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A MUNKATERV JOGSZABÁLYI HÁTTERE   

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről  

  

A 2011. évi CXC. törvény végrehajtási rendeletei:  

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

köznevelési intézmények névhasználatáról  

 

- 229/2012. VIII.28.) Korm. Rendelet a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról  

 

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

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben irányelve és a 

Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról. 1. melléklet a 

32/2012. (X. 8.) EMMI rendelethez  

 

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

 

- 326/2013. (VIII.31.) Kormányrendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 

közalkalmazottak történő végrehajtásáról 

 

- 2016. évi LXXX. törvény az oktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények 

módosításáról (VI.23.)  

 

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

 

- 235/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben 

történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet módosításáról 

 

- 137/2018. (VII.25.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról szóló 

363/2012. (XII. 17. ) Korm. rendelet módosításáról 

 

- 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  

 

- A Szent Imre Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és AMI működést 

szabályozó dokumentumai 
 

 

 

 

 



„Mert amivel csordultig van a szív, azt szólja a száj” 

Máté 12:34 

Kiemelt céljaink és feladataink 

Elsődleges cél:  

 A gyermekek mindenekfelett álló érdekeinek tiszteletben tartásával a nyugodt, 

kiegyensúlyozott, értékorientált légkör biztosítása  

 Törvényes és színvonalas intézményműködés biztosítása  

Kiemelt céljaink és a megvalósítást támogató feladataink:  

 Értékeink megóvása, környezetünk tisztán tartása, környezettudatos magatartás, 

egészséges életmódra nevelés!  

- Mindennapos feladatunk: az értékek óvása és a környezet tisztán tartása 

- „Zöld óvoda” cím elnyeréséből adódó feladataink 

- Testi egészség terén faladatunk: az egészségtudatos táplálkozásra fordított kiemelt 

figyelem, a mindennapos fejlesztő mozgás, és a só szoba rendszeres használata 

- Lelki egészség terén feladatunk: a lelki táplálékot nyújtó rendezvények 

népszerűsítése, a lélek gyümölcseinek jelenléte mindennapjainkban (szeretet, 

türelem, jóság, öröm, békesség, szívesség, hűség, szelídség, mértékletesség) 

 

 A család, mint érték középpontba állítása, Hűség a családhoz, hűség a hazához, hűség 

Krisztushoz 

- Feladatunk a KaPI által meghirdetett programsorozat megvalósítása óvodánkban – 

az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülve. Ez a programsorozat jó 

lehetőség arra is, a gyermekek és a felnőttek (óvodai munkatársak és szülők) közös 

tevékenységeinkkel segítsük az Isten iránti szeretet növekedését. Ezek a közös 

élmények is támogathatják a hitben való elmélyülésünket. 

- A CSALÁD, min érték erősítésében feladatunk: a Szülők számára szervezett lelki 

napjaink megszervezése, a szülők bátorítása (adventi, apák, Anyák, nagyböjti) – a 

mai felgyorsult világban legyen fontos a megállás, elcsendesedés, melyet segítenek 

lelki tartalommal megtölteni ezek az 1-1 órák.  

 

 A kötelesség és a feladattudat kialakítása, fejlesztése 

- Feladatunk az óvodai élet valamennyi tevékenységében erősíteni ezeket az 

értékeket, melyeknek az iskolai életre való felkészülés, érés folyamatában is fontos 

szerepük van. 

 Kölcsönös felelősségvállalás egymásért és a közösségért 

- Fontos, hogy gyermekeink megértsék, hogy egyedül nem megy. A „szeresd 

felebarátodat, mint önmagadat” parancs az együttműködés, egymás segítésének 

parancsa is. Meg kell tanulniuk egymást segítve közösségben élni, tevékenykedni. 

- Szülői klub szervezése ősszel és tavasszal: a csalási nevelés segítése Jámbor Csilla 

tanácsadó szakpszichológus közreműködésével. 



1. HELYZETELEMZÉS 

1.1. Személyi feltételek alakulása 

A 2019-20-as nevelési évben a Szent Imre Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, 

Kollégium, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola – óvodai intézményegységében 4 óvodai 

csoportban neveljük a ránk bízott gyermekeket. (egy kis-középső és 3 vegyes életkorú) 

Létszámadatok:  

1. Gyermeklétszám  106 fő (2019. szept. 12.-én) 

 

2. Alkalmazotti létszám:  16 fő 

3.   óvodapedagógus 8 fő 

 óraadó nyugdíjas óvodapedagógus 1 fő 

  óvodatitkár 

 pedagógiai asszisztens 

1 fő 

1.fő 

4.  pedagógiai munkát segítő 4 fő 

5.   tálaló konyhán dolgozó dajka 1 fő   

A személyi feltételeket tekintve a 2019-2020-as nevelési év zökkenő mentesen indult. 

Óvodánkban, csoportjainkban az óvodapedagógusok és dajkák személye az idén nem 

változott. Angol nyelvvizsgára készül Fagyasné Pető Tünde óvodapedagógus. Két 

óvodapedagógus tanul munka mellett: Kosztyuné Likácsik Tímea és Papp Adrienn. Már a 

változásra azonban hangolódni kell, mert Nagy Attiláné és Ignácz Lászlóné 

óvodapedagógusok előre láthatólag június elsejétől elkezdhetik a korengedményes nyugdíj 

előtti felmentési idejük letöltését, de addig is számítunk értékeik továbbadására, mi pedig 

tapasztalataikból, erősségeikből táplálkozhatunk. 

Sitku Györgyné óraadó nyugdíjas óvodapedagógusunk heti 10 órában, két délután dolgozik 

az óvodavezető csoportjában. Nagy szeretettel segíti a gyermekek biztonságos és 

színvonalas ellátását, így az óvodavezető könnyebben tudja segíteni a dolgozók munkáját, 

illetve az óvoda életének szervezését, az adminisztrációs munka elvégzését. 

Nagy áldás, hogy pedagógiai asszisztensként óvodánkban dolgozik Baranyainé Adamovics 

Zita, aki számítástechnikai tudásával, kedves, gyors, precíz, önzetlen munkájával 

nagymértékben segíti a csoportokat, a dekorációt, az információs táblák készítését, 

aktualizálását, az adatszolgáltatást, adminisztrációt. Az Alapítvány kuratóriumi elnökeként 

az ezekből adódó feladatokat is végzi, a jó Isten segítse a bölcs döntések meghozatalában.  

A pedagógiai munkát segítő dolgozóink közül a 4 dajka nénin kívül Pokoraczkiné 

Mészáros Anita óvodatitkári teendők mellett a Napocska és Pillangó csoportokban és a 

konyhai teendőkbe segít be. Tóthné Kiss Angéla - dolgozónk a tálaló konyhai blokk HCCP 

rendszerű üzemeltetésében és a külső helyiségek tisztántartását végzi, valamint a Méhecske 

és Katica csoportokban segít be. 

 

Köszönöm Andrejkovics János iskolai állományban lévő laboráns – mindenesünk odaadó 

munkáját, mellyel a nyár folyamán mind az óvodában, mind az iskolában segítette a 



karbantartás, felújítás teendőit. Ő szállítja minden nap az ételt az óvodába, az adódó 

karbantartási, javítási munkákat megszervezi, elvégzi illetve a karbantartási naplókat is 

vezeti. Ebben az évben is megpróbáljuk munkáját úgy szervezni, hogy 3 napot legyen az 

iskolában, 2 napot az óvodában, de hiányzik egy legalább 4 órában az óvodában dolgozó 

„karbantartó”, aki az utcafrontokat hetente legalább 2x rendben tartaná, az udvarrészeket, 

homokozókat naponta és az elromlott játékokat, kerékpárokat szükség esetén rövid 

határidővel meg tudná javítani.   

Kérem, hogy egyházi óvodában dolgozó munkatársakként kis közösségünkben 

példamutatóan segítsük, tiszteljük, szeressük egymást, ezzel is példát mutatva a ránk bízott 

gyermekeknek. Hálás vagyok, hogy ilyen segítőkész munkatársi közösség alakult ki 

óvodánkban. 

A dolgozók összefogásának köszönhetően a nyár folyamán is készültek új dekorációk, kis 

ajándéktárgyak a gyermekek számára, melyekkel még szeretetteljesebb, esztétikusabb és 

fejlesztőbb környezetben nevelhetjük a gyermekeket.  

Tervezet közösségfejlesztő programjaink:  

Rendszeres papi jelenlét az óvodában, lehetőség megteremtése a lelki beszélgetésre. Közös 

zarándoklat Mátraverebély-Szentkútra, kirándulás Hollókőre. Közös munkatársi 

Karácsony, Pedagógusnap, névnapozás. A „Határtalan munkaközösség” szakmai napjain 

való közös, örömteli együttlétek.  

Hálát adhatunk a jó Istennek az előző év tartalmas, szeretetben gazdag megvalósításáért és 

ehhez a nevelési évhez is kérjük gondviselő szeretetét, mellyel erőt, türelmet és bölcsességet 

ad számunkra!  

1.2. Nevelőtestületünk 

Az óvodai intézményegység és az óvodai munkaközösség vezetését Imre Lászlóné 

intézményegység vezető látja el.  

Csoportonként szeptember elsejétől biztosított a: 

 2 fő óvodapedagógus  

 1 fő dajka néni 

Az óvodapedagógusok közül:   

 1 fő közoktatás vezetői szakvizsgával,  

 1 fő egészségfejlesztő mentálhigiénikus és gyermekvédelmi szakvizsgával, 

 1 fő preventív és differenciált nevelés és gyermek- ifjúság és családvédelem 

szakvizsgával, 

 1fő kémia – környezetvédelem szakos tanári, 

 1fő korai idegen nyelvtanulás speciális modul szakiránnyal, 

 1 fő tanítói – ének szakirány és könyvtárosi diplomával is rendelkezik.   

 



Az intézményegység-vezető távolléte esetén meghatalmazott óvodapedagógusok:  

1. Nagy Attiláné       2. Nagy Nikoletta      3. Lipőkné Bagaméri Nikoletta 

illetve Baranyiné Adamovics Zita. 

A nyár folyamán néhány tevékenység éves terveit sikerült fejlesztenünk, gazdagítanunk, a 

szertárakban tisztító takarítást, az eszközök rendszerezését elvégeztük. Köszönöm 

munkatársaimnak, hogy lelkes munkájukkal hozzájárultak a szakmai munka fejlesztéséhez. 

Ezeket a szakmai anyagokat közösségünk közkincsévé tettük. 

Tanulmányokat folytató óvodapedagógusaink:  

 

Óvodapedagógus neve iskola/szak neve tanulmányi idő 

Kosztyuné Likvácsik 

Timea 

Szent Atanáz Hittudományi Főiskola / 

Hittanár – nevelőtanár szak 

5félévből 2 félévet 

végzett el, most kezdi a 

3. félévet. 

Papp Adrienn Debreceni Egyetem Gyermeknevelési 

és Gyógypedagógiai Kar / Közoktatási 

vezető és pedagógus szakvizsga 

szakirányú továbbképzési szak 

1 év /1.-2. félév 

 

Kívánunk tanulmányaikhoz sok erőt, kitartást és sikeres vizsgákat! 

Feladataink:  

 A pontos információ áramlás érdekében a viber csoport, üzenő füzet hatékonyságának 

növelése. 

 Az adminisztrációkban, a csoportnapló elektronikus vezetésében szerzett jártasság 

mélyítése, egymás segítése, az időkorlátok pontosabb betartása, fényképek számának 

maximalizálása a tartalmas és esztétikus naplóvezetés érdekében. 

 Informatikai tudásunk fejlesztése – az óvodai dokumentumok közös tárhelyének 

zökkenőmentes használata („felhő”)  

 Közös rendezvények fotóinak elhelyezése a „felhőben”. 

 Hospitálás, az egymástól való tanulás erősítése.  

 A nevelőtestület számára a lelki vezető rendszeres jelenléte, pl. lelki beszélgetésekhez, 

bibliai történetek értelmezéséhez, konfliktushelyzet átbeszéléséhez stb.  

 A továbbfejlesztett éves tervek közkinccsé tétele a gyakorlati munkába való beépítése. 

 Az évközben felfedezett új ötletek gyűjtése az éves tervek fejlesztéséhez. 

 

1.3. Hitoktató:  

A hitoktató személye ismét változott. Szeptembertől Harakály Brigitta római katolikus 

hitoktató tart hittant óvodánkban a lelki percek keretében, szerda és csütörtöki napokon.  



Méhecske csoport Katica csoport Pillangó csoport Napocska csoport 

Szerda 

8:30 – 9:30 

Szerda 

9:30 – 10:30 

Csütörtök 

8:30 – 9:30 

Csütörtök 

9:30 – 10:30 

 

A tavalyi nevelési évben Tolnai Tímea volt hitoktatónk igyekezett módszertanával, ötleteivel 

segíteni idei hitoktatónkat. Mi óvodapedagógusok a gyermekekkel nyitott szívvel, nagy 

szeretettel fogadjuk az új hitoktatót, bízunk benne, hogy sok dallal, imával, színezővel, 

hitoktatási segédanyaggal segíti a gyermekek és a dolgozók lelki épülését.  

Terveink között szerepel, hogy Ignácz Lászlóné óvodapedagógusunk a tavalyi nevelőtestületi 

értekezleten tanult, a lelki perceket segítő énekeket tiszta, szép énekhangjával felénekelné egy 

hanganyagra, mely a későbbi években is segítené az óvodapedagógusok munkáját.  

1.4. Logopédus:  

A logopédus minden évben szűri a 3 és 5 éves korú gyermekeket, fejlesztésre a beszédhibás 

tanköteles korú gyermekek járnak.  

Paczári Barnabás – az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat munkatársa – a beszédhibás 

gyermekek fejlesztését végzi hetente 2x – hétfőn 3 órában és csütörtök délelőtt 1 órában.. Az 

egyéni felmérések után a Pillangó csoportban 3 gyermek, a Méhecske csoportban 5 gyermek, a 

Katica csoportban pedig 2 gyermek beszéde szorul fejlesztésre. Óvodánkban már év elején 

felhívjuk a szülők figyelmét arra, hogy a napi szinten történő gyakorlás egész évben 

elengedhetetlen.  

1.5. Gyermekétkeztetés:  

A gyermekétkeztetésünket a Szent Imre Katolikus Gimnázium konyhája látja el. Minden 

csoport részére biztosított a megfelelő mennyiségű, minőségű edény. Partnerkapcsolatunk jó, 

az ételek ízletesek, bőséges a gyümölcs biztosítása is. Partnerkapcsolatunk 

továbbfejlesztésének új eleme lesz, hogy az élelmezésvezető az elkészített étlapokról kikéri az 

óvoda véleményét. Az egyéni érzékenységben szenvedő gyermekek – jelenleg 3 fő – ebédjét a 

törvényi előírásoknak megfelelően külön konyhán a GASZTRO-TKF Kft. – éttermében 

készítik el. Cím: 4400 Nyíregyháza, Ószőlő utca 103/B 

1.6. Nyári óvodai élet értékelése 

2019. június 17-től – 2019. augusztus 31.-ig összevont csoportban működött óvodánk. A 

felmért nyári igények alapján szerveztük a nyári csoportbeosztásokat: június folyamán két 

csoportban, majd a zárás előtti héten és augusztusban már csak egy csoportban fogadtuk a 

gyermekeket. Kifejezetten izgalmas volt az élet az oviban így nyáron is, hiszen reggel mindjárt 

az udvaron lehetett kezdeni a játékot, a pihenésen kívül szinte az egész napot a szabadban 

töltötték a gyerekek, a változatos, örömteli programokat megélve. 



Hit és erkölcsi nevelés: Az összevont csoportokban is igyekeztünk az év során begyakorolt 

imák és énekek mellett a saját szavakkal, kötetlen hálaadó imákat is mondani. Nagy örömünkre 

szolgált, hogy egyre több gyermek tudta megfogalmazni, miért szeretne hálát adni? Az 

összevont csoportban a felnőttek változó jelenléte sem zavarta meg a gyermekeket, mely a 

közös szokásrendszernek köszönhető. A bibliai történetek mondásával sikerült olyan érzelmi 

viszonyt kialakítani a gyermekekben, hogy szinte vágytak arra, hogy még folytassuk a 

történetet, és a puzzle kirakásával pedig a közösségi kapcsolat is erősödött. A kisebb gyermekek 

is egyre ügyesebben rakták ki a bibliai történet képeit. 

Érzelmi nevelés és szocializáció biztosítása: A nyár folyamán a gyermekek jobban 

megismerhették egymást, megtanulták segíteni a kicsiket, új baráti kapcsolatok alakultak ki a 

más csoportban járó gyermekekkel. Megfigyelhették a másik csoport szokásait, szabályait, 

ezáltal fejlődött alkalmazkodó képességük. A közös játékok, lelki percek, tevékenységek és 

beszélgetéseknek köszönhetően erősödött a közösséghez való tartozás igénye is. A szünetről 

visszatérő gyerekeket örömmel fogadták, szívesen hallgatták meg egymást. Június elején közös 

sütéssel, tánccal és énekes játékok beiktatásával búcsúztattuk azokat a gyermekeket, akik az 

utolsó napjaikat töltötték az óvodánkban. Felemelő érzéssel hallgattam a lelki percekben, hogy 

miért volt jó ebben az óvodába járni? 

A forró nyár miatt az egészséges életmód megőrzésére nagy figyelmet fordítottunk. Sok időt 

töltöttünk a szabadban, változatos mozgásformákat biztosítva. A hőség és a nap ellen sok 

folyadék fogyasztásával, naptej használatával, árnyék biztosításával, a párakapu gyakori 

használatával, vízi játékokkal, laza öltözettel segítettük gyermekeink egészségének, bőrének 

védelmét. A dajka nénik segítségével minden délben lezuhanyoztattuk a gyermekeket, majd 

hangoltuk őket a finom ebéd elfogyasztására. Az udvaron gyümölcs fogyasztásával 

biztosítottuk az egészséges étkezést, gyakorolva a helyes rágás fontosságát. Megfelelő, 

nyugodt, kiegyensúlyozott légkört, kellemes hőmérsékletet teremtettünk a délutáni pihenő alatt 

is, amit a klíma használata is nagymértékben segített. Több mesével, imával, egyéni 

figyelemmel fordultunk gyermekeinkhez, teljesítve kívánságaikat. Minden gyermek elaludt, 

látszott, hogy tartalmas, és fárasztó tevékenységeket éltek át. 

Az anyanyelvi-, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása: A gyermekek kognitív 

képességfejlesztését a nyári élet során változatos tevékenységekkel biztosítottuk – kézműves 

tevékenységek, táblás és vízi játékok, mozgásos, ügyességi játékok – minden gyermeket 

ösztönöztünk önálló alkotásra, mely során önbizalmukat sok dicsérettel erősítettük. A nyaralási 

és hétvégi élményeket örömmel mondták el a gyerekek. Nagy figyelemmel, aktívan 

kapcsolódtak be a növénygondozásba, locsolásba. Figyelemmel kísértük a növények fejlődését, 

rendszeresen locsoltunk, gyomláltunk.  

Játék: Igyekeztünk minél több időt a szabadban tölteni, változatos játékfeltételek 

biztosításával. Személyes példaadással és szerepvállalással a gyermekek játékába 

bekapcsolódtunk. Nagy örömmel vették, ha együtt játszottunk, vagy a foci meccsben szerepet 

vállaltunk. Minden nap barlang építés, homoktorta sütés, kézműves tevékenységek, festés, 

gyöngyfűzés, papír technikák megismertetésével fejlesztettük kézügyességüket, növelve ezzel 



is önbizalmukat. Kedvelt tevékenység volt az árnyékos helyen a mesélés, versmondás, közös 

éneklések, egyéni szerepvállalások. 

Munka: A gyermekek legszívesebben a növények gondozásában és a homokozó körüli 

sepregetésben vettek részt. Az önálló munkavégzés mellett számtalan felfedezésre, 

megfigyelésre és kísérletezésre nyílt alkalmuk. A locsolás során a víz számos tulajdonságát 

fedezhették fel. 

Tevékenységekben megvalósuló tanulás: 

A nyár folyamán sokoldalú tapasztalatszerzési lehetőségeket biztosítottunk, kísérletet 

végeztünk, matematikai ismereteket fedeztettünk fel, mértünk, összehasonlítottunk, 

csoportosítottunk. A növénygondozás során a beérett terméseket leszedtük, ízeket, illatokat, 

formákat csodáltunk meg. Salátát készítettünk, paprikát, paradicsomot szeleteltünk, ahol az 

eszközök helyes használatát is gyakorolhatták. Sikerült a gyermekeket önálló gondolkodásra 

bíztatni, döntések meghozatalára ösztönözni, és az önértékelés fontosságát is tudatosítottuk a 

mindennapok során. A legfontosabb az volt, hogy örömmel érkeztek az óvodába, tartalmas 

programokat éltek át, és az átélt élményeiket képesek voltak megfogalmazni, rajzban is 

kifejezni. Az örömteli alkotásokat pedig nemcsak a gyermekek csodálták meg, de este a Szülők 

is boldog arccal szemlélték. 

Összességében elmondhatjuk, hogy egy tartalmas, szép nyári életet valósítottunk meg a 

dolgozók összefogásával, együttműködésével, melynek nyertesei a boldog gyermekek. . 

Minden dolgozóra a jó Isten bőséges áldását kérem. Hála a jó Istennek mindenért! 

A nyári életről a beszámolót készítette: Nagy Attiláné 

 

1.7. Kapcsolataink: 

Partnerek Kapcsolattartó gyakoriság 

Fenntartó óvodavezető évente többször 

Iskolavezetés óvodavezető havonta többször 

Szülők óvodapedagógusok, 

óvodavezető 

naponta, szülői értekezletek, 

fogadóórák, családi 

rendezvények 

Lelki vezetők óvodavezető rendezvények, programok 

szerint (táblázatban később) 

Védőnő, fogorvos, iskolaorvos óvodavezető évente 2x 



Karitatív szervezetek Nagy Attiláné és az 

óvodavezető 

évente 3x 

Intézményen belüli kapcsolatok / 

általános iskola, kollégium, 

gimnázium, AMI, önkéntesek/ 

óvodavezető Iskolaérettség teadélután, 

önkéntes munka során, közös 

ünneplések, szállás- szükség 

esetén stb. 

Óvodák:  

- Határon túli testvéróvodák 

Szatmárnémeti Hám János Teológiai 

Líceum Óvodája  

Új bimbózó határon túli óvodai 

kapcsolatunk a felvidéki Boldog 

Salkaházi Sára Magyar Tannyelvű 

Egyházi Iskolaközpont óvodai 

tagintézményével.   

- Debrecen-Nyíregyháza Egyház-

megye óvodái 

- Nyíregyháza egyházi óvodái 

 

óvodavezető 

 

 

óvodavezető 

 

évente 2 alkalommal 

 

 

évente 1-2 alkalommal 

Bölcsődék óvodavezető évente1-2 alkalommal 

Logopédus, pszichológus, fejlesztő 

szakemberek 

óvodavezető heti rendszeresség, illetve 

szükség szerint 

 

Feladataink, terveink:  

 Eddigi kapcsolataink ápolása, a szeretet vezérelt kapcsolatok által az elégedettség 

megtartása, fokozása.  

 Testvéróvodáink pedagógusainak meghívása rendezvényeinkre. 

  Kihelyezett KaPI képzések szervezése, hogy minél több egyházmegyei óvoda 

pedagógusa részt tudjon rajtuk venni és ne kelljen Budapestig utazni, mert a 

helyettesítések megoldása nagyon nehéz.  

 Keressük a szeretetteljes kapcsolatépítés további lehetőségeit, hisz nagyon sokat 

tanulhatunk egymástól. A tapasztalatcserék mindig segítik, új módszerekkel gazdagítják 

a pedagógiai munkát.   

 Szülői klub szervezése a gyermeknevelés támogatása segítő szakemberrel: Jámbor 

Csilla pszichológus előadásaival 

 Szülők lelki napjainak népszerűsítése, a lelki feltöltődés támogatása 



2. Tárgyi feltételek 

Az óvoda épülete, udvara: Óvodai intézményegységünk 4 csoportos óvoda, tágas 

csoportszobákkal, közös terekkel. Minden óvodai csoport tágas, jól felszerelt. A gyerekek 

tiszta, esztétikus, modern és meghitt környezetben tölthetik óvodás éveiket. A Katica és 

Méhecske csoportba új szőnyegek kerültek, mert a régiek elhasználódtak, illetve ezen csoportok 

mosdóiban is megvalósult a paravánlábak cseréje. Köszönet érte! Óvodásainkat a 

környezetükben lévő tárgyak, eszközök megóvására neveljük, megéreztetjük velük, hogy 

tetteinknek következménye van és már egy óvodás is felelős magáért, környezetéért, szépíteni, 

óvni tudja. A nyári fertőtlenítő takarítást nagy gondossággal, összefogva végezték el a dajkai 

dolgozók, köszönet érte. A csoportszobában minden gyermeknek van virága, az udvaron pedig 

minden csoportnak van egy magasított veteményes ágyása, melynek ápolásába aktívan 

bevonjuk őket. A csöpögtető öntözés és a szőlő lugas, fügebokrok rendszeres reggeli locsolását 

meghálálták növényeink, mert a nagy meleg ellenére a szőlőfürtök kifejlődtek, beértek, a 

fügebokrok nagyot nőttek és mindhárom diófánk lassacskán nő. Reméljük, hogy néhány év 

múlva már a diófák árnyéka alá húzódva játszhatnak nyáron a gyermekek. Köszönet a 

dolgozóknak, akik nyáron a szabadságolások idején is gondozták, öntözték a növényeket. A 

dísztököket új helyre ültettük, ahol támrendszert alakítottunk ki, a gyermekek kerékpározás 

közben gyakran rácsodálkoznak egy-egy növekedő kistökre. A teremtett világ sokszínű 

gazdagságára ilyen szép környezetben igyekszünk rácsodálkoztatni a gyermekeket és 

megtapasztaltatjuk azt, hogy a növények az emberek gondos munkáját növekedésükkel, 

termésükkel, árnyékukkal, szépségükkel hálálják meg. A növények ápolásába, az udvar 

takarításába nagy szeretettel kapcsolódnak be a gyerekek. Az udvaron napvitorlával biztosítjuk 

az árnyékot, melyek fel- és leszerelésében a szülők vagy önkéntes gimnazisták segítségét is 

fogjuk kérni. 

Hálásan köszönöm, hogy összefogva, Isten szeretetével vezérelve, egymást segítve, egymáshoz 

rugalmasan igazodva végezték a csoportszobák, szertárak, raktárak nyári takarítását az 

óvodapedagógusok és a technikai dolgozók. 

Nagy örömünkre és a gyermekek egészségének megőrzésére rendszeresen használhatjuk a 

sószobát. A Sószoba rendjét mindenki tartsa be, az előző évekhez hasonlóan. Az eszközök 

állagának megóvására, a rendre neveljük a gyermekeket is. A Sószobát a csoportok a következő 

napon veszik igénybe:  

 

Pillangó csoport Katica csoport Napocska csoport Méhecske csoport 

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök 

 

A Sószobában furulyázunk a nagycsoportosokkal, illetve rossz idő esetén is használjuk, a 

csoportokkal éneklünk, somokozunk, mesélünk, mondókázunk, beszélgetünk stb. 

 

 



Feladataink:  

Az alábbi feladatokat szeretnénk ebben a nevelési évben elvégezni, illetve elvégeztetni:  

 A magasított ágyások művelése csoportonként 

 Szenzo sétány kialakítása az udvaron 

 A fügebokrokhoz támfal kialakítása, mert az eső lemossa a földet  

 Egy Mária szobor felállítása óvodánkban 

 Az udvari játékok ellenőrzése során feltárt javítások elvégeztetése, fészekhinta cseréje 

 Az új épületrészben illetve az udvaron a garanciális javítások elvégeztetése 

 Kerékpárok folyamatos karbantartása 

 Kísérletező készletek beszerzése 

 A csoportszobában minden gyermeknek legyen saját virága 

 Kortárs versantológia beszerzése 

 A foci pálya kerítésének megóvása érdekében OSB lapokból foci kapuk készítése, 

festése a szülők bevonásával. 

Beszerzések a nevelési év során:  

 Szakmai eszköztár bővítése a hitre nevelés és a Freinet pedagógia megvalósításához 

 A tevékenységek, foglalkozások, játék- és munkatevékenységek eszköztárának bővítése 

 

Forrásaink a beszerzésekhez: 

 Költségvetés 

 Alapítványi támogatás 

 Szülői támogatás 

 Az intézmény egyéb bevételei (pl. terembérleti díj, adományok) 

Feladataink:  

 Pályázati felelős kijelölése a nevelőtestületben – Óvodán belül, jelentkezés előtt 

egyeztetni, a pályázók számát, a jelentkezés módját.  

 Figyelni a pályázati kiírásokat és lehetőség szerint pályázni! 

 A Zöld óvoda pályázatot benyújtottuk, megvalósítása folyamatban  

 Az Országos Iskolakert Hálózat munkájába való bekapcsolódás – Óvodakert pályázat 

 Meglévő értékeink óvása,  

 Szülői támogatás ösztönzése, alapítványi támogatással és a közös családi programokkal 

 Források felkutatása pl.: terembérleti díj, gyermekek játékos fejlesztését segítő 

programok, tevékenységek felkutatásával.  

 

 



3. NEVELŐMUNKÁNK 

3.1  Gyermeklétszám várható alakulása 

Csoportok 2019. 09. 12. 2019. 10. 01. 2019. 12. 01. 2020. 05. 31. 

Méhecske  27 fő 27 fő 28 fő 28 fő 

Katica  28 fő  28 fő 28 fő 28 fő 

Pillangó  27 fő 27 fő 28 fő 28 fő 

Napocska 24 fő 24 fő 25 fő 25 fő 

 

Összesen:  

 

106 fő 

 

106 fő 

 

109 fő  

 

109fő  

 

3.2.Nevelőmunkánkat segítő családi és óvodai rendezvényeink terve 

Családi rendezvényeink Óvodai rendezvényeink 

Veni Sancte – tanévnyitó szent mise  

2019. szeptember 08.(vasárnap) 9:00 

Népmese napja            /  A zene világnapja 

2019. szeptember 30. /     2019. október 1. 

Családi szüreti mulatság az óvodában 

2019. szeptember 19. (csütörtök délután) 

Iskolaérettség I. – 2019.09.18. (szerda) 

Iskolaérettség II. – 2019.10.28. 

Máriapócsi zarándoklat  

2019. október 11. (péntek délután) 

Nagy Csaba atya vezetésével 

Kakaó bérlet a Zeneiskolában 11 órától 

Ősszel: 10.            tavasszal:     03. ……. 

             11.                                 04.           

             12.                                 05.            

Karácsonyi kézműves délután, az óvoda 

adventi koszorújának elkészítése 2019.11.28. 

„Határtalan program” keretében 50 gyermek 

népmesei előadáson vesz részt. 2019.09.27. 

2019. nov. Erzsébet napi lisztadomány gyűjt. 

2019.december: Adventi adománygyűjtés 

2020.márc.  : Böjti tartós élelmiszer adomány 

Könyvtári foglalkozások a megyei 

könyvtárban: évi 1-2 alkalommal 

Csoportonként más-más időpontban. 

Lelki napok szülőknek  

2019.dec. 11. Adventi lelki nap  16:30 

2020.márc. 11. Apák lelki nap  16:30 

2020. márc. 27: Nagyböjti lelki napja  16:30 

2020. ápr.25.: Anyák lelki napja  16:30 

Nagy Csaba atyával:  

Adventi koszorú megáldása –  

2019.november 29. 

Adventi gyertyagyújtások 

2019. dec. 02, 09, 16, 

Szülői klub Jámbor Csilla pszichológussal: 

2019. 11. 20 (szerda) / 2020. 02.15.(szerda) 

Betlehemes műsor szülőkkel: 2019.12. 18. 

Karácsonyi ünnepség: 2019.december 19. 

Családi farsang az óvodában 

2020. február 21. (péntek) 

Házszentelés az óvodában  

2020. január 06 – 10. 

Apák napja a csoportokban: 

2020. március 20.(péntek) 

Gyertyaszentelés az óvodában – Nagy Csaba 

atya 2020. február 04. 

Hamvazószerda 2020.02.26. 

Családi kirándulások:  

2020. április /május / június 

Nyílt napok az óvodában / csoportokban 

2020. 01. 20 – 30.között /később pontosítva 

Anyák napja 

2020. április 29-30.  

Március 15.-ei ünnepség 

2020. március 14. – az Általános Iskolában 

Iskolába menő gyermekek búcsúztatása   

2020. május 29. (péntek) 

Test és lélek egysége – hittanos vetélkedő 

2020. május 22. (péntek) 

Te Deum – tanévzáró szent mise  

2020. június 07. (vasárnap) 

Kirándulnak az óvodai csoportok 

1 őszi és 1 tavaszi kirándulás 



 

Szülői értekezlet /összevont és csoport/: 2019.09.05. 

SZMK értekezlet: 2019.09.09. 

Fogadóóra a csoportokban: 2019.11.12-13. 

Nyílt napok a csoportokban 2020. 01. 20-30. 

Szülői értekezlet és fogadóóra a tanköteles korú gyermekek szülei részére: 2020. 01. 08-09. 

OVI csalogató: 2020.02.12. (szerda) 

Év végi SZMK értekezlet: 2020. 05.04. 

Év végi szülői értekezlet /összevont és csoport/: 2020.05.06. 

Fogadóóra a kis- és középsős korú gyermekek szülei részére: 2020. 05.19-20. 

 

időpont Szülői klub témája előadó 

2019.11.20. 

16.30 – 17.30 

 

A digitális technika hatása a gyerekekre 

és a család egészére 

Jámbor Csilla  

pszichológus 

2020. 02.12. 

16.30 – 17.30 

Nevelés: a szeretet kimutatása, a vita 

megengedése, meghallgatás, a határok 

kijelölése, az önállóság biztosítása, az 

érzések kimutatása, közös idő, bátorítás. 

Jámbor Csilla  

pszichológus 

 

3.3.Lelki vezetők óvodánkban 

A közös programok, melyeken lelki vezetőink cselekvő szeretetükkel jelen vannak a keresztény 

hitélet megalapozását, a családok bekapcsolását a katolikus egyház életébe, a liturgikus év 

eseményeinek közös megélését nagymértékben segítik.  

 

Rendezvényeink, programjaink A programot segítő lelki vezetőink 

Szülői értekezlet 

2019. szeptember 05. (csütörtök) 16:30 

Nagy Csaba atya 

Veni Sancte – tanévnyitó szent mise  

2019. szeptember 08.(vasárnap) 9:00 

Felföldi László plébános atya  

Családi szüreti mulatság az óvodában 

2019. szeptember 19. (csütörtök) 16:00 

Nagy Csaba atya 

Határtalan munkaközösség programja 

2019. szeptember 27-28. (péntek) 14.00  

Nagy Csaba atya 

Máriapócsi zarándoklat 16:00 – 19:00 

2019. október 11. (péntek délután) 

Nagy Csaba atya 

Adventi koszorú megáldása  

 2019. november 29. (péntek) délelőtt 

Nagy Csaba atya 

Adventi gyertyagyújtások 

1.- december 02. 8.00 óra 

2.- december 09. 8.00 óra 

3.- december 16. 8.00 óra 

 

Halász István atya 



Lelki napok szülőknek  Szervezés alatt 

2019.dec. 11.  Adventi lelki nap           16.30   

2020.márc. 11. Apák lelki napja            16.30    

2020. márc. 25. Nagyböjti lelki nap      16.30   

2020. ápr.22.  Anyák lelki napja           16.30   

Házszentelés az óvodában  

2020. január 06 – 10. 

Varga Lóránt atya 

Gyertyaszentelés az óvodában  

2020. február 04. délelőtt 

Nagy Csaba atya 

Hamvazószerda a templomban 

2020. február 26. délelőtt  

Varga Lóránt atya 

Szülői értekezlet 

2020. május 06. (szerda) 16:30 

Nagy Csaba atya 

Test és lélek egysége – hittanos vetélkedő 

2019. május 24. 

Ide csak vendégnek várunk lelki vezetőt. 

Iskolába menő gyermekek búcsúztatása a 

templomban  

2020. május 29. (péntek)      16:00 óra 

Felföldi László plébános atya 

Nagy Csaba atya 

Te Deum – tanévzáró szent mise, ballagók 

megáldása 

2020. június 07. (vasárnap)    9.00 óra 

Felföldi László plébános atya 

Nevelőtestület lelki napjai Szováti Tamás plébános atya  
 

3.4 Gyermekvédelmi munkánk 

Gyermekvédelmi feladatok óvodai koordinátora Nagy Nikoletta.  

Tervezést segítő dokumentumok: 

 • 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

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

 • 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 

 • Az Óvoda Nevelési Országos Alapprogramja 

 • 229/2012. (VIII. 28.) kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény 

végrehajtásához 

 • 20/2012. VIII. 31. EMMI rendelet a nevelési oktatási intézmények működéséről 

 • 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről 

 A gyermekvédelmi munkánk feladata 

Az óvodai gyermekvédelem az egyik legfontosabb jelzőrendszer, hiszen a gyermekek minden 

problémája (éhsége, agresszivitása, szorongása, hiányzások stb.) itt érzékelhető először. Az 

általános elvárások közül – tolerancia, nyitottság, elfogadó, segítő, támogató attitűd, 

szeretetteljesség, következetesség – kiemelten fontos az időben történő jelzés. Maximálisan 

biztosítjuk a gyermekek alapvető szükségletét, az érzelmi biztonságot. Úgy szervezzük az 

óvodai környezetet - személyi- és tárgyi feltételrendszert -, hogy az elősegítse minden 

gyermekünk számára az optimális fejlődési folyamatot.  

 



A gyermekvédelmi munka célja 

A gyermekek alapvető szükségleteinek kielégítése, gyermeki és emberi jogainak érvényesítése. 

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

történő nevelésének elősegítése, veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése. Célunk 

továbbá az óvoda szabályozódokumentumainak (PP, SZMSZ, Házirend) egységes értelmezése, 

és gyakorlati megvalósítása.  

A célok elérését támogató kiemelt gyermekvédelmi feladataink 

 1.Az óvodavezető feladatai  

 A közoktatási törvény módosítása 54.§-a (1) pontjában az óvodavezető fő feladatává teszi a 

gyermek mindenekfelett álló érdekeinek érvényesítéseit és az érvényesülés ellenőrzését. 

  A vezetői felelősség kiterjed az óvodai nevelőmunka egészséges és biztonságos feltételeinek 

megteremtésén túl a gyermekbalesetek megelőzésére is.  

 A rendszeres egészségügyi vizsgálatok biztosítása, az egészséges életmód biztosítása.  

 Szükség esetén, a családon belüli körülmények figyelembevételével, javaslattétel a család 

bevonására a szociálisan segélyezettek körébe. 

  A gyermekkel kapcsolatos adatok védelme, a hivatali titoktartási kötelezettség. 

  Az óvodavezető kapcsolatot tart minden olyan intézménnyel, ahol a gyermekek 

képviseletében szükséges.  

 A gyermekvédelmi tevékenységhez a feltételek biztosítása: gyermekvédelmi felelős 

megbízása; feladatok, kompetenciák nevelőtestületi szinten.  

 Bizalomelvű kapcsolat kiépítése a családokkal. 

  A törvények és rendeletek naprakész ismerete, a munka hozzáigazítása.  

 Veszélyeztetettség esetén a Gyermekjóléti Szolgálat tájékoztatása. 

  Étkezési kedvezmények meghatározása a törvényi jogszabályoknak és az önkormányzati 

rendeleteknek megfelelően.  

2.Óvodapedagógusok feladatai 

  A gyermekek szociális, szociokulturális hátterének megismerése, környezettanulmány 

végzése családlátogatás alkalmával. 

  Sikeres beilleszkedés segítése az óvodai közösségbe, meglévő képességeik kibontakoztatása, 

hiányzó képességeik fejlesztése  

 A gyermek szocializációja során elszenvedett hiányosságait a család segítése mellett pótolják, 

javítsák.  

 Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű és veszélyeztetett helyzet jelzése a 

gyermekvédelmi felelősnek.  A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetben lévő gyermekek 

differenciált nevelése, fejlesztése.  

 A rendszeres óvodába járás figyelemmel kísérése, szükség esetén a hiányzás jelzése a 

gyermekvédelmi felelősnek.  



 Ha a gyermek veszélyeztetettségét észlelik, kötelességük a maguk eszközeivel gondozási 

tanácsokkal, pedagógiai eszközökkel ezt elhárítani, illetve amennyiben ez sikertelen marad, 

jelezni a gyermekvédelmi felelősnek. 

  A veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése, feltárása, megszüntetésében való részvétel. 

A pedagógusnak észlelnie kell a gyermekek viselkedésében, rendezettségében adódó 

változásokat. 

  Biztosítani a gyermekeket megillető jogok érvényesülését az óvodában, szükség esetén védő, 

óvó intézkedésekre javaslatot tenni. 

  Az egyéni lemaradásokat csökkenteni, a tehetséggondozást megvalósítani, illetve elősegíteni. 

 A szülőkkel való együttműködő kapcsolat kialakítása, a szülői szerep eredményesebb 

betöltésének elősegítése. A titoktartási kötelezettség minden családot érintő kérdésben 

 3.Gyermekvédelmi felelős feladatai 

 A megelőzés feladatai:  

 Rendszeres kapcsolattartás a gyermekek szüleivel, együttműködés a gyermekek 

fejlesztésében  

 Rászoruló gyermekek fejlesztése érdekében kapcsolat felvétele a gyermek fogyatékosságának 

megfelelő szakemberrel 

  Gyermeki és szülői jogok megismertetése és érvényesítése az óvodában  

 Családot, gyermeket megillető kedvezményekhez való hozzájutás segítése /étkezési 

támogatás, esetenként rendszeres szociális segély, nevelési segély 

A nevelési évre vonatkozó adatok  

Csoport 

 
Ingyenesen étkezők 

Hátrányos 

Helyzetű 

HH/SNI 

Tartósan 

beteg 

Rendszeres 

gyermekvédelmi 

támogatást kap 

3 v több 

gyermekes 
Jövedelem alapján 

KATICA  1/1  1  1 6 4 

MÉHECSKE 0 0   0 12 10 

PILLANGÓ 0  1  0 8 6 

NAPOCSKA 1/1 1 1 2 5 

ÖSSZES 2/2 2 2 28 25 

 

Intézményünk jelenlegi gyermeklétszáma  (2019 szeptember 12.) 106 fő. 

 

 



 
Éves Munkaterv   

Időpont Téma Felelős Résztvevők 

Szeptember 

Gyermekvédelmi munkaterv megírása  
Gyermekvédelmi 

felelős, óvodavezető  
  

Gyermekvédelmi munkaterv megismertetése és elfogadtatása a Nevelőtestülettel, 

SZMK-val  

Intézményvezető, 

Gyermekvédelmi felelős  

Óvodapedagógusok, 

SZMK tagjai  

Gyermekétkezés finanszírozásával kapcsolatos feladatok - Ingyenes óvodai 

étkezésre jogosultság - igazolások összegyűjtése az óvodában, nyilatkozat kitöltése, az 

igazolások, nyilatkozatok eljuttatása az intézmény ifjúságvédelmi felelősének 

 

Gyermekvédelmi felelős óvodapedagógusok  

Logopédusok, fejlesztő pedagógusok felméréseik alapján kiszűrt gyerekek 

szakemberhez való irányítása, figyelése, segítése (elsősorban a tanköteles korú és a 

problémás gyerekek körében)  

Gyermekvédelmi felelős  

Óvodapedagógusok, 

logopédus, fejlesztő 

pedagógus 

Családlátogatások a problémás családoknál, majd környezettanulmány készítése kiszűrt 

családoknál (főként új kiscsoportnál, új gyerekeknél) 
Gyermekvédelmi felelős  Óvodapedagógusok 

 Október 
Gyermekvédelmi munka beindítása · HH, HHH, veszélyeztetett, tartósan beteg, SNI-s 

gyerekek kiszűrése, majd írásban való leadása 
Gyermekvédelmi felelős  Óvodapedagógusok 



November 
Karácsonyi ajándékozás rászorulók kiválasztása, összeírása-pl. adomány osztásban való 

részvétel 
Gyermekvédelmi felelős  Óvodapedagógusok 

December 

Közreműködés a gyermekvédelmi munka intézményi ellenőrzésében, értékelésben, a 

helyi Pedagógiai program, gyermekvédelmi fejezetének ellenőrzésében, értékelésben, új 

célok ismertetésében  

Gyermekvédelmi felelős  Óvodavezető 

Karácsonyi ajándékozás rászorulóknak- Karitatív tevékenység: adománygyűjtés 

rászoruló gyermekeknek a szülők és a gyermekek bevonásával, minden csoportban 

óvónők segítségével ajándékok összegyűjtése, majd karácsony előtt kiosztása  

Gyermekvédelmi felelős  Óvodapedagógusok 

Január 

Hiányzások ellenőrzése folyamatos kapcsolattartás a kolléganőkkel. Gyermekvédelmi felelős  Óvodapedagógusok 

 Nagycsoportosok beiskolázásával kapcsolatos feladatok megbeszélése, a segítő 

szakemberekkel való egyeztetés  

Óvodavezető, 

gyermekvédelmi felelős  

segítő szakemberek, 

nagycsoportos 

óvodapedagógusok, 

szülők 

Február 

Nagycsoportosok beiskolázásával kapcsolatos feladatok megbeszélése, a segítő 

szakemberekkel való egyeztetés  

Óvodavezető, 

gyermekvédelmi felelős  

segítő szakemberek, 

nagycsoportos 

óvodapedagógusok, 

szülők 

Kapcsolatfelvétel a leendő első osztályos tanítónénikkel. Gyermekvédelmi felelős  Óvodapedagógusok 

Beszélgetés, ismerkedés, információszerzés az általános iskolákkal nyíltnap keretében  Gyermekvédelmi felelős  Óvodapedagógusok 



Március 

Gyermekvédelmi beszámoló elkészítése a jelzőrendszeri találkozóra  
Óvodavezető, 

gyermekvédelmi felelős  
Óvodapedagógusok 

Részvétel szakmaközi konferencián, jelzőrendszeri értekezleteken 
Óvodavezető, 

gyermekvédelmi felelős  
Óvodapedagógusok 

Óvodai szakvélemények elkészítése, kiadása Gyermekvédelmi felelős  Óvodapedagógusok 

Szülők értesítése az iskolai beiratkozásról  Gyermekvédelmi felelős  Óvodapedagógusok 

Április 

Óvodai szakvélemények elkészítése, kiadása  Gyermekvédelmi felelős  Óvodapedagógusok 

Szülők értesítése az iskolai beiratkozásról  Gyermekvédelmi felelős  Óvodapedagógusok 

Május 

Az év eseményeinek összegzése, értékelése az év végi közös értekezleten  Gyermekvédelmi felelős  Óvodapedagógusok 

Beszámoló az egész éves gyermekvédelmi munkáról, esetekről, intézkedésekről.  Gyermekvédelmi felelős    

 

 

 

 

 

   

    

    



    

Folyamatosan 

Folyamatos kapcsolattartás a kolléganőkkel, tájékozódás, tájékoztatás gyermekvédelmi 

kérdésekkel kapcsolatosan.  
Gyermekvédelmi felelős  Óvodapedagógusok 

Óvodai mulasztások figyelése, majd jelzése Családsegítő Szolgálat, komolyabb estben 

önkormányzat felé (kiemelten kezelve a HH, HHH, veszélyeztetett és az iskola 

előkészítő csoportba járó gyerekeket)  

Óvodavezető, 

gyermekvédelmi felelős  
Óvodapedagógusok 

Gyermekvédelmi esetmegbeszélés gyermekvédelmi felelős és óvónők között Gyermekvédelmi felelős  Óvodapedagógusok 

Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálattal való egyeztetés, esetmegbeszélés  
Gyermekvédelmi 

felelős, Óvodavezető  

Óvodapedagógusok, 

Segítőkéz Szolgálat 

tagjai 

Kapcsolattartás a segítő intézményekkel - Pedagógiai Szakszolgálat, pszichológus – 

iskolaérettségi vizsgálat - Szociális Iroda (Polgármesteri Hivatal); - Gyermekjóléti 

Szolgálat.; Családsegítő Szolgálat; - Gyerekorvosok; Védőnők; - Rendőrség –(védő-, 

óvó intézkedések) , - Gyámhatóság; - Iskolák.  

Gyermekvédelmi 

felelős, Óvodavezető  
Óvodapedagógusok 



4. Továbbképzéseink 

A továbbképzések palettája napjainkban nagyon gazdag. Elsősorban azok a képzések kapnak 

prioritást, melyek a hitre nevelést és a szakmai munka színvonalasabb ellátását segítik – a 

vezetővel egyeztetve. A szakmai fejlődés lehetőségeit a helyi munkaközösségi foglalkozások 

és önképzések mellett a Katolikus Pedagógiai Intézet által szervezett szakmai programok adják, 

illetve keressük a szakmai fejlődést segítő egyéb továbbképzéseket is, melyeket önköltséges 

alapon is szívesen elvégzünk.  A 120 órás továbbképzési kötelezettséget szem előtt tartva 

segítjük egymást a továbbképzésen való részvételben.  

Kedveltek a nevelőtestület körében a KaPI által szervezett képzések, melyekből két képzés 

megszervezésére pályáztunk és ezeket el is nyertük:  

Időpont téma (képzés/szakmai nap) előadó 

2019. október 09. 

9:00 – 13.30 

Cselekvő, felfedező tevékenységek 

tervezésének, szervezésének 

módszertana az óvodában 

Kalmár Zsuzsanna 

/tanfelügyeleti és pedagógus-

minősítési szakértő 

5 órás képzés 

2020. február 03. 

10:00 – 14:30 

Stressz, megküzdés, reziliencia Szabó Győzőné 

5 órás képzés 

 

A KaPI-ban szervezett képzésekre, programokra is jelentkeztünk:  

 

Képzés/Program 

megnevezése 

Résztvevő Időpont 

Óvodavezetői munkacsoport Imre Lászlóné nov. 3., jan.20., márc. 17. 

Óvodai nevelés 

alapprogramja és az 

élménypedagógia kapcsolata 

Imre Lászlóné nov. 26. 

Zenei nevelés az óvodában Fagyasné Pető Tünde 

Kosztyuné Likvácsik Tímea 

dec. 04. 

Mozgáskotta módszer az 

óvodai gyakorlatban 

Lipőkné Bagaméri Nikoletta 

Fagyasné Pető Tünde 

jan 16. 

Problémás viselkedés – 

viselkedésproblémák 

kezelése az óvodában 

Lipőkné Bagaméri Nikoletta 

Imre Lászlóné 

febr. 28., márc. 06. 

Hulladékból hasznosat – 

játékok és használati tárgyak 

készítése 

Nagy Nikoletta 

Papp Adrienn 

febr. 12.  

Nagyböjti lelki nap  Nagy Attiláné 

Ignácz Lászlóné 

márc. 27. 

Katolikus Óvodákban 

dolgozó dajkák XIV. 

találkozója 

Mokánszkiné Halász Ágnes nov. 15.  

Katolikus Óvodák XVII. 

Szakmai Konferenciája 

Imre Lászlóné (és 1-2 fő) máj. 15. 

 



Időpont A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus alkalmából meghirdetett 

Programsorozat rendezvényei óvodánkban  
Felelős 

október „Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki bennem marad, s én benne, 

az bő termést hoz. Hisz nélkülem semmit sem tehettek.” (Jn 15,5) 

 Lelki percek keretében az idézett evangéliumi rész játékos feldolgozása, 

majd szőlőtő ültetése közösen a gyerekekkel és a felnőttekkel. A szülők 

megajándékozása az evangéliumi idézettel. 

Lipőkné Bagaméri 

Nikoletta 

november „Én vagyok az égből alászállott, élő kenyér. Aki e kenyérből eszik, 

örökké él.” (Jn 6,51)  

(Mihez hasonlította magát Jézus? Jézus tanításának és szeretetének 

kiemelése. Testi éhség, lelki éhség. Jézus az örök élet lehetőségét kínálja 

nekünk.)  

Lelki percek keretében az idézett evangéliumi rész értelmezése a 

gyermekekkel, majd a nap folyamán kenyér/cipó sütése és a szomszéd 

csoport megvendégelése.  

Kosztyuné 

Likvácsik Tímea 

december Templomlátogatás megszervezése a gyermekekkel, szülőkkel. Közösen 

köszöntsék az Oltáriszentségben jelen lévő Jézust és Édesanyját, Máriát 

(ének, ima, rajz stb.). 

A szülők és az óvoda felnőtt közössége ajándékozza meg a gyermekeket 

egy betlehemi előadással.  

Nagy Nikoletta 

január Helyi pályázatok megszervezése Gyerekek részére helyi rajzpályázat 

meghirdetése, szervezése.   /Jézus az én barátom/ Felnőttek (szülők, 

munkatársak) részére esszéíró pályázat meghirdetése  /Mit jelent 

számomra, hogy magamhoz vehetem Jézust az Oltáriszentségben/  

Nagy Attiláné 

február Az óvodai csoport Bibliájának körbeadása a családok között. 

Oltáriszentséggel kapcsolatos szentírási részek keresése és kiírása a 

mellékelt füzetbe.  

Gyermekek: képes Biblia készítése  

Családok: esti szentírásolvasás, beszélgetés, közös ima. Élmények 

beírhatók a füzetbe.   

Ignácz Lászlóné 

március Vendég atya meghívása az óvodába és a felnőtt közösséghez, szülőkhöz. 

Gyermekeknek: lelkipercek keretében beszélgetés az Isten szeretetéről, 

énektanulás az öröm, hála kifejezésére. Felnőtteknek, szülőknek: előadás 

tartása az Oltáriszentségről, utána szentségimádási lehetőség.  

Imre Lászlóné 

április Album készítése az elmúlt hónapok élményeinek bemutatására.  

Óvodánkén az elkészült egy albumot, mely magában foglalja a 

fényképeket és az élménybeszámolókat, legkésőbb 2020. április 30-ig 

kérjük beküldeni a Katolikus Pedagógiai Intézetbe (1068 Budapest, 

Városligeti fasor 42.).  

Fagyasné Pető 

Tünde 

Papp Adrienn 

Az Isten iránti szeretet növekedését segítjük a KaPI által meghirdetett programsorozattal, a 

gyermekek és felnőttek (szülők és óvodai dolgozók) közös tevékenységeivel. 



A plébánián a hitoktatóknak szervezett képzéseken is részt vehetünk, ezeket a lehetőséget 

hálásan köszönjük, és igyekszünk részt venni bennük. (pl. Kett képzés) 

5. Nevelőtestületi értekezletek 

 Tanévnyitó nevelőtestületi értekezlet 

Téma: A nevelési év feladatai, a pedagógiai munkaterv elfogadása 

Vezeti: Imre Lászlóné- óvodai intézményegység vezető  

Időpont: 2019. szeptember 12.  

 

 Nevelőtestületi értekezlet – nevelés nélküli nap keretében 

Téma: Az OKOSKOCKA termékcsalád használatának módszertani elsajátítása  

Előadók: Szováti Tamás plébános, Tárkányiné Budai Éva – Széchenyi István Katolikus 

Német Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda – óvodai intézményegység vezetője 

Időpont: 2019. október 18. péntek 9.00 órától 

 

 Tanévzáró nevelőtestületi értekezlet 

Téma: A nevelési év munkájának értékelése 

Vezeti: Imre Lászlóné – óvodai intézményegység vezető 

Időpont: 2020. június 09.  

Nevelőtestületünk tagjai bekapcsolódnak majd az „anyaintézményben” szervezett 

nevelőtestületi értekezleten is.  

6. Munkaközösségek 

6.1 Óvodai munkaközösség  

célok feladatok A munkaközösségi 

foglalkozások témái 

Tervezett időpont  

Felelős, résztvevők 

1. Értékeink 

megóvása, 

környezetünk 

tisztán tartása, 

környezettudatos 

magatartás, 

egészséges 

életmódra 

nevelés!  

 

A „Zöld óvoda” 

cím elnyeréséből 

adódó feladataink 

 

 

- A gyermekek, szülők 

és a dolgozók 

teendőinek kijelölése a 

környezettudatos 

magatartás 

kialakításában, 

gyakorlásában 

Előadó: Lipőkné 

Bagaméri Nikoletta 

 2019.09.18. 

Felelős: Lipőkné 

Bagaméri Nikoletta 

Résztvevők: 

 minden csoportból 1 

óvodapedagógus és a 

dajka nénik 

 

A mindennapos  

mozgás 

fejlesztése a 

szenzomotoros 

tréning 

gyakorlataival 

Mozgás fejlesztését 

segítő korszerű mozgás 

anyagának, 

gyakorlatainak 

megismerése, 

elsajátítása, beépítése a 

gyakorlati munkába. 

Előadó: Nagy Nikoletta 

és Lipőkné Bagaméri 

Nikoletta 

  2019. 11.04.           

Felelős: Lipőkné 

Bagaméri Nikoletta 

Résztvevők:  

Fagyasné Pető Tünde, 

Kosztyuné Likvácsik 

Tímea , Nagy Nikoletta 

Imre Lászlóné 

 



A család, mint 

érték középpontba 

állítása, Hűség a 

családhoz, hűség a 

hazához, hűség 

Krisztushoz 

 

A KaPI által 

meghirdetett 

programsorozat 

megvalósítása 

óvodánkban az 

52. Nemzetközi 

Eucharisztikus 

Kongresszusra 

készülve 

- A programsorozat 

megszervezése a 

gyermekek és a 

felnőttek (óvodai 

munkatársak és szülők) 

közös 

tevékenységeinek 

koordinálása 

Előadó: Imre Lászlóné 

 

 2019.09.12. 

 

Felelős: Imre Lászlóné 

Résztvevők:  

minden dolgozó 

A kötelesség és a 

feladattudat 

kialakítása, 

fejlesztése 

 

Az óvodai élet 

valamennyi 

tevékenységében 

erősíteni ezeket az 

értékeket, 

- Digitális kompetencia 

fejlesztése a BEE-BOT 

robot méhecskékkel és 

interaktív táblával 

Előadó: Imre Lászlóné 

Bodnár Ferenc 

 2019.10.17.              

Felelős: Imre Lászlóné 

Résztvevők: Nagy 

Attiláné, Lipőkné 

Bagaméri Nikoletta, 

Papp Adrienn, Nagy 

Nikoletta 

Korszerű vizuális 

eszközhasználat 

megismerése 

Előadó: Nagy Nikoletta 

 2019. 11.18.              

Felelős: Nagy Nikoletta 

Résztvevők:  

minden 

óvodapedagógus 

Kölcsönös 

felelősségvállalás 

egymásért és a 

közösségért 

 

Meg kell 

tanulniuk 

egymást segítve 

közösségben élni, 

tevékenykedni. 

Munkára nevelés 

lehetőségei, fejlesztése, 

jelölése a csoportokban 

 

Előadó: Nagy Nikoletta 

 

 2019. 10. 29.                

Felelős: Nagy Nikoletta 

Résztvevők:  

minden 

óvodapedagógus 

Éves munka 

értékelése 

A 

munkaközösség 

munkájának 

értékelése. 

Az elért eredmények 

vizsgálata, további 

javaslatok 

megfogalmazása. 

 2020. 05.06. 

Felelős: Imre Lászlóné 

A munkaközösségi foglalkozások egy részét csoportbontásban szervezzük meg a korábbi évek 

tapasztalatai és a nevelőtestületi tagok kérése alapján. Valamennyi munkaközösségi 

foglalkozáson lehetőség szerint beszámolunk a KaPI által szervezett továbbképzés 

tapasztalatairól. 

Feladataink:  

 A csoportokban a Bibliai történetekhez kapcsolódó dal-, irodalmi anyag és imák 

gyűjteményének bővítése, beépítése a lelki percekbe. Ignácz Lászlóné tiszta énekével 

hangfelvétel készítése, mely segítené a csoportokban a lelki percekre való készületet. 

 A szenzomotoros mozgásfejlesztés gyakorlati megvalósítása – Lipőkné Bagaméri 

Nikoletta és Nagy Nikoletta közreműködésével 

 Freinet pedagógia gyakorlati megvalósítását segítő újabb társasjátékok, rajzos 

munkakártyák készítése a projektekhez kapcsolódóan. A kísérletezés, a természetre való 

rácsodálkoztatás tudatosabb megtervezése, megszervezése. 

 IKT eszközök használata – csoportnapló vezetése, fényképek feltöltése stb. 

 

 



6.2 Határtalan munkaközösség 

célok feladatok A munkaközösségi 

foglalkozások témái 

Tervezett időpont  

Megjegyzés 

A nemzeti és 

intézményi 

összetartozás 

érzésének 

erősítése - 

Szakmai 

tapasztalatcsere, 

módszertani 

kultúra fejlesztése 

a Szatmárnémeti 

nevelőtestületével. 

A Kárpát-

medencei 

népszokások 

megismerése, 

egymás 

gyakorlati 

munkájának 

gazdagítása, 

segítése. 

„Tiszta forrásból 

határtalanul ” című 

határokon átívelő 

találkozó – a hála, a 

köszönet és a bőség 

megjelenése a 

népszokásokban. 2. nap: 

Zarándoklat 

Mátraverebély-

Szentkútra 

Felelős: Imre Lászlóné 

óvodavezető 

 2019.09.27-28 

Védnökök: 

Jászai Menyhért 

Nyíregyháza MJV 

alpolgármestere  

Felföldi László általános 

(püspöki) helynök, 

plébános  

Katolikus énekek 

tanulása, tapasztalatcsere 

az óvodában 

Felelős : Lieb Andrea 

óvodavezető 

 2020.06.12-13 

Szatmárnémeti Hám 

János Teológiai Líceum 

óvodája 

 

„Tiszta forrásból határtalanul” címmel a Szent Imre Katolikus Alapítvány, a Nemzeti 

Együttműködési Alap Nemzeti Összetartozás Kollégium támogatásával, Nyíregyháza MJV 

testvérvárosi programjához kapcsolódóan, a határon átívelő programhoz nyújtottunk be 

pályázatokat melyek nagymértékben segítik az óvodánkban működő „Határtalan 

munkaközösség” munkáját. 

A program keretében célunk: a Kárpát-medencei népszokások megismerése és a zarándoklat 

által kapott keresztény értékek mélyítése, beépítése a nevelőmunkába. 

27-én (péntek) 

 

10:00 óra gyermek előadás „Kerek egy ég alatt…” címmel  

Nyíregyházán a Szent Atanáz Hittudományi Főiskola dísztermében  

Előadó: Tóth Lilla Népművészet Ifjú Mestere,  

11:15-11:30 koszorúzás 

A Rákóczi u. 1. szám alatt az OTP épületének főbejárata mellett II. Rákóczi Ferenc Nagyságos 

Fejedelem domborművét koszorúzzuk meg. Beszédet mond Csernyus Enikő tanárnő, a 

Rákóczi Szövetség iskolai szervezetének nevében. 

 

11:45-13:30 között ebéd, majd óvodalátogatás (Nyíregyháza, Szarvas utca 19.) 

 

14:00 – 17:00 óra között előadások Nyíregyházán, intézményünk székhelyén Ungvár sétány 

19. szám alatt a Szent Imre Katolikus Gimnázium dísztermében 

 

Dani Attila Pusztadobos község polgármestere tárogatón  

Köszöntő: Tormássiné Kapitány Ágotha igazgató 

Megnyitó: Jászai Menyhért Nyíregyháza MJV alpolgármestere 

 

 

 



Előadások:  

- "Van egy forrás titok alatt..." - mire tanítanak eleink a meséken és az énekeken 

keresztül, avagy a hála, a köszönet és a bőség megjelenése  a Kárpát-medencei 

népszokásainkban Előadó: Tóth Lilla  

- „Kárpát-medencei magyarság helyzete, lehetőségei a XXI. században, az érték 

örökké korszerű” címmel tart előadást Takaró Mihály irodalomtörténész.  

 

Szünet 15:45-16:00 

 

-  II. Rákóczi Ferenc vezérlő fejedelem jelleme, imádságos lelkülete  

Előadó: Felföldi László általános helynök, a Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyház 

plébánosa.  

- Dani Attila Pusztadobos község polgármestere Rákóczi és kuruc énekeket tárogatón 

játszik. 

 

17:00 vacsora - állófogadás 

17:30 Különjáratú autóbusszal indulunk Mátraverebély-Szentkútra a szálláshelyre 

 

28-án (szombaton) 

 

8:00 – 8:30: reggeli 

9:00-11:30 a nemzeti kegyhely megtekintés szabadprogram keretében 

11:30 – 12:30 ebéd, utána utazás Hollókőre, busszal 

13:30 – 15:00 között Hollókő nevezetességeinek megtekintése (szabadprogram) 

15:00 indulás Nyíregyházára, várható érkezés 18:00 óra. 

 

6.3 A Freinet technikák - megvalósítása hatékonyan segíti a 

képességfejlesztést az óvoda helyi Pedagógiai Programja alapján.  

„Minden módszer jó, amelyik éhséget ébreszt a tudás iránt, és növeli a hatékony munkakedvet.”  

/Célestin Freinet/ 

1.Technikák a környezettanulmányozására 

 Matematikai és informatikai alkotások 

2. Szabad önkifejezés technikái 

 Szabad rajz és vizuális alkotások 

 Szabad beszélgetés és vita 

 Zenei alkotások 

 Mozgásos önkifejezés 

 Színpadi kifejezés 

3. Kommunikációs technikák 

 Nyomdatechnikák 

 Újságszerkesztés 

 

 



7. Külső helyszínen végzett élményszerző séták, kirándulások, 

megfigyelések terve  

időpont Helyszín célja résztvevők közlekedés 

2019. 

szeptember 

10. 
Könyvtár 

A könyv szeretetére 

nevelés, a könyvtárban való 

illedelmes viselkedés 

gyakorlása 

Méhecske 

csoport 
séta 

2019. 

szeptember

17. 

Tiszavasvári 

Biogazdaság 

almaszedés, őszi 

betakarítási munkák 

megfigyelése 

Katica, 

Méhecske, 

Napocska és 

Pillangó 

csoport 

külön busz 

2019. 

október 4. 

Kisállat 

kereskedés 

Ismerkedés az állatokkal. 

Gyalogos közlekedés 

gyakorlása. 

Méhecske, 

Napocska és 

Pillangó 

csoport 

séta 

2019. 

október 

eleje 

Piac 

Gyalogos közlekedés 

gyakorlása 

Udvarias vásárlás, 

viselkedés gyakorlása. 

Katica, 

Méhecske, 

Napocska és 

Pillangó 

csoport 

séta 

 

2019. 

ősz 

Őszi erdő 

megfigyelése – 

Tanya vagy 

erdei iskolai 

látogatás 

A természet változásának 

évszakonkénti 

megfigyelése. Ismerkedés a 

ház körüli állatokkal. 

Katica, 

Méhecske  

csoport 

8 külön busz 

2019.  

november 
Pizzéria 

Ismerkedés a szülő 

munkahelyével, a 

pizzériában történő 

munkával. Gyalogos 

közlekedés gyakorlása. 

Napocska 

csoport 
séta 

2018. 

12.06. 

 

Kossuth tér 

 

Látogatás a Mikulásnál 

Katica, 

Méhecske, 

Pillangó és 

Napocska 

csoport 

séta 

2019/2020 

II. félév 

Megyei 

Könyvtár 

 

A könyv szeretetére 

nevelés, a könyvtárban való 

illedelmes viselkedés 

gyakorlása. 

Katica, 

Méhecske, 

Pillangó és 

Napocska 

csoport 

séta 

2020. 

február 
Mentőállomás 

Ismerkedés a mentősök és 

orvosok munkájával 

Katica, 

Méhecske, 

Pillangó 

középső- és 

nagycsoportos

ai 

séta 

2020. 

február 
Gyógyszertár 

Ismerkedés a 

gyógyszertárral, a 

gyógyszerészek 

munkájával. 

Katica, 

Méhecske és 

Napocska 

csoport. 

séta 



2020. 

03.13. 

Kossuth szobor 

 

1848. márc. 15. 

megemlékezés 

Katica, 

Méhecske, 

Pillangó és 

Napocska 

csoport 

séta 

2019. 

03.22. 

Bujtosi-tó 

 
A víz világnapja 

Pillangó 

csoport 
5-ös busz 

2020. 

április 
Vadaspark 

Ismerkedés őshonos és 

egzotikus állatokkal. A 

közlekedési szabályok 

gyakorlása. 

 8-as busz 

2020. 

április 
Piac 

Gyalogos közlekedés 

gyakorlása 

Udvarias vásárlás, 

viselkedés gyakorlása. 

Katica, 

Méhecske és 

Pillangó 

csoport 

séta 

2020. 

május 
Tűzoltóság 

Ismerkedés a tűzoltók 

munkájával 

Gyalogos közlekedés 

gyakorlása 

minden 

korcsoport 
séta 

2020. 

május 

Vasútállomás, 

autóbuszállomás 

Közlekedési eszközök 

megfigyelése. Gyalogos 

közlekedés gyakorlása.  

Katica, 

Méhecske, 

Pillangó és 

Napocska 

csoport 

 

2019. 

május 

Családi 

kirándulások 

Közösségi program a szülők 

részvételével a csoport 

összekovácsolódásának 

segítésére. 

Katica, 

Méhecske, 

Pillangó és 

Napocska 

csoport 

 

 

Katica, Méhecske és Napocska csoportokban: 

Évszakonként séta a „csoport fájához”.  Az adott évszakra jellemző változások megfigyelése, 

gyalogos közlekedés gyakorlása.  

Felelős: Lipőkné Bagaméri Nikoletta 

8. Tehetségfejlesztő, felzárkóztató programjaink 

8.1.Furulya  

 Furulyatanítás nagycsoportos gyermekek számára – a tanulás eredményességét, a 

képességek sokoldalú fejlesztését segíti.  Vezeti: Imre Lászlóné, Ignácz Lászlóné és 

Fagyasné Pető Tünde 

Cél: A furulya hangszerrel való ismerkedés. A zenei fogékonyság, műveltség, zenei 

tehetség fejlesztése.  

 

 



Feladat:  

 A gyermekek megtanulják a hangszerek megszólaltatáshoz szükséges légzéstechnikát, 

helyes testtartást, a hangszer fogását és az ujjak elhelyezését a hangszeren.  

 Egy oktávon belüli kis terjedelmű, egyszerűbb ritmikájú gyermekdalok utánzáson 

alapuló elsajátítása megfelelő ritmusban és magasságban.  

 Óvodai ünnepségeinket a furulyázni tanuló tehetséges gyermekek tegyék színesebbé, 

hangulatosabbá előadásukkal, örömet szerezve ezzel társaiknak és szüleiknek.  

 

Minden tanköteles gyermek ingyen vesz részt benne. 

 

8.2. Néptánc 

Vezeti: Balassáné Sebestyén Mónika  

 

Cél: A magyar néphagyomány megismerésének, tovább élésének segítése  

 

Feladat: Az óvodai néptáncoktatás az „Így tedd rá!” program keretében valósul meg, ami 

táncos mozgásfejlesztés az óvodában, népi játék és néptánc oktatása új módszerek és eszközök 

felhasználásával. 

A program mottója: a játékban, dalban, táncban gazdag mindennapok megvalósítása. 

Tulipánok, gumik, kötélpályák, babzsákok segítik a táncban a gyerekeket, így a tánclépéseket 

játékosan, könnyen, gyorsan elsajátítják. Balatoni Katalin „Így tedd rá!” programja hatással van 

a kicsik egész személyiség fejlődésére, toleránsabbak ezek a gyerekek, fejlődik 

mozgáskészségük, testtudatuk, szépségérzetük. 

 

A Szent Imre Katolikus Alapítvány támogatása révén minden gyermek ingyen vehet részt 

benne.  

8.3. Komplex szenzomotoros fejlesztés 

Vezeti: Lipőkné Bagaméri Nikoletta és Nagy Nikoletta 

Cél: A tanulási nehézségek megelőzése, a tanulás sikerességét elősegítő alapkészségek 

fejlesztése rászoruló tanköteles korú gyermekeknél 

Feladat: A mozgásterápiás torna során játékosan, speciális mozgássorokkal fejlesztjük a 

gyermekek mozgáskoordinációját, a nagymozgásokat, a finommozgásokat, a testsémát, a 

térérzékelést, az egyensúlyérzéket, a szem-kéz-láb koordinációt és a szociális érzéket. A 

mozgásterápia ideális azoknak a gyermekeknek, akiknek mozgása nem harmonikus, akiket az 

óvoda plusz egy év óvodai nevelésre javasolt, akik enyhébb viselkedési és/vagy figyelmi 

problémával küzdenek. Két módszer – a tanulási nehézségek megelőzését célzó Komplex 

mozgásterápia (Kulcsár – terápia) valamint a Szenzomotoros Integrációs Terápia szemléletével 

és eszközeivel. A visszamaradt csecsemőkori reflexek kioltását is segíti a torna. 

 

Minden mozgásában, alapkészségek fejlesztésében rászoruló tanköteles korú gyermek 

ingyen vehet részt benne hetente, intézményünk finanszírozásának köszönhetően.  

 



 

8.4 Szülői igényeken alapuló önköltséges külön foglalkozások 

Képességfejlesztő és tehetséggondozó munkánkat eredményesen segítik a szülői igényeken 

alapuló tehetséggondozó önköltséges külön foglalkozások.  

 

 Angol játszóház  

Ideje: szerda és csütörtök délután  

Vezeti: Lipőkné Bagaméri Nikoletta 

 

 Klasszikus balett 

Ideje: szerda délután és péntek reggel 

Vezeti: Jaczkó Szilvia balettmester 

 

 Játékos gyermektorna 

Ideje: kedd délután 

Vezeti: Balázsné Baraksó Éva 

 

 Logi-suli, Logi- ovi 

Ideje: hétfő és kedd délután 

Vezeti: Imre Lászlóné  

 

Az anyagiak hiánya ne legyen akadálya az önköltséges foglalkozáson való részvételnek! 

Az intézményvezetés kezdeményezésére minden rászorult család számára biztosítjuk a 

lehetőségét annak, hogy a család által választott önköltséges foglalkozások anyagi fedezetének 

összegére pályázatot nyújtsanak be a Szent Imre Katolikus Alapítványhoz. Az Alapítvány 

Kuratóriuma bírálja el a pályázatot, nyújtja a támogatást a családoknak.  

„Jót tettél szolgáddal ígéreted szerint, Uram!”    / Zsolt 119,65 / 

 

9. Intézményi önértékelés 

A minőségfejlesztési munkát a Szent Imre Katolikus Gimnázium, Ált. Iskola, Kollégium, 

Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola Önértékelési csoportjának munkájába bekapcsolódva 

végezzük.  

Óvodapedagógusaink besorolása:  

Pedagógus I – 5 fő  

Pedagógus II – 3 fő 

9.1 Előzmények 

2015 - A Belső Értékelési Csoport már az előző tanév végén megalakult, az intézmény vezetője 

kijelölte a csoport tagjait és vezetőjét.  

A BECS vezetője: Sebők Mária.  



A csoport tagjai: Megyesi Mária, Konzili Ignác, Imre Lászlóné, Pur Tibor, Kaszásné Tóth Judit, 

Tormássiné Kapitány Ágotha, Sarkadiné Papp Lívia, Mikuláné Már Mónika, Balázsné Baraksó 

Éva, Tamás Éva. 

A csoport 10 tagja közül óvodánk képviselője Imre Lászlóné óvodai tagintézmény-vezető. 

Intézményi Önértékelés során a következő óvodapedagógusok önértékelése történt meg: 

Óvodapedagógus neve: önértékelés ideje: 

Nagy Attiláné 2018.  

Kosztyuné Likvácsik Tímea 2018. 

Lipőkné Bagaméri Nikoletta 2019. 

 

A 2019-2020- as nevelési év intézményi önértékelési terve – Óvoda:  

Pedagógus neve Önértékelés 

területe 

Önértékelés 

tervezett ideje 

Önértékelést segíti 

Imre Lászlóné 

óvodai 

intézményegység 

vezető 

vezetői 2020. február Balázsné Baraksó 

Éva 

Fagyasné Pető 

Tünde 

óvodapedagógus 

pedagógus 2020. április Balázsné Baraksó 

Éva 

 

Önértékelési csoport tagjai: Nagy Nikoletta, Nagy Attiláné, Baranyiné Adamovics Zita 

 

9.3 Ellenőrzési terv 

Katolikus vezetőként a törvényi előírásokat szem előtt tartva fontosnak tartom, hogy a 

dolgozókat maximálisan segítve végezzem az óvodai munka ellenőrzését. A jó Istentől kapott 

egyéni talentumok kibontakozását segítve, egymás ötleteit meghallgatva, egymás értékeit 

megbecsülve minden dolgozó érezze fontosnak az általa egyénileg, az óvodában és a 

csoportokban közösen végzett munkát. Kívánom, hogy nagy szeretettel, egymást segítve 

mutassunk példát óvodásainknak és a szülőknek.  

Megoldandó dolgok mindig lesznek, kívánom, hogy döntéseinket a szeretet és bölcsesség 

vezesse! 

 



 Az ellenőrzés tárgya Csoport/dolgozó neve Határidő Ellenőrzést 

végzi 

1. Katolikus nevelés 

eszközeinek ellenőrzése 

Katica, Méhecske, 

Pillangó és Napocska 

csoport 

2019.10.01. óvodavezető 

2. Freinet csoportkép 

eszközeinek ellenőrzése 

Katica, Méhecske, 

Pillangó és Napocska 

csoport 

2019.10.01. óvodavezető 

3. 

 

3/1 

3/2 

 

3/3 

 

3/4 

Óvodai dokumentációk 

ellenőrzése:  

- csoportnapló 

vezetése 

- Felvételi és 

mulasztási napló 

vezetése 

- felkészülési füzet 

- éves terv,  

- projektek, heti 

tervek 

aktualizálása 

Katica, Méhecske, 

Pillangó és Napocska 

csoport 

óvodapedagógusai 

2019.10.10. 

2020.02.05. 

2020.06.10. 

2020.08.31. 

 

 

2019.10.30. 

 

 

2019.10.01. 

óvodavezető 

4. Gyermekek 

egészségügyi 

törzslapjának ellenőrzése 

Katica, Méhecske, 

Pillangó és Napocska 

csoport 

2019.09.30. óvodapedagógus

ok 

5. Dolgozók munkaköri 

orvosi alkalmassági 

véleményének 

ellenőrzése 

Valamennyi óvodai 

dolgozó 

2019.09.30. óvodavezető 

6.  Pedagógiai munkát 

segítő munkatársak 

ellenőrzése, értékelése 

Kiss Zoltánné 

Reskó Gáborné 

Remete Györgyné 

Pokorackiné Mészáros 

Anita 

Mokánszkiné Halász 

Ágnes Baranyainé 

Adamovics Zita 

2019. nov. 

 

2020.május 

illetve 

folyamatosan 

óvodavezető 

7.  Pedagógusok 

munkájának ellenőrzése, 

értékelése 

 

A napi ellenőrzéseken: 

játékidő, beszoktatás, 

lelki percek, 

tevékenységek 

előkészítése, várakozási 

idő, mozgás, 

szokásrendszer stb. 

Papp Adrienn 

 

Faggyasné Pető Tünde 

 

Lipőkné Bagaméri 

Nikoletta 

 

Ignácz Lászlóné 

 

Nagy Nikoletta 

 

Nagy Attiláné 

 

Kosztyuné Likvácsik 

Tímea 

 

2019.nov. 

 

2020. április. 

 

 

2020. jan. 

 

 

2019. nov. 

 

2020.jan. 

 

2020. jan. 

 

2019.nov.  

 

illetve napi 

látogatással 

óvodavezető 

 

óvodavezető 

 

 

óvodavezető 

 

 

óvodavezető 

 

óvodavezető 

 

óvodavezető 

 

óvodavezető 



8.  Óvodai szakvélemények 

előkészítése 

óvodapedagógusok 2020. 03. óvodavezető 

9.  Szakértői vizsgálat 

kérésének előkészítése 

óvodapedagógusok szükség 

esetén 

óvodavezető 

10.  Étkezési kedvezmények 

dokumentálása 

óvodapedagógusok 2019. 09. 01. 

illetve 

folyamatosan 

gyermekvédelmi 

felelős 

11.  IMIP partnerek 

elégedettség mérése 

Intézkedési terv 

készítése 

Papp Adrienn 

Fagyasné Pető Tünde 

Imre Lászlóné 

iskola – 

október 

szülők - 

május 

óvodavezető 

12.  Óvodai honlap  Fagyasné Pető Tünde 

Baranyainé Adamovics 

Zita 

folyamatos óvodavezető 

13. Munkaidő nyilvántartás minden dolgozó naponta 

/havonta 

óvodavezető 

Értekezletek, megbeszélések tervezett rendje:  

- Pedagógiai munkatársak számára – szerdai napokon 

- óvodapedagógusok számára - szerda délután 

10. Egyéni megbízások, a nevelési év rendje, munkarend, munkaidő 

Nevelőtestületi tagok egyéni megbízásai: 

Imre Lászlóné  - óvodai intézményegység vezető 

- szülői szervezetekkel, partnerekkel 

összekötő 

- önértékelési csoport tagja 

- furulya oktatás 

Nagy Nikoletta: Gyermekvédelmi megbízott 

- önértékelési csoport tagja 

 

Lipőkné Bagaméri Nikoletta: - Kirándulás szervező 

- Fényképezés szervezése 

- Tappancs újság szervezés 

Ignácz Lászlóné: - bábszínház felelős 

- Könyvtár felelős 

- Kakaóbérlet felelős 

- furulya oktatás 

- média felelős 

Nagy Attiláné - önértékelési csoport tagja 

 - pályázatok felelőse 

  - adománygyűjtés 

- Kapcsolattartó: Karitász, Szeretetszolgálat 

Kosztyuné Likvácsik Tímea: - Önkéntes munka szervezése 

Fagyasné Pető Tünde - Honlap felelős 

- Furulya oktatás 

- Eucharisztikus program sorozat  

- Könyv felelős 



Papp Adrienn - Adomány gyűjtés 

- Fényképezés szervezése 

- Eucharisztikus program sorozat 

Baranyiné Adamovics Zita - önértékelési csoport tagja 

- Honlap felelős 

 

11. Az óvodai programok és felelősök  

Programok Felelősök 

Veni Sancte, Te Deum szervezése Imre Lászlóné 

Máriapócsi Zarándoklat (Nagy Csaba 

atyával) 
Kosztyuné Likvácsik Tímea, Papp Adrienn  

Családi szüreti mulatság (Nagy Csaba 

atyával) 
Méhecske csoport 

Könyvtárlátogatás szervezése Ignácz Lászlóné 

Bábszínház, színház szervezése Ignácz Lászlóné 

Kakaóbérlet Ignácz Lászlóné 

Névnapfelelős Baranyiné Adamovics Zita 

Rendezvényekre ünnepi műsor Nagy Nikoletta, Fagyasné Pető Tünde 

Kirándulás és Múzeumlátogatás szervezése 

M.: Lipőkné Bagaméri Nikoletta 

K.: Nagy Nikoletta 

P.: Nagy Attiláné 

N.: Papp Adrienn 

Családi kézműves délután (Adventi koszorú 

készítése) 

Lipőkné Bagaméri Nikoletta 

Kosztyuné Likvácsik Tímea 

Nagy Nikoletta 

Papp Adrienn 

Adventi hétindító Halász István atya 

Mikulás meghívása az óvodába Imre Lászlóné 

Szülők lelki napjai Imre Lászlóné és a papok 

Házszentelés az óvodában Imre Lászlóné – Varga Lóránt atya 

Gyertyaszentelés az óvodában Nagy Csaba atya, Imre Lászlóné 

Farsang Mind a négy csoport 



Március 15-ei műsor 
Nagy Nikoletta, Ignácz Lászlóné, Kosztyuné 

Likvácsik Tímea 

Apák napja Mind a 4 csoport 

Családi kirándulás Mind a 4 csoport 

Fényképezés 

Lipőkné Bagaméri Nikoletta / Fagyasné Pető 

Tünde 

Andrejkovics János 

Gyermekhét Napocska csoport 

Iskolába menők búcsúztatása Katica, Méhecske, Pillangó csoport 

Önkéntes munka szervezése 
Imre Lászlóné és Kosztyuné Likvácsik 

Tímea 

Kapcsolattartás a sajtóval 
Ignácz Lászlóné és  

Baranyiné Adamovics Zita 

Tappancs újság felelőse Lipőkné Bagaméri Nikoletta 

Könyvfelelős Fagyasné Pető Tünde  

Óvodai dekorációkért felelős 
Lipőkné Bagaméri Nikoletta,  

Nagy Nikoletta 

Óvodai honlap 
Baranyiné Adamovics Zita,  

Fagyasné Pető Tünde 

 

12. A 2019-2020-as óvodai nevelési év rendje 

 226 óvodai nap a munkarend szerint, benne 5 nevelés nélküli nap (2019. október 18 – 

1 nap nevelőtestületi értekezlet, 2020. június 29-30 (2 nap - tantestületi közösségi nap), 2020 

augusztusban 24-25( 2 nap alakuló értekezlet és lelkigyakorlat) 

A 226 óvodai napon kívül szervezett szombati közösségi nap: a családi kirándulás  

Összevont óvodai csoporttal működik az óvoda az iskolai szünetek idején:  

 őszi: 2019. október 28-31                              

 tavaszi: 2020. április 08 

2020. április 09. (nagycsütörtök) és 14 (kedd) igazgatói szünet - az óvoda zárva tart. 

téli zárva tartás: 2019.december 23- 2020.január 05 (5 munkanap) 

2020. június 16.-tól augusztus 31-ig összevont csoportok 

Nyári zárás: 4 hét 2020. július 27 - augusztus 21-ig.  

 

 

 

 



Óvónők munkarendje, hetirendje 

Az óvodai intézményegység vezető munkaideje csoportban heti 24 óra, óvodapedagógusok 

munkaideje csoportban 32 óra és Sitku Györgyné nyugdíjas óraadó óvodapedagógus heti 10 

óra 

                                     délelőtt                                          délután 

Hétfő 

K: 6:30-13:00 

Nagy Nikoletta 

M: 6:30-13:00 

Ignácz Lászlóné  

P: 7:00 – 13:30 

Kosztyuné Likvácsik Tímea 

N: 7:00-13:30 

Papp Adrienn 

 

K: 11:00-16:30  

Imre Lászlóné 

M: 11:00-17:30 

Lipőkné Bagaméri Nikoletta 

P: 10.30 – 17:00 

Nagy Attiláné 

N: 10.30 – 17:00 

Fagyasné Pető Tünde 

 

Kedd 

K: 7:00-12:30  

Imre Lászlóné 

M: 6:30-13:00  

Ignácz Lászlóné 

P: 7:00 – 13:30 

Nagy Attiláné 

N: 7:00-13:30 

Papp Adrienn 

 

K: 10.30 – 17:00 

Nagy Nikoletta 

M:11:00-17:30 

Lipőkné Bagaméri Nikoletta 

P: 10.30 – 17:00 

Kosztyuné Likvácsik Tímea 

N: 10.30 – 17:00 

Fagyasné Pető Tünde 

 

Szerda 

K: 6:30-13:00 

Nagy Nikoletta 

 

M: 7:30-14:00 

Lipőkné Bagaméri Nikoletta 

P: 7:00 – 13:30 

Nagy Attiláné 

N: 7:00-13:30 

Fagyasné Pető Tünde 

 

K: délután 10:00-12:00 

Imre Lászlóné 

12:00-17:00 Sitku Györgyné 

M: délután 11:00-17:30 

 Ignácz Lászlóné 

P: 10:30- 17:00 

Kosztyuné Likvácsik Tímea 

N: 10.30 – 17:00 

Papp Adrienn  

Csütörtök 

K: 6:30-12:00 

Imre Lászlóné 

M: 7:30-14:00 

 Lipőkné Bagaméri Nikoletta 

P: 7:00 – 13:30 

Kosztyuné Likvácsik Tímea 

N: 7:00-13:30 

Fagyasné Pető Tünde 

 

K: 10:00- 16:30 

Nagy Nikoletta 

M: 11:00-17:30 

 Ignácz Lászlóné 

P: 10:30- 17:00 

Nagy Attiláné 

N: 10.30 – 17:00 

Papp Adrienn  

Péntek 

K: 7:00-13:00 Nagy Nikoletta 

6:30 – 12:00 Imre Lászlóné 

M: 7:30-13:30 

Lipőkné Bagaméri Nikoletta 

 

P: 7:00 – 13:00 

Nagy Attiláné 

N: 7:00-13:00 

Fagyasné Pető Tünde 

K: 12:00-17:00  

Sitku Györgyné 

M: 11:30- 17:30 

 Ignácz Lászlóné 

 

P: 11:00-17:00 

Kosztyuné Likvácsik Tímea 

N: 11.00 – 17:00 

Papp Adrienn  



 

Reggel 6:30-7:00-ig szükség szerint ügyeletes óvónők fogadják a gyerekeket.  

Délután 17:00-17:30-ig igény alapján szintén ügyeletes óvónők foglalkoznak a gyermekekkel.  

Technikai dolgozók munkaidő beosztása 

A dajka nénik heti váltásban dolgoznak – Kiss Zoltánné, Reskó Gáborné, Remete Györgyné, 

Mokánszkiné Halász Ágnes   

 Délelőtt: 6:30-14:50 

 Délután: 9:10-17:30 

 

Pokorackiné Mészáros Anita: 8:00 – 16:20 

Tóthné Kiss Angéla: 8:00 – 16:20 

pedagógiai asszisztens -  Baranyainé Adamovics Zita: 8:00 – 16:20 
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