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JOGSZABÁLYI HÁTTÉR  

Munkatervünk az alábbi jogszabályok és segédletek figyelembevételével készült: 

- A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 3.§ (1)-(2) bekezdés 

- az óvodai munkaterv határozza meg a nevelési év helyi rendjét 

- az óvodai nevelés év helyi rendje – elkészítéséhez az intézményvezető kikéri a  

fenntartó és az óvodaszék/szülői szervezet véleményét 

- 2011.évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről 

- 2011. évi CXC. törvény legújabb módosításai:8. § (1) bekezdése, valamint a 45.§ (2) 

bekezdése 

- Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) 

- 1990. évi IV. törvény a lelkiismereti és a vallásszabadságról, valamint az egyházról


- Az Egyházi Törvénykönyv (Szerkesztette, fordította és a magyarázatot írta Erdő Péter 

Szent István Társulat az Apostoli Szentszék Könyvkiadója Budapest, 1995.)

- 2011.évi CXCV. tv. Az államháztartásról 

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

információszabadságról 

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

Alapprogramjáról 

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

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

nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának 

irányelve kiadásáról 

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

CXC. törvény végrehatásáról – 26/ 1997. (IX.3.) NM rendelet iskola-egészségügyi 

ellátásról 

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

szakvizsgáról, a résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről 

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

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 

intézményekben történő végrehajtásáról 

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

közalkalmazottak jogállásáról rendelet végrehajtásáról 



- Útmutató a pedagógusok minősítő rendszeréhez – Országos tanfelügyelet, 

kézikönyv óvónők számára 

- Önértékelési kézikönyv óvodák számára. Oktatási Hivatal 

- Helyi Pedagógiai Programja 

- Házirend 

- SZMSZ. 

Járványügyi  helyzetre való tekintettel, új rendelkezés: 

- 7/2020. (III. 25.) EMMI határozat a 2021/2022 nevelési évre történő óvodai beíratásról 

Az új rendelkezés szerint az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig 
nevelő intézmény, amely a gyermeket fokozatosan, de különösen az utolsó évében az iskolai 
nevelésre-oktatásra készíti fel. 

PEDAGÓGIAI MUNKA FELTÉTELRENDSZERE 

Alapító okirat 

1. A hatályos alapító okirat kelte, száma 2020. 

2. Fenntartó neve, címe Egri Főegyházmegye 

3. Az intézmény hatályos alapító okirat szerinti neve 3300 Eger Széchényi út 1. 

4. 

 

5. 

Az intézmény székhelye, neve, címe 

 

 

Az intézmény feladat ellátási helye, neve, címe 

Szent Anna Római Katolikus Óvoda 
3888 Vizsoly, Szent János utca 76. 
 
Szent Anna Római Katolikus Óvoda 
3888 Vizsoly, Szent János utca 76. 

   

6. Az intézménybe felvehető maximális 
gyermeklétszám (fenntartói határozat, működési 
engedély száma) 

 

7. Felvehető maximális gyermeklétszám 
(székhelyhelyen) 

75 fő 

8 Az intézmény óvodai csoportjainak száma 
2020/2021. nevelési évben  

Szent Anna Óvoda: 3 csoport 

 

9. Az intézmény napi nyitvatartási ideje a 2020/21. 
nevelési évben (fenntartói határozat száma) 

7h-17h 

10 Alapító okirat szerinti ellátandó feladatai  óvodai nevelés – 0911 

Az intézmény a fenntartó által 
jóváhagyott Pedagógiai Program 
alapján látja el feladatait. 



Kiemelt alapfeladata a gyermekek 
katolikus szellemű nevelése és  

oktatása 

 

11. Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése A sajátos nevelési igényű gyermekek 
óvodai nevelésének irányelve 
kiadásáról szóló 32/2012 (X.8.) EMMI 
rendelet alapján az intézmény 
vállalhatja: a dyslexia, dysgrafia, 
dyskalkulia, aktivitás és figyelem 
zavara, kevert specifikus fejlődési 
zavar, nagyot halló tetrapaesis 
spastica, beilleszkedési, tanulási 
nehézségekkel küzdő gyermekek 
ellátását.  

17. Gazdálkodási jogköre Önállóan működő 

 

MUNKAREND 

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

A szorgalmi időszak: 2022. szeptember 01-től 2023. május 31. 

Nyári életünk, összevonás: 2023. június 01-től 2023.augusztus 31-ig tart. 

Nyári zárva tartás:  

- 2023. július 17.-től 2023. augusztus 18-ig  
Zárva tartásunk változhat a karbantartási, ill. a konyha szüneteltetése miatt.  

 

Az iskolai őszi (2022. 10. 29.-11. 06.), téli (2022. 12.22.- 2023. 01.02), tavaszi (2023. 04. 
06.- 04. 11.) szünetekben a gyerekek részére igény szerint folyamatos ellátást 
biztosítunk. A szülőket nyilatkoztatjuk óvoda iránti igényükről. 

 

 

SZÜNETEK, ZÁRVA TARTÁSOK IDŐPONTJAI : 

2022. október 23. (idén hétvége) 

2022. október 29.- november 6-ig  őszi szünet 

2022. december 22.- 2023.01.02. téli szünet 



2023. március 15.  Nemzeti ünnep 

2023. április 7. Nagypéntek 

2023.április 6- 11-ig tavaszi szünet 

2023. április 10. Húsvét hétfő 

Munkanap: 2022. 10.15. 

 

 

Munkarendünk meghatározása a 2011. Évi CXC. Törvényben és az SZMSZ-ben 
előírtaknak megfelelően történik. 

Beosztás Heti munkaideje Kötött munkaidő  
óvodavezető 40 óra 10 óra 
óvodavezető helyettes 40 óra 24 óra 
óvodapedagógus 40 óra 32 óra  
dajka 40 óra   
pedagógiai asszisztens 40 óra   
adminisztrátor 40 óra  
karbantartó 40 óra   

DOLGOZÓI MUNKAREND:  

Óvodavezető: feladatai rugalmas időbeosztást követelnek. Csoportban heti 10 óra, 
munkaidejének fennmaradó része 2011. évi CXC. törvény 69.§ (5) bekezdés alapján 
teljesen kötetlen. Óvodavezető akadályoztatása esetén a helyettes látja el a vezetői 
feladatokat. 
Óvodavezető helyettes: csoportban 24 óra. Vezető helyettesi feladatokat lát el heti 8 
órában. A vezető és helyettese akadályoztatása esetén Sóvári Lászlóné látja el a vezetői 
feladatokat. 

Óvodapedagógusok: Délelőttös: hétfőtől csütörtökig 7h- 13.30h-ig pénteken:7h-13h-ig 
Délutános:10.30 – 17h-ig, pénteken 11h-17h- ig Az óvodapedagógusoknak a kötött 
munkaidőt (32 óra) teljes egészében a gyermekekkel való közvetlen foglalkozásra kell 
fordítani, a munkaköri leírásának megfelelően. Heti váltásban! 

Munkaközösségi vezető:heti 4 óra órakedvezmény 

A munkaidő fennmaradó részében legfeljebb heti négy órában: 

- a nevelést előkészítő, azzal összefüggő egyéb pedagógiai feladatok, 
- a nevelőtestület munkájában való részvétel,  
- gyakornok szakmai segítése,  
- továbbá eseti helyettesítést rendelhet el az óvodapedagógus számára az 

óvodavezető. 
A további fennmaradó négy órával a pedagógus szabadon rendelkezhet. 

Pedagógiai asszisztens: 7.30-15.30h 



Adminisztrátor: 8-16 

Dajkák:  7.30-15-30h ,8-16h, 8.30.-16.30. hetes váltásban! 

Karbantartó: 7.30h-15.30.h 

 

Munkaköri leírással minden dolgozó rendelkezik, mely az SZMSZ mellékletét képezik. 

 

A NAPONKÉNTI NYITVA TARTÁS RENDJE  

Az óvodában heti 5 napon 10 órában (7h-17h) – a szülők igényeinek figyelembe 

vételével- egész napos nevelés keretében gondoskodunk a gyermekekről. A délutáni 

pihenési időben csoportösszevonásra kerülhet sor. 

Az óvodapedagógusok a nevelési évre szóló munkaidő beosztás rendjében foglaltak 

szerint töltik kötött óraszámaikat a gyermekcsoportokban, ill. a munkaköri leírásukban 

foglaltak figyelembevételével látják el a napi felkészülési feladataikat, eseti 

megbízatásaikat.  

 

Nyitvatartási időben, az óvodában engedély nélkül szülő vagy látogató nem 

tartózkodhat!  

A szülő, vagy látogató az óvoda helyiségeiben mobil telefont nem használhat (kivétel az 

óvodavezetővel történt egyeztetés után az óvodai ünnepségeken, rendezvényeken 

történő fényképezés, videó felvétel. Ezeket a világhálón, médiában megosztani csak 

akkor lehet, ha a szülő írásos nyilatkozatban engedélyezte, ill. az óvodavezető 

engedélyével. 

ÓVODAI CSOPORTOK SZÁMA ÉS A GYERMEKEK LÉTSZÁMA A 
CSOPORTOKBAN 

A felvételt nyert gyermekek létszáma 2022. szeptember 01-én: 

68 számított fő. 

Helyhiány miatt elutasított gyermekek száma: 0 fő. 

 

 Óvodai csoportok 
megnevezése 

Munkatársak Gyermeklétszám 
Szeptember 1. 

1. Süni csoport Sóvári Lászlóné Ped./II. 25 fő 



4-5-6évesek 
Vegyes csop. 

óvodapedagógus 
Verba Jánosné Ped./II. 
óvodapedagógus. 
Gulyás Juszkó Brigitta dajka 

 

2. Vuk csoport 3évesek 
Kiscsop. 

Ivancsó Attiláné Ped./II. 
óvodapedagógus 
Kovács Ágnes Anett Ped./I. 
óvodapedagógus 
Bodnár Nikolett dajka 
 

22 fő 

3.  Mici mackó csoport 
 évesek  3-4 

Bodnárné Juszkó Valéria 
Ped./II. óvodapedagógus 
Sváb Tiborné Ped./I. 
óvodapedagógus 
Zsarnóczki Katalin dajka 

21 fő  
 

Összesen (fő) 68 fő 

 

SZEMÉLYI FELTÉTELEK:  

A három csoportra 6 +1fő, aktívan dolgozó óvodapedagógusunk van.  

Pedagógus munkakörben dolgozók beosztása, száma, végzettsége, 
szakképzettsége 

Létszám Beosztás, 
munkakör 

Végzettség Szakképzettség 

1 óvodavezető Főiskola óvodapedagógus 
1 óvodavezető 

helyettes 
Főiskola óvodapedagógus 

1 munkaközösség 
vezető 

Főiskola óvodapedagógus 

4 óvodapedagógus Főiskola óvodapedagógus 
Összesen: 7 fő óvodapedagógus megfelelő végzettséggel és szakképzettséggel 
rendelkezik,  
 

Ped//I. besorolásban 2 fő     1 főnek minősítése az éven (P/I-ből P/II-be) 
Ped/II. besorolásban: 5 fő 
Mester besorolásban: 1 fő  
 

A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben dolgozók száma, 
végzettsége, szakképzettsége 

Létszám Beosztás, 
munkakör 

Végzettség Szakképzettség 

1 pedagógiai 
asszisztens 

főiskola óvodapedagógus 

1 adminisztrátor érettségi érettségi 
3 dajka 1     8 általános,  dajka 



2     érettségi  
1 karbantartó szakmunkás villanyszerelő 
Összesen: 6 fő 1 pedagógiai asszisztens, 1 adminisztrátor, 3 dajka, 1 karbantartó,  

A konyhai kisegítő és takarítónői munkakör betöltése közfoglalkoztatottakkal.  

 

MEGBÍZATÁSOK, FELELŐSÖK:  

 

Tevékenységi terület Felelős 

Udvar, kert tisztaság szervezése, 
ellenőrzése karbantartás 

 Rozgonyi Béla 

Elsősegélynyújtás Bodnár Nikolett 

Dekoráció Sváb Tiboné és minden dolgozó 

Család-óvoda összekötő Csop.óvónők 

Iskola-óvoda összekötő Verba Jánosné 

Egészséges életmódra nevelés Ivancsó Attiláné 

Teremtésvédelmi felelős Sóvári Lászlóné 

Adminisztrátor Árnyasi Gáborné 

Gyermekvédelmi felelős és esélyteremtő 
munkacsoport vezető 

Bodnárné Juszkó Valéria 

KIR adatok felvitele Ivancsó Atttiláné, Kaposi Beáta 

Szakkönyvek árusítása Árnyasi Gáborné 

Vegyi áru kiadása Gulyás-Juszkó Brigitta 

Leltár, eszközfelelős Bné Juszkó Valéria, Sváb Tiborné Ivancsó 
Ané, Kaposi Beáta 

Munka-tűzvédelemi felelős Juszkó Brigitta 

Faliújság Ivancsó Attiláné 

Konyha tisztasága Árnyasi Gáborné, Bodnár Nikolett 

Konyhai dokumentumok vezetése Zsarnóczki Katalin 

Ovped program alkalmazása, 
segítségnyújtás 

Kovács Ágnes Anett 

Gazdasági feladatok ellátása Rubiné Zebegnyei Éva 

Pedagógiai asszisztens Kovács Flóra 

Program, pályázat óvodapedagógusok 

 

TÁRGYI FELTÉTELEK  

Eszközjegyzékben szereplő előírásoknak kb 80%-ban felelünk meg.  Hiányosságunk az 
udvari játékok bővítése, IKT eszközök, tároló szekrények, polcok tekintetében 
mutatkozik, de már folyamatosan évről évre pótolja a fenntartó 



Rendezvényeink színvonalas lebonyolításához mobilis asztalokra és székekre 
lenne szükség (10 asztal 75 szék) 

Térköves udvarrész felé napvitorla kiépítését látnánk szükségesnek, mely 
árnyékot adna nagy melegben a gyermekeknek. 

Nyári takarítás legfontosabb feladata: Mosdók tisztító festése és a csoportszobákban 
való parketta csiszolása, lakkozása. 

Udvarra mobilis-gyors összeszerelésű tároló a kerti, udvari eszközöknek. 

A KÖZALKALMAZOTTAK TOVÁBBKÉPZÉSE  

Az intézmény dolgozói közül a pedagógusok továbbképzése jogszabály szerint kötelező. 
A továbbképzés részletes szabályit a 277/1997. (XII.22.) Korm. rendelet határozza meg. 
Az intézmény a továbbképzési feladatainak ellátására elkészíti: 

- a következő időszakra (2018-2023) vonatkozó továbbképzési tervet, 
- a továbbképzési terv alapján a 2022/2023. nevelési évre vonatkozó beiskolázási 

tervet. 
A nevelési évre szóló beiskolázási terv helyettesítési programja alapján feladatunk a 
képzésben résztvevő pedagógusok helyettesítésének megszervezése. 
A továbbképzés biztosításáért felelős: az intézményvezető; határidő: a nevelési évben 
folyamatos.  
Tervezés: 7 fő ingyenes önként vállalt, tetszőleges képzése. ( 5órás akkreditált képzés) 
Teremtésvédelem 
1 fő óvodapedagógus akinek kötelező továbbképzése lenne. 
 

 

Önértékelést támogató munkacsoport 

Önértékelést támogató munkacsoportot (továbbiakban ÖTM) működtetünk, melynek 
megbízással, mind a 7 aktív óvodapedagógus tagja. A feladatokat, a felelősöket az ÖTM 
éves munkatervében rögzítjük 

NEVELÉS NÉLKÜLI MUNKANAPOK IDŐPONTJA, FELHASZNÁLÁSA, 
ÉRTEKEZLETEK TÉMÁI  

A nevelés nélküli napok miatti zárva tartás időpontjáról egy héttel korábban, a 
megszokott módon értesítjük a szülőket. Szülői igény esetén az óvoda ellátja a 
gyermekek felügyeletét, gondoskodva az étkezésükről. 

A nevelés nélküli munkanapokat felhasználjuk:  

- pedagógiai szakmai célú értekezletek megtartására,  
- az önértékelést támogató munkacsoport tevékenységére (mivel tagjai a teljes 

nevelőtestület), 
- munkatársi értekezletre 
- nevelőtestületi kirándulásra (lehetőség szerint) 

 



Nevelőtestületi értekezletek 
 

Időpont 

Nevelés nélküli munkanap 2022. 10.24. 
Nevelés nélküli munkanap 2023. 01.13. 
Nevelés nélküli munkanap 2023. 06.12. 
Nevelés nélküli munkanap 2023. 07.14. 
Nevelés nélküli munkanap 2023. 08.21. 
 

ÉRTEKEZLETEK TÉMÁI:  

 
1. 2022. Október 24. Munkatársi értekezlet 
Téma:  Teremtésvédelem az óvodában 5 órás továbbképzés 
Feltétele: szakember, óvodapedagógusok részvétele 
Módja: előadás, bemutatás, gyakorlás 
Felelős: Kaposi Beáta óvvez. 
 
 
 
2.  2023.január 13. Nevelési értekezlet 
I. Téma: Félévi értekezlet: munkacsoportok beszámolója  
Feltétele: szakember, nevelőtestület, plébános úr, hitoktató részvétele,  
Módja: előadás, megbeszélés  
Felelős: Bodnárné Juszkó Valéria munkacsoport vezető 
 
3. 2023.június 12. Nevelési értekezlet 

 I. Téma: Év végi záró értekezlet. 2022/23-as nevelési év értékelése 
  munkacsoportok beszámolója 

Feltétele: óvoda dolgozói, plébános úr,hitoktató, szmk elnök  részvétele 
Módja: megbeszélés 
Felelős: Bodnárné Juszkó Valéria munkaközösségi vezető 
              Kaposi Beáta óvodavezető 
 
 
4. 2023. július 14.  Nevelési értekezlet 
I. Téma: Teremtésvédelem, ovikert, óvodából iskolába átmenet könnyítése  
Feltétele: óvoda dolgozók 
Felelős: Sóvári Lászlóné 
 

5. 2023. augusztus 21. Nevelési értekezlet 

Téma: 

 2023/2024 nevelési évre szóló munkaterv előkészítése, feladatvállalások 
megbeszélése, kiegészítések, javaslatok.  

 Munkarend, munkaidő beosztás egyeztetése. 
  Szülői nyilatkozatok a gyermekek egészségi állapotáról, beszoktatásban 

résztvevő szülők nyilatkozata egészségi állapotáról 



 Óvodakezdés megszervezése: 
- beíratásra vonatkozó, 
- beszoktatásra vonatkozó rendelkezéseink megfogalmazása, 
- a fertőzött, ill. beteg gyermek elkülönítésének meghatározása 
 Fejlődési nyomon követő naplók az új gyermekek számára 
 Dohányzás megelőzési program 

Feltétele: a dolgozók, plébános, hitoktató részvétele, számítógép, projektor, vetítővászon 

Módja: előadás, megbeszélés 

Felelős: Kaposi Beáta óv.vez. 

 

SZÜLŐI ÉRTEKEZLETEK IDŐPONTJAI:  

A nevelés év folyamán csoportomként legalább két szülői értekezletet ajánlatos tartani, 
év elején szeptemberben, és a második félévben, áprilisában. A csoportokban aktuális 
témák, feladatok alkalmával bármikor szervezhetnek az óvodapedagógusok szülői 
értekezletet. 

2022.09.28. Javasolt témák szeptemberben a csoportoknak: 

 Házirend ismertetése/ kiemelten a szülők tájékoztatásának módja a gyermekek 
fejlődéséről, az óvoda működéséről, beérkezés, hazavitel, nyitva tartás – zárás, 
udvaron való tartózkodás, a bejárati kapu nyitva tartásának rendje/. 

 Korona vírus miatt bevezetett óvintézkedések, szabályok eljárások az óvodában, 
a csoportokban. 

  Csoportszokások ismertetése. 

 Új nevelési év feladatai. 

 Az óvodai szabályrendszer ismertetése, baleset megelőzése érdekében tett 
intézkedések. 

 Fejlesztő tevékenységek a csoportban: szakszolgálat, ökomenikus 
segélyszervezet tevékenységei az intézményben. 

 A csoport éves programjának ismertetése. 

 Tájékoztatás a gyermekek fejlődésének nyomon követéséről. 

 Az óvodai környezet tisztaságának, rendjének megőrzése (kutya, szemetelés, 
dohányzás az óvoda előtt TILOS). 

 Szülői munkaközösség tagjainak megválasztása. 
 

+ Szülői értekezlet : Nagycsoportos –ballagó szülőknek: 

- meghívott vendég a leendő elsős tanító néni 

- óvodából iskolába átmenet megkönnyítése 

 

Javasolt témák áprilisban a csoportoknak: 

 A féléves munka értékelése. 



 Nevelő, fejlesztő tevékenységek eredményei. 

 Csoport fejlettsége. 

 Szülői tapasztalatok, kérések megbeszélése. 

 További tervek, elképzelések a nevelési év során. 

 Iskolaérettség, ballagás. 

 Óvoda nyári zárva tartásának várható időpontja. 

 Egyéb aktuális témák. 
 

FOGADÓÓRÁK IDŐPONTJA : 

Óvodavezető és helyettese: Előre egyeztetett időpontban 

Óvodapedagógusok: Előre egyeztetett időpontban 

Február, május hónapokban szülői tájékoztatás az egyes gyermek fejlődéséről, fejlettségi 
szintjéről. Megállapodások, nevelési tanácsok szülőkkel, szülőknek. 

 

AZ ÓVODAI ÉLETHEZ KAPCSOLÓDÓ ÜNNEPEK 
MEGÜNNEPLÉSÉNEK IDŐPONTJA 

„A szentmise a család erőforrása.” 

 
A katolikus óvodában a kisgyermekek hitre nevelésének elsődleges célja a családi keresztény 

nevelés támogatása, folytatása, a katolikus értékek erősítése és kiegészítése, valamint 

közvetítése a gyermek által a családba. A keresztény emberek számára fontos a szentmise, 

melyben az Úrral találkozunk, megerősödünk, feltöltődünk. A szentmise a mi személyes 

erőforrásunk és a családé is – ezt fogalmazza meg a most kezdődő tanévre választott 

főegyházmegyei mottó is: „A szentmise a család erőforrása”. 

 

Nincsen katolikus óvoda szentmise nélkül, hit nélkül, templom nélkül. Aszályos idők járnak, 

és lehet, hogy ez a későbbiekben is így lesz, s az igazi veszély az, ha lelki erőforrásaink is 

elapadnak. Ha nincs fogódzónk, ez megtörténhet. A szentmisében magunkhoz vesszük Jézus 

Krisztus szent testét, és ez az örök jövő záloga. Így a szívünkbe beköltözik az öröm, amit 

ajándékba kapunk. 

 

 



Céljaink: 

A szentmisén való részvétellel teljesedik ki a keresztény hitünk. A gyermekek és szüleik 

részvétele a vasárnapi misén, hosszú folyamat, amíg eredményt tudunk elérni, de 

folyamatosan a megvalósításon dolgozunk. 

 

 Isten szeretetének megvilágítása a gyermekben és átadása a szülőknek 

 ismerjék meg a gyermekek a vallásos környezetet, legyen módjuk tapasztalatszerzésre, 

élménygyűjtésre, ezek közös feldolgozására, 

 alakuljanak ki bennük az alapvető vallási fogalmak tartalmai. ismerjék és szeressék meg 

Jézust, életének főbb eseményeit, példabeszédeit, tanításait és általa a Mennyei Atyát és a 

Szentlelket, 

 a katolikus hitélet megtapasztalása az óvodai élet során, 

 segítsük őket hozzá, hogy megismerkedhessenek a templomi közösséggel, tanulják meg a 

helyes keresztvetést, és kötött szövegű gyermekimákat, 

 a Krisztustól tanult erények: felebaráti szeretet, megbocsátás, segítőkészség, bűnbánat, 

önzetlenség, figyelmesség fejlesztése, jóság, szófogadás gyakorlása, 

 a teremtett világra való rácsodálkozás képességének kialakítása, fejlesztése (öröm, hála, 

megbecsülés, védelem, óvás, felelősség, stb.), 

 ismerjék meg a katolikus vallási élet eszközeit, jelképeit, szimbólumait: Egyház, egyházi 

év, liturgia, szentek tisztelete. 

 

Ünnepek Felelős Módja A teljesülés kritériuma 

Évnyitó 

2022.08.31 

óvodavezető Óvodai 
A helyi római katolikus 

templomban szervezett, szülők 

jelenlétével. 

Új óvodásaink megáldása 

Magyar népmese  

napja 

2022.09.30. 

Csoportos Óvónők 

 

Csoportos 

ill.óvodai 

Népmesék különböző formában 

való megismerése pl.bábozás, 

dramatizálás…stb 

Állatok világnapja 

2022.10.05. 

Csoportos óvónők 

Dajkák 

Óvodai Állatokhoz kapcsolódó 

tevékenységeket szerveznek az 

óvónők. 

Kirándulás a miskolci 

Vadasparkba 

3D mozi a faluházban 



Egészségnap 

2022. 10.10.-14 

Csoportos óvónők, 

dajkák 

Óvodai Egészég megőrzésére nevelés. 

Betegségek megelőzése. 

Bűn és dohányzás megelőző 

program 

Egymillió 

gyermek 

imádkozza a 

rózsafűzért 

2022.10.18. 

Csoportos óvónők, 

dajkák, hitoktató, 

plébános 

Óvodai  Közös imára buzdítjuk a 

gyermekeket 

A világ pozitív irányban történő 

változása reményében 

Mindenszentek, 

Halottak napja 

2022.11.01.-02. 

Templom 

látogatás 

2022.11.30. 

Csoportos óvónők, 

dajkák 

hitoktató, plébános 

Csoportos Szentek ünnepe 

Szeretteinkre emlékezünk 

Advent 

2022.11.27. 

Gyertyagyújtás 

hétfőnként 

Csoportos óvónők 

Dajkák 

hitoktató, plébános 

Csoportos A gyermekek különféle 

tevékenység során átélik a 

várakozás érzését. 

Szent Miklós 

püspök 

2022.12.06.-08 

Csoportos óvónők, 

dajkák 

hitoktató, plébános 

Óvodai A gyermekek átélik a 

Mikulásvárást. 

Karácsony- Jézus 

születése 

2022.12.21. 

Csoportos óvónők, 

dajkák hitoktató, 

plébános  

 

Óvodai A karácsony bensőséges 

hangulatban zajlik. 

Vízkereszt 

2023.01.06. 

óvodavezető Óvodai Ház (óvoda) szentelés 



Gyertyaszentelő 

2023.02.03. 

- Szent Balázs 

2023.02.03. 

Csoportos óvónők, 

dajkák 

hitoktató, plébános 

Óvodai  Balázs áldás 

Farsang 

2023.02.08. 

Csoportos óvónők 

Dajkák 

Csoportos A farsang egy témához kötődve 

sokféle technikával színesíti a 

farsangot. 

Kiszebáb égetés 

2023.03.01. 

Csoportos óvónők, 

dajkák 

Óvodai  Hagyományápolás 

Március 14. 

 

2023.03.11. 

Nagy és középső 

csoportos óvónők 

Dajkák 

Csoportos A gyermekek hangulatában 

megérzik az ünnepet, 

ellátogatnak a közeli 

emlékműhöz. Elhelyezik 

zászlaikat, elmondják a tanult 

verseket dalokat 

Gyümölcsoltó 

boldogasszony 

ünnepe 

2023.03.25 

Csoportos óvónők, 

dajkák 

 

 

 

Óvodai  Jézus fogantatásának ill. a 

születése hírüladásának főünnepe 

Boldogság 

világnapja   

2023.03.20. 

Csoportos óvónők 

Dajkák 

Óvodai Örömöt okozó programok, 

közösség fejlesztő játékok 

alkalmazása 

A víz világnapja 

2023.03.22. 

Csoportos óvónők, 

dajkák 

Óvodai Jellemzővé válik a víz 

megbecsülése  

Virágvasárnap 

2023. 03.29. 

Csoportos óvónők, 

dajkák 

Óvodai  Barkaszentelés 

Tavaszköszöntő 

2023.04.18. 

Csoportos óvónők 

Dajkák 

Óvodai A gyermekek énekkel, verssel 

köszöntik a tavaszt. 



Húsvét 

2023.04.7-10. 

Csoportos óvónők, 

dajkák 

Óvodai A komatál küldés a szeretet 

érzését erősíti. 

Jézus keresztre feszítését, majd 

feltámadását. Megszabadította a 

világot a szenvedésektől. 

A Föld napja 

2023.04.21. 

Csoportos óvónők 

Dajkák 

Csoportos A gyermekek képet kapnak a 

Föld szennyezéséről, annak 

védelméről. 

Anyák napja 

Évzáró: kis és 

középső csoport 

2023.05.05. 

Csoportos óvónők, 

dajkák 

Csoportos Erősítjük az anya iránti pozitív 

kötődést, a szülők tiszteletére 

nevelünk. Ünnepség a 

templomban 

Kihívás napja 

2023.05.03. 

Csoportos óvónők, 

dajkák 

Óvodai  Rendszeres mozgásra ösztönzés 

Madarak és fák 

napja  

Kirándulás 

2023.05.10. 

Csoportos óvónők 

Dajkák 

Óvodai Madarakkal ismerkednek, 

összekapcsolják saját 

óvodájukkal, csoportjuk nevével. 

Gyermeknap 

2023.05.25. 

Csoportos óvónők Csoportos Vidám műsorral kedveskedünk a 

gyermekeknek. 

Pünkösd 

2023.05.30. 

Csoportos óvónők, 

dajkák 

Óvodai  Szentlélek eljövetele 

Ballagás 

2023.06.09. 

Csoportos óvónők Csoportos  Közös verssel, énekkel, játékkal 

búcsúztatjuk a ballagókat 

    



Évzáró 

2023.06.09. 

óvodavezető Óvodai 

A helyi római katolikus 

templomban szervezett , szülők 

jelenlétével. 

Védőszent(Szent 

Anna) Ünnepe 

2023.07.26. 

óvodavezető Óvodai 

A helyi római katolikus 

templomban szervezett , szülők 

jelenlétével. 

 

Rendezvényeink szervezését, a járványügyi szabályokhoz igazítjuk! 

Az intézmény pedagógiai bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú 
óvodai nyílt nap tervezett időpontjai 

HAVONKÉNTI FELADATOK : 

2022. 
szeptember-

október 

Feladat/ határidő Felelős 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Munkaterv ismertetése, kiegészítése, 
elfogadása 

Csoportok beosztása, csoportok névsora 
Intézményi honlap működtetése 

2022.szeptember 1.-től 
 

Dolgozók alkalmassági vizsgálatai 
Év elejei szűrővizsgálatok: Pedagógiai 

szakszolgálat munkájának igénylése, fejlesztő 
pedagógus, logopédus 

(ökumenikus segélyszervezet segítsége) 
 

Határidő: szeptember, ill. a lehető 
leghamarabb 

 
Önértékelést támogató munkacsoport (ÖTM)  
 
Határidő: szeptember 30. 
 
Határidő: 
2022.szeptember 30, és folyamatosan 
Vizsgálati kérőlapok kitöltése szülőkkel való 
aláírása. 
Szülői nyilatkozatok bekérése 
Határidő: 2022. 10. 05. 
Igazolatlan hiányzások nyomon követése 
Határidő: folyamatos 

Kaposi Beáta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Szülői értekezletek lebonyolítása, különleges 
helyzetre való tekintettel 
 
Gyermek balesetvédelmi oktatás / év elején és 
folyamatosan 
Munkavédelmi oktatás 
Új gyermekek befogadása szeptemberben 
 
Ovped napló vezetése 
Logopédiai szűrések, foglalkozások, fejlesztő 
foglalkozások az ökumenikus segélyszervezet 
segítségével  
Határidő: október és folyamatos 
Igazolatlan hiányzások jelzése a szülő, a vezető 
felé 
Határidő: folyamatos 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Óvodapedagógusok 
 

2022. 
november- 
december 

Feladat/határidő Felelős 

 Fejlődési nyomon követő naplóban a 
megfigyelések elemzése, értékelése, valamint a 

fejlesztésre irányuló tervek, feladatok, 
tevékenységének meghatározása 

Határidő: november 30. 
Óvodapedagógus által iskolaérettségi vizsgálat 
indítása a pedagógiai szakszolgálatnál indokolt 

esetben  
Határidő: november 30.  

 OVPED elektronikus dokumentum vezetése 
folyamatosan 

Óvodapedagógusok 
 
 
 
 
 
 
 

2023. január- 
február 

Feladat/határidő Felelős 

 Szülők tájékoztatása a tankötelezettség 
(Beadási határidő: jan. 15.) 

 felmentéséről. Szükség szerint segítség 
nyújtás 

Határidő: 2023. január 8.  
 

Szülők tájékoztatása a gyermek fejlettségéről. 
 

Féléves munka értékelése, elért célok, 
megvalósult feladatok 

Szülői értekezletek lebonyolítása 
Fejlődési nyomon követő napló februári 

feladati 
Munkaközösség féléves beszámolója  

 
 

Óvodavezető 
 
 
 
 
 
 
Óvodapedagógusok 



2023. március- 
április 

Feladat/határidő Felelős 

 
 
 
 

 

 
Tájékoztatás az iskolai beíratásról 

              Iskolai ünnepségen való részvétel 
 

 Óvodai beíratás 

 
Kaposi Beáta 
óvvez. 
 
 
óvodapedagógusok 

2023. május-
június 

Feladat/határidő Felelős 

  A 2022/23 nev év megfigyelések elemzése, 
értékelése, a fejlesztésre irányuló tervek, 
feladatok, tevékenységek meghatározása 
Összegző megállapítások, tájékoztatás az 

iskolakészültségre vonatkozóan 
Iskolalátogatás a nagycsoportosokkal 

Nyári élet megszervezése, óvodapedagógusok, 
dajkák beosztása 

Évzáró, anyák napi ünnepség, ballagás 
megszervezése  

Óvodapedagógusok 
 
 
 
 
Sóvári Lászlóné 
Verba Jánosné 
Óvodapedagógusok 

2023. július-
augusztus 

Feladat/határidő Felelős 

 Nyári takarítás megtervezése, kivitelezése Dajka nénik 
 
 
 
 

 

 

KÜLSŐ KAPCSOLATAINK- TEVÉKENYSÉGEK:  

1. A ma gyermeke a jövő esélye pályázatban, a Gönci Járás, Abaúj- Hegyközi Többcélú 
Kistérségi Társulat jóvoltából (EFOP-1-4.2-16-2016-00032) „Szorgos kezek” 
foglalkozások kerülnek megrendezésre. 

2.  (mozgás  fejlesztő pedagógus, logopédus) fejlesztő foglalkozásokat tartanak 5-6 éves 
gyerekek számára. 

3. Szociális segítő szükség szerint segíti a csoportos óvodapedagógusok munkáját 

4. Védőnő alkalomszerűen ellenőrzi a gyermekeket. 

 

 

 

 



A NEVELŐMUNKA TERVEZÉSE  

Csoportnapló: A nevelőmunka tervezéséhez  mind a három csoportban,  digitális 
dokumentum vezetését alkalmazzuk. Ehhez mellékeljük a tematikus tervet, de 
elfogadjuk az előre nyomtatott éves tervet tartalmazó könyveket.  

Naplóban vezetjük a gyermekek fejlődésének nyomon követését. január, május 
hónapokban értékeljük. 

OVPED elektronikus dokumentumvezetését a nevelési év elejétől már digitálisan 
mind a három csoport  vezeti. 

 

A PEDAGÓGIAI MUNKÁVAL KAPCSOLATOS TERÜLETEK 
TERVEZÉSE:  

Területek Célok/feladatok A célok/ 
feladatok 

ütemezése 
1. Pedagógiai módszertani 
felkészültség 

Szövegértés fejlesztése 
 

rövidtávú 

2.Pedagógiai folyamatok, 
tevékenységek tervezése 

Csoportnapló digitális 
vezetése 

Boldogórák egyes elemeinek 
alkalmazása 2 csoportban 

 
 

rövidtávú 
 

hosszú távú 
 
 
 

3. A tanulás támogatása 
    Kiemelt nevelési terület. 

Egyéni fejlődési 
sajátosságokhoz igazodó 

differenciált tanítás-tanulás 
szervezése. 

Egyéni képességek fejlesztése 
szakemberekkel 

Nyugodt, biztonságos nevelési, 
tanulási környezet 

megteremtése 
környezeti nevelés. 

hosszú távú 
 
 

         
 

rövid és középtávú 
 

hosszú távú 
 

rövidtávú 
4. A gyermek személyiségének 

fejlesztése, az egyéni bánásmód 

érvényesülése, a hátrányos 

helyzetű, sajátos nevelési igényű 

vagy beilleszkedési, tanulási, 

magatartási nehézséggel küzdő 

gyermek többi gyermekkel együtt 

történő sikeres neveléséhez 

A gyerekek megfigyelése, a 
tanulási nehézséggel küzdő 

gyermekek kiszűrése, 
szakember javaslata 
A tehetség ígéretek 

felismerése, fejlesztési 
feladatok megválasztása 

rövidtávú 
 
 
 
 

5. A csoportok, közösségek 

alakulásának segítése, fejlesztése, 

esélyteremtés, nyitottság a 

különböző társadalmi-kulturális 

sokféleségre, integrációs 

Közös élményeken alapuló 
tevékenységek megszervezése. 
Séták, kirándulások, óvodai és 

óvodán kívüli élmények. 
(Szorgos kezek, bábelőadások, 

rövid- középtávú 



tevékenység, csoportos 

tevékenység 
) 

6. Pedagógiai folyamatok és a 

gyermek személyiségfejlődésének 

folyamatos értékelése, elemzése 

Alkalmazott értékelési 
módszerünk: A fejlődés 

nyomon követése 
November, február, május 
hónapokban eredmények 

értékelése 

rövid-, közép- és 
hosszú távú 

7. Környezeti nevelésben mutatott 

jártasság, a fenntarthatóság 

értékrendjének hiteles képviselete 

és a környezettudatossághoz 

kapcsolódó  attitűdök átadásának 

módja 

Alkalmazzuk a fenntarthatóság 
alapelveit és a mindennapi 

tevékenységekbe 
beépítjük.(alapdok. 
figyelembevétele) 

Ok okozati összefüggések 
megértetése 

A felelős magatartásra 
törekvés a fenntarthatóság 

érdekébe. 
 

rövid 
 
 
 
 
 

középtávú 

8. Kommunikáció és szakmai 

együttműködés, problémamegoldás 
Együttműködés külső 

szakemberrel: fejlesztő 
pedagógussal, logopédussal, 

gyógypedagógussal, 
szakértővel, szaktanácsadóval 
mesterpedagógussal, szülőkkel 

Kommunikációs alkalmak 
megszervezése tanítókkal 
Integrációs mesemondás 
Szakmai megbeszélések 

rövid- középtávú 
 
 
 
 

rövidtávú 
 

rövid- közép és 
hosszú távú 
középtávú 

9. Elkötelezettség és szakmai 

felelősségvállalás a szakmai 

fejlődésért 

Pedagógiai munkánk 
értékelése, a gyermekek 

fejlődésének eredményei által 
Továbbképzési lehetőségek 

kihasználása 

középtávú 
 
 

közép- és hosszú 
távú 

 

A NEVELÉSI ÉV KIEMELT CÉLJA, FELADATAI:  

Környezeti nevelés- környezetvédelem kiemelése 

Állatok védelme, vízzel való takarékosság 

Alapelvünk: Környezettudatos gondolkodás. A teremtett világ tisztelete és megőrzése.  

 

Célja:    

 Azokban a napokban együtt gondolkodjunk, cselekedjünk a teremtett világról. 
 A környezettel harmóniában élő környezettudatos gondolkodású gyermek nevelése, aki 

odafigyel környezetére, ehhez megfelelő tudással, beállítottsággal, motivációval bír. 



 Környezetbarát szokásrend kialakítása. Hagyományőrzés. 

 Állatok védelme 

                                                                                                                                  

 

 

A MINŐSÉGI MUNKA KIEMELT TERÜLETE  

„Halld meg a teremtés hangját”- teremtett világ védelmének felhívása 

Célunk: Megtanulni meghallani a teremtés hangját, egyfajta disszonanciát vegyünk észre benne. 

Édes ének a Teremtőnket dicséri, másfelől a keserű kiáltás, panasz a rossz bánásmód ellen. 

A Nővér, a földanya kiáltása: Ne pusztítsuk tovább!! 

A gyermekekkel megértetni, hogy közös otthonunk pusztulásához vezet, ha nem következik be 
változás. Ha nem óvjuk környezetünket és a körülöttünk lévő növény és állatvilágot. Ha nem 
figyelünk a víz takarékosságra 

Szempont  Elvárás  Cél, feladat, felelős, határidő, 
sikerkritérium 

A foglalkozások során, a 
hétköznapi problémákon 
keresztül elsajáttíttatni a 
környezetvédelem 
fontosságát. 

 
A megszerzett tudás 
alkalmazása a mindennapi 
gyakorlat során. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cél:  A megszerzett tudás 
alkalmazása a mindennapi 
gyakorlat során 
- Feladat: 

- a gyermekek 
érdeklődésének 
felkeltése, 
fenntartásának 
növelése 

Felelős: intézményvezető, 
munkaközösség vezető, 
óvodapedagógusok 
Sikerkritérium:  
Alakuljon ki  bennük 
környezetük iránti 
igényesség.  
Amennyire lehetőségük 
engedi óvják az állatokat 
Figyeljenek oda a víz 
takarékosságra pl 
kézmosáskor 
 
 
 

 

ÓVODÁN BELÜLI FELADATMEGOSZTÁS  

Vezetőség: Jó kapcsolattartás, hatékony kommunikáció, információáramlás biztosítása. 



Célok meghatározása, munkaterv kidolgozása és végrehajtásának ellenőrzése a 
hatékony munkavégzés érdekében. 

AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS TERÜLETEK TERVEZÉSE:  

Területek Célok/Feladatok A célok/feladatok 

ütemezése 

1. Pedagógiai folyamatok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az intézményi dokumentumok 

továbbra is koherensek legyenek 

a törvényi szabályzókkal, 

melynek megvalósítása során a 

jogszabályi változások 

figyelembe vétele. 
 

Legyen folyamatos a 

megfigyelési, mérési 

eredmények elemzése, a 

tanulságok levonása, 

fejlesztések meghatározása. 

 

 

 

Hosszú távú 

 

 

 

 

 

  Hosszú távú 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Személyiség- és 

közösségfejlesztés 

Tudatos tervező munka, korszerű 

módszerek alkalmazása, 

tehetséggondozást, 

felzárkóztatást, óvoda-iskola 

átmenetet segítő programok 

folyamatos működtetése az 

intézményegységben.  

(EFOP3.1.5.) 

Hosszú távú 

3. Eredmények A helyi komplex prevenciós 

Pedagógiai Program folyamatos 

felülvizsgálata, szükség szerint 

módosítása. 
 

Az intézmény külső elismerésére 

törekvés. 

Rövid távú 

 

 

 

 Hosszú távú 



 

Területek Célok/Feladatok Célok/feladatok 

ütemezése 

4. Belső kapcsolatok, 

együttműködés, 

kommunikáció 

Munkaközösség működtetése. 

 

Az óvodapedagógusok 

munkájához szükséges 

információhoz, ismeretekhez a 

hozzáférés biztosítása. (E-mailek 

továbbítása, internet hozzáférés, 

Wifi, honlap, facebook) 

Rövid távú 

 

  Rövid távú 

 

 

 

 

 

5. Az intézmény külső kapcsolatai Az intézmény partnereivel való 

kapcsolat megtartása. 

 

A szülőkkel a kapcsolattartási 

formák megtartása. 

(családlátogatás, fogadóóra, 

spontán beszélgetések) 

 

Szülők tájékoztatása online 

csatornákon keresztül 

 

 

 

Hosszú távú 

 

 

 Hosszú távú 

 

 

  

Hosszútávú 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. A pedagógiai munka feltételei  Humánerőforrás biztosítása. 

Folyamatos tudásmegosztás 

a  p e d a g ó g u s o k  

k ö z ö t t  

   

Az intézményben lévő IKT   

eszközök műszaki állapotának 

folyamatos felmérése, szükség 

esetén selejtezés. 

 

 

Középtávú 

 

  Hosszú távú 

 

 

 

 

 Középtávú 

 

7. Az Óvodai nevelés országos 

alapprogramban 

megfogalmazott elvárásoknak 

és a pedagógiai programban 

megfogalmazott céloknak való 

megfelelés az egyházi 

elvárások figyelembevételével 

A komplex prevenciós 

Pedagógiai Programban kitűzött 

célok és a központi tartalmi 

szabályzók koherenciájának 

fenntartása. 

 

 

Hosszú távú 

 

 

 

 



A MŰKÖDÉSSEL, PEDAGÓGIAI MUNKÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOK 
SZÁMBAVÉTELE  

1. Gyermekvédelem  
Cél: a hátrányos helyzetű és a veszélyeztetett gyerekek nyilvántartása 

Feltétele: kapcsolat felvétele családsegítővel, védőnővel, szükség esetén 
gyermekvédelemmel. 

Módja: írásos forma, megbeszélés 

Felelős: Bodnárné Juszkó Valéria 

2. GDPR megismerése, adaptálása, intézményi szintű kidolgozása  
Cél: megfelelés az UNIOS elvárásnak 

Feltétele:  

- a fenntartóval történő megbeszélés, 
- a dolgozók ismerjék meg a GDPR-t 
- megbeszélés 

Módja: az érintettek tájékoztatása, megbeszélés, szülők tájékoztatása, nyilvánossá tétele 
a www.szentanna-vizsolyovi.hu honlapon 

Felelős: Kaposi Beáta 

 

 

TANÜGY IGAZGATÁSI FELADATOK: 

1. Intézményi dokumentumok elkészítése, nyilvánosságra hozatala (Helyi program, 

SZMSZ, házirend, ÖTM munkaterve, továbbképzési terv). 

2. Az óvodapedagógus szabad kezet kap, hogy a tervezéshez milyen segédeszközt 

alkalmaz (saját tematikus tervet, kész terveket, könyvek); szem előtt tartva a 

dokumentumok koherenciáját a helyi programmal. A dokumentálás módját (IKT 

használata vagy papíralap) az óvodapedagógus dönti el.  

3. Igazolatlan hiányzások minimalizálására törekvés, a szülők azonnali értesítése. 

4. A kiemelt nevelési feladat megjelenítése a tervező munkában. 

 

MUNKÁLTATÓI, GAZDÁLKODÁSI TEVÉKENYSÉGEK TERVEZÉSE:  

Költségvetés elkészítése, a tervezett dologi kiadások megvalósítására törekvés a 
fenntartó jóváhagyásával, közreműködésével. 

Pályázatok figyelése, a régebbiek fenntartása, dokumentálása. 

http://www.szentanna-vizsolyovi.hu/


A balesetveszélyes, vagy hiányzó, ill. pótlásra szoruló eszközök, felújítási szükségletek 
jelzése a fenntartónak.  

A NEVELŐMUNKA ELLENŐRZÉSÉNEK SZEMPONTJAI, ÜTEMEZÉSE  

 

Cél: az intézmény jogszerű működésének, a belső szabályzók által meghatározott 

munkarendjének, a kiemelt pedagógiai feladatok vezetői ellenőrzése. 

A rendszeres és szakszerű vezetői ellenőrzés célja: 

 segítse az intézmény szabályok szerinti folyamatos és zökkenőmentes 
működését, 

 mutasson rá az elkövetett hibákra, rosszul megválasztott módszerekre, 

 adjon információt a visszacsatoláshoz, a stratégiai tervezéshez és döntéshez ill. 

döntések, problémamegoldások esetében, 

 adjon támpontot a személyek munkájához, illetve a folyamatok értékeléséhez. 

Ellenőrzési terv: 

 Helyi programnak megvalósítása. 

 Hitélet megléte óvodánkban 

 Személyi és tárgyi feltételek áttekintése minden csoportban. 

 A tartalmas játék jelenléte, az indirekt játékirányítás. 

 Környezeti nevelés a pedagógiai munkában. 

 A szabad levegőn történő tevékenykedtetés, a játék feltételeinek megléte, a 
tartalmas játék jelenléte, a játékirányítás módjai. 

 A mindennapos mozgás megvalósulása minden csoportban. 

 Differenciált nevelés, egyéni bánásmód érvényesülése. 

 

Egyéb ellenőrzések: 

 Technikai dolgozók munkájának ellenőrzése: folyamatosan. 

 A helyes és arányos munkamegosztás megvalósulása. 

 A konyha rendje, tisztasága, az élelmiszerek, ételminták tárolása, kezelése. 

 A felelősök munkája, a határidők betartása. 

 



A gyermekek mérése: 

 Beszédhibák megállapítása (logopédus) 

 Év elejei szintfelmérés, szűrések, fejlesztés, felülvizsgálatok (pedagógiai 
szakszolgálat, ökomenikus segélyszervezet szakemberei) 

 Fejlődés nyomon követése, fejlesztés (óvodapedagógusok) 

 Indokolt esetben iskolaérettségi vizsgálat a szülő kérésére, óvodapedagógus 
javaslatára (pedagógiai szakszolgálat, Gönc) 

 

A GYERMEKEK FEJLŐDÉSÉNEK NYOMON KÖVETÉSE  

 
  

 
Bemeneti/év eleji mérés 

 
 

Kimeneti/év végi mérés 

3 – 4 évesek 
mérése 

Október 15. Május 31. 

5 évesek 
mérése 

Október15. Május 31. 

6 – 7 évesek 
mérése 

Október 15. Április 30. 

 

AZ INTÉZMÉNY KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ TEVÉKENYSÉGE  

Ellenőrzés 

Mit? Hogyan? Hol? Mikor? Felelőse 

Csoportos éves 
nevelési tervek 
ellenőrzése, 
értékelése 

 

dokumentumelemzés 

 

minden 

csoportban 

 

szeptember 

4 hete 

 

óvodavezető 

A beszoktatás 
folyamata, 
szokásrendszer 
alakítása. Az 
egyéni 
sajátosságok 
figyelembe 
vétele. 

 

 

megfigyelés,  

elemzés, értékelés 

 

 

kiscsoportosok 

 

 

október  

1. hete 

 

 

óvodavezető 

Iskolaérettség dokumentumelemzés     



ellenőrzése, 
értékelése 

(egyéni fejlettségmérő 
lapok), 

megfigyelés, elemzés, 
értékelés 

nagycsoportos
ok 

január 25 óvodavezető 

Szülői 
értekezletek 
jegyzőkönyvén
ek ellenőrzése 

dokumentumelemzés 

elemzés, értékelés 

minden  

csoportban 

Szeptember 

és 

április 

óvodavezető  

Egyéni fejlődés 
nyomon  

követése 

dokumentumelemzés, 

megbeszélés 

(csoportnaplók,  

fejlődési naplók) 

 

minden  

csoportban 

 

május 

 

óvodavezető  

 

Gyermek-
csoportok 

neveltségi  

szintje 

 

Önértékelő beszámoló 
az éves terv alapján 

 

minden  

csoportban 

 

június vége 

 

óvodavezető 

A nevelési év 
értékelése 

dokumentumelemzés az 
éves intézményi 

munkaterv alapján az 
eredmények  

és hiányosságok 
megállapítása  

 

 

minden  

csoportban 

 

tanévzáró 
nevelői 

értekezletre 

 

óvodavezető 

Dokumentumelemzés – Az OAP és a Helyi Pedagógiai Program összefüggése a tervezéssel és a 
gyakorlattal- egyházi elvárások figyelembevételével. 



SZAKMAI ELLENŐRZÉS – ÉRTÉKELÉS - ÖNÉRTÉKELÉS  

 

Vezetői látogatások alkalmával elvárt dokumentumok: 

 Csoportnapló(ovped) 

 vázlat  

 hiányzás vezetése 

 reflexió 

 

VEZETŐI LÁTOGATÁSOK TERVE: 

Név Időpont 

Mind a három csoportban: 

- dokumentációk ellenőrzése 

- hitéletre nevelés, környezeti nevelés 

kiemelve az állatok védelmét és a víz 

takarékosságát. 

Október/március 

 

Ellenőrzési szempontok: 

o Milyen tervezési módszereket használ a differenciált tevékenységek tervezéséhez? 

o A pedagógiai program tartalmi elemei megjelenek-e a tematikus tervekben, nevelési 

tervekben, foglalkozási tervekben, és a gyermekek képességeinek fejlesztési tervében? 

o Hogyan jelenik meg az egyéni fejlesztési tervben a fejlesztés-központúság? (a gyermekek 

fejlődésére vonatkozó feljegyzések…) 

 

 

Csoportnapló: 

o Hogyan követi a csoportnapló szerinti haladás a pedagógiai programot és az éves tervezést, 

vezetői utasítást? 

o Mennyire naprakész a csoportnapló adminisztrációja? 

 



 

 

Pedagógiai, módszertani felkészültség: 

o Milyen a módszertani felkészültsége? 

o Milyen módszereket alkalmaz a nevelés folyamatában és a gyermeki tevékenységekben? 

o Hogyan értékeli az alkalmazott módszerek beválását? 

o Mennyire illeszkednek az általa alkalmazott módszerek a gyermekközösséghez? 

o Hogyan méri fel a gyermekek értelmi, érzelmi, szociális és erkölcsi állapotát? 

o Hogyan jelenik meg az egyéni fejlesztés, a személyiségfejlesztés a tervezésében és a 

pedagógiai munkájában? 

o Milyen módon differenciál? 

 

Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás: 

o Szakmai és nyelvi szempontból igényes-e a nyelvhasználata? (életkornak megfelelő, 

artikuláció, beszédsebesség, szókészlet …) 

o Milyen a gyermekkel a kommunikációja, együttműködése? Milyen módon működik együtt az 

óvodapedagógusokkal és a pedagógiai munkát segítő más felnőttekkel a pedagógiai 

folyamatban? 

o Milyen pedagógiai fejlesztésekben vesz részt? Reális önismerettel rendelkezik-e? Hogyan 

fogadja a visszajelzéseket, Képes-e önreflexióra? Képes-e önfejlesztésre? 

o Mennyire tud azonosulni az intézmény pedagógiai programjának céljával, az intézmény 

pedagógiai hitvallásával? 

o Csoporton belüli dinamizmus megfigyelése: nevelők közötti pedagógiai, kommunikációs, 

erkölcsi kapcsolatok alakulása. 

 

 

 

 

Vizsoly, 2022. szeptember 20. 

 

 

 



MELLÉKLETEK:  

Esélyegyenlőségi munkacsoport tervei területenként 

 

 

EGÉSZSÉGPROGRAM MUNKATERV 

 
Készítette: Ivancsó Attiláné óvodapedagógus 

 

A 2022-2023-es nevelési év egészségprogramja hónapokra elosztva: 

Szeptember:  

 Szülői értekezlet: Testi-lelki higiénia fontosságának a kiemelése, a megfelelő 

szocializáció elengedhetetlen része. Gyümölcsnap tartása minden héten! 

 Október: 

 Egészségnap: Idén az óvodán belül szervezzük meg az egészségnapunkat. 

- Csoporton belül, minden korosztály életkori sajátosságának megfelelően, játékos 

foglalkozásokkal, feladatokkal az egészséges életmód fontosságának erősítése.  

- Mennyire fontos most a higiéniás szabályok betartása a vírushelyzet miatt (Helyes 

kézmosás bemutatása, gyakorlása.) 

-  Gyümölcs,- zöldségtál, mézkóstolás, sütőtök sütése. 

- A tornateremben közös zenés torna. 

- Dohányzás és bűn megelőzési foglalkozás külsős szakember segítségével 

 Évszaksarok készítése, ŐSZ: - Az évszakra jellemző gyümölcsök, termések. 

- Őszi munkálatok, hogyan vigyázzunk a 

környezetünkre. 

- Az évszaknak megfelelő öltözködés, egészségvédelem, 

betegség megelőzés.                  

December: 

 Ünnepek közeledte, (Mikulás, Karácsony): A megfelelő szájápolás, fogmosás 

megbeszélése, bemutatása. Projektoros kivetítő használatával videó nézése a fogorvosi 

rendelő látogatásáról. Sok édességet eszünk ebben az időszakban, fontos a fogaink 

tisztántartása, a prevenció. Nagycsoportosok fogváltása elkezdődik. 

Január: 

 Évszaksarok készítése, TÉL: - Az évszakra jellemző gyümölcsök. 

- Téli munkálatok, hogyan vigyázzunk a 

környezetünkre. 

- Az évszaknak megfelelő öltözködés, egészségvédelem, 

betegség megelőzés.  

- Ebben az évszakban különösen fontos a sok vitamin 

fogyasztása a betegségek miatt (influenza, covid).         

 



 

Március:  

  Víz világnapja: Csoporton belül: - Miért fontos? 

- Mire használjuk? 

- Hol található? 

- Mi jellemző rá? 

- Nélkülözhetetlen!!! 

- Takarékosság  

 

 Évszaksarok készítése, TAVASZ: - Az évszakra jellemző gyümölcsök. 

- Tavaszi munkálatok, hogyan vigyázzunk a 

környezetünkre. 

- Az évszaknak megfelelő öltözködés, egészségvédelem, 

betegség megelőzés.  

Április:  

 Föld napja: Csoporton belül: - Hol élünk? 

- Hogyan vigyázzunk rá? 

- Miért vigyázzunk rá? 

- Mit ad nekünk? 

Május:  

 Sportnap: Közös sportolás, játékos versenyek az első osztályosokkal.  

- Bemelegítés, ha lehet a szabadban 

- Váltóversenyek 

- Labdajátékok 

- Fogócskák 

- Biciklizés, rollerezés 

- Szabad játék 

Június: 

 Évszakkör készítése, NYÁR: - Az évszakra jellemző gyümölcsök. 

- Nyári munkálatok, hogyan vigyázzunk a 

környezetünkre. 

- Az évszaknak megfelelő öltözködés, egészségvédelem, 

betegség megelőzés.  

 
Vírushelyzet fennállásakor! Az egészségnevelésen belül kiemelt célunk  a higiéniás 
szabályok betartása. Folyamatosan figyelemmel kísérjük az erre vonatkozó 
kormányrendeleteket és ezeket betartjuk, betartatjuk intézményünkön belül, ezzel is 
megóvni az óvoda gyermekeit és dolgozóit egyaránt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GYERMEKVÉDELMI MUNKATERV  

 
Készítette: Bodnárné Juszkó Valéria óvodapedagógus  

„ Esélyteremtő” munkaközösségi vezető 
 
 

Feladataink 
 

Szeptember 
 A munkaközösség vezetője elkészíti az éves Gyermekvédelmi munkatervet.  

 Családsegítővel szervez közös szakmai beszélgetést 

 Szeptemberben nyilvántartásba vesszük az intézményünkbe járó gyermekeket. 

 Gyermek - szülő kapcsolatának megfigyelése. 

  A jegyző és a védőnő nyilvántartása alapján a körzetünkbe tartozó gyermekek 

névsorát megvizsgáljuk. 

  Az óvodaköteles korú gyermekek szüleit az intézmény vezetője felszólítja. 

 A jegyző nyilvántartása alapján bejegyezzük a HH és HHH gyermekeket.  

 A veszélyeztetett helyzetű óvodásokat nyilvántartásba vesszük, egyeztetünk a 

csoportban dolgozó óvónőkkel, tájékozódunk szociális körülményeikről, esetleg 

változásokról.  

 Szükség esetén családlátogatást végzünk.  

 A gyermekvédelmi kedvezmény alapján ingyenesen étkező gyermekek névsorát 

egyeztetjük. 

 Szülői értekezleten széleskörű tájékoztatást nyújtunk a szülők számára 

(kedvezmények, szokások, szabályok, hiányzások-igazolások, kihez fordulhatnak 

stb). Szülői munkaközösség vezetőt és tagokat választunk. A szülők tájékoztatása a 

beiskolázással kapcsolatos változásokról. 

  A védőnő tájékoztatja a szülőket az elvárásairól, egyeztetünk a tisztasági 

szűrésről.  

 Felvesszük a kapcsolatot a Gyermekjóléti Szolgálat munkatársával és a Pedagógiai 

Szakszolgálattal, valamint a Csöpke Biztos Kezdet Gyerekház Hernádcéce és a 

helyi Vizsolyi Református Gyülekezet Száz Juhocska Gyerekház vezetőivel, 

illetve valamennyi partnerünkkel. 

 A logopédus felméri a nagycsoportos gyermekeket beszédhibájuk javítása 

érdekében. 

 A Pedagógiai Szakszolgálat év elején felmérést végez a "tehetséggyanús" 

gyermekek kiszűrésére, valamint a 3éves korú gyermekek beszédfejlődését is 

felmérik. 

 A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet szakemberei a nagycsoportosoknak 

logopédiai és képességfejlesztő foglalkozásokat szerveznek az iskolakezdés 

megkönnyítése céljából, valamint a középső csoportosoknak mozgásfejlesztési 

foglalkozásokat tartanak. 

  Tájékoztatás az aktuális jogszabályi változásokról. 

 Aktuális kérdések, problémák megbeszélése 

 



Október 

 A Gyermekjóléti Szolgálat és az óvónők által veszélyeztetettnek nyilvántartott 

gyermekeket bejegyezzük. 
 Elkészítjük a statisztikát. 

 Megkezdődik a gyermekek egyéni fejlesztése és annak dokumentálása. 

 Megkezdődnek a foglalkozások, melyekre a differenciálás, egyéni szükségletek 

figyelembe vétele jellemző, az egyéni bánásmód elvének figyelembe vételével, 

különösen a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek igényeire fókuszálva. 

 Középső- és nagycsoportban DIFER mérést végzünk. 

 Szükség esetén családlátogatást végzünk. 

 A szülőkkel jó kapcsolat kialakítása. 

 Megbeszélést tartunk a logopédussal. 

 Beszélgetünk az aktuális kérdésekről (veszélyeztetett gyermekek helyzete, 

védelembe vett gyermekek sorsának alakulásáról). 

 Kapcsolatot tartunk a Szent János Plébánia, Pedagógiai Szakszolgálat, 

Gyermekjóléti Szolgálat, védőnő, Gyerekházak vezetői, a Magyar Ökumenikus 

Segélyszervezet munkatársaival. 

 Aktuális kérdések, problémák megbeszélése. 

 

November - December 
 A gyermekvédelmi munkával kapcsolatos aktuális kérdéseket megbeszéljük, a 

szükséges intézkedéseket megtesszük, szükség esetén családlátogatást végzünk.  

 Szociális helyzetelemzés összegzéséből adódó csoportonkénti prevenciós 

feladatok. 

 Egyéni beszélgetések (fogadóórák) alkalmával a veszélyeztetett és a problémás 

gyermekek szüleivel. 

 Nyílt nap alkalmával a szülők betekintést nyerhetnek gyermekük mindennapjaiba, 

illetve meghívjuk az elsős tanító nénit is.  

 Adventi készülődés - Ünnepvárás 

 Az Adventi kézműves délelőttöt kezdeményezünk a családoknak.  

 A Mikulás és a Karácsony alkalmával átélhetik az élményekben gazdag 

ünnepvárást  

 Karácsonyra a gyermekek megajándékozása  

 Adománygyűjtés a rászoruló gyermekeknek, adományok szétosztása 

 Aktuális kérdések, problémák megbeszélése 

 

 

 

Január 

 Segítséget nyújtunk a szülőknek az iskolaérettségi vizsgálatok kérelmének 

benyújtásával kapcsolatban. 

 Az újonnan felmerült problémákat megbeszéljük.  

 A szükséges intézkedéseket megtesszük, szükség esetén családlátogatást végzünk. 

 Egyeztetünk a védőnővel a tisztasági szűrésről. 

 A gyermekek fejlődéséről elkészítjük a félévi értékeléseket. Ismertetjük, 

megkonzultáljuk a szülővel. 

 A csoportos óvodapedagógusok beszámolnak a veszélyeztetett és a védelembe vett 

gyermekek helyzetének alakulásáról. 

 Aktuális kérdések, problémák megbeszélése. 



 

Február 

 Összegezzük a féléves gyermekvédelmi munkát.  

 Beszámolót készítünk a Gyermekjóléti Szolgálat részére.  

 Az aktuális kérdéseket megbeszéljük, a szükséges intézkedéseket megtesszük. 

 Szükség esetén családlátogatást végzünk. 

 Konzultációt folytatunk a Gyermekjóléti Szolgálattal. 

 Készülődünk a farsangra. 

 Jótékonysági bál szervezése a gyermekek javára. 

 Aktuális kérdések, problémák megbeszélése 

 

 

 

Március 

 A szakértői vizsgálatok eredményeit megbeszéljük. 

 A gyermekvédelmi munkával kapcsolatos aktuális kérdéseket megbeszéljük, a 

szükséges intézkedéseket megtesszük, szükség esetén családlátogatást végzünk. 

 Az iskolába kerülő gyermekekkel kapcsolatban felmerülő problémákat 

megbeszéljük. Esélyegyenlőség biztosítása az optimális időben történő 

iskolakezdés érdekében. 

 Nyomon követjük a veszélyeztetett gyermekek fejlődését. 

 A nagycsoportosok szüleinek értekezlet szervezése, a tanító néni megismerése, 

beiratkozással kapcsolatos teendők, információk nyújtása. 

 Aktuális kérdések, problémák megbeszélése. 

 

Április 

 A védőnő nyilvántartása alapján az óvodai beiratkozás előtt álló gyermekek 

névsorát megismerjük. 

 Az aktuális kérdéseket megbeszéljük, a szükséges intézkedéseket megtesszük. 

 Szükség esetén családlátogatást végzünk. 

  Iskolai beíratás - A beiskolázással kapcsolatban segítséget nyújtunk.  

 Az iskolai nyílt napokról tájékoztatjuk a szülőket. 

 Készülődünk a húsvéti ünnepre. 

 Aktuális kérdések, problémák megbeszélése. 

 

Május 

 Megünnepeljük az Anyák napját, mely egyben a középső és kiscsoportnak évzáró 

ünnepélye is. 

 Óvodai beiratkozás - Megismerjük az újonnan beiratkozó gyermekek névsorát. 

 Tájékoztatást kérünk a Gyerekházakba járó, óvodába lépő gyermekekről. 

 Elkezdjük a jövő évi csoportok alakítását. 

 Ellátogatunk az első osztályba, bepillantunk az iskolai életbe. 

 Az elsős tanító néni megküldi az első osztályosokról készült nyomon követési 

beszámolót. 

 A gyermekvédelmi munkával kapcsolatos aktuális kérdéseket megbeszéljük, a 

szükséges intézkedéseket megtesszük. 

 Felvesszük a kapcsolatot az iskola gyermekvédelmi felelősével. 



 Elkészítjük az éves értékelést a gyermekek fejlődéséről. 

 Kirándulást szervezünk, ahol különös figyelmet szentelünk a hátrányos és 

veszélyeztetett gyermekekre.  

 Gyermeknapi programok szervezése, lebonyolítása 

 Felajánljuk a lehetőséget az újonnan beiratkozó, és a Gyerekházak gyermekei 

részére a Gyermeknapon való részvételre - ismerkedés az óvó nénikkel és az 

óvodával. 

 Aktuális kérdések, problémák megbeszélése. 

 

Június 

 Óvodai ballagás megszervezésében való segítségnyújtás.  

 Éves beszámolót készítünk a gyermekvédelmi munkáról. 

 Tájékoztatást nyújtunk a nyári ügyelet lehetőségeiről. 

 Tapasztalatok, javaslatok a következő nevelési évre. 

 

Vizsoly, 2022.szeptember 1. 

 

TEREMTÉSVÉDELMI MUNKATERV 

  
Készítette: Sóvári Lászlóné  óvodapedagógus                                                                        
 

 

 

 

 

 

 

TEREMTÉSVÉDELEM 
 

 

A Szent Anna Római Katolikus Óvodában 

Vizsoly 

 

2021-2022 

 
 

 

 

„Áldott légy, Uram, földanya-nővérünkért, ki fenntart és ellát minket.” 

 (Szent Ferenc Naphimnusza) 



 
2022/2023-as nevelési évben 3 tevékenységet emeltünk ki, amelyre nagyobb hangsúlyt 

fektetünk. 

„Halld meg a teremtés hangját”- teremtett világ védelmének felhívása 

Célunk: Megtanulni meghallani a teremtés hangját, egyfajta disszonanciát vegyünk észre benne. 

Édes ének a Teremtőnket dicséri, másfelől a keserű kiáltás, panasz a rossz bánásmód ellen. 

A Nővér, a földanya kiáltása: Ne pusztítsuk tovább!! 

A gyermekekkel megértetni, hogy közös otthonunk pusztulásához vezet, ha nem következik be 

változás. Ha nem óvjuk környezetünket és a körülöttünk lévő növény és állatvilágot. Ha nem 

figyelünk a víz takarékosságra. 

 

1. Ovikert programunk folytatása az elsőosztályosok bevonásával 
 „És megtermi a Föld az Ő gyümölcsét, hogy eleget ehessetek.”(Mózes 3. Könyve)  

 

Folytatjuk az ovikert kialakítását. Az éven a tavalyi nagycsoportosok (akik most elsősök) 

továbbra is résztvevői legyenek a kert gondozásának. 

Szeptember Betakarítás, eper, búza ültetése, 

Október Föld terület előkészítése (ásás, gereblyézés, 

gyomlálás) 

November Madáretető készítése, madárvédelem 

Február-április Magok elültetése, gondozása, kis táblák 

készítése,  

Március  Fenyőfa ültetése a plébánia udvarára 

Április-május Plánták kiültetése 

Május-szeptember Gondozás 

 

Cél: Iskolával való kapcsolattartás erősítése az ovikert programján keresztül is. A gyermekekben 

felébreszteni azt az igényt, hogy a Földünk védelme mennyire fontos. Mit tehetünk mindezért. Epret 

is szeretnénk ültetni, mert nem sok gyermek ismeri. Őszi ültetéskor, egy kis ágyásban a búza 

növekedését és fejlődését kísérhetik figyelemmel, amit majd János atya megszentel. 

A tavalyról betakarított céklát húsvétkor szeretnénk felhasználni, ill. egészségnapon. 

 

2. Fenyőfa csemete ültetése a Római Katolikus Templom kertjébe 
Jókai Mór : Ültess fát! 



Ültess fát! 
Hogyha másért nem, lombot ád. 
Árnyékában megpihenhetsz, 
Gondot ő visel reád. 
Jó tavasszal nyit virágot: 
Messze érzed illatát, 
Kis madárka száll reája: Ingyen hallhatod dalát. 
Ültess fát. 

Tovább folytatnánk a fásítást az óvodában és a plébánia udvarán.  A múlt éven ültetett fák szépen 

befogantak. Ez éven újra 3 fenyőfát (más fajtát) szeretnénk a Római Katolikus Templom kertbe 

ültetni. 

Célunk, hogy minden éven ültessünk legalább egyet. Minél több fajtával ismerkedjenek meg, mely a 

madaraknak is menedékül, fészekrakóhelyként is szolgál. A folyamatos gondozás is feladatunk. A 

faültetés menetét már a nagyobbak ismerik, szívesen segítenek. Az elültetett fenyőfák, ha 

megnőnek és kivághatók a templom díszítését szolgálnák. 

 

3. Vízzel való takarékosság 

(Víz, mely azért buzog fel, hogy örök életet adjon) 

„ De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok, az nem szomjazik meg soha többé, mert a 

víz, amelyet én adok, örök életre szökellő vízforrás lesz benne.” János 4:14 

A víz világnapja alkalmából már óvodáskorban elkezdjük a víz takarékosságára nevelést és ezt 

egész évben folytatjuk. Földgömb segítségével szeretnénk megmutatni, hogy mennyi területet 

fed be a víz Földünkön. Milyen mennyiségű területet  és azok élővilága mennyire van veszélyben. 

Korcsoportonként dolgozzák fel a témát óvodapedagógusaink. 

 

KÖLTSÉGVETÉS 

 

 

OVIKERT 

 

Növény -eszköz db egységár Össz. ár 

Virágföld 3 2000 6000 

Ültetőláda 5 1500 7500 

Fenyőfa 3 3000 9000 

Eper plánta 10 1000 10000 

Saláta, cékla, 

hagyma, sütőtök 

… stb magok 

450 10 4500 



Kosarak, tárolók 5 6000 30000 

Össz:   67.000 

 

VÍZ VILÁGNAPJA 

 

Eszköz  db ár 

Földgömb 1 20000 

 

 

 

 

 

ÖSSZESÍTŐ 

TERÜLET BRUTTÓ ÁR 

Ovikert+faültetés 67000.-   

Víz világnapja 20000.- 

Összesen: 87.000.- 

 

Vizsoly, 2022. 09.01. 

 

 

 

 

 

Kaposi Beáta óvodavezető                                     Sóvári Lászlóné teremtésvédelmi felelős 

                                                                                            E-mail: sovari.laszlone@freemeil.hu 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ÓVODÁBÓL ISKOLÁBA VALÓ ÁTMENET MEGKÖNNYÍTÉSE  

                                                       

 

2022-2023 

 FELADATTERV 

 

 

 

 
Készítette:  Verba Jánosné    

Óvodapedagógus 



 

          Cél 
 

 A gyermeki személyiség megismerése  

 Az iskolába lépő gyermekek számára az iskolakezdés megkönnyítése  

 Az érés ideális feltételeinek biztosítása az egyéni különbségek figyelembe vételével  

 Képességek széleskörű kibontakoztatása  

 Eltérő képességek egyéni ütemű fejlesztése  

 Önbizalom erősítése  

 Szorongás leküzdése  

 Helyzetmegoldások bizonytalanságának feloldása  

 Változatos pedagógiai-fejlesztő eljárások alkalmazása 

 A gyermek tudásvágyának elősegítése  

 Az iskola, a tanulás iránti érdeklődés felkeltése  

 Az iskola és a leendő tanító nénik megismerése  

 

Feladatok  

 
 óvoda-iskola közelítése az iskolai életmódra felkészítéshez, együttműködéshez  
 tanulási alapkészségek megalapozása (szociális, értelmi, testi, kommunikációs képességek),  
 kölcsönös látogatás a leendő elsősök megismerésére  
 intézményi hospitálás óvónő-tanítónő részvételével  
 nevelési programok megismerése  
 óvónő-tanítónő tapasztalatcseréje a gyermekek fejlődéséről  
 szakmai együttműködés kezdeményezése a nevelés folyamatosságának biztosítása érdekében.  
 közös programok szervezése  

 



Az átmenet segítéséhez komoly intézményi együttműködés kell. Valamint az, hogy a tanítók és óvodapedagógusok 

elismerjék egymás kompetenciáit. 

 

 

 

 

 

 
Feladat Cél Tevékenység Időterv Résztvevők 

 

Feladatterv készítése Óvoda-iskola 

együttműködésének 

megtervezése.  

Az után követés tartalmának 

megbeszélése 

Konzultáció. Feladatterv elkészítése a 

lehetőségek figyelembevételével. 

Szempontok megbeszélése az után 

követés elkészítéséhez. 

Augusztus Óvodapedagógus 

Alsós mk.vez. 

Óvodavezető 

Iskolaigazgató 

Részvétel az iskola évnyitó 

ünnepélyén 

Az első osztályos gyermekek 

elkísérése az iskolába. 

A gyermekeket a volt óvó nénik átadják 

a tanító néninek 

Szeptember Óvodapedagógusok 

Első osztályos 

pedagógus 

Szülők 

Gyermekek 

Alsó tagozatos gyermekek 

bekapcsolódása az 

„ovikert” munkáiba. 

Ismeretek bővítése. Közös munka 

élményének átélése. Munkára 

nevelés lehetőségének 

„Ovikert” gondozása az évszakoknak 

megfelelő munkálatok elvégzésével. 

Folyamatos Óvodapedagógusok 

Alsós tanítónénik 



biztosítása. Nagycsoportos és 

iskolás gyermekek 

„Állatok világnapja” 

Közös részvétel a 3D-s 

filmvetítésen a Faluházban 

Új ismeretek szerzése, meglévő 

ismeretek bővítése. 

Állatok szeretetére, védelmére 

nevelés. 

A film megtekintése. Beszélgetés a 

látottakról, egyéni élmények 

meghallgatása a témához 

kapcsolódóan. 

Október Óvodapedagógusok 

Alsós pedagógusok 

Óvodás és iskolás 

gyermekek 

Dohányzásmegelőzési 

program alkalmazása 

 

Egészséges életmódra nevelés, 

prevenció, figyelemfelhívás, az 

óvodában elindított preventív 

program folytatása az iskolában 

Az óvodai és iskolai dohányzás 

megelőzési program keretében 

igényelt eszközök és anyagok 

segítségével tapasztalatszerzés és 

beszélgetés a dohányzás egészségre 

gyakorolt káros következményeiről. 

November Óvodapedagógusok 

Alsós tanítók 

Óvodás és iskolás 

gyermekek 

 

Óvónénik látogatása az 

első osztályban 

 

A gyermekek beilleszkedésének, 

fejlődésének megfigyelése.  

Tapasztalatok megbeszélése. 

Javaslatok a leginkább fejlesztendő 

területekkel kapcsolatosan. 

November Óvodapedagógus 

Első osztályos 

pedagógus 

Gyermekek 

Közös Mikulás ünnepség a 

Faluházban 

 

Közösen átélt élmények 

biztosítása. 

Közös ünneplés, ajándékozás 

élményének átélése. 

Kis dalokkal, versekkel Mikulás 

köszöntése. 

Csomagok átvétele, megköszönése. 

December Óvodapedagógusok 

Alsós pedagógusok 

Óvodás és iskolás 

gyermekek 

Óvó nénik részvétele az 

elsősök adventi 

gyertyagyújtó ünnepségén 

 A gyerekek fejlődésének 

megfigyelése, kapcsolatok 

ápolása 

Az óvónénik részt vesznek az elsősök 

ünnepi műsorán 

December Óvodapedagógusok 

Elsős tanítók 



Alsós gyermekek 

Karácsonyi díszek 

készítése 

Együttes készülődés az ünnepre. 

A közös munka élményének 

átélése. 

Karácsonyi díszek készítése vegyes 

technikával. Kreativitás, esztétikai 

érzék fejlesztése. Ötletadás, 

segítségnyújtás egymásnak 

December Első osztályos 

pedagógus 

Nagycsoportos 

óvodapedagógusok 

Óvodás és iskolás 

gyermekek 

Közös madárvédelem A madarak etetésének fontossága 

a téli évszakban 

Az iskolás gyermekek által készített 

madáretetők elhelyezése az óvoda 

udvarán, majd együttes gondoskodás a 

madáreleségről, etetésükről. 

Téli hónapok Alsótagozatos 

pedagógusok 

Óvodapedagógusok, 

Gyermekek 

Szavalóverseny az 

iskolában 

Gyerekek fejlődésének 

megfigyelése, kapcsolatok 

ápolása 

Óvónénik részt vesznek a versmondó 

verseny zsűrijében 

Január Óvodapedagógusok 

Tanítók 

Alsós gyerekek 

Értekezlet szervezése Megbeszélés a tervezett célok 

megvalósításával kapcsolatosan. 

Tapasztalatok megosztása. 

További feladatok megbeszélése. 

Az év elején megtervezett közös 

programok megvalósításának 

elemzése, a további programok 

kivitelezésének megbeszélése. 

Tapasztalatok megosztása. 

Február Óvoda-iskola 

átmenet 

programjáért felelős 

pedagógusok 

Óvodavezető 

Óvodai szülőértekezlet Ismerkedés a szülőkkel, a 

gyermekekkel. Tapasztalatok, 

problémák, javaslatok.  

A pedagógiai program megismerése. 

Tájékozódás a csoport fejlettségi 

szintjéről. 

Március Leendő elsőosztályos 

pedagógus 

Óvodapedagógusok 

Szülők 



 

A nagycsoportos 

gyermekek látogatása az 

első osztályban. Tanítási 

óra megtekintése 

Ismeretek szerzése az iskolában 

folyó munkáról. 

Érdeklődés felkeltése az iskola 

iránt. 

Bekapcsolódás egy iskolai órába, 

tapasztalatszerzés. 

 

Április 

Első osztályos 

pedagógus 

Óvodapedagógusok 

Gyermekek 

„ Fut a suli” Bekapcsolódás az iskola által 

szervezett „futásba”. 

 

Az iskola által szervezett futásban való 

aktív részvétel. A mozgás 

fontosságának megértése az 

egészséges életmódhoz. 

Május Pedagógusok 

Óvodapedagógusok 

Iskolás és 

nagycsoportos 

gyermekek 

„Sportnap az óvodában” Az együttjátszás élményének 

fokozása. 

Egészséges versenyszellem 

kialakítása 

Sorversenyek szervezése  

Április 

Első osztályosok  

Pedagógusok 

Nagycsoportosok 

Óvodapedagógusok 

Elsősök beiratkozása Ismerkedés az iskolával beiratkozás Április Leendő elsős tanító 

Szülők, gyermekek 

 

Gyermeknap az óvodában Együttjátszás örömének átélése közös játék Június Első osztályosok 

Tanító nénik 

Óvodások 

Óvodapedagógusok 



Gyermeknap az iskolában Ráhangolódás, ismerkedés az 

iskolai élettel 

Nagycsoportos óvodások részt vesznek 

az iskolai gyermeknapi játékokban 

Június Nagycsoportosok 

Iskolások 

Óvodapedagógusok 

Tanítók 

Óvodai évzárón valamint 

az iskolai ballagási 

ünnepélyen való részvétel. 

 

Kapcsolatok mélyítése 

 

Közös ünneplés 

 

Június 

 

Pedagógusok 

Óvodapedagógusok 

Után követés 

 

 

Az első osztályos gyermekek 

beilleszkedésének és 

teljesítményének értékelése, a 

tanító néni véleménye. 

 

Megadott szempontok szerint  a tanító 

néni értékelése az első osztályról. 

Június Első osztályos tanító 

nénik, 

Óvodapedagógusok 

 

Vizsoly, 2022.09.01. 


