugár Palkó Tibor 

Állomás u. - 
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8. ELLENŐRZÉS  

 

8.1 Az óvodák ellenőrzési ütemterve 

 

Óvoda 

Dokumentum és általános ellenőrzés 

 
karbantartás, 

felújítás 
2020. 2021. 

 szept. okt. nov. dec. jan. febr. márc. ápr. máj. jún. június június aug- 

Székhely  x   x  x x  x   x 

Gyermekmosoly  x  x x   x  x   x 

Homokvár  x   x  x x  x   x 

Gyöngyszem  x  x x   x  x   x 

Csillagszem  x   x  x x  x   x 

Nyitnikék  x  x x   x  x   x 

Kerekerdő  x   x  x x  x   x 

Napsugár  x  x x   x  x   x 

Állomás u.  x   x  x x  x   x 
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tevékenység határidő felelős 
1. Házipénztár kezelésének ellenőrzése, szúrópróbaszerűen évente intézmény-vezető 

 

2. Étkezéssel kapcsolatos nyilvántartások ellenőrzése, szúrópróbaszerűem évente intézmény-vezető 

 

3. Dokumentumok: csoportnaplók, felvételi – mulasztási naplók, munkaközösségi 

naplók, egyéni fejlettségmérő lapok ellenőrzése 

2020. szeptember 15-ig és 

folyamatosan  

tagintézmény-vezetők, 

feladattal megbízott 

 

4. Nevelőmunkát közvetlen segítők munkájának ellenőrzése folyamatos tagintézmény-vezetők, 

feladattal megbízott 

5. A, pedagógiai munka ellenőrzése, különös tekintettel a kiemelt feladatra folyamatos tagintézmény-vezetők, 

feladattal megbízott 

6. Gyógypedagógiai, óvodapszichológusi, konduktori  munka ellenőrzése folyamatos intézményvezető 

 

7. Kötelező órán túli tevékenységek ellenőrzése folyamatos tagintézmény-vezetők, 

feladattal megbízott 

8. Munkafegyelem, és az intézményi tulajdon védelmére szolgáló előírások betartásának 

ellenőrzése 

folyamatos tagintézmény-vezetők, 

feladattal megbízott 

9. A nevelési év kezdetére, a nyári karbantartási munkálatok, nagytakarítás elvégzésének 

ellenőrzése 

2021. augusztus 30. intézmény-vezető 

tagintézmény-vezetők, 

feladattal megbízott 

10. Beszámolóhoz kapcsolódó munkák és a beszámoló összeállításának ellenőrzése 2021. szeptember 01. intézményvezető 

11. Gazdálkodás éves helyzetének áttekintése 2020. november 30. 

folyamatos 

intézményvezető 

12. Felújítási munkák megszervezésének és bonyolításának ellenőrzése 2021. augusztus 30. intézményvezető 

13. Munkavédelmi-, munkabiztonsági ellenőrzés havonta intézményvezető 

tagintézmény-vezetők 

munkavédelmi megbízott 

14.Tűzvédelmi- és bombariadó gyakorlásának ellenőrzése 2021. március intézményvezető 

munkavédelmi megbízott 

8.2 Belső ellenőrzési terv 
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8.3. Belső ellenőrzési terv 
 

Ellenőrzés témája: Érzelmi nevelés, szocializáció 

Időpont: …………………………………………………………………………………. 

Csoport: ………………………………………………………………………………….. 

Óvodapedagógus neve:……………………………………………………………. 

Törvényi hivatkozás: Pedagógiai Program  

 
t é m a igen részben nem 

1. Érzelmi biztonságot nyújtó, szeretetteljes, családias légkör jellemzi a 

csoportot? 
   

2. Az óvodapedagógus-gyermek, gyermek-gyermek kapcsolatot pozitív 

érzelmi töltés jellemzi? 
   

3. A   csoportszoba  kialakítása biztosítja-e a nyugalmat, szabad 

mozgást, megfelelő biztonságot, derűs légkört? 
   

4. A napirend biztosítja-e a nyugodt, elmélyült tevékenységhez 

szükséges időkeretet? 
   

5. Az óvodapedagógus figyelembe veszi a gyermekek egyéni 

sajátosságait, érzelmi állapotát? 
   

6. Megfelelő tudatossággal és következetességgel alakítja-e az 

óvodapedagógus a közösségi élet szabályait? 
   

7. Az óvónő közös tevékenységekkel biztosítja-e a gyermekek 

együttműködését, melyben formálódik egymáshoz való viszonyuk? 
   

8. Biztosított-e a közös élményeken alapuló tevékenységek gyakorlása, 

a gyermekek erkölcsi tulajdonságainak, akaratának, szokás és 

normarendszerének megalapozása? 

   

9. Elősegíti-e az óvodapedagógus a baráti kapcsolatok alakítását, 

fejlesztését? 
   

10. Megfelelő módszerekkel motiválja-e az óvodapedagógus a 

gyermeket a közösség érdekében végzett munkára? 
   

11. Tapasztalható-e hogy a gyermekek örömmel és érdeklődéssel 

kapcsolódnak be a közös együttlétbe? 
   

12. Megfelelő tapintattal és módszerrel közelít-e az óvodapedagógus a 

zárkózott és visszahúzódó gyermekek felé? 
   

13. Hozzájárul-e az óvodapedagógus a gyermekek pozitív énképének 

alakításához? 
   

14. Megfelelő módszerekkel segíti-e az óvodapedagógus a gyermekek 

szociális érzékenységének fejlődését? 
   

15. A felnőttek példája hozzájárul-e a gyermekek 

viselkedéskultúrájának fejlődéséhez? 
   

16. Az érzelmek kifejezésének folyamatában él-e az óvodapedagógus a 

nonverbális kommunikáció eszközeivel? 
   

17. Törekszik-e az óvodapedagógus a konfliktusok feloldó 

megbeszélésére? 
   

18. Tapasztalható-e, hogy a gyermekek örömmel és érdeklődéssel 

kapcsolódnak be a közös tevékenységekbe? 
   

19. Az óvodapedagógus saját példaadásával neveli-e a gyermeket a 

különbözőségek elfogadására? 
   

20. A gyermek társas kapcsolatának alakulása nyomon követhető-e a 

dokumentációkban? 
   

21. A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek esetében igénybe vesz-e az 

óvodapedagógus a speciális felkészüléssel rendelkező szakemberek 

segítségét? 
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9. MINŐSÍTÉS 
 

 
Az intézménynek jelentős feladatot kell ellátnia az intézményi önértékelés rendszerében. Az 

intézményi önértékelés témakörét a 20/2012. ( VIII.31.) EMMI rendelet XV. fejezete 

tartalmazza. 

Célja: 

A pedagógusra, vezetőre, valamint az intézményre vonatkozó intézményi elvárások 

teljesülésének értékelése alapján a pedagógus és a vezető önmagára, valamint a vezető a 

nevelőtestület bevonásával az intézményre vonatkozóan meghatározza a kiemelkedő és a 

fejleszthető területeket. 

Erre építve fejlesztéseket tervezzen, fejlesztési feladatait az intézkedési terven rögzítse, 

szervezeti és egyéni tanulási önfejlesztési programokat indítson, hogy azután az újabb 

önértékelés keretében vizsgálja a programok megvalósulásának eredményességét. 

Az átfogó intézményi önértékelés megállapításai a pedagógiai programban kitűzött célok 

megvalósulásának eredményességéről adnak képet oly módon,  hogy közben számba veszik 

az intézmény adottságait, a nevelőtestület, mint szakmai közösség együttműködésének 

formáit, a nevelő-oktató munka tervezésének, szervezésnek, ellenőrzésének, értékelésének és 

az eredmények visszacsatolásának folyamatát. 

Az önértékelés során az értékelők a belső és a külső partnereket is bevonják a folyamatba. 

 

Az önértékelési támogatási munkacsoport ( ÖTMCS )  feladata: 

 

 A pedagógus önértékelés lebonyolításában a háromtagú értékelési csoportok vezetésében 

szerepvállalás. 

 Az intézmény Önértékelési Programja folyamatos aktualizálásában való aktív 

közreműködés. 

 A vonatkozó törvények és jogszabályok tanulmányozása, közös értelmezése. 

 Az intézmény működését szabályozó dokumentumok ( Pedagógiai  Program, SZMSZ és 

mellékletei, Házirend, Önértékelési Program) szerinti működés folyamatos nyomon 

követése, a szükséges korrekciós javaslatok megtétele. 

 A pedagógusok portfóliójának elkészítéséhez és védéséhez - igény szerinti 

segítségnyújtás. 

 A gyakornokok minősítéséhez, a mentorok munkájához segítségnyújtás. 
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A munkacsoport feladata az önértékelés során, hogy közreműködik:  

 az intézményi elvárás-rendszer meghatározásában, szükség szerinti aktualizálásában;  

 az adatgyűjtéshez szükséges mérőeszközök (kérdőívek, interjúk) kiegészítésében, 

összeállításában;  

 a munkaterv részét képező éves önértékelési terv elkészítésében;  

 az aktuálisan érintett kollégák és szülők tájékoztatásában; 

 az értékelésbe bevont kollégák felkészítésében, feladatmegosztásában; 

 az OH önértékelést támogató informatikai felületének kezelésében.  

 

Az  Önértékelési  támogatási munkacsoport éves munkaterve ( ÖTMCS ) 

 

sorszám feladat felelős 
határidő 

 
1. A nevelési évben értékeltek körének 

meghatározása 

intézményvezető 2020.09.30. 

2. Ütemterv készítése (kit, mikor, kik 

értékelnek, felelősök, értékelő megbeszélés 

időpontja). 

ÖTMCS 2020.10.01. 

3. A szükséges iratminták értékelő lapok 

előkészítése 

ÖTMCS 2020.10.30. 

4. Az értékeltek tájékoztatása, az értékelési 

rendszer és az értékeléshez használt 

dokumentumok, iratminták 

hozzáférhetőségének biztosítása 

ÖTMCS 2020.10.30. 

5. Az értékelésben résztvevők (értékelők) 

felkérése, tájékoztatása, értékelő lapok 

átadása 

ÖTMCS 2020.11.16. 

6. Értékelő megbeszélés előkészítése, (legalább 

egy héttel az értékelő megbeszélés előtt):  

  időpont egyeztetése az értékelt 

kollégával, 

 tisztázni, kik vesznek részt a 

beszélgetésen,(óvodavezetés, Belső 

Önértékelési Csoport vezetője), 

 önértékelő lap átadása az értékelt 

számára, amit kitölt. 

ÖTMCS folyamatos 

7. Az értékelő megbeszélés lebonyolítása: 

 megfelelő nyugodt körülmények biztosítása, 

legalább egy óra időtartam,  

 lehetőség a véleménycserére  

 erősségek, fejlődési irányok közös 

meghatározása, erről vezetői feljegyzés 

készítése,  

 az ÖTMCS egy héten belül elkészíti az 

összegző értékelést 

ÖTMCS folyamatos 

8. Az összegző értékelés átadása az értékelt 

óvodapedagógus részére (aláírások) 

intézményvezető folyamatos 
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9. A gyermekek elégedettségének mérése 

komplex képsor segítségével 

ÖTMCS 2021.01.29. 

10. A gyermekek részképességének felméréséhez 

használt mérőlapok áttekintése, szükség 

esetén átdolgozása  

ÖTMCS 20.21.01.29. 

11. A gyermekek részképességének felmérése 

 

ÖTMCS 2021.03.30. 

12.. Az összegző értékelés egy példányának 

elhelyezése az irattárban 

 

ÖTMCS folyamatos 

13. Szülői kérdőívek összeállítása 

 

ÖTMCS 2021.03.30. 

14. Partneri elégedettségmérés lebonyolítása a 

szülők körében 

ÖTMCS 2021.04.30.. 

15. Kérdőívek számítógépes összesítése, 

grafikonos kimutatás, értékelés 

ÖTMCS 2021.05.10. 

 

 

 

Az önértékelésben résztvevő óvodapedagógusok 
 

ssz. Pedagógus Értékeli 
Feladat, 

módszer 

1. Gráf Mihályné ÖTMCS tagjai 
doe, tervM, PKö/1,PKsz/2, 

PKm/3, PIö/1, Piv/2 

2. Pápai Ilona ÖTMCS tagjai 
doe, tervM, PKö/1,PKsz/2, 

PKm/3, PIö/1, Piv/2 

3. 
Élesné Varga 

Brigitta 
ÖTMCS tagjai 

doe, tervM, PKö/1,PKsz/2, 

PKm/3, PIö/1, Piv/2 

4. 

Kelemenné 

Maklári 

Gyöngyi 

ÖTMCS tagjai 

doe, tervM, PKö/1,PKsz/2, 

PKm/3, PIö/1, Piv/2 

5. 

Fedorné 

Hamza 

Mariann 

ÖTMCS tagjai 

doe, tervM, PKö/1,PKsz/2, 

PKm/3, PIö/1, Piv/2 

6. Molnár Éva ÖTMCS tagjai 
doe, tervM, PKö/1,PKsz/2, 

PKm/3, PIö/1, Piv/2 
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Pedagógus minősítésen résztvevők 

név célfokozat 

1. Bodnárné Teschmayer Tímea Pedagógus II. 

2. Borsi Barbara Pedagógus I. 

3. Joóné Képes Beáta Pedagógus II. 

4. Kópisné Bacskai Judit Pedagógus II. 

5. Nagyné Ádámszki Tímea Pedagógus II. 

6. Pápai Ilona Pedagógus II. 

7. Paronai Eszter Pedagógus I. 

8. Tenkéné Melegh Ildikó Pedagógus II. 

9. Tóth Enikő Pedagógus II. 

10. Molnár Éva Pedagógus II. 

 

 

 

Intézményvezetői, intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés 

területe Érintett intézmény/vezető ideje 

Intézményi 

tanfelügyelet 
Csillagszem tagintézmény 2021-re tervezett 

intézményvezetői 

tanfelügyeleti 

ellenőrzés 

Kovács Andrea 

Kerekerdő tagintézmény 
2021-re tervezett 

 

 

 

Pedagógusi tanfelügyeleti ellenőrzés 

Érintett pedagógus Intézmény Ideje 

Feketéné Szalay Ildikó 
E.É.Ó. Kerekerdő 

Tagintézmény 
2021-re tervezett 

Szalma Barnabásné 
E.-É.Ó. Kerekerdő 

Tagintézmény 
2021-re tervezett 
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10. EGYÉNI MEGBÍZATÁSOK 
 Eszterlánc Napsugár Kerekerdő Nyitnikék Gyermekmosoly Homokvár Gyöngyszem Csillagszem 

 

Állomás u. 

munkaközösség 

vezető 

 

Mártonné 

Gorzsás Renáta 

Madainé Imre 

Judit 

Balasáné S. M. 

Csura Imréné 

Joóné 

Képes 

Beáta 

Garai Róbertné Gerő Katalin Pápai Ilona 
Fedorné Hamza 

Mariann 

Mányik 

Miklósné 

könyvtáros  

- 

 Tóthné 

Szokolai 

Szilvia 

Csoma Lilla Franczel Zita Négyesiné 

Hajnal Anita 
Oszlárné 

Gincsai Rita 

Ponkházi 

Erzsébet 

Zsuzsanna 

gyermekvédelmi f. Resánné  

Bagdi Éva 
Horváth Mária 

Szalma 

Barnabásné 

Béres Fanni Bíró Csabáné Illyés Anikó Varga 

Istvánné 

Bacskainé 

Császár Linda 

 

ünnepély felelős Koncz Olívia 

Hován Andrea 

Balasáné S. M. Valóczkiné 

Asztalos 

Magdolna 

Péterné Labant 

Andrea                                                         

Turcsán Anikó 

 

Németh Béláné Király Tiborné 

Gráf Mihályné 

Kovács Tiborné 

Mányik 

Miklósné 

szertár felelős Molnár Fanni Románné 

Pokrovenszki 

Anikó 

Csura Imréné Borsi 

Barbara Csoma Lilla 

Gerő Katalin Bodnárné 

Teschmayer 

Tímea 

Bodnár Klára 

Mátékó - Hajósi 

Edina 

 

egészségügyi f. Szabó Krisztina 
Rácz Anikó 

Kárpátfalviné 

V. Gabriella 

Béres Fanni Bíró Csabáné Megyesi Beáta Élesné Varga 

Brigitta 

Mátékó - Hajósi 

Edina 

 

munkavédelmi f. Kópisné 

Bacskai Judit Mester Jánosné 

Szalma 

Barnabásné 

Joóné 

Képes 

Beáta 
Bíró Csabáné 

Tamás Andrea Négyesiné 

Hajnal Anita 
Oszlárné 

Gincsai Rita 

Ponkházi 

Erzsébet 

Zsuzsanna 

jegyzőkönyvvezető Tenkéné 

Melegh Ildikó 

Paronai Eszter 

Feketéné Sz. 

Ildikó 

Nácán-

Hegyes 

Adrienn 

Szigetfalvi 

Melinda 

Révész Beatrix Pápai Ilona 

Bacskainé 

Császár Linda 

Mányik 

Miklósné 
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leltár felelős Tenkéné  

Melegh Ildikó Karaffáné Orosz 

Lívia 

Misákné Literáti 

Andrea 

Kovács Andrea 

Nyíri Zoltánné 

Szabó 

Mónika 

Szigetfalvi 

Melinda 

Megyesi Beáta Szokol Katalin 

Kelemenné 

Maklári 

Gyöngyi 

Mányik 

Miklósné 

dekoráció felelős Galambos 

Beatrix 

Kisné Molnár 

Sarolta 

Románné 

Pokrovenszki 

Anikó 

Rostás Xénia 

Mizsák 

Klaudia 

Kállay Nóra Péterné Labant 

Andrea                                                         

Turcsán Anikó 

Illyés Anikó, 

Franczel Zita 

Bakai Bianka 

Király Tiborné Mátékó-Hajósi 

Edina 

Bodnár Klára 

Ponkházi 

Erzsébet 

Zsuzsanna 

sportszervező Szabó Krisztina 

Rácz Csaba 

Szalma 

Barnabásné 

Joóné 

Képes 

Beáta 

Máténé Imrik 

Zsuzsanna 

Gerő Katalin Szokol Katalin Oszlárné 

Gincsai Rita 

Bodnár Klára 

 

iskolai 

kapcsolattartó 

Feketéné N.J. 

Pásztorné 

Tamás Csilla 

Karaffáné Orosz 

Lívia 

Kovács Andrea Góráné 

Barna 

Erzsébet 
Szőllősi Katalin 

Gerő Katalin Pápai Ilona Kovács Tiborné 

Oszlárné 

Gincsai Rita 

Ponkházi 

Erzsébet 

Zsuzsanna 

gyerrnek 

mérésekért felelős 

Feketéné Nagy 

Julianna 

 
Misákné Literáti 

Andrea 

Szalma 

Barnabásné 

Góráné 

Barna 

Erzsébet 

Harai Eszter                                                                    

Máténé Imrik 

Zsuzsanna 

Révész Beatrix Bodnárné 

Teschmayer 

Tímea 

Király Tiborné 

Fedorné Hamza 

Mariann 

Oszlárné 

Gincsai  Rita 

Ponkházi 

Erzsébet 

Zsuzsanna 

belső ellenőr Pásztorné 

Tamás Csilla Karaffáné 

O.Lívia 

Madainé I.Judit 

Misákné L. 

Andrea 

Kovács Andrea 

Sóvári Mária 

Csura Imréné 

Joóné 

Képes 

Beáta, 

Kállai Nóra 

Szigetfalvi 

Melinda 

Tamás Andrea Élesné Varga 

Brigitta 
Kovács Tiborné 

Kelemenné 

Maklári 

Gyöngyi 
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programfelelős Feketéné Nagy 

Julianna 

Pásztorné 

Tamás Csilla 
Nyári-Resán 

Boglárka 

Kovács Andrea 

Balasáné S. M. 

Valóczkiné 

Asztalos 

Magdolna 

Harai Eszter  

Illyés Anikó Molnár Éva 

Kovács Tiborné 

Ponkházi 

Erzsébet 

Zsuzsanna 

pályázati felelős Tenkéné  

Melegh Ildikó 

Karaffáné Orosz 

Lívia 

Sóvári Mária Kovács 

Ágnes 

Szőllősi Katalin 

Gerő Katalin Kuknyó-

Bátori Brigitta 

Bodnárné 

Teschmayer 

Tímea 

Kelemenné 

Maklári 

Gyöngyi 

 

alapítvány tag Tenkéné  

Melegh Ildikó 

Karaffáné Orosz 

Lívia 

Kovács Andrea 

Balasáné S. M. 

Gyurecskó 

Zsuzsanna 

Nagy 

Istvánné 

Szőllősi Katalin 

Gerő 

Katalin, 

Lucza 

Sándorné, 

Karaffáné 

O.L. 

Az 

alapítvány 

átszervezés 

alatt áll.  

Új tagok: 

Illyés Anikó, 

Tamás 

Andrea 

Bodnárné 

Teschmayer 

Tímea 

Varga  

Istvánné 

Molnár Éva 

Fedorné Hamza 

Mariann 
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rendezvényszervező Koncz Olívia 

Madainé Imre 

Judit 

Balasáné S. M. Góráné 

Barna 

Erzsébet 

Máténé Imrik 

Zsuzsanna                  

 Molnár Éva Kovács Tiborné 

Kelemenné 

Maklári 

Gyöngyi 

. 

KT. elnök Kópisné 

Bacskai Judit 
 

       

KT. tag Galambos 

Beatrix Misákné Literáti 

Andrea 

Feketéné 

Szalay  Ildikó 

Béres Fanni   Bodnárné 

Teschmayer 

Tímea 

 

  

honlap felelős Erős Enikő 

 

 

 

Rácz Csaba 

Feketéné 

Szalay  Ildikó 

Nácán-

Hegyes 

Adrienn 

Szigetfalvi 

Melinda 

 

 Kuknyó-

Bátori Brigitta 

 

Bodnár Klára 

Bacskainé 

Császár Linda 
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11. KARBANTARTÁS – FELÚJÍTÁS 

Óvoda 2020-ban elvégzett felújítások 2021-re tervezett felújítási igények 

Székhely TOP 6.2.1. 16-NY1-2017-00003 azonosító számú 

Óvodafejlesztés Nyíregyháza  Megyei jogú Város 

Önkormányzatánál  II. ütem című projekt alapján az épület 

felújítása és korszerűsítése utáni garanciális munkák 

elvégzése. 

 mozgásfejlesztő fajátékok felújítása, szükség esetén 

cseréje 

 rugós udvari játékok  

 Kerítés festése 

 műfű zárt udvarrészre 

 ponyvás árnyékoló 

 homokozók szélének faburkolati cseréje 

 homokozók fölé árnyékoló 

 A zuhanyfal működéséhez szükséges műszaki 

probléma megoldása a Bóbita bölcsődével közösen. 

 

Állomás u. A kialakult pandémiás helyzet miatt a felújításokra szánt 

költségvetési keret átütemezésre került, így intézményünkben 

semmilyen felújítás nem történt. 

 A csoportszobák, folyosók, öltözők, és iroda linóleum 

cseréje laminált padlóra, vagy jó minőségű 

linóleumra. A csere szükséges, mert a linóleum 

töredezett,  szétcsúszott, néhány helyen felvált, ezért 

balesetveszélyes. 

 Belső régi ajtók cseréje műanyag nyílászárókra. 

 A gyerekszékek cseréje szükséges, az ülőkéi töröttek, 

darabok hiányoznak belőlük. Az ülőke rétegelt 

falemez, melyből a rétegelt részek felszakadoztak, 

balesetveszélyesek.  

 Az óvoda bútorzata, az asztalok régiek. Az 

intézményben kevés a hely, ezért  

 beépített szekrényekre lenne szükség.  

 Gyermek WC ülőkék és tetők cseréje szükséges (a 

festett préselt ülőkék porladnak). 

 Az elkorhadt, balesetveszélyes udvari fajátékok 

cseréje szükséges. Az udvari játékok közül egyedül a 

Poly-Ball játék biztonságos, a többi játékot 

balesetveszélyesnek nyilvánították.  
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Gyermekmosoly  Apróbb garanciális munkák elvégzése a belső felújítások 

kapcsán 

 Az intézmény bejáratainál lévő járdaszakasz 

szintjének megemelése, a csapadékvíz befolyásának 

megakadályozása érdekében. 

 Az udvari zuhanyzó vízfogó peremének visszaállítása, 

balesetveszély csökkentése 

Napsugár  Wi-fi hálózat kiépítése, bővítése 

 Kerítés festése, javítása 

 a tornaszoba és előterének festése, javítása 

 beltéri ajtók cseréje 

 kézműves, fejlesztő szoba kialakítása, burkolása, 

festése 

 irodák felújítása, festése 

 Homokozó széleinek átdeszkázása, festése szükséges 

(kitört, hiányos, balesetveszélyes).  

 - Az óvoda kerítésének cseréje. Bal oldalon fakerítés- 

korhadt, a lécek mozognak, a gyerekek a kezüket 

közé tudják dugni – balesetveszélyes. A jobb oldal és 

az óvoda hátsó része drótkerítéssel körbekerített, ami 

korrodálódott, törött. A gyerekekre nézve 

balesetveszélyes. Célszerű lenne színezett 

hullámlemezzel körbekeríteni az intézményt. 

 Az óvoda udvarán a betonozott járda töredezett, 

kitört, betondarabok hiányoznak belőle. 

Balesetveszélyes. 

 Az óvoda előtti parkoló lebetonozása, vagy zúzott 

kővel történő leszórása szükséges. Az vízelvezetés az 

utcában nem megoldott, nincs betonút így esős időben 

nagy sár van, amely nagyon megnehezíti a parkolást.  

 A csapadékvíz elvezetése a csatornákból nem 

megoldott, alámossa az épületet, illetve befolyik az 

épület alá a pincébe, valamint az emésztő gödör 

lefolyó részét ki kellene emelni, mert minden 

csapadékvíz belefolyik. 
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 felnőtt wc-zuhanyzók, öltözők felújítása 

 csoportszobák padlóburkolatának cseéje 

 

 

Kerekerdő  Elvégzett felújítási munkálatok nem voltak az elmúlt 

nevelési évben 

 alá ütéscsillapító lehelyezése 

 Az elkorhadt fajátékok cseréje 

 Az óvoda belső helyiségeinek festése 

 Beltéri ajtók cseréje 

 Burkolatok cseréje 

 Gyermek és felnőtt WC-k felújítása 

 Konyha ablakainak árnyékolása, szúnyogháló 

felhelyezése 

 A hátsó épületet körbevevő járda és lépcső felújítása 

 A konyhai szennyvíz elvezető korszerűsítése 

 A csoportok udvarán támfal erősítése  

 (az óvoda sajátosságaiból adódóan az óvoda dombra 

épült, csapadék víz elvezetése nem megoldott, ezáltal 

az esővíz a játékudvarokra mossa a földet, 

meggyengíti a betontámfalak szilárdságát. A 

balesteké elkerülése miatt jó volna minél hamarabb). 

Szakember kijelölése hogy statikailag mennyire 

biztosan tartják a falak a mögöttük lévő földet. A 

hiányzó beton elemek arra utalnak, hogy a föld 

szilárdsága ritkább szerkezetű 

Gyöngyszem  A hátsó és első pavilonnál lévő szennyvíz cső 

dugulásának javításából eredő föld süllyedés 

 Garázs külső-belső vakolása 

 Kerítés teljes körű felújítása, festése 
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megszüntetése, feltöltése.  A bejárati és hátsó nagykapu korróziójának javítása, 

pótlása 

 Belső helységek festése, belső ajtók, burkolatok 

cseréje 

 Gyermek WC-k öblítő szelepeinek cseréje,  

 Nevelői WC összefolyójánál a járólap megrepedése, 

süllyedése szorul javításra. 

 Beltéri ajtók zárjainak cseréje, kopás miatt. 

 Gumilapok, járdák kialakítása az udvarrészeken 

 Kitekerős napellenző az udvarrészekre, kiemelten az 

óvoda központi betonozott részére 

 Zárt udvarrész burkolati cseréje 

Csillagszem  Kerítés festése  Az udvari fajátékok és a homokozók körüli szegély 

cseréje a balesetek megelőzése érdekében.  

 Belső falak festése 

 Beépített bútorok az óvoda helyiségeibe, /szertár, 

logopédiai szoba, vezetői iroda, raktár, aula 

Homokvár  TOP-6.2.1-15-NY1-2016-00001 Nyíregyháza Megyei 

Jogú Város Önkormányzatánál a Nyuszi csoport 

mosdójában az elválasztó panel beszerelése, pályázatból 

kimaradt hiánypótlás  

 Udvarrészek rendberakása 

 Meglévő játékok javíttatása 

 Ivó kutak és udvari zuhanypanel kiépíttetése 

Nyitnikék  Energetikai felújítás 

 Udvari játékok felújítása, és festése 

 Pillangó csoportszoba festése 

 Mókus, Méhecske és Katica csoport vizes blokkjának 

felújítása ( a mosdók  15 éve voltak utoljára felújítva) 

 Vízkeverő szelep cseréje 

 Katica, Méhecske csoportok gyermek öltözők, és 

csoport szobák padlóburkolatának cseréje 

 Süni csoport szoba padlóburkolatának javítása az ázás 

következtében a vakolat kijavítása  

 A földszinti foglalkoztató szoba a fellett lévő beázás 

miatt penészes 

 A gazdasági bejárat felőli kapu megjavítása 
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1. Egészségfejlesztés munkaközösség - Labdajátékok, mozgásos játékok munkaközösség 

 

Munkaközösség vezető: Mártonné Gorzsás Renáta 

Munkaközösség tagjai: Eszterlánc Északi Óvoda óvodapedagógusai 

Munkaközösség helye: Eszterlánc Északi Óvoda Tas utcai székhelyintézménye 

Munkaközösség formája: Csoportos 

Munkaközösség célja: Tapasztalatcsere, ötletek átadása, új módszerek, eszközök bemutatása, 

a gyermekek természetes, harmonikus mozgásának fejlesztésére. 

Munkaközösség feladata: Labdajátékok gyűjtése, szakmai tapasztalatcsere, ötletbörze. 4 

labdajáték tevékenység bemutatása a gyerekekkel. 

Munkaközösség feladatainak időbeli ütemezése: 

Időpontja:       2020. Október                   

1. foglalkozás 

Témája: Egyszerű labdatechnikai elemek: 

feldobás, elkapás, leütés technikájának 

elsajátítása 

Időpontja:      2020. November                      

2. foglalkozás 

Témája: Labda feldobás, elkapás, leütés 

technikájának gyakorlása 

Időpontja:       2021. Március                     

3. foglalkozás 

Témája: Labdagyakorlatok kislabdával 

Időpontja:            2021. Április                

 4. foglalkozás 

Témája: Zsinórlabda – Manó röplabda 

 

 

 

 

  

1. sz. melléklet 
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2. Így tedd rá! munkaközösség 

 

Munkaközösség vezető: Balasáné Sebestyén Mónika 

Munkaközösség helye: Eszterlánc Északi Óvoda Kerekerdő Tagintézmény 

Munkaközösség formája: Saját 

Munkaközösség célja: A munkaközösségi foglalkozásokon megismert és eljátszott játékokat  

      minél több gyermekhez juttassuk el. 

Minél több gyermekhez juttassuk el az ünneplés élményét úgy, hogy     

átéljük és tovább hordozzuk ezt a gyönyörű világot. 

                         Egy olyan világot, ahol helyet kap a varázslat és az örömteli játék. 

 

Munkaközösség feladata: - Az „Így tedd rá!” játékainak, dalainak, mondókáinak,    

    társainak megismerése. 

           - Együtt, közösen tegyünk a gyermekek játékában, dalban,  

   táncban gazdag világért! 

 

Munkaközösség feladatainak időbeli ütemezése: 

Időpontja:                            1. foglalkozás 

2020. október 01. 

Témája:  

A „Népi játék napja” (október 9.) játékainak 

megismerése és eljátszása. 

Népi játék napja: Szóljon egy nap a játékról, 

pedagógiáról, értékről és legfőképp a 

gyerekekről. 

Javasolt játékok: 

- Fonákul van a kendőm 

- Reszelt tészta reszelő 

- Húzz, húzz katica 

- Jertek lányok játszani 

- Kinn a bárány 

- Hej, tulipán 

- Sudridom (mezőföldi tánc) 

Időpontja:                            2. foglalkozás 

2020. november 06. 

Témája: 

„Így tedd rá!” Ünnepek a 

néphagyományokban. Kulturális örökségeink 

felelevenítése, átélése megfelelő dalokkal, 

játékokkal, mondókákkal. 

- Márton nap 

- Luca nap 

- Betlehemezés 
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Időpontja:                            3. foglalkozás 

2021. január 29. 

Témája: 

1. Rábaközi játékok és táncok megismerése 

és eljátszása 

Forrás: Balatoni Katalin: Fordulj vígan 

koszorú 

Javasolt játékok: 

- Ess, eső ess… 

- Süss fel nap… 

- Fordulj vígan koszorú… 

- Ispiláng, ispiláng… 

- Méz, méz, méz… 

- Kocsit, kocsit komámasszony… 

- Daniéknál a legények… (Rábaközi 

ugróstánc) 

2. TÁNCPÁLYA – Megismerése, 

kipróbálása. 

a.) Gumizás 

b.) Similabdázás 

c.) Színes kötélpályák tulipánokkal 

Időpontja:                            4. foglalkozás 

2021. március 25. 

Témája: 

Az „Így tedd rá!” BEST OF JÁTÉKAIVAL 

történő megismerkedés. A játékok eljátszása. 

Útmutatás az évzárókhoz, Anyák napján való 

felhasználáshoz. 

 

Javasolt játékok: 

- Kőrösi, kerepesi körtéfa 

- Fehér liliomszál 

- Szántsunk, vessünk 

- Sej, lili, liliom 

- Rábaközi játékfűzés 
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3. Anyanyelvi beszédfejlesztés kisgyermekkorban 

                            

 

Munkaközösség vezető: Csura Imréné 

Munkaközösség tagjai:(Intézményvezető, általános helyettesek, tagintézmény vezetők, 

tagóvodai munkaközösség-vezetők, kollégák): 

- Eszterlánc Északi Óvoda / eszterlanceszakiovoda@gmail.com – 512 951 (a 

foglalkozások helye) 

- Eszterlánc Északi Óvoda Kerekerdő Tagintézmény / kerekerdotagovi@gmail.com – 

512 903 (a foglalkozások helye) 

- Eszterlánc Északi Óvoda Napsugár Tagintézmény / napsugartagovi@gmail.com – 512 

905 

- Eszterlánc Északi Óvoda Homokvár tagintézmény / ferenc.ovoda@gmail.com – 512 

906 

- Eszterlánc Északi Óvoda Gyermekmosoly Tagintézmény / etelkoziovi@gmail.com – 

512 901 

- Eszterlánc Északi Óvoda Gyöngyszem Tagintézmény / krudy.ovi@gmail.com – 512 

907 

- Eszterlánc Északi Óvoda Csillagszem Tagintézmény / kollegiumutiovi@gmail.com – 

512 908 

- Eszterlánc Északi Óvoda Nyitnikék Tagintézmény / nyitnikek@netra.hu – 512 904 

- Eszterlánc Északi Óvoda Állomás utcai Telephely / allomasutiovi@netra.hu – 512 902 

A létszám a pandémia helyzet miatt korlátozott. 

 

Munkaközösség helye: 

- Eszterlánc Északi Óvoda (4400 Nyíregyháza Tas utca 1-3.) 

- Kerekerdő Tagintézmény (4400 Nyíregyháza Sóstói út 31)  

Munkaközösség formája:  

Átjárható munkaközösség 
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Munkaközösség célja: 

- Az átjárhatóság megteremtése az anyaóvoda és a tagóvodák között.  

- Az anyanyelvi beszédfejlesztés lehetőségeinek megismerése. 

- Az intézményi célok összehangolása, ugyanakkor az egyéni, tagóvodai arculatok 

megőrzése, igazodva a helyi igények és elvárások figyelembevételével.  

- Az intézményi nevelési programok és munkaközösségi tervek összevetése, a közös 

kapcsolódási pontok megtalálása.  

- Folyamatos tapasztalatcsere és együttműködés. 

- Intézmények közötti belső műhelymunka megteremtése, ötletbörzék és értékelő 

esetmegbeszélések megtartása, nyomon követés. 

- Önértékelések lebonyolítása, összehangolása. 

- Minősítési eljárásokban megvalósuló segítő szándék megvalósítása. 

- Nyílt napok és foglalkozások, közös rendezvények megszervezése, lebonyolítása. 

- Mesterprogramok működtetése a tagóvodák között, továbbképzések lehetőségei. 

Munkaközösség feladata:  

Nyelv- és beszédfejlesztő munka új tartalmakkal való megtöltése. 

Elvárt eredmények: 

- Hatékonyabb nevelőmunka, innovációk létrejötte, reflektív nevelőtestület, egymás 

munkájának jobb megismerése. 

- Hatékonyabb idő és emberi erőforrás felhasználás, elégedett alkalmazotti közösség. 

- Objektív, árnyalt intézményi önértékelés kialakítása. 

- Kooperatív foglalkoztatására törekvés intézmények között is. 

Munkaközösség feladatainak időbeli ütemezése:  

ÉVES ÜTEMTERV 

Időpontja: Augusztus-szeptember-október 

(ajánlás október 21.)                                      

1. foglalkozás 

Témája: 

- A 9 óvoda e-mail címére intézett meghívó 

levél küldése, s egyben jelentkeztetés a 

munkaközösségbe 

- alakuló munkaközösségi értekezlet 

megtartása 

- munkatervi feladatok kijelölése 

- bemutató foglalkozás megtartása – 

mesterprogram lehetőségei/ Az anyanyelvi 

beszédfejlesztés lehetőségei 

kisgyermekkorban 

 

Időpontja: November-december     Témája: 
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(ajánlás november 19.)                                     

2. foglalkozás 

- értékelő esetmegbeszélés megszervezése, 

lebonyolítása – eddigi eredmények 

- a téli ünnepkör rendezvényei, meglévő 

hagyományok, lehetséges újítások az 

anyanyelvi nevelés, fejlesztés kereteiben 

Időpontja: Január-február-március    

(ajánlás február 10.)                                       

3. foglalkozás 

Témája: 

- Mesterprogram ismertetése 

- kiemelt figyelmet érdemlő gyermekek 

 helyzete az intézményekben, a 

felzárkóztatás és tehetséggondozás 

lehetőségei /ismerkedés a jelnyelvvel/ 

- a témával kapcsolatban bemutató 

foglalkozás megszervezése, lebonyolítása 

Időpontja: Április-május-június       

(ajánlás március 24.)                                       

4. foglalkozás 

Témája: 

- az éves munka értékelése, beszámoló 

készítése 

- értékelő esetmegbeszélés és ötletbörze 

- ajánlások a következő évre 

 

Felelős: Csura Imréné- óvodapedagógus, nyelv- és beszédfejlesztő pedagógus 
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4. Boldogságóra munkaközösség 

 

Munkaközösség vezető: Madainé Imre Judit 

Munkaközösség helye E. É. Ó. Napsugár Tagintézmény 

Munkaközösség formája: saját 

Munkaközösség célja: Az elmúlt tanévben megismert Boldogságóra program elmélyítése, a 

boldogságnak –mint mentális lelki egészségünk alapjának-„taníthatósága”. A pozitív 

pedagógia módszereire támaszkodva kiegyensúlyozottabb, sikeresebb, elégedettebb 

gyermekek nevelése az óvodában. 

Munkaközösség feladata: A gyermek boldogságra való képességének fejlesztése a 

Boldogságóra program alkalmazásával, a pedagógusok megismertetése a meditáció, 

feszültségoldás,személyiségfejlesztő gyermekdalokkal. 

Időpontja: 2020.10.07.           

Vezeti: Rácz Anikó                

  1. foglalkozás 

Témája: A program egymásra épülő 10 

témájának felidézése, a boldogság különböző 

összetevőinek, feltételeinek tudatosítása az 

óvodapedagógusok körében. 

Játékos, kreatív feladatok, feszültségoldó 

játékok, énektanulás alkalmazása a 

foglalkozásokon. 

 

Időpontja: 2020.11.18.  

Vezeti: Horváth Mária                    

  2. foglalkozás 

Témája: A Boldogságóra programjának 

gyakorlatban való megvalósulása, vegyes 

életkorú csoportban. 

Betekintő látogatás a Napocska csoportban. 

Időpontja:2021.01.20.      

Vezeti: Paronai Eszter                      

3. foglalkozás 

Témája: A Boldogságóra programjának, az 

adott hónaphoz tartozó téma feldolgozása, 

megvalósulása egy iskolába menő 

nagycsoportban. Betekintő látogatás a 

Huncutka csoportba. 

Időpontja:2021.03.10.     

Vezeti: Madainé Imre Judit                    

  4. foglalkozás 

Témája: A Boldogságórák közösségfejlesztő 

hatásának érvényesítése 

nevelőközösségünkben. A pozitív 

gondolkodás fejlesztése a POZITIVITY 

társasjáték alkalmazásával, közös 

gondolkodás, feszültségoldás, relaxáció 

gyakorlásával. 
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5. Az óvoda iskola közötti átmenet munkaközösség 

 

Munkaközösség vezető:  Garai Róbertné 

Munkaközösség tagjai: Szőllősi Katalin, Garai Róbertné 

Munkaközösség helye: Eszterlánc Északi Óvoda Gyermekmosoly Tagintézmény  

                                       4400 Nyíregyháza Május1 tér 3    

Munkaközösség formája: Óvodai szintű, nem átjárható 

Munkaközösség célja:  

 Olyan intézményfejlesztés, mely az óvoda-iskola közötti átmenetet előkészíti, 

megkönnyíti a leendő elsősök, szüleik és tanítóik számára.  

 Partnerintézményünkkel a hosszú távú együttműködés megalapozása és feltételei 

kialakításának elősegítése, a részvétel a közös érdekeket szolgáló programok 

előkészítésében, illetőleg megvalósításában. 

 Kidolgozott innováció megvalósítása: tanító nénik ellátogatása óvodánkba, ismerkedés 

a leendő elsősökkel/ 2021. március 

Munkaközösség feladata: 

● Hatékony együttműködés az óvoda és az iskola pedagógusai között  
● Hatékony együttműködés a gyermekek érdekében az iskolával, a szülőkkel  
● Felzárkóztatás az elmaradt területeken 
● Hatékony és átfogó fejlesztés-„iskolára késszé tétel” a gyermek egyéni fejlettségéhez 

igazodó módszerekkel 
● A bevezetésre kerülő innováció szolgálja az iskolák és óvoda partneri viszonyának 

fejlődését, a meglévő partnerkapcsolatok tartalmának bővítésével, a partnerek közötti 

együttműködést, a gyermekek igényeinek érvényesítését. 

● Partneri megállapodás az elvégzendő feladatokról 

● Meghívó elkészítése az időpont konkretizálása után 

● Jelenléti ívek 

● Feljegyzések az óvónők, tanítók részéről 

● Részt vevő gyermekek fejlettségét nyomon követő dokumentumai 

● Önellenőrzés, tapasztalatok összegzése 

 

 

 

 

  



Eszterlánc Északi Óvoda – Éves munkaterv 2020/2021 

85 
 

Munkaközösség feladatainak időbeli ütemezése: 

Időpontja:                            1. foglalkozás 

 

 2020. október 3. hete 

 

Témája: 

- Óvoda-iskola átmenetet támogató 

munkacsoport megalakítása, működtetése 

- Az iskolai kapcsolattartó meghívása a 

foglalkozásra 

- A probléma megfogalmazása az óvoda 

iskola közötti átmenetről. 

- Elképzelések, elvárások összehangolása, 

a pedagógusok részéről  

- Dokumentumokból való tájékozódás 

- Feljegyzések készítését szolgáló 

dokumentumok előkészítése 

- Már meglévő Óvoda- iskola kapcsolat 

működtetése, fenntartása. 

 

Időpontja:                            2. foglalkozás 

 

2020. november 3. hete 

Témája: 

Az óvoda szerepe az iskolára alkalmassá tételben 

● Szociális képességek  

● Értelmi képességek  

● Verbális képességek  

● Testi képességek  

Szakemberek bevonásával ( gyógypedagógus, 

pszichológus, logopédus 

Időpontja:                            3. foglalkozás 

 

2021 január 2. hete 

 

Témája: 

 Tanítói látogatás. 

 Nagycsoportos óvodai csoportban 
mesemondás, beszélgetés, játékos 
ismerkedés a leendő elsősökkel. 

 Tanítók meghívása a nagycsoportos 
szülői értekezletekre. 

 

Időpontja:                            4. foglalkozás 

 

2021. március 3. hete 

 

Témája: 

Tapasztalatok megbeszélése tanítók 

meghívásával 

- Az iskolaérettség, az óvoda és az iskola 

közötti átmenetről 

- Az átmenetnek  folyamatosnak és 

szorongásmentesnek kell lennie 

- Ebben az időszakban nagyon sok 

változás történik a gyermekek életében: 
- Mit tehet az iskola az átmenet 

megkönnyítése érdekében 

- A pedagógus személyiségének szerepe az 

átmenet időszakában 

- Megoldható problémák 
- Az óvoda-iskola kapcsolata 
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6. Pályakezdők szakmai munkaközössége 

 

Munkaközösség vezető:  Máténé Imrik Zsuzsanna 

Munkaközösség tagjai: Máténé Imrik Zsuzsanna 

Munkaközösség helye: Eszterlánc Északi Óvoda Gyermekmosoly Tagintézmény  

                                       4400 Nyíregyháza Május1 tér 3    

Munkaközösség formája: Átjárható 

Munkaközösség célja:  

 A pályakezdő, fiatal kollégák felkészítése, segítése, támogatása annak érdekében, 

hogy komfortosabban mozogjanak az óvoda intézményrendszerében, és a hatékony 

munkavégzés elérésében.  

 

 

Munkaközösség feladatainak időbeli ütemezése: 

Időpontja:      2020. október 16.  

 

                      1. foglalkozás 

 

 

 

Témája: 

 Általános tudnivalók az intézmény 

működéséhez szükséges dokumentációkról. 

 Intézményi rendszer 

 Az óvoda alapdokumentumai (Alapító 

okirat, SZMSZ, Házirend, Helyi Nevelési 

Program) 

 Óvodavezetés felépítése 

 Az óvodák kapcsolatrendszere (védőnő, 

fogorvos, iskolák, szakszolgálat) 

 Az intézményben működő szervezetek 

(SZMK, KT, alapítvány, pályázatok) 

 Betekintő látogatások egyeztetése 

 ONLINE nevelőmunka az óvodai életben 

(ötletgyűjtés, kidolgozás, ezáltal segítséget 

nyújtunk a szülőknek) 

 Gyakornoki vizsgák, minősítések, 

ONLINE minősítések, változások a 

vírushelyzet miatt (aki már részt vett, 

beszámol, majd a felmerülő kérdések 

megbeszélése 
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Időpontja:       2020. november 13. 

 

                           2. foglalkozás 

 

 

Témája: 

 Nevelőmunka dokumentumai. A 

gyógypedagógus szerepe az óvodai 

életben. 

 Munkaterv 

 Ütemterv, tematikus terv 

 Csoportnaplók 

 Felvételi és mulasztási napló 

 Gyermekvédelem 

Időpontja:      2020. december 09.      

 

                         3. foglalkozás 

 

 

 

Témája: 

 A gyakorlatban látottak elemzése, 

megbeszélése. A gyakorlati munka során 

felmerülő kérdések megvitatása, 

megoldások keresése.  

 A logopédus és pszichológus 

szerepe az óvodai életben. 
 

Időpontja:       2021. március 17. 

 

                     4. foglalkozás 

 

 

 

Témája: 

 A gyakorlatban látottak megbeszélése. 

Esetmegbeszélések. Önértékelések. A 

munkaközösség tevékenysége 

mennyiben nyújtott segítséget a 

mindennapi gyakorlati munkában. 

 

 

  



Eszterlánc Északi Óvoda – Éves munkaterv 2020/2021 

88 
 

7. A ,,Még zöldebb óvodáért’’ Környezetvédelmi Munkaközösség 

„A környező világ iránti érdeklődésünk velünk születik. Születésünk pillanatától egy bonyolult 

és elkápráztató világ felfedezői vagyunk.”    

                                                                                         Gerald Durrell 

 

Munkaközösség vezető: Gerő Katalin 

Munkaközösség tagjai: Név – Óvoda (átjárható mk. esetén) 

Munkaközösség helye: Eszterlánc  Északi Óvoda Homokvár Tagintézmény  

                                         4400 Nyíregyháza, Homok sor 15. 

                                           

Munkaközösség formája: Nem átjárható 

Munkaközösség célja: 

2009 évben a nyíregyházi önkormányzat és a Térségi Hulladékgazdálkodási KFT. által kiírt 

pályázatán elnyertük a Környezetbarát intézmény címet. 2009 évben csatlakoztunk a 

Madárbarát kert/óvoda programhoz is. A Zöld Óvoda cím erkölcsi elismerése annak, amit a 

nevelőtestület tesz a fenntartható fejlődés megvalósulásáért. Célunk a Zöld Óvoda cím 

folyamatosságának biztosítása valamint az Örökös Zöld Óvoda cím elnyerése, amelyre a már 

három zöld óvodai címmel rendelkező intézmények pályázhatnak.  

Az Alapprogrammal összhangban, intézményünk pedagógiai programjában, az egészséges 

életmódra nevelés, a környezettudatos magatartásformálás és az értékmegóvás, mindig 

hangsúlyos szerepet kapott. Figyelünk arra, hogy a környezeti nevelés, a gondozás, a munka 

és más tevékenységek során a gyermek életre való felkészítése, a fenntarthatóság jegyében 

zajlódjon.  

Az óvodai nevelésünkben, minél tudatosabban jelenítsük meg a „zöld”tartalmakat.  

A már elkezdett és jól bevált gyakorlatok folytatása fejlesztése,(szelektív hulladékgyűjtés, 

konyhakert gondozása, komposztálás, fatelepítés, odúk, madáretetők, madáritatók 

kihelyezése, természetes anyagok használata, újrahasznosítás stb.), valamint ezek bővítése. 

Terveink között szerepel óvodai tanösvény létrehozása, fűszer és gyógynövények ültetése 

telepítése, a beszerzett eszközök (nagyítok, távcsövek, CD-k, könyvek, játékok és egyéb a 

gyermekek tapasztalat- és ismeretszerzését támogató eszközök) népszerűsítése a pedagógusok 

és a pedagógusok munkáját segítők körében, a szemléletformálás és a fenntartható fejlődés 

érdekében.  
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Munkaközösség feladata: 

 

A Zöld Óvoda címmel kapcsolatos feladatok megvalósításának biztosítása.  

 A környezettudatos nevelés, környezetbarát magatartás és szemlélet folyamatos alakítása. 

  A fenntarthatóság szellemében programok szervezése, lebonyolítása.  

 Belső és külső továbbképzések felkutatása, szervezése, ezeken való részvétel.  

 Új kollégák tájékoztatása, a zöld óvodai és madárbarát óvodai tartalmakról.  

 Pályázatok figyelése, kidolgozása, pályázati munkák elkészíttetése (Pl. gyermekrajzok)  

 Zöld óvodai tartalmak közvetítése a szülők felé, ezek megosztása különböző fórumokon.  

 Elért eredmények figyelemmel kísérése, az új és kipróbált tartalmak beépülésének 

elősegítése a mindennapokba (Pl. jó gyakorlatok)  

 A fejlesztések, innovációk, kezdeményezések ösztönzése, népszerűsítése.  

 A fenntarthatóság elveinek tudatosítása, beépítése.  

 Partneri kapcsolatok ápolása, bővítése.  

 Önértékelés, a megvalósult és fejlesztést igénylő területek feltérképezése.  

 Az eredmények tükrében munkaterv, fejlesztési terv elkészítése.  

 A fizikai környezet, eszközrendszer fejlesztése.  

Munkaközösség feladatainak időbeli ütemezése: 

Időpontja: 2020. október 30.                           1. 

foglalkozás 

 

Témája: 

E-misszió előadása, tervezőmunka,  

témafeldolgozás, programok szervezése 

Időpontja: 2021. február 22.                          2. 

foglalkozás 

Témája: 

Elért eredmények figyelemmel kísérése, az új és 

kipróbált tartalmak beépülésének elősegítése a 

mindennapokba. Újrahasznosítási lehetőségek az 

óvodában (új / régi kézműves technikák 

megismerése és alkalmazása./ 

 

Időpontja: 2021. április 22.                  

 3. foglalkozás 

Témája: 

Közös délelőtt a szülőkkel Föld napja alkalmával 

(Virágok, fűszer és gyógynövények ültetése 

telepítése, óvoda udvar szépítése.) 

 

Időpontja: 2021. június eleje         

 4. foglalkozás 

Témája: 

Óvodapedagógusok, dajka nénik tapasztalat 

szerző ,,túrája” 
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8. Boldogságóra munkaközösség 

 

Munkaközösség vezető: Pápai Ilona 

Munkaközösség helye: Eszterlánc Északi Óvoda Gyöngyszem Tagintézmény 

Munkaközösség formája: saját 

Munkaközösség célja: A pedagógusok érzelmi intelligenciájának és pozitív           

                                       gondolkodásának a fejlesztése. 

Munkaközösség feladata: A pedagógusok ismerkedjenek meg a Boldogságórák             

                                            témaköreivel, azok elméleti háttereivel és az órák gyakorlati  

                                megvalósításával. 

 

Időpontja:                            1. foglalkozás Témája: A Boldogságórák céljának  

                      megismertetése.  

Boldogságórák témaköreinek megismertetése.  

(Hála gyakorlása, mint leghatásosabb 

boldogság technika) 

Időpontja:                            2. foglalkozás Témája: Egy Boldogságóra felépítése. 

              Az optimizmus gyakorlása és a  

                  társas kapcsolatok ápolása. 

Időpontja:                            3. foglalkozás Témája: Jó cselekedetek gyakorlása.  

              Célok kitűzése és elérése. 

Időpontja:                            4. foglalkozás Témája: Apró örömök élvezete. 

              Megküzdési stratégiák. 

              Megbocsátás. 
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9. Mentori munkaközösség 

Munkaközösség vezető: Varga Istvánné 

Munkaközösség tagjai: Név – Óvoda 

Munkaközösség helye: Eszterlánc Északi Óvoda Gyöngyszem Tagintézmény 

                                  4400, Nyíregyháza, Krúdy Gyula u. 27. 

Munkaközösség formája: átjárható 

Munkaközösség célja: Az együttgondolkodás, az egységes gyakorlati képzés   

                                       megvalósítása. 

Munkaközösség feladata: A gyakorlati képzés egységesítése. Tapasztalatok megbeszélése,  

                                            átadása évfolyamoknak megfelelően. 

Munkaközösség feladatainak időbeli ütemezése: 13
-00

-14
-00

 

Időpontja: Szeptember eleje     1. foglalkozás Témája: 

1. Másodéves- Harmadéves hallgatók őszi 

félévének megbeszélése a mentorokkal: 

 Pedagógiai Napló tartalma. 

 Hallgatók feladatai, egyéni gyakorlat 

során, napi bontásban. 

 Formanyomtatványok: Hospitálási Napló, 

Tevékenységi terv 

 

 

Időpontja: December eleje       2. foglalkozás Témája: 

2. Másodéves,- Harmadéves hallgatók őszi 

félévének tapasztalatai- mentorokkal. Igazoló 

lapok- kitöltési útmutatóval. 

 

Időpontja: Január vége            3. foglalkozás Témája: 

3. Az első éves hallgatók tavaszi félévének 

megbeszélése a mentorokkal. 

A másodéves hallgatók tavaszi félévének, 

megbeszélése a mentorokkal: 

 Pedagógia Napló tartalma 

 Hallgatók feladatai egyéni gyakorlat 

során napi bontásban. 

 Megfigyelési szempontok- csoportos 

gyakorlathoz. 

 Formanyomtatványok: Hospitálási Napló, 

Tevékenységterv. 

Időpontja: Április vége            4. foglalkozás Témája: 

4. Az első és másodéves hallgatók tavaszi 

félévének tapasztalatai.  

Igazoló lapok- kitöltése. 
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10. Képességfejlesztő játéktár készítő munkaközösség 

Munkaközösség vezető: Fedorné Hamza Mariann 

Munkaközösség tagjai: E.É.Ó. Csillagszem Tagintézmény pedagógusai 

Munkaközösség helye: Eszterlánc Északi Óvoda Csillagszem Tagintézmény 

Munkaközösség formája:  

Munkaközösség célja: napi gyakorlati munkánk segítése, képességfejlesztő játékok 

ismertetése, bemutatása, játéktár összeállítása 

Munkaközösség feladata: Játékok átadása egymásnak, a fejlesztőjátékok beépítésének 

lehetőségei az óvodai mindennapjainkba. 

Munkaközösség feladatainak időbeli ütemezése: 

Dátum Téma 

2020.november 4.            Témája: Tanulási képességeset meghatározó pszichikus 

funkciók és fejlesztésük. 

Szociális képességeket fejlesztő játékok átadása, bemutatása 

2021. január 14.                Témája: Testséma fejlesztésre alkalmazható játékok 

2021. március 31. Témája: Motoros képességeket és mozgásfejlesztő játékok 

megbeszélése, átadása egymásnak. 

Percepciófejlesztő játékok bemutatása, átadása. 

 

2021. április 21.                  Témája: Kommunikációt, verbalitást fejlesztő játékok 

fejlesztésére alkalmazható játékok. 

Játéktár összeállítása a négy alkalommal összegyűjtött játékok 

alapján. 

 3. sz. melléklet 
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EMBERI ERŐFORRÁSOK 

MINISZTÉRIUMA 

 

INTÉZKEDÉSI TERV 

 

A 2020/2021. TANÉVBEN A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEKBEN A JÁRVÁNYÜGYI 

KÉSZENLÉT IDEJÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSRENDRŐL 

 

A köznevelésben tanuló gyermekek és a munkájukat végző pedagógusok közvetve több millió 

állampolgárral vannak napi szintű kapcsolatban. Ezért az esetükben különösen fontos a koronavírus elleni 

védekezés minél hatékonyabb megszervezése. 

 

A járványügyi adatok nyomon követése alapján látható, hogy Magyarország jelenleg biztonságos, ezért 

szeptember elsején a hagyományos nevelés-oktatás megkezdése indokolt. A környező országok besorolása 

azonban láthatóan változik, a járvány terjedése nehezen kiszámítható, ezért a köznevelési ágazatnak fel kell 

készülnie a védekezésre és a megelőzésre, továbbá ki kell dolgoznia olyan eljárásrendet, amely megfelelő 

támpontot nyújt ahhoz, hogy szükség esetén célzott beavatkozásokkal beazonosíthatók és fokozottabban 

támogathatók legyenek a veszélyeztetett intézmények. A fenti feladatok eredményes végrehajtása céljából, a 

Nemzeti Népegészségügyi Központtal és az Operatív Törzzsel együttműködve, az alábbi intézkedési tervben 

foglaltuk össze a szükséges intézkedéseket. 

Jelen intézkedési terv (protokoll) módosításig vagy visszavonásig marad érvényben, a módosítására a 

járványügyi helyzet alakulásától függően, a tapasztalatok figyelembevételével kerül sor. A módosításról az 

intézmények tájékoztatást kapnak. 

 

A protokoll bevezetéséről és alkalmazásáról az intézményvezető köteles gondoskodni, a fenntartó feladata a 

megvalósítást ellenőrizni. 

1. FELKÉSZÜLÉS A NEVELÉSI ÉVRE, TANÉVKEZDÉSRE 

1.1 Minden köznevelési intézményben alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást kell elvégezni. 

Az intézmények vezetői ellenőrizzék a takarítások végrehajtását. 

1.2 A fertőtlenítő nagytakarítás elvégzése során figyelembe kell venni a Nemzeti Népegészségügyi 

Központ (a továbbiakban: NNK) ajánlását, melyet az 1. számú melléklet tartalmaz. 

1.3 A fertőtlenítő nagytakarítás és a rendszeres fertőtlenítő takarítás elvégzéséhez szükséges tisztító- és 

fertőtlenítő szerek biztosítása a fenntartó feladata. Az Operatív Törzs a tanévkezdéshez szükséges 

mennyiséget rendelkezésre bocsátja. 

2. sz. melléklet 
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1.4 Az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: OH) honlapján Tanévnyitó 2020 címen aloldalt alakítunk ki, 

amelyen keresztül az aktuális szakágazati információk mellett a járvány elleni védekezésre való 

felkészüléssel kapcsolatos és a köznevelési intézményeket érintő kiemelt híreket, tájékoztatókat, 

feladatokat is közzétesszük. 

1.5 A hagyományosan az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: EMMI), az OH és a 

Klebelsberg Központ együttműködésével megvalósított, személyes megjelenést igénylő tanévnyitó 

konferenciák helyett a köznevelési intézmények vezetői online tájékoztatás keretében kapják meg a 

tanévkezdéshez szükséges információkat. 

2. AZ INTÉZMÉNYEK LÁTOGATÁSA, RENDEZVÉNYEK, 

KIRÁNDULÁSOK 

2.1 A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló 

látogathatja. Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmények működtetésében csak egészséges 

és tünetmentes dolgozó vegyen részt. Kérjük, az intézmények tájékoztassák a szülőket arról, hogy 

amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, a NNK aktuális eljárásrendje alapján 

gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél 

koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van. 

2.2 Minden köznevelési intézménynek meg kell tennie a szükséges intézkedéseket az intézményi 

csoportosulások megelőzésére a tanév folyamán mind az intézmény területén, mind az intézmény 

épülete előtt. 

2.3 Az osztálytermekben lehetőség szerint gondoskodni kell a tanulók lazább elhelyezéséről, adott 

esetben nagyobb termek vagy egyéb rendelkezésre álló helyiségek bevonásával. A tanítási órákon, 

foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező. A tanulók szellősebb elhelyezése 

céljából, amennyiben lehetséges, az oktatáshoz-neveléshez nem szükséges tárgyakat, bútorokat 

javasolt a tantermen kívül elhelyezni. 

2.4 A közösségi terekben egyszerre csak annyi gyermek, tanuló tartózkodhat, hogy betartható legyen a 

1,5 méteres védőtávolság. Szükség esetén a csoportok, osztályok számára elkülönített területeket 

lehet kijelölni a közösségi tereken belül. Amennyiben a védőtávolság nem tartható be a közösségi 

tereken, úgy az általános iskola felső tagozatában és a középiskolákban az ott tartózkodás idején 

javasolt a szájat és orrot eltakaró maszk viselése. 

2.5 Az iskolában a csengetési rendet úgy kell kialakítani, hogy az támogassa a tanórák közötti szünetben 

a 2.4 pontban jelölt védelmi intézkedések betartását, és elősegítse a védőtávolság megtartását. 

2.6 A tantermi oktatás során az osztályok keveredését – amennyiben ez lehetséges – el kell kerülni. A 

szaktantermek, nyelvi bontótermek kivételével az osztályok a tanítási nap során használják ugyanazt 

a tantermet. Amennyiben ez nem megoldható, az osztályok váltása között a tantermekben 

felületfertőtlenítést kell végezni. 

2.7 A testnevelésórákat az időjárás függvényében javasolt szabad téren megtartani. Az órák során 

mellőzni kell a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat. Amennyiben ez mégsem kerülhető el, 

akkor ezeket állandó edzőpartnerrel (párokban, kiscsoportokban) kell végezni. 

2.8 A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos a mosdókban, illetve az öltözőkben, ezért a 

tornaórák előtti és utáni öltözésnél tekintettel kell lenni arra, hogy elkerülhető legyen az öltözőkben 

történő csoportosulás. 
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2.9 A gyakorlati foglalkozások során a 1,5 méteres védőtávolságot biztosítani kell. A gyakorlati 

képzéshez használt eszközöket – amennyiben azokat nem károsítja – felületi fertőtlenítőszerrel 

tisztítani kell a csoportok váltása között. 

2.10 Minden köznevelési intézménynek azt javasoljuk, hogy az első félévben esedékes, nagy 

létszámú tanuló vagy pedagógus egyidejű jelenlétével járó (pl.: tanévnyitó ünnepség, bál, 

szalagavató, kulturális program) rendezvény megszervezése során tekintettel kell lenni az 

alábbiakra: 

- az Operatív Törzs által meghatározott létszámkorlát szigorú betartása, 

- az alapvető egészségvédelmi intézkedések, szabályok

 betartása (távolságtartás, maszkviselés, kézfertőtlenítés, szellőztetés), 

- zárttéri helyett szabadtéri rendezvény szervezése, 

- a rendezvény kisebb létszámú rendezvényekre bontása és a résztvevők körének 

korlátozása. 

2.11 Az osztálykirándulásokkal és tanulmányi kirándulásokkal kapcsolatban azok belföldi 

megvalósítása lehetséges, de megfontolandó. A külföldre tervezett kirándulásokat, kérjük, belföldi 

úticéllal tervezzék át. 

2.12 Kérjük, a szülők személyes megjelenésével járó szülői értekezleteket csak a járványügyi 

előírások betartása mellett tartsák meg. Amennyiben lehetséges, a szükséges információk e-

mailben, a Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszerben (KRÉTA) vagy az 

alkalmazott egyéb intézményi adminisztrációs rendszerben küldött üzenetekkel is eljuttathatók a 

szülőkhöz. 

3. EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET 

KIALAKÍTÁSA 

3.1 Az intézmények bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt kell biztosítani, annak használatára 

fel kell hívni a figyelmet. Az intézménybe érkezéskor, étkezések előtt és után minden belépő 

alaposan mosson kezet vagy fertőtlenítse a kezét (a gyerekek, tanulók esetében inkább javasolt a 

szappanos kézmosás). 

3.2 A szociális helységekben biztosítani kell a szappanos kézmosási lehetőséget, melyet lehetőség 

szerint vírusölő hatású kézfertőtlenítési lehetőséggel kell kiegészíteni. 

Kéztörlésre papírtörlők biztosítása szükséges, textil törölköző használata kifejezetten kerülendő. 

3.3 Kiemelt figyelmet kell fordítani az alapvető higiénés szabályok betartása. Az egyes 

tevékenységeket megelőzően és azokat követően szappanos kézmosással vagy alkoholos 

kézfertőtlenítéssel kell biztosítani a személyes tisztaságot. 

3.4 A személyi higiéne alapvető szabályairól a gyermekek, tanulók kapjanak részletes, az adott 

korosztálynak megfelelő szintű tájékoztatást. A gyermekeknek tanítsák meg az úgynevezett 

köhögési etikettet: papír zsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, majd a használt 

zsebkendő szemetes kukába dobása és alapos kézmosás, esetleg kézfertőtlenítés. 

3.5 A köhögéssel, tüsszentéssel a különböző felületekre került vírus inaktiválása érdekében 

fokozottan ügyelni kell az intézmény tisztaságára, a napi többszöri fertőtlenítő takarítás 
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(termekben a folyosókon és a szociális helységekben) elvégzésére. A fertőtlenítő takarítás során 

kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a kézzel gyakran érintett felületek (ilyenek a padok, 

asztalok, székek, az ajtó-, ablakkilincsek, korlátok, villany- és egyéb kapcsolók, informatikai 

eszközök (billentyűzet, monitor, egér, egérpad, stb.), mosdók csaptelepei, WC lehúzók, stb.) 

valamint a padló és a mosható falfelületek vírusölő hatású szerrel fertőtlenítésére kerüljenek. 

3.6 A takarítást, fertőtlenítést úgy kell megszervezni, hogy az a gyermekek, tanulók egészségét ne 

veszélyeztesse. A takarítást végző dolgozók részére a felhasznált szernek megfelelő védőeszköz 

biztosítása és azok viselése szükséges. 

3.7 Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet kell 

fordítani a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre, mely 

vonatkozik minden zárt térre, így a folyosókra, valamint a szociális helyiségekre is. A helyiségek 

ablakát időjárás és környező forgalom függvényében lehetőség szerint nyitva kell tartani. 

3.8 Mesterséges szellőztetés esetén amennyiben nyithatóak az ablakok, javasolt a minél gyakoribb, 

nyitott ablakokon keresztüli természetes szellőztetés egyidejű alkalmazása. Amennyiben az 

ablakok nem nyithatóak, úgy egyéb úton kell biztosítani a folyamatos friss levegőellátást, és 

kerülni kell a használt levegő visszakeverését a rendszerbe. A légtechnikai eszközök 

használatával kapcsolatos NNK ajánlást a 2. számú melléklet tartalmazza. 

3.9 Az óvodában, iskolában használt játékok, sporteszközök, játszótéri eszközök felületét 

rendszeresen fertőtleníteni kell. 

4. ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

4.1 Fokozottan kell ügyelni az étkezés helyszínének tisztaságára, a rendszeres fertőtlenítésére. A 

felületek tisztításakor ügyelni kell a környezet vírusmentességének a megőrzésére, a 

munkafolyamatok megfelelő szétválasztásával, valamint gyakoribb fertőtlenítéssel. 

4.2 Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermekek alapos szappanos 

kézmosására vagy kézfertőtlenítésére. 

4.3 Az étkezéseket úgy kell megszervezni, hogy az osztályok, óvodai csoportok keveredése 

elkerülhető legyen, sorban állás esetén a védőtávolság betartható legyen. 

4.4 Az étteremben az asztalokon elhelyezett, közös használatú eszközök tisztántartására, 

fertőtlenítésére fokozottan kell figyelni, átmenetileg célszerűbb kis, egyéni igények biztosításával 

kiváltani használatukat. Ha ez nem megoldható, az eszközöket megfelelő számban kell kihelyezni, 

azok más asztalhoz átadásának elkerülése érdekében. 

4.5 Ajánlott a biztonságos hőkezeléssel (legalább 2 percen át tartó 72°C-os maghőmérsékletet, 

vagy az étel minden pontján legalább 75°C-ot biztosít) készíthető ételek étlapon tartása. Kiemelten 

fontos a zöldségek, gyümölcsök alapos folyóvizes lemosása. A nyers, kellően nem tisztítható 

alapanyagot tartalmazó ételek feltálalása kerülendő. 

4.6 Rendkívül fontos a gyermekek által használt edények, evőeszközök, poharak, tálcák 

megfelelő hatásfokú fertőtlenítő mosogatása, a tiszta evőeszközök, poharak, tányérok, tálcák 

cseppfertőzéstől 

7. ISKOLA EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS SZABÁLYAI 

7.1 Az iskolai szűrővizsgálatok és az iskola-egészségügyi ellátás során az egyéb egészségügyi 

ellátásra vonatkozó szabályokat szükséges betartani. Ennek megfelelően, amennyiben az 
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egészségügyi ellátás korlátozásának elrendelésére nem kerül sor, a szűrővizsgálatokat, és egyéb 

feladatokat maradéktalanul el kell végezni. 

7.2 A járványügyi készültség időszakában az iskola-egészségügyi ellátás védőnői vonatkozásban 

az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX.3.) NM rendelet 3. sz. melléklete, az egyeztetett 

munkaterv, az oktatási intézményekre vonatkozó, valamint a járványügyi helyzetnek megfelelő 

eljárásrend alapján történik, mely feltételezi a pedagógus, a védőnő, az iskolaorvos és a tanuló 

folyamatos együttműködését. 

7.3 A személyes találkozást igénylő teendők esetében – védőnői szűrővizsgálatok, tisztasági 

vizsgálatok, védőoltások, védőnői fogadóóra – a feladatok elvégzése a fenti járványügyi 

óvintézkedések (személyi higiéné, a használt eszközök fertőtlenítése, szellőztetés, zsúfoltság 

kerülése, maszkhasználat) figyelembe vételével történik. A megfelelő szervezéssel (időbeli ütemezés, 

pontos időpont megadásával) az eltérő osztályokban tanulók közötti találkozások számát csökkenteni 

kell. 

7.4 Az egészségügyi ellátás során be kell tartani az infekciókontroll szabályokat (a koronavírustól 

függetlenül is), különös tekintettel az új koronavírus járvánnyal kapcsolatban az NNK által kiadott, a 

járványügyi és infekciókontroll szabályokat tartalmazó Eljárásrendben részletezett utasításokat. A 

szűrővizsgálatok helyszínén (iskolaorvosi rendelő/védőnői szoba/szűrővizsgálati helyiség, védőnői 

tanácsadó) biztosítani kell a szappanos kézmosás és a kézfertőtlenítés lehetőségét, gondoskodni kell a 

fertőtlenítőszeres takarításról és a gyakori szellőztetésről. 

7.5 Amennyiben az egészségügyi ellátás során a gyermeknél fertőzés tünetei észlelhetők, jelen 

tájékoztató „Teendők beteg személy esetén” pontja szerinti intézkedések megtétele szükséges, mely 

egyidejűleg kiegészítendő a vizsgálatok felfüggesztésével, a helyiség és az eszközök 

fertőtlenítésével, és alapos szellőztetéssel. 

8. TANULÓI HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE 

8.1 Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett 

csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, 

légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) 

vagy például immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, 

esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni. Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a 

gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára. 

8.2 Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett 

kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban. 

8.3 A gyermek, a tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelési-oktatási 

intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) 

EMMI rendeletben foglaltak szerint érvényes, azok betartása szerint szükséges eljárni. 

9. TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN 

9.1 Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei 

észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell az iskolaegészségügyi orvost, 

aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. Gyermek esetén a szülő/gondvisdelő 

értesítéséről is gondoskodni kell, akinek a figyelmét fel kell hívni arra, hogy feltétlenül keressék meg 
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telefonon a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát. Azt követően az orvos utasításainak alapján 

járjanak el. 

9.2 A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező. 

9.3 Amennyiben felmerül a COVID-19 fertőzés gyanúja, fontos, hogy megfelelő felkészültséggel 

rendelkező egészségügyi dolgozó kerüljön értesítésre. A háziorvos, házi gyermekorvos, illetve a 

kezelőorvos jogosult a COVID-19 fertőzés gyanújára vonatkozóan nyilatkozni. Amennyiben fennáll 

a gyanú, nekik kötelességük az NNK által kiadott aktuális eljárásrendnek megfelelően ellátni a 

beteggel kapcsolatos teendőket. 

9.4 A gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással 

térhet vissza, melyet az intézmények el kell fogadnia, azt saját hatáskörben nem bírálhatja felül. 

9.5 Amennyiben krónikus betegséggel élő gyermek az új koronavírus okozta járványügyi helyzet 

miatt speciális eljárást, védelmet igényel, erről a kezelőorvosnak kell döntenie, mely alapján a 

szükséges intézkedéseket meg kell tenni. 

10. INTÉZKEDÉSEK FERTŐZÉSSEL ÉRINTETT INTÉZMÉNYEK ESETÉBEN 

10.1 Annak érdekében, hogy szükség esetén minden iskola felkészült legyen a munkarend 

átalakítására, a nevelőtestületnek ki kell dolgoznia a saját protokollját és bevezetésére fel kell 

készülnie. Ehhez kövessék az intézmények az Oktatási Hivatal honlapján közzétételre kerülő 

módszertani ajánlást. 

10.2 Az NNK - a területi népegészségügyi hatóság, azaz a Megyei/Fővárosi Kormányhivatal 

népegészségügyi feladatkörben eljáró járási/kerületi hivatala által elvégzett járványügyi vizsgálat és 

kontaktkutatás eredménye alapján - az EMMI Köznevelésért Felelős Államtitkárságát tájékoztatja 

azon köznevelési intézmények, illetve feladat ellátási helyek alapadatairól, amelyekről 

bebizonyosodik, hogy az intézménnyel jogviszonyban álló tanuló, pedagógus vagy egyéb személy 

tesztje koronavírus-pozitív. 

10.3 Az adatok alapján az EMMI és az NNK közösen megvizsgálja, hogy szükséges-e elrendelni 

az intézményben más munkarendet. Az intézményben a tantermen kívüli, digitális munkarend 

bevezetéséről az Operatív Törzs dönt. Az intézmény a jogszabályok alapján arra jogosult szervtől 

haladéktalanul tájékoztatást kap a döntésről. Az átállást okozó állapot megszűnése után az intézmény 

jelzést kap arra, hogy térjen vissza a normál munkarend szerinti oktatás folytatására. A további 

népegészségügyi döntéseket az NNK és az érintett szervezetek hozzák meg és hajtják végre. 

10.4 A tantermen kívüli, digitális munkarendben a nevelés-oktatás, a tanulási folyamat ellenőrzése 

és támogatása a pedagógusok és a tanulók online vagy más, személyes találkozást nem igénylő 

kapcsolatában – elsősorban digitális eszközök alkalmazásával – történik. A tanulók a tantermen 

kívüli, digitális munkarend elrendelését követő naptól az iskolát oktatási célból nem látogathatják. 

10.5 Amennyiben egy nevelési-oktatási intézményben átmenetileg elrendelésre kerül a tantermen 

kívüli, digitális munkarend, a gyermekfelügyeletet az érintett intézményben meg kell szervezni a 

szülők támogatása érdekében. Amennyiben az intézményben objektív okokból nem szervezhető meg 

a gyermekfelügyelet, arról a tankerületi központ gondoskodik. 

10.6 A gyermekfelügyelet során a gyermekétkeztetési feladat ellátójának változatlanul biztosítania 

kell a gyermekétkeztetést. 
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11. KOMMUNIKÁCIÓ 

11.1 Nyomatékosan kérjük az intézményeket, hogy hiteles forrásokból tájékozódjanak, és ennek 

fontosságára hívják fel az iskola közösségéhez tartozók figyelmét. Az oktatással kapcsolatos híreket a 

www.kormany.hu és a www.oktatas.hu felületein kell követni. 

11.2 Az intézmények kérdéseinek megválaszolására tematikus e-mail-címet hoztunk létre 

(vedekezesakoznevelesben@emmi.gov.hu), amelyen a kérdéseket és bejelentéseket a köznevelési 

szakterület munkatársai válaszolják meg. 

11.3 Az új koronavírus vonatkozásában a rendeletben előírtak teljesítéséhez az NNK által kiadott 

és honlapján közzétett tájékoztatók nyújtanak segítséget. 
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A nevelési év/tanév kezdete előtti takarítással kapcsolatos feladatok 

 

A tanítás megkezdése előtti alapos mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítás során a padló és 

felülettisztításon túl a nagytakarítás lehetőség szerint terjedjen ki az alábbiakra: 

- klímaberendezések tisztítása, fertőtlenítése; 

- felesleges, használaton kívüli tárgyak összegyűjtése, elszállítása; 

- ajtók, faburkolatok, lambériák, szekrények, székek, padok, asztalok, egyéb bútorok 

vegyszeres tisztítására; 

- padló és játszószőnyegek, egyéb textília tisztítására; 

- játékok, sporteszközök tisztítására; 

- radiátorok, csövek lemosására; 

- ablakok, üvegfelületek tisztítására; 

- szemétgyűjtők tisztítására, fertőtlenítésére; 

- képek, tablók, világítótestek portalanítására; 

- pókhálók eltávolítására; 

- rovar- és rágcsálóirtásra; 

- csaptelepek óvatos, lehetőség szerint fröccsenésmentes megnyitása, kb. 10 perces folyatása 

azért, hogy a hosszú ideig nem használt vízvezetékből a pangó víz kifolyjon. 

A nagytakarítást követően annak intézményvezető általi visszaellenőrzése indokolt. 
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