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2. A MUNKATERV JOGSZABÁLYI HÁTTERE  
 

 

 

 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről  

 

 

 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  

 

 363/2012. (XII.17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról (2018.09.01-

től hatályos módosítás) 

 

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

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

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

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

 

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

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben 

történő végrehajtásáról  

 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, ötödik, javított kiadás 

 Önértékelési kézikönyv Óvodák számára, negyedik, javított kiadás 

 A Szent Tamás Görögkatolikus Óvoda és Iskola Óvodai Intézményegységének működést 

szabályozó dokumentumai  
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3. MŰKÖDÉSI TERV 
 

3.1. A NEVELÉSI ÉV RENDJE  
 

Nevelési év időtartama: 

 A nevelési év első napja: 2021. szeptember 1. 

                    utolsó napja: 2022. augusztus 31. 

 

Nyitva tartás: Hétfőtől péntekig: 06:00-17:00-ig, mindkét óvodai telephelyen. 

 

Tevékenységek/foglalkozások rendje 

 

2,5 – 4 éveseknek, újonnan érkező gyermekeknek az óvodába fogadása, beszoktatása 2021. szeptember 

01.-től folyamatosan és fokozatosan történik. A projekt/téma rendszerű tevékenységeket, 

foglalkozásokat minden korcsoportban 2021. szeptember 01.-től 2022. május 31-ig tartunk. A nyári 

hónapok alatt szabadidős, készség és képességfejlesztő tevékenységeket szervezünk a gyermekeknek 

2022. 08. 31-ig. 

 

  

A nevelőtestület által meghatározott pedagógiai célra öt munkanapot nevelés nélküli munkanapként 

használhatunk fel. A nevelés nélküli munkanapokról a szülőket az év első szülői értekezletén, és a 

nevelés nélküli munkanap előtt 8 nappal tájékoztatjuk. 

Nevelőtestületi tanácskozásainkon (nevelés nélküli munkanap, nevelőtestületi értekezlet) a 

nevelőtestület valamennyi tagja részt vesz. A nevelőmunkát segítő munkatársak (pedagógiai asszisztens, 

dajka, konyhai dajka, karbantartó) részvétele az alkalomszerű szervezés függvényében kötelező. 

Nevelés nélküli munkanapok időpontjai és felhasználásuk, Szolnok Makó 

Ssz. Feladat Határidő Felelős, hatáskör 

1.  Nevelőtestületi értekezlet: „Csivitelő” 

továbbképzés Féléves eredmények, 

tervek. Makón 

2021. 

december 11. 

(szombat) 

óvodai intézményegység-

vezetők Koczkás Anikó 

Gyógypedagógus 

 

2.  Nevelőtestületi szakmai nap: a 

szolnoki és makói óvodai dolgozók 

között. Belső tudásmegosztás: 

Mozgáskotta program bemutatása. 

(Előadó: Balog Jánosné, Szkiba 

Tiborné=óvoda-iskola 

munkaközösség tagjai)) Szolnokon 

2022. január 

21 (péntek) 

óvodai intézményegység és 

telephely-vezetők,  

Balog Jánosné, 

 

3.  Nevelőtestületi (Szolnok, Makó) 

értekezlet: éves értékelés, beszámolók, 

további fejlesztési lehetőségek. 

Makón 

2022. 06.17. 

(péntek) 

óvodai intézményegység-és 

telephely-vezetők, 

óvodapedagógusok 

4.  Szervezetfejlesztés: alkalmazotti 

kirándulás. 

2022.08.25. 

(csütörtök) 

óvodai intézményegység-

telephely-vezetők, 
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5.  Nevelőtestületi értekezlet: Az elmúlt 

nevelési év tapasztalatai, a következő 

nevelési év előkészítése Szolnokon 

2022.08.26. 

(péntek) 

óvodai intézményegység-

telephely-vezetők, 

óvodapedagógusok 

 

 

Nevelés nélküli munkanapok időpontjai és felhasználásuk 

A nevelés nélküli munkanapokon, szükség szerint, gondoskodunk a gyermekek felügyeletéről. 

 

 

Szünetek időtartama  

 

Téli zárva tartás tervezett időpontja 

A téli zárva tartás tervezett időpontja: 2021.12.24 -2022.01.02. A szünet időpontjáról a szülőket a 

nevelési év első szülői értekezletén és a szünet előtt 8 nappal tájékoztatjuk. 

 A nyári zárva tartás tervezett időpontja 

Óvoda Időpont 

Szolnokon: 2022.08.01.-2022.08.31. 

Makón: 2022.07.18.-2022.08.07. 

A szünet időpontjáról a szülőket 2022.02.15-ig tájékoztatjuk.  

A zárva tartások ideje alatt történik: 

 a gyermekek nélkül végezhető karbantartási, takarítási munkálatok elvégzése 

 a dolgozók szabadságának kiadása  

 

Az óvoda zárva tartása az iskolai szünetek egy részéhez alkalmazkodik. Az óvoda működésének kezdete 

óta gyakorlat. A tapasztalatok szerint ezen időszakban a szülők nem igénylik az óvodai szolgáltatást, az 

óvodai nevelés zavartalan működéséhez pedig szükségszerű. 

 

Fogadó órák 

A fogadóórák célja az intervenciós pedagógiai gyakorlat érvényesítése minden gyermeket érintően 

legalább félévente egy alkalommal, melynek tartalmi alapja a gyermekek folyamatos nyomon 

követésének írásos (Egyéni fejlődési napló) és szóbeli tapasztalata. A csoportok fogadó óráinak 

időpontját az óvodapedagógusok személyenként, folyamatosan egyeztetik a szülőkkel. 

 

 

Fogadóórák időszaka: 

Beosztás Időpont Helyszín 

óvodai intézményegység- 

-vezető 

Előre egyeztetett időpontban, ill. 

szerdánként 13:30-14:30 

intézményegység-vezetői 

iroda, Szolnok 
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óvodai intézményegység-

telephely-vezető Makó 

Előre egyeztetett időpontban, 

ill.kedd 13:30-14:30 

óvodai intézményegység-

telephely-vezető iroda, 

Makó 

óvodapedagógusok Előre egyeztetett időpontban, 

13:30-14:45 közötti időszak 

fejlesztő szoba, vagy 

tornaszoba 

 

 

Nevelőtestületi értekezletek, szülői értekezletek 

Értekezlet Időpont Helyszín 
Nevelőtestületi 2021. augusztus 27. tanévnyitó értekezlet Makó, óvoda 

2022. december 11. félévi értekezlet 

2022. június 17. tanévzáró értekezlet  

Nevelőtestületi 
 

2021. augusztus 27. tanévnyitó értekezlet Szolnok, óvoda 
2021. december 11. félévi értekezlet 

2022. június 17. tanévzáró értekezlet 

Szülői  2021. szeptember 07. Makó, óvoda 
2022. február 08 Félév értékelése.  

2022. május 11. 

Szülői 
(külön, csoportonként) 

2021. augusztus 30,31. Szolnok, óvoda 

2022. január 26,27,28 

2022. május 4,5,6. 

 

 

 

 

     

 

3.2. A PEDAGÓGIAI MUNKA FELTÉTELEI 
Humán erőforrás, csoportok 

 
Szolnok 

Ssz. Csoport neve Létszám  

(2021.09.01.) 

Óvodapedagógusok Pedagógiai munkát 

segítők 

1. Nyuszi 

vegyes csoport 
19 

 

Balogh Jánosné, 

Varró Anna Erika 

Fazekas Józsefné (dajka)   

2. Maci 

vegyes 

csoport 

18 Fózerné Tánczos Katalin, 

Csurai Balázsné (4 

órában) Szkiba Tiborné 

Laczikné Rácz Anita  

(dajka) 

3. Süni 

vegyes csoport 
19 Lengyel Zsuzsanna 

Cserven Éva (4 órában) 

Szkiba Tiborné 

Bíró Ferencné (dajka) 

 

Kun Erzsébet pedagógiai asszisztens, Csőkéné Kocsis Irén konyhai dajka, Horgos Róbert 

karbantartó, 

 Összesen: 56 fő 5 fő+2 fő 4 órában  

 

6 fő 
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Makó 

Ssz. Csoport neve Létszám  

(2021.09.01.) 

Óvodapedagógusok Pedagógiai munkát 

segítők 

1. Szivárvány 

csoport 

20 Galambné Kabók Orsolya, 

Juhász- Mágori Anikó 

Géja Lászlóné dajka 

2. Ficánka 

csoport 

20 Nagyné Molnár Julianna, 

Grúber Cintia 

Tutora - Hajdú Mónika 

dajka 

3. Napsugár 

csoport 

20 Ankesné Juhász Ilona 

Szolágyiné Tamás Nóra  

Suhajda Mihályné dajka 

Bíró-Káplár Mária pedagógiai asszisztens (4 órában), Ankes János karbantartó (4 órában) 

Összesen: 60 fő 6 fő 3 fő+ 2 fő 4 órában 

 

Összesen Makón és Szolnokon 2021 szeptember 1-én 

Csoportok száma Gyermekek 

létszáma 

Óvodapedagógusok 

létszáma 

Pedagógiai munkát 

segítők létszáma 

6 116 fő 11 fő +2 fő 4 órában 9 fő + 2 fő 4 órában 

 

 

A munkarendek megtalálhatóak a 3. számú mellékletben. 

 

4. TERVEZETT ÓVODAI ÜNNEPEK, PROGRAMOK, JELES NAPOK 
 

Szolnok 

Ősz 

Ssz. Időpont Tevékenység, program, ünnep, 

jeles nap 

Felelős, hatáskör 

1.  szeptember 06. 

(templomban) 

szeptember 03. 

(óvodában) 

Pedagógusok és pedagógus 

munkát segítők, gyermekek 

megáldása a templomban, az 

óvodában. 

óvodai intézményegység-

vezető, lelki igazgató, 

pedagógusok 

2.  szeptember  EON óvodakezdési 

ajándékcsomag átvétele, a CSAO 

szervezésében, az óvodában. 

óvodai intézményegység-

vezető 

3.  szeptember 08. 

(10) 

Szűz Mária születése óvodapedagógusok, lelki 

igazgató 

4.  szeptember 14. 

(17) 

Szent Kereszt felmagasztalása. 

 

óvodapedagógusok, lelki 

igazgató 

5.  október 01. Szűz Mária oltalma óvodapedagógusok, lelki 

igazgató 

6.  október 04. (5) állatok világnapja (Assisi Szent 

Ferenc) 

óvodapedagógusok 
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7.  október 23. (22) Forradalmi hősök emléke, 

zászlófestés, nemzeti öntudat 

alakítása 

óvodapedagógusok 

8.  október november Egészségnap szülőkkel, 

csoportonként, egyéni egyeztetés 

szerint 

óvodapedagógusok 

9.  november 01. 

(október 29.) 

Mindenszentek, halottak napja óvodapedagógusok, lelki 

igazgató 

10.  november 08. (12) Szent Mihály és Gábor fő 

angyalok 

óvodapedagógusok, lelki 

igazgató 

11.  november 15. 

(16) 

Karácsony előtti bűnbánati 

időszak kezdete 

óvodapedagógusok, lelki 

igazgató 

12.  november 21. 

(19) 

Szűz Mária bevezetése a 

templomba 

óvodapedagógusok, lelki 

igazgató 

 

Tél 

Ssz. Időpont Tevékenység, program, ünnep, 

jeles nap 

Felelős, hatáskör 

13.  december 04. Óvónői Mikulás bábműsor 

előadása a gyerekeknek 

koordinátor: Cserven Éva, 

Csurai Balázsné 

14.  december 06. Szent Miklós Püspök óvodapedagógusok, lelki 

igazgató 

15.  az advent egyik 

péntekje 

(városi felkérés 

szerint) 

Adventi gyertyagyújtás Szolnok 

város főterén 

Ünnepi műsor 

óvodai intézményegység-

vezető, óvodapedagógusok, 

iskolalelkész, lelki igazgató 

16.  december 14-

21. 

Karácsonyi barkácsolás, ünnepi 

előkészületek a szülőkkel 

óvodapedagógusok 

17.  december 14-

21. 

Karácsonyi műsor az óvodában  óvodapedagógusok, 

koordinátor: Lengyel 

Zsuzsanna munkaközösség 

vezető 

18.  december (25-

26-27.), (14-22) 

Jézus Krisztus születése, 

Karácsony 

óvodapedagógusok, lelki 

igazgató 

19.  január (06.)  Jézus megkeresztelése, Tisza 

vizének szentelése 

óvodapedagógusok, 

iskolalelkész, lelki igazgató 

20.  február 02. (4) Jézus bemutatása a templomban, 

Gyertyaszentelő 

óvodapedagógusok, lelki 

igazgató 

21.  február 10. Farsang, dramatikus játék óvodapedagógusok, 

koordinátor: Balog Jánosné 

óvodapedagógus 

22.  február 15. Nagyböjt kezdete óvodapedagógusok, lelki 

igazgató 

 

Tavasz-nyár 

Ssz. Időpont Tevékenység, program, 

ünnep, jeles nap 

Felelős, hatáskör 
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23.  február… „Iskolakóstoló napok” koordinátor: Lengyel 

Zsuzsanna, óvoda-iskola 

átmenetet segítő 

munkaközösség vezető és 

csoporttagok 

24.  március 1- 15. 

Szolnoki csata) 

Nemzeti Ünnep. Ünnepélyen 

való részvétel a Hősök 

emlékművénél, a Szolnoki 

Helikopter bázis 

katonazenekarával, katonáival. 

Nemzeti öntudat alakítása. 

óvodai intézményegység-

vezető, Nyuszi csoport 

óvodapedagógusai 

25.  március 22.  Víz világnapja óvodapedagógusok 

26.  március 25. 

 

április 10. 

Gyümölcsoltó Boldogasszony, 

Mária örömhírvétele 

Virágvasárnap, Jézus 

bevonulása Jeruzsálembe 

óvodapedagógusok, lelki 

igazgató 

27.  április 17-18.  

 

Jézus Krisztus feltámadása,  

Húsvét 

óvodapedagógusok, lelki 

igazgató 

28.  április 22.  Föld napja óvodapedagógusok 

29.  április 23. Szent György napja óvodapedagógusok, lelki 

igazgató 

30.  május 01. 

/ápr.30/ 

Munka ünnepe /Közös 

udvarrendezés, kiskert 

gondozása/ Szülők bevonása 

óvodapedagógusok 

31.  május első 

vasárnapjához 

közeli napokon 

(máj 2-6.) 

Anyák napja 

(A csoportok évzáró 

bemutatkozása) 

óvodapedagógusok 

32.  május 10.  Madarak fák napja óvodapedagógusok 

33.  május 25-28. 

között 

Gyermeknap óvodapedagógusok,  

koordinátor: Varró Anna Erika 

34.  május 31. Óvodai ballagó ünnepség óvodai intézményegység-

vezető, koordináló: Lengyel 

Zsuzsanna, Balog Jánosné 

35.  június 5-6. Pünkösd óvodai intézményegység-

vezető, óvodapedagógusok, 

koordináló: Lengyel Zsuzsanna 

36.  október-június Ovi-zsaru program 

foglalkozásainak 

megszervezése, megvalósítása a 

rendőrséggel való 

együttműködés keretében 

óvodai intézményegység-

vezető, nagycsoportos 

óvodapedagógusok, 

koordináló: Szkiba Tiborné 
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4.1. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATKOZÁSÁT SZOLGÁLÓ PEDAGÓGIAI CÉLÚ 
ÓVODAI NYÍLT NAPOK 

 

Az intézmény nyílt napokon biztosít a szülőknek és érdeklődőknek betekintést a nevelési módszerek, 

szokások gyakorlati megismerésére, az arra igényt tartóknak: 

 szülők igénye esetén egyénileg 

 csoportos óvodapedagógusok szülőkkel egyeztetett időpontban évente egy alkalommal  

 

A szülők: 

  bepillantást nyerhetnek az óvoda életébe, 

  bekapcsolódhatnak a gyermekeknek és felnőtteknek szervezett tevékenységekbe, 

  feltehetik kérdéseiket, tolmácsolhatják észrevételeiket az óvoda működésével, szokás-

szabályaival kapcsolatosan. 

Szolnok: Ősszel egészségnap a szülőkkel, tavasszal közös udvari munkák, Anyák napi, évzáró 

ünnepségek szülőkkel, családokkal. 

Makó: Ősszel egészségnappal egybe kötött családi napot, tavasszal sportos családi napot szervezünk a 

szülők aktív részvételével. 

 

 

 

5. NEVELŐTESTÜLETI, PEDAGÓGIAI FELADATOK TERVEZÉSE 
 

5.1. Kiemelt célok, feladatok 
 

Elsődleges cél:  

 

 Az óvodás gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődésének elősegítése, a gyermeki személyiség 

kibontakoztatása, hátrányok csökkentése, az életkori és egyéni sajátosságok, valamint az eltérő 

fejlődési ütem figyelembe vételével. 

 Törvényes és színvonalas intézményműködés biztosítása.  

 

További céljaink:  

 

 Keresztény kultúránk és magyarságunk, nemzeti öntudatunk hagyományainak feltárása, alakítása 

az ünnepek üzenete, megünneplése által. 

 A gyermekben a teremtett világ védelmére való fogékonyság, a hitre való nyitottság 

megalapozása. 

 Az Óvodai nevelés országos alapprogramjában és a Helyi pedagógiai programban rögzített 

értékrendszerek, nevelési elvek megvalósítása a mindennapi szakmai, gyakorlati munkában. 

 A szervezet szakmai színvonalának további erősítése.  

 Intézményi intézkedési terv feladatainak ütemezés szerinti megvalósítása. 
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A célok elérését támogató kiemelt feladataink 

Pedagógiai folyamatok 

Szakmai munkaközösségünk tapasztalatai, az Intézményi Intézkedési terv, szülői vélemények, a 

nevelőtestület javaslatai, az előző nevelési év értékelése, a módosított ONAP alapján, fejlesztendő 

területeink, feladataink: 

 

 

Kiemelt feladataink Határidő, 

dokumentum 

Hatáskör, felelős 

Hiányzó önértékelési feladatok megvalósítása, 

dokumentumok elkészítése, feltöltése az informatikai 

rendszerbe.  

2022.08.31. 

önértékelési 

dokumentumok 

kinyomtatva 

Önértékelési 

munkacsoport 

tagjai, 

Szkiba Tiborné 

Az IKT eszközök használata, megjelenítése a 

csoportnaplóban. 

2022.08.31. 

csoportnapló 

óvodapedagógusok 

A vallásos nevelésen belül kiemelt feladatunk az 

erkölcsi nevelés, értékorientált közösségi nevelés, 

egymás tulajdonának, testi épségének tisztelete. 

Ebben kérjük a szülők együttnevelését. 

Rajzos kis „törvénykönyv”, „beszélő környezet” segíti 

szemléletesen a gyermekek szabály alakítását. 

2022.08.31. 

csoportnapló, 

nevelési terv 

óvodapedagógusok 

Nemzeti, keresztény, öntudat alakítása: népi és 

vallásos énekekkel, mesékkel, versekkel 

ábrázolásokkal. Keresztény értékek megalapozása:  

A gyermekek neveltségi szintjének, kulturált 

viselkedésének hangsúlyos fejlesztése. Érzelmi 

intelligencia területeinek (Pl.: az együttérzés, a 

segítőkészség, az önzetlenség, figyelmesség) kiemelt 

fejlesztése. Érzelmek tanulása, kifejezése; „én” 

üzenetekre nevelés. Hálaadásra, kiengesztelésre, 

jóvátételre nevelés. Feladattudat erősítése. 

Szeretetteljes következetességgel engedelmességre, 

szabálykövetésre nevelés. A cselekedetet 

értékeljük, a gyermeket feltétel nélkül szeretjük. 
Akaratának, (ezen belül: önállóságának, 

önfegyelmének, kitartásának, feladattudatának, 

szabálytudatának), szokás- és normarendszerének 

megalapozása. Ebben kérjük a szülők segítségét. 

2022.08.31. 

csoportnapló 

nevelési terv,  

szülői 

értekezletnek a 

feljegyzései, 

egyéni fejlődési 

napló 

óvodapedagógusok 

A gyermek fejlődését nyomon követő értékelések 

félévi és évvégi összesítése, reflexiója minden 

csoportban. Statisztikai adatok értékelése. Az 

értékelések eredményei alapján nevelési, fejlesztési 

javaslatok megfogalmazása a következő nevelési évre. 

félévi: 

2022. 01.22 

év végi: 

2022. 06.11.. 

egyéni fejlődési 

napló, 

csoportnapló 

félévi: a csoport 

páros héten 

délelőttös óvónője; 

év végi: a csoport 

páratlan héten 

délelőttös óvónője. 
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A külső világ tevékeny megismerésének, 

környezetvédelemnek, egészségvédelemnek, 

matematikai ismereteknek kiemelt tervezése, 

megvalósítása; mennyiségfogalom kialakítása, 

folyamatos gyakorlása. A szülők sokoldalú, hatékony 

tájékoztatása egészségvédelmi, környezetvédelmi, 

kulturális tevékenységeinkről. 

szülői 

értekezletnek a 

feljegyzései, 

csoportnapló 

első szülői 

értekezlet: a csoport 

páros héten 

délelőttös óvónője; 

második szülői 

értekezlet: a csoport 

páratlan héten 

délelőttös óvónője 

Az egészséges életmód, mozgás, a testápolás, a 

tisztálkodás, az étkezés, különösen a magas cukor 

tartalmú ételek és italok, a magas só- és telítetlen zsír-

tartalmú ételek fogyasztásának csökkentése, a 

zöldségek és gyümölcsök, illetve tejtermékek 

fogyasztásának ösztönzése, a fogmosás, az 

öltözködés, a pihenés, a betegségmegelőzés és az 

egészségmegőrzés szokásainak alakítása 
(módosított ONAP szerint) Gyümölcsnapok, 

szűrővizsgálatok. 

Az egészségvédelemben továbbra is a vírus 

kivédésének módszereiről: fertőtlenítés, kézmosás, 

maszk, távolság, stb.  

Lábtornát minden csoportban végezni kell hetente. 

(Makó) A szabadban való mozgást naponta 

biztosítani kell a gyermekeknek. 

 

2022.08.31. 

csoportnapló 

nevelési terv, 

2022.08.31. 

csoportnapló, 

heti tervek, 

nevelési tervek, 

feljegyzések 

óvodapedagógusok 

 

 

További, sajátos, kiemelt feladataink 

Feladat Határidő, 

dokumentum 

Hatáskör, felelős 

Előző nevelési év mérési eredményei alapján kiemelt 

fejlesztési feladatok Szolnokon: 

  

1.Egészséges 
életmód 

1. étkezés, fogmosás 

2.Érzelmi, akarati, 
szocializációs 
képességek: 

2. önuralom, szabálytartás 
szabálytudat, kudarc elviselése 

3.Anyanyelvi 
képességek 

3. relációs szókincs, 
fonémahallás, 
mesemondás 

4.Testi, motoros 
képességek 

4. emberábrázolás, tájékozódás 
térben, ütemes járás, erőnlét 
tájékozódás síkban 

5.Értelmi 
képességek 

5. időérzékelés, 
szerialitás, 
 

 

2022.08.31. 

csoportnapló, 

egyéni fejlődési 

napló 

óvoda- 

pedagógusok 

Tehetséggondozás: Szolnok: Kiemelt vizuális, 

művészeti nevelésünk keretében, heti 3-5 alkalommal 

szervezünk vizuális, kézműves foglalkozásokat. Suli-

2022.08.31. 

csoportnapló 

óvoda- 

pedagógusok 
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torna, edzés foglalkozások heti rendszerességgel vannak 

nagycsoportosainknak. 

Makó: 

- Ismerkedés az angol nyelvvel játékos formában  

- Vízhez szoktatás (Ankesné Juhász Ilona, Hajdu 

Gáborné) 

- Kiemelt helyen szerepel óvodánkban a mese, 
vers, drámajáték, mellyel fejlesztjük a gyermekek 
kommunikációs készségét. 

- A gyermekek érdeklődésének maximális 
kielégítése fontos feladat. A pedagógusok a 
„hogyan lehet megoldani” kérdés mentén 
segítsék a gyermekek fejlődését 

 A programok megvalósítása és az egyéni fejlesztések 

lehetőséget adnak a tehetségígéretek felismerésére. 

Felzárkóztatás: Alapvető higiénés, magatartási, 

társadalmi szokások, szabályok megismertetése, 

rögzítése. Szókincsfejlesztés. Szűkebb és tágabb 

környezetünk megismerése, élményszerző programok, 

tevékenységek biztosítása. Kutyaterápiás, (Szolnok) 

mozgáskotta módszerek használata. 

A Pedagógiai Szakszolgálat munkatársaival való 

együttműködés keretében speciális felzárkóztató 

foglalkozások. Csivitelő program. Óvoda pszichológus 

foglalkozások. 

 

2022.08.31. 

csoportnapló, 

egyéni fejlődési 

napló,  

óvoda- 

pedagógusok, 

kutyaterapeuta, 

Pedagógiai 

Szakszolgálat  

szakemberei 

Görögkatolikus vallásunk rövid imáinak 

megismertetése, hit percek, hittan foglalkozások 

biztosítása.  

Makó: Hétindító ima, görög-és római katolikus hitoktatás 

biztosítása. Szerdánként 20 perc csoportonként 

2022.08.31. 

csoportnapló 

óvoda- 

pedagógusok, 

óvoda- 

lelkész, lelki 

igazgató 

Gyermekvédelmi feladatok: Prevenció, a gyermekek 

hátrányos helyzetének csökkentése, szükség szerinti 

segítségnyújtás, valamint együttműködés különböző 

gyermekvédelmi intézményekkel, szakemberekkel. A 

hiányzások figyelemmel kísérése, igazolatlan hiányzások 

szakszerű jelentése. 

Minden óvodapedagógus gyermekvédelmi feladata a 

segítségre szoruló gyermekek, családok feltérképezése, 

jelzése. A problémák jelzése után, indokolt esetben 

speciális szakemberhez irányítást (pszichológus, 

Családsegítő Kp., stb.) kezdeményezünk. 

Szokás –szabályrendszer kialakítása, elmélyítése. 

 

2022.08.31. 

csoportnapló, 

hiányzások 

füzetének 

vezetése, 

hiányzási 

kérelmek, 

orvosi 

igazolások, 

feljegyzések, 

jelzések, 

jellemzések. 

óvoda- 

pedagógusok, 

óvodai 

intézményegység/ 

telephely-vezető 

A beszédkészség és a kommunikáció fejlesztése 

nevelőmunkánkban kiemelt jelentőségű. Minden óvodás 

gyermeknek meg kell figyelni a beszédkészség szintjét, 

ennek alapján meg kell határozni a fejlesztés menetét. A 

Logopédiai Intézet munkatársai elvégzik év elején a 

szűrést, melyhez az óvónők segítséget nyújtanak.” Szól-

2022.08.31. 

csoportnapló, 

egyéni fejlődési 

napló 

óvoda- 

pedagógusok 
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e?„ „Ko-Fa” Fontos a példamutató, szép beszédminta 

nyújtás a szülőknek és a gyermekeknek egyaránt. Az 

anyanyelvi játékokat a mindennapokban alkalmazzuk. 

Lehetőséget biztosítunk, hogy a gyermekek saját kitalált 

meséiket elmondhassák, vagy közösen mindig egy-egy 

mondat hozzáadásával alkossunk mesét. Gyakran 

alkalmazunk drámajátékokat, melyek elősegítik a 

gyermekek verbális és nonverbális kommunikációjának 

fejlesztését. 

 

Előző nevelési év mérési eredményei alapján kimelt 

fejlesztési feladatok Makón: 

 

  

1.Egészséges 
életmód 

2.Érzelmi, akarati,  
szocializációs 
képességek: 

3.Anyanyelvi 
képességek 

4.Testi, motoros 
képességek 

5.Értelmi 
képességek 

 

1. wc, mosdó használat, 
étkezés, fogmosás 

2. önuralom, feladattudat 
önérvényesülés, szabálytartás 
szabálytudat 

3. relációs szókincs, 
fonémahallás, 
szövegértés 

4. emberábrázolás, tájékozódás 
térben, finommotorika, erőnlét 
tájékozódás síkban 

5. időérzékelés, 
szerialitás, 
auditív észlelés, vizuális 
érzékelés 

 

 

 

2022.08.31. 

csoportnapló, 

egyéni fejlődési 

napló 

 

 

 

óvoda- 

pedagógusok 

   

 

5.2. Egyéb feladatok, szervezések 
 

Feladat Hatáskör,  

felelős 

Idő- 

szak 

Az ingyenes étkezésre feljogosító nyilatkozatok átadása kitöltésre 

a szülőknek, majd a kitöltött nyilatkozatok összegyűjtése. 

óvodapedagógusok, 
ped.asszisztens 

S
ze

p
te

m
b
er

 

Tűzriadó próba Balog Jánosné 

Munkavédelmi, balesetvédelmi oktatás Tiszapark Kft. 

A régi gyermekek adatainak frissítése, szülőkkel egyeztetése, 

adatnyilvántartás pontosítása. 

óvodapedagógusok, 
ped.asszisztens 

A gyermekek személyiséglapjának megnyitása, a régiek átnézése, 

adatok frissítése. 

óvodapedagógusok, 
ped.asszisztens 

Szülői értekezletek megtartása  óvodapedagógusok 

Családlátogatások az új gyermekeknél óvodapedagógusok 
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Őszi egészségnap, családi nap szervezése,(17) ugróvár hívása. A 
családokkal játékos vetélkedők, ételkóstolás. Léghajó színház előadása 
Makó 

óvodapedagógusok 

Diétát igénylők felmérése, szakorvosi igazolások összegyűjtése. óvodapedagógusok 

Csoportokban a tervező munka elvégzése 09. 21-ig. (Csoportnapló 

folyamatos vezetése, éves terv elkészítése.) 

óvodapedagógusok 

Statisztikai adatszolgáltatáshoz a felvételi és hiányzási naplók 

előkészítése a csoportokban.  

óvodapedagógusok 

Óvodai jelek frissítése, kihelyezése, terem dekorálása. óvodapedagógusok 

Vízhez szoktatás megszervezése Makó Ankesné Juhász  

Takarítás világnapja (23) óvodapedagógusok 

A mese világnapja Makó óvodapedagógusok 

   

Statisztikai adatok rögzítése (01) Intézményegység/ 
telephely-vezetők 

 

Állatok világnapja (04) óvodapedagógusok 

O
k
tó

b
er

 

Rovarirtás, nagytakarítás megszervezése, lebonyolítása Szolnok Szkiba Tiborné 

Gyermekek megfigyelése, eredmények rögzítése, állapotfelmérés. óvodapedagógusok 

Fehér bot világnap (okt. 15.) – játékos feladatok szervezése abból a 
célból, hogy tapasztalhassák a gyermekek, milyen látás nélkül élni  

óvodapedagógusok 

Védőnői előadás szervezése szülők részére. Makó óvodapedagógusok 

Bábszínház megszervezése  Makó óvodapedagógusok 

Őszi termések gyűjtése óvodapedagógusok 

Vízhez szoktatás Makó Ankesné Juhász Ilona 

Az iskolaérettségi vizsgálatra küldendő gyermekek névsorának leadása 
a Nevelési Tanácsadóba (10. hó 23-ig). Szakértői kontrollvizsgálatok 
kérése.  

óvodapedagógusok 

   

Búvész előadás hívása (10.) Makó óvodapedagógusok 
N

o
v

em
b
er

 
Egyéni fényképek készítése (11.) óvodapedagógusok 

Adventi készülődés kezdete (14) Bíró István és Szkiba 
Tibor Atya 
óvodapedagógusok 

Családi munkadélután szervezése adventi hangulatban. Barkácsolás, 
beszélgetés, közös ajándék, dekoráció és adventi koszorúkészítés (11. 
27.) 

óvodapedagógusok 

Vízhez szoktatás Makó Ankesné Juhász Ilona 

Adventi készülődés a csoportokban, küllemben és lélekben egyaránt óvodapedagógusok 

   

Hetente mindig egyel több gyertya gyújtása /6 gyertya/ óvodapedagógusok 

D
ec

em
b

er
 

Truffaldinó bábszínház (dec. 1.) Makó Ankesné Juhász Ilona 

Mikulás várás 06-án óvodában. óvodapedagógusok 

Félévi nevelőtestületi értekezlet (12. 11.  szombat) óvodapedagógusok 

Luca napi búza vetése (13-án) óvodapedagógusok 

Karácsonyi ünnepség szervezése az óvodában.  óvodapedagógusok  
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Templom látogatás óvodapedagógusok 

Ja
n
u
ár

 

Óvodalelkész fogadása Vízkeresztkor, óvodaszentelés 6-án. óvodapedagógusok 

Nevelés nélküli munkanap (01 21) Balog Jánosné, Szkiba Tiborné 
előadása a Mozgáskottáról 

óvodapedagógusok, 
Balog Jánosné, 
Szkiba Tiborné 

   

Gyertyaszentelő Boldog asszony ünnepe 2-án. Gyertyaszentelés Bíró István és Szkiba 
Tibor Atya 
óvodapedagógusok 

F
eb

ru
ár

 

Félévi szülői értekezletek óvodapedagógusok 

Megemlékezés a betegek világnapja alkalmából (02. 11.) óvodapedagógusok 

Nyílt napok az iskolákban    óvodapedagógusok, 
tanítónők 

Farsang megszervezése, (Szolnokon csoportonként, zárt rendezvény) 
Makón a szülőkkel közösen, versenyjátékok, tánc, mulatság 
Hagyományőrzés (11) 

óvodapedagógusok 

Hajtatás - csíráztatás óvodapedagógusok 

A nyári zárás idejének meghatározása és kihirdetése 15-ig. Intézményegység/ 
telephely-vezetők 

Szándék nyilatkozatok kiosztása az iskolába készülő gyermekek 
szüleinek, leadása. Szolnok 

óvodapedagógusok 

   

Nagyhétfő, március 1. óvodalelkész fogadása Makó óvodapedagógusok 

M
ár

ci
u
s 

Nemzeti ünnepi megemlékezés  óvodapedagógusok 

Víz világnapi játékok megszervezése. óvodapedagógusok 

Nyílt nap szervezése szülőknek mindhárom csoportban. Makó óvodapedagógusok 

Iskolai beiratkozás előkészítése, szándéknyilatkozatok összegyűjtése 
és leadása. Makó 

óvodapedagógusok, 
Intézményegység/ 
telephely-vezetők 

Óvodai és iskolai beíratás előkészítése óvodapedagógusok 

Vízhez szoktatás megszervezése Makó Ankesné Juhász Ilona 

   

Vízhez szoktatás Makó Ankesné Juhász Ilona 

Á
p
ri

li
s 

Rovarirtás, nagytakarítás megszervezése, lebonyolítása Szolnok Szkiba Tiborné 

 Könyvtár látogatás megszervezése a nagycsoportos korúaknak. óvodapedagógusok 

 Virágvasárnap óvodapedagógusok 

 Színházi műsor szervezése Makó óvodapedagógusok 

 Húsvét ( 17-18) óvodapedagógusok 

 Föld napja (22) óvodapedagógusok 

 Anyák napi köszöntő csoportonként Makó Április,27,28,29, óvodapedagógusok 

   

Anyák napi köszöntő/évzáró csoportonként Szolnok Május 2-7. óvodapedagógusok 

M
áj

u
s 

Szülői értekezlet minden csoportban Szolnok óvodapedagógusok 

Vízhez szoktatás Makó Ankesné Juhász Ilona 

Madarak, fák napja (05. 10. ). Kirándulás a töltés oldalba Makón 
/Nefag parkba Szolnokon 

óvodapedagógusok 

Szülői értekezlet minden csoportban ( 11.) Makó óvodapedagógusok 

Pünkösd  (06 ) óvodapedagógusok 
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Sportos családi nap (25.) Kihívás napján mozgásos program szervezése 
Makó 

Grúber Cintia 

 A szabadságolási terv elkészítése.  Intézményegység/ 
telephely-vezetők 

Gyermeknap, kirándulások szervezése. óvodapedagógusok 

Nagycsoportos óvodások ballagása. óvodapedagógusok 

Szakértői Bizottság vizsgálatának elkészítése a rászoruló gyermekek 
esetében (05. 30-ig).  

óvodapedagógusok 

   

Nevelési értekezlet. Szakmai nap, beszélgetés a Szent Tamás Óvoda és 
Általános Iskola szolnoki Óvodájában (06.11--e) 
Tanévzáró értekezlet, az éves munka értékelése 

intézményegység/ 
telephely-vezetők, 
óvodapedagógusok 

 

Nyári élet megtervezése, megszervezése. óvodapedagógusok 

Balesetvédelmi oktatás gyermekeknek óvodapedagógusok 

A szabadságok kiadása folyamatosan. Intézményegység/ 
telephely-vezetők Nyári szünet alatti munkálatok megszervezése. Makó 

Környezetvédelmi világnap óvodapedagógusok 

   

Takarítási szünet július utolsó 2 hétében. Makó Intézményegység/ 
telephely-vezetők 

Jú
li

u
s 

Rovarirtás, nagytakarítás megszervezése, lebonyolítása. Makón  

A karbantartási munkák elvégeztetése, ellenőrzése. Makó 

   

Nyári zárva tartás, takarítás, karbantartás, szabadságok kiadása 
Szolnok, Első hét Makón 

Intézményegység-
vezető 

A
u
g
u
sz

tu
s 

Szervezetfejlesztés: alkalmazotti kirándulás (25) Intézményegység/ 
telephely-vezetők Nevelőtestületi tanévnyitó értekezlet (26.) 

 A csoportok újjászervezése. 

A névsorok elkészítése. Intézményegység/ 
telephely-vezetők Az adatok frissítése (lakcím, telefonszám). 

Az egészségügyi ellátás megszervezése a védőnőkkel. Intézményegység/ 
telephely-vezetők A munkarend elkészítése az új nevelési évre. 

Az új nevelési év előkészítése Intézményegység/ 
telephely-vezetők, 
óvodapedagógusok 

Szülői értekezlet óvodapedagógusok 

   

 

 

5.3. Személyiség-és közösségfejlesztés, belső kapcsolatok, 
együttműködés, kommunikáció 

 

Az óvodapedagógusok alapvető feladatai 

 

Felelős, hatáskör: Óvodapedagógusok  

Határidő: 2021/2022-es nevelési év, az éves programok, feladatok időpontjai, illetve folyamatosan. 

 A munkaköri leírásban foglaltakkal összhangban lelkiismeretes szakmai tevékenység. A kiemelt 

feladatok megvalósítására való törekvés. Pontos adminisztráció. Minden dolgozó törekedjen arra, 
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hogy a gyermekek jól érezzék magukat az óvodában, biztonságban legyenek és megkapjanak 

mindent a fejlődésükhöz. Törekedjenek az egymás közötti hatékony információcserére, pozitív, 

keresztény erkölcsi értékrend alapú munkakapcsolatra. A felnőttek kommunikációjában is 

használjuk az „én” üzeneteket a hiteles példamutatás érdekében.  

 

 A csoport dokumentációinak vezetése 

 

Csoportnapló Heti tervezés-Szolnok, kétheti tervezés-Makó. Időszakoknak 

megfelelő rendszeres vezetés 

Éves terv elkészítése csoportonként szeptember 20-ig. 

Csoportnaplót számítógéppel vezetjük Makón, kinyomtatva, 

kézzel írottan Szolnokon. Makón kéthetente ki kell nyomtatni és 

befűzni az erre biztosított dossziéba. A kétheti tervet előre kell 

megtervezni a következő hétre és ki kell nyomtatni. Az ellenőrzés, 

vagy helyettesítés esetén mindig a következő hétre készen legyen. 

Egyforma naplót vezet minden csoport. 

Felvételi-

mulasztási napló 

Minden adattartalom pontosan, a lakcímkártya és egyéb 

dokumentumok alapján kitöltve, szeptember 20-ig. Hibát javítani 

csak hivatalosan lehet. Fontos a használati utasításnak megfelelő 

vezetés. Távozott gyermeknél csak az adattáblát húzzuk keresztbe, 

a sorszámnál kezdődően. 

étkezési ív Napi vezetés a jelenlevő gyermekekről. Megjegyzésben jelenítsük 

meg az érkezés vagy távozás időpontját. 

Egyéni fejlődési 

naplók 

Tartalma sorrendben: Anamnézis, Beilleszkedés tapasztalatai, 

Egyéni nyomon követési napló, Egyéni fejlesztési tervek, Szülői 

tájékoztatások, aláírások,(évente 2x Makón, 3x Szolnokon) Egyéb 

tartalmak: 2 db emberrajz évente, Szakvélemények, egyéb, az 

óvodapedagógus által szükségszerű dokumentumok. 

Egyéni 

fejlődések 

mérési 

összesítője 

Félévente töltjük ki. A mérési eredményeket a csoportnaplóban 

rögzítjük. Az év végi beszámolóban elemezzük az eredményeket, 

levonjuk a következtetéseket, erre alapozva további fejlesztéseket 

javaslunk. 

Hiányzások 

füzete 

Egy oldalon egy gyermek. Havonta 3 napot igazolhat a szülő. 

Hosszabb hiányzás esetén külön kérelem szükséges. Az orvosi 

igazoláson legyen rajta a pontos időszak. Az orvosi igazolásokat 

gyűjtjük. Nevelés nélküli munkanapon, iskolai szünetben a 

hiányzást óvoda által igazoltnak vesszük. 

Szülői 

nyilatkozatok 

Fényképezésről, Házirend átvételéről, megismeréséről, 

kutyaterápiára való engedélyről, gyermeket hordó személyről, stb. 

 

 

 A munkaközösség vezetővel szembeni általános elvárás: 

   Személyes bekapcsolódás és aktív szerepvállalás az intézményi célok elérése érdekében. 

         Törekvés a munkaközösségi tagok szakmai igényességének elérésére. 

         Munkaközösségi feladatok koordinálása, feladatok megosztása a munkaközösség     tagjaival; 

Szakmai elkötelezettség, felkészültség 

 A munkaközösségi tagokkal szembeni általános elvárás: 

         Hatékony feladatvállalás a munkaközösségben; felkészülés, pontos és precíz feladatellátás. 

Szakmai információáramlás, belső tudásmegosztás, biztosítása a közvetlen munkatársak és a 

munkaközösség között 
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Pedagógiai munkát segítők alapvető feladatai 

Felelős, hatáskör: Dajkák, Pedagógiai Asszisztens; 

Határidő: 2021/2022-es nevelési év 

 Fontos, hogy a munkaköri leírással összhangban, a gyermekeket nagy szeretettel, megértéssel 

vegyék körül. Gondozzák, segítsék őket úgy, hogy mindemellett biztosítsák önállóságuk 

fejlődését. Tartsák rendben, tisztán az épületet, figyelve arra, hogy semmiféle balesetveszély, 

higiéniai veszély ne fenyegesse sem a gyerekeket, sem a felnőtteket. Törekedjenek az egymás 

közötti hatékony információcserére, pozitív, keresztény erkölcsi értékrend alapú 

munkakapcsolatra, az óvodapedagógus munkájának segítésére. A felnőttek kommunikációjában 

is használjuk az „én” üzeneteket a hiteles példamutatás érdekében. 

 Járványhelyzetben: Gyermekek átvétele a kapuban, hőmérés, kézfertőtlenítés után bekísérése, 

átöltöztetése a Covid miatt szükség szerint 

 

 

Az alkalmazottak közötti kommunikáció formái: szóban, öltözőben a faliújságon, telefonos 

elérhetőség, zárt alkalmazotti Facebook csoport, e-mail üzenetek küldése. 

 

 

Az Óvodai Intézményegység-vezető, telephely-vezető éves feladatterve 

 

Felelős, hatáskör: Szkiba Tiborné, Ankesné Juhász Ilona 

Határidő: 2021/2022-es nevelési év, jogszabályban, fenntartói utasításban rögzített időpontok 

 Rendszeresen 

ismétlődő feladatok 

Időszakos feladatok Alkalmi, váratlan feladatok 

T
a
n

ü
g
y
ig

a
zg

a
tá

s 

Felvételi-mulasztási 

naplók, egyéni fejlődési 

naplók, csoportnaplók 

ellenőrzése 

Helyettesítések 

beosztása, ellenőrzése 

Gyermekvédelem 

Étkezési kedvezmények 

nyomon követése. 

Statisztikai adatok 

nyilvántartása, 

iratkezelés 

KIR rendszer óvodai 

vezetése 

E-mail, levelezés, 

iktatás 

Felvételi-előjegyzési napló 

vezetése 

Gyerekfelvétel Beiskolázás 

Gyermekek távozása az 

óvodából 

Adatszolgáltatás a városi 

önkormányzatnak 

Októberi statisztika 

készítése 

Jogszabály szerinti 

adatszolgáltatás 

Törzskönyv vezetése 

SZMSZ, PP, HÁZIREND 

Rendszeres óvodába járás 

koordinálása, ellenőrzés 

Szakértői vizsgálat kérése 

(Nevelési Tanácsadó) 

Gyermekek távozása az 

óvodából jelzés nélkül, 

gyermekek keresése. 

Adatszolgáltatás egyéb 

szervezeteknek (pl.: 

rendőrség) 

Tanügyigazgatási 

ellenőrzések készületei 
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P
ed

a
g
ó
g
ia

 
Csoportok 

tevékenységének 

ellenőrzése – értékelés  

Értekezletek 

Munkacsoportok 

munkájának 

megbeszélése, 

ellenőrzése, beszámolók 

kérése 

Óvodapedagógusi 

tevékenység csoportban 

Gyermekvédelmi 

koordinátori feladatok 

Nevelési értekezletek 

előkészítése Éves 

munkaterv elkészítése –

értékelése, Önértékelési 

feladatok irányítása 

Beszámolók elkészítése 

Vezetői ellenőrzési terv 

Kapcsolattartás 

Fenntartóval, 

munkáltatóval, 

egyházakkal, SZMK-val, 

iskolával, egyéb 

szervezetekkel, 

partnerekkel 

Szakmai továbbképzések 

figyelemmel kísérése (120 

ó), Továbbképzési terv 

készítése 

Tanfelügyeleti látogatás 

feladatai, Konferenciákon, 

értekezleteken, városi 

rendezvényeken, való 

részvétel. Nem tervezett, 

váratlan események 

szervezése.  

Szakmai bemutatók 

szervezése, lebonyolítása. 

Gyámügyi együttműködés 

Panaszok kivizsgálása. 

Ünnepek, események 

előkészítése 

Szociális hátrányok enyhítése, 

adományok kezelése, 

koordinálása, kiosztása,  

G
a
zd

á
lk

o
d

á
s 

Bizonylatok, számlák 

ellenőrzése, 

elszámolása 

Utazási költség 

Gyermekétkezés 

nyilvántartása, 

összesítése 

Távolmaradások 

Szabadság 

nyilvántartása, 

összesítése 

Melegítő-tálaló konyha 

ellenőrzése, 

dokumentumok 

biztosítása 

Részvétel a költségvetési 

igény elkészítésénél 

Leltározás a 

leltárfelelőssel. 

Selejtezés bizottsággal, 

jegyzőkönyv vezetése 

Eszközbeszerzések 

Takarító-irodaszerek 

igénylése 

Karbantartások, javítások 

megszervezése speciális 

szakemberekkel (pl. 

gázszerelő) 

Elnyert pályázatok 

koordinálása, elszámolása, a 

pályázatért 

felelősök munkájának 

koordinálása, 

ellenőrzése 

Közösségformálás – 

ünnepségek reprezentációs 

feladatai, utazások szervezése 

Meghibásodások korrigálása, 

szakember  megkeresése, 

biztosítása 

Eszközbeszerzések 

Ellenőrzésekre való 

előkészület 

Felújítások szervezése, 

elszámolása 

M
u

n
k

a
ü

g
y
i 

fe
la

d
a
to

k
 

Jelenléti ívek 

ellenőrzése, aláírása 

Munkaidő 

kihasználásának 

ellenőrzése 

Munkaidő nyilvántartás 

ellenőrzése, vezetése 

Eü. könyvek ellenőrzése. 

Munkarend kialakítása 

Munka-, tűz- és 

balesetvédelmi 

oktatás szervezésével 

kapcsolatos feladatok 

Munkaszerződések 

ellenőrzése 

Munkaköri leírások 

készítése 

Helyettesítések 

megszervezése 

Önkéntesek, IKSZ-ra 

jelentkezők, gyakornokok 

dokumentumainak rendezése, 

ellenőrzése. 

Távozó, érkező dolgozók 

dokumentációjának 

rendezése, közvetítése a 

gazdasági osztály, 

intézményvezetés részére. 
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6. SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉG 
 

Óvoda –Iskola átmenetet segítő munkacsoport 

Vezetője: Lengyel Zsuzsanna 

A munkaközösség tagjai: Balogh Jánosné, Varró Anna Erika, Cserven Éva, Szkiba Tiborné, Ankesné 

Juhász Ilona 

Fő cél: Az iskolaérettség elérésének elősegítése, fejlesztő tevékenységek, tanítónővel, 

gyógypedagógussal, pszichológussal, logopédussal, egyéb szakpedagógussal, szociális munkással való 

együttműködés, a pedagógiai munka minőségi színvonalának emelése.  

Kiemelt feladat: A nagycsoportos korú gyermekek képességeinek fejlesztése, az iskolai élet 

megkezdéséhez szükséges fejlettség segítése.                                     

A munkaközösség tagjai a munkaközösség által kidolgozott és elfogadott egységes munkaterv szerint, 

egymást segítve végzik nevelő munkájukat. Önállóan tervezik-szervezik programjaikat, megbeszélésük 

témáit a központi és a helyi célok ismeretében:     

 segítik a Pedagógiai Program megvalósítását; 

 javítják, koordinálják az intézményben folyó nevelő-oktató munka színvonalát, minőségét; 

 javaslatot adnak a költségvetésben rendelkezésre álló szakmai előirányzatok felhasználására; 

 támogatják, fejlesztik a munkatársi közösséget; 

 fejlesztik a nevelés- oktatás tartalmát, fejlesztik a módszertani eljárásokat; 

 szakmai tevékenységükkel, belső tudásmegosztással, szakirodalmi anyagok gyűjtésével 

hozzájárulnak a gyermekek szociális hátrányainak kompenzálásához, a fejlesztő tevékenység 

minőségének emeléséhez; 

 kialakítják az egységes követelményrendszert, felmérik és értékelik az óvodás gyermekek 

ismeretszintjét; 

 félévkor és a nevelési év végén beszámolnak tevékenységükről, 

 folyamatosan kapcsolatban vannak az óvodavezetővel, véleményükkel, javaslatukkal részt 

vesznek a döntések előkészítésében  

 

Működési rend: 

A munkaközösség tagjai negyedévente, illetve szükség szerint tartanak megbeszélést, ahol a 

munkatervükben meghatározott feladatok előkészítését, megvalósítását és a megvalósítás tapasztalatait 

egyeztetik. (Munkatervük mellékelve) 

 

Önértékelési munkacsoport (Belső ellenőrzési csoport, BECS) 

 

Vezetője: Szkiba Tiborné 

 

A munkacsoport tagjai: Lengyel Zsuzsanna, Balogh Jánosné, Ankesné Juhász Ilona 

Fő cél: az intézményi önértékelés koordinálása, egymás munkájának segítése. 

Az önértékelési csoport feladatai: 

 Belső tudásmegosztás. Egymás munkájának megismerése, hospitálások szervezése. 
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 Önállóan, vagy továbbképzésen szerzett ismereteink, szakmai anyagok egymással való 

megosztása. 

 Adatgyűjtések szervezése, kérdőívek (szülők, partnerek, munkatársak) kiosztása, összesítése. 

 Adminisztráció, mérési eredmények rögzítése. 

 Az Óvodai Önértékelési Kézikönyvben és az Éves önértékelési programban előírt feltételek 

szerint meghatározzák az adott nevelési évben előírt önértékelési feladatokat, tájékoztatást adnak, 

segítenek az önértékelést végző pedagógusnak a feladatok végrehajtásában, adatgyűjtésben, 

online felületre való feltöltésben. 

 

Működési rend: 

A munkaközösség tagjai évente kétszer, illetve szükség szerint tartanak megbeszélést, ahol a 

munkatervükben meghatározott feladatok előkészítését, megvalósítását és a megvalósítás tapasztalatait 

egyeztetik. (Munkatervük mellékelve) 

 

 

 

 

7. TOVÁBBKÉPZÉSEK TERVEZÉSE 

 

Résztvevők Téma Időpont, helyszín 

Szkiba Tiborné, 

Varró Anna Erika 

óvodapedagógusok 

Elsősegélynyújtás az óvodában. 

Mit tegyen az óvodapedagógus és a 

dajka, ha baj van? 

2021.11.15. Katolikus 

Pedagógiai Intézet, Budapest 

Városligeti fasor 42, 1068 

Szolnoki és makói 

óvodapedagógusok 

Nevelőtestületi szakmai nap: Belső 

tudásmegosztás: Mozgáskotta 

program bemutatása. (Előadó: 

Balog Jánosné, Szkiba 

Tiborné=óvoda-iskola 

munkaközösség tagjai)) 

2022. január 21 (péntek) 

Szolnoki óvodai telephely 

 

8. EGYÉNI MEGBÍZATÁSOK 
 

Szolnok 

Terület Felelős (Időszak: 2021/2022. nevelési év) 

Tűz és balesetvédelem Tiszapark Kft. 

Tűzriadó gyakorlat Szkiba Tiborné, Fózerné Tánczos Katalin 

Gyermekétkeztetés dokumentációjának 

vezetése 

Balog Jánosné, Kun Erzsébet 

Zöld jeles napok Lengyel Zsuzsanna,  

Elsősegélynyújtás Fazekas Józsefné, Varró Anna Erika 

Egészségügyi kiskönyvek, Facebook oldal Kun Erzsébet, Szkiba Tiborné  

Faliújság (bejárati ajtónál) Fózerné Tánczos Katalin  

Tisztítószer raktár Szkiba Tiborné, Csőkéné Kocsis Irén 
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Makó 

Terület Felelős (Időszak: 2021/2022. nevelési év) 

Tűz és balesetvédelem Dénes Márta (munkavédelem Tisza Park 

KFT.) Tóth József… (tűzvédelem)……. 

Elsősegélynyújtás Ankesné Juhász Ilona Szilágyiné Tamás 

Nóra 

Rendezvényszervező, könyvterjesztő Mágori Anikó 

Rendezvényszervező, faliújság felelős könyv 

terjesztő 

Galambné Kabók Orsolya 

Újságterjesztő, rendezvényszervező Szilágyiné Tamás Nóra 

Ünnepség-és rendezvényfelelős, könyvtár- 

szertárfelelős, dráma pedagógus 

Nagyné Molnár Julianna 

Intézményegység, makói telephely- vezető, 

gyermekvédelmi felelős, fejlesztő pedagógus, 

rendezvényszervező, Facebook oldal 

szerkesztője 

Ankesné Juhász Ilona 

Dekorálásért felelős, rendezvényszervező Grúber Cintia 

 

 

 

9. ELLENŐRZÉSI TERV 
 

9.1. PEDAGÓGIAI CÉLKITŰZÉSEK ÉS FELADATOK MEGVALÓSULÁSÁT 
SZOLGÁLÓ MÉRÉS-ÉRTÉKELÉS 

 

Terület Érintettek 

köre 

Módszer,  

eszköz 

Határidő Hatáskör, 

felelős 

Elvárt eredmény 

 A működés feltételei – eszköz, felszerelés: 

Tárgyi 

környezet 

Alkalmazottak Leltár 

vezetése 

2021.12.31. óvodai 

intézmény- 

egység- 

-vezető 

Pontos leltári 

feljegyzés 

Gyermekek fejlettségi állapotmérése: 

Képességek

, 

szokások, 

családi 

körülmény 

Újonnan 

beiratkozó 

gyermekek 

Anamnézis 

 

Beiratko

zás-kor 

óvodapedag

ógusok 

Tájékozódás  

bemeneti állapotról 

Anamnézis az egyéni 

fejlődési naplóba 

Képességek 

szerinti 

fejlettség 

Minden 

óvodás 

Folyamatos 

megfigyelés

, 

helyi mérő- 

eszköz 

2022. 

január 

31-ig, 

2022. 

Óvodapeda-

gógusok 

Adatokkal feltöltött 

fejlődési napló, mely a 

szülői 

beszélgetések alapja 
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június 

11-ig 

Logopédiai 

szűrés 

Minden 

óvodás, a 

kijelölt 

korosztályb

an 

Szakember 

szerint 

2021 

szept. 

Logopédus 

Makón 

Aigner Judit 

Logopédiai fejlesztő 

foglalkozás a rászoruló 

gyermekeknek 

Társas kap-

csolatok 

csoportok Szocio-

metria 

2022.jan. 

2022.má

j. 

Óvodapeda-

gógusok 

Csoportnaplóban rögzített 

szociometria 

Súly, 

magasság 

Minden 

óvodás 

mérleg 

magasság- 

mérő 

első 

félév, 

második 

félév 

Óvodapeda-

gógusok 

Gyermekvédelem 

egészségvédelem 

csoportnaplóban rögzített 

Pedagógusok önértékelése  

Önérté- 

kelés és 

feltöltése 

Szilágyiné 

Tamás Nóra 

Dokumentum 

elemzés, 

Tevékenység 

látogatás 

megfigyelés, 

ellenőrzés, 

kérdőív 

2022. 

május 31-

ig 

BECS 

munkacsoport 

vezető, 

Óvodai 

In.egys.-vez. 

Erősségek fejlesztendő 

területek 

Önfejlesztési terv 

Partneri elégedettség mérés 

Intézmény

-nyel való 

elégedett-

ség 

Szülők 

Partnerek 

(Iskola, 

CSAO, 

Gyejo, 

Védőnő,Szak

-szolgálat) 

Kérdőív 2022. máj. 

31. 

BECS 

 munka-

csoport 

Mikro-és makro környezeti 

vélemények. Összesített 

adatok. Intézményi 

erősségek, fejlesztendő 

területek 

 

Külső ellenőrzések, minősítések nem tervezettek. 
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9.2. AZ INTÉZMÉNYBEN FOLYÓ ELLENŐRZŐ ÉS ÉRTÉKELŐ 
TEVÉKENYSÉG 

 

Az ellenőrzés célja 

 Az ellenőrzött pedagógus pedagógiai felkészültségének, csoportban végzett munkájának 

ellenőrzése megfigyelési szempontok alapján. 

 A teljes óvodai életet magában foglaló tevékenységek rendszerében (amelyet a napirend és 

hetirend határoz meg), a gyermekekkel közvetlenül eltöltött időben szervezett foglalkozások 

(tevékenységek) megfigyelése. 

(Tevékenységlátogatási naplóban rögzítve) 

 A pedagógus mindennapi nevelőmunkáját megalapozó pedagógiai munka dokumentumainak 

vizsgálata. 

 Adminisztrációs dokumentumok pontos vezetése  

(Belső ellenőrzés, feljegyzés) 

 

Belső ellenőrzés szempontjai: 

 Dokumentumok belső adattartalmának megléte, vezetése, pontossága, szakmai összhangja az 

óvoda szabályozó dokumentumaival. 

Tevékenységlátogatási ellenőrzés szempontjai: 

 A szakmai munka értékelésének alapjai az intézményi elvárásokra alapozott önértékelési 

(teljesítményértékelési) és a külső szakmai ellenőrzés és értékelés, valamint az általános 

pedagógiai elvárásokra alapozott – a pedagógusok előmeneteli rendszeréhez kapcsolódó – 

nyilvános szempontok alapján történik. 

 

ELLENŐRZÉSI TERV 

Ellenőrzés, 

értékelés 

területei 

Szempont Időponto

k 

Ellenőrzést 

végzi 

Dokumentum 

Csoportnaplók 

megnyitása 

Pedagógiai 

tervkészítés 

Felvételi és 

mulasztási 

naplók 

adatainak 

egyeztetése 

A pedagógiai, 

nevelési terv 

tartalmazza 

a PP-ban 

megfogalmazott 

célokat, feladatokat 

korcsoporthoz 

viszonyítva 

2021 

szeptembe

r- 

november 

2022- 

március 

május 

óvodai 

intézmény 

egység/telep

hely- 

vezető 

Éves  

értékelés 2022, 

(Feljegyzés) 

A szakmai 

munkacsoportok 

működése 

Az éves munkaterv 

elkészítése, 

megvalósítása, 

éves értékelése 

2021.  

október 1-

től 

folyamato

san 2022 

augusztus 

31-ig 

óvodai 

intézmény 

egység- 

vezető 

Éves  

értékelés 2022 
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Beszoktatás 

tapasztalatai, 

társas 

kapcsolatok 

alakulása a 

csoportokban 

gyermekek 

beilleszkedése, 

társas kapcsolatok 

alakulása 

2021 

november 

30 

óvodai 

intézmény 

egység/telep

hely- 

vezető 

Szülői 

értekezlet/fogadóóra 

jegyzőkönyve/feljeg

yzése, Egyéni 

fejlődési napló, 

Éves értékelés 2022 

Délelőtti 

tevékenység 

látogatása. 

Látogatott 

óvodapedagógus

ok: Varró Anna 

Erika, Csurai 

Miklós Balázsné, 

Szilágyiné 

Tamás Nóra  

Csoportlátogatás

ok. 

Párhuzamosan 

végezhető, 

differenciált 

tevékenységek 

megvalósítása a 

pedagógus 

kompetenciák és a 

fenntartó által elvárt 

keresztény attitűd, 

megvalósításával. 

Kiemelt szempontok: 

érzelmek, 

én”üzenetek 

használata, a 

gyermekek 

szokásrendszere, 

szabálytartása, az 

Önértékelési útmutató 

indikátorai alapján 

2021. 

október- 

november; 

2022 

február- 

május 

óvodai 

intézmény 

egység/telep

hely- 

vezető 

Tevékenységlátogatá

si jegyzőkönyv, 

 

Ünnepélyek 

rendezvények 

látogatása 

Ünnepélyek 

rendezvények 

szervezettsége, 

hangulata 

Folyamato

san 

óvodai 

intézmény 

egység/telep

hely- 

vezető 

Éves  

értékelés 2022, 

 

Egyéni fejlődési 

napló vezetése 

fejlesztési terv 

 

Adatokkal feltöltött 

dokumentum, 

gyermeki munkák, 

mérések 

2022 

február, 

június 

óvodai 

intézmény 

egység- 

vezető 

Éves  

értékelés 2022, 

Egyéni fejlődési 

napló,  

Gyermekvédelmi 

koordinátor 

beszámolója az 

éves munkáról 

Beszámoló az 

éves munkáról 

2022. 

május 

vége 

óvodai 

intézmény 

egység- 

vezető 

Jelentések, 

gyermekvédelmi 

beszámoló 

Beszámoló a 

munkacsoportok 

munkájáról 

Terv, eredmény 

megvalósulása 

2022. 

június 11. 

óvodai 

intézménye

gység-

munkaközö

sség 

vezető 

Beszámoló 
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Csoportok 

egyéni fejlődési 

eredményeiről 

beszámoló 

Fejlődés statisztikai 

eredményei 

2022 

június 11. 

óvodai 

intézménye

gység- 

vezető 

Beszámoló 

Éves értékelés 2022 

(csoportnaplóban) 

 

 

 

10. AZ ÓVODA KAPCSOLATAI 
 

A család és az óvoda kapcsolata 

 

A szülők kéréseit, kezdeményezéseit, figyelembe vesszük, nyitottak vagyunk a szülői igényekre. 

Igyekszünk a kölcsönös bizalmon és megbecsülésen alapuló kapcsolatokat kialakítani, tovább erősíteni. 

Számítunk a szülők segítségére, együttműködésére. 

 

Makó 

 Együttműködés kiépítése az új szülőkkel, fenntartása a régebbiekkel. A nevelőpartneri viszony 

erősítése. Facebookon közzétett fényképekkel, nyílt napok szervezésével bepillantást nyerhetnek a 

szülők a mindennapi munkába. Újszerű (drámajátékos) szülői értekezletekkel, fogadóórák 

biztosításával lehetőséget kínálunk, hogy a szülőkkel együtt feldolgozhassuk a felmerülő problémákat. 

Szükség esetén nevelési tanácsokkal szolgálunk. 

Szülőkkel való közös programok, tevékenységek 

 Új gyermek beszoktatása 

 Ünnepi készülődés, ünnepségek (pl.karácsony előtt) 

 Szülői értekezletek 

 Fogadó órák 

 Egészségnap, sportnap / egészséges életmódra nevelés/ 

 Kirándulások 

 Anyák napja 

  Kérdőívek 

 Adventi gyertyagyújtás 

 Nyílt nap 

 Óvodai ballagás, évzáró 

 Családlátogatások 

.  

 Szülői közösség 

 

Tagjait a nevelési év első szülői értekezletén a szülők választják meg, csoportonként 2 fővel. Közülük 

egy elnököt jelölnek, aki képviseli érdekeiket az egyéb fórumokon. Az SZK tagjai segítségével bevonjuk 

a szülőket az óvodai rendezvények, kirándulások szervezésébe, szülői kérdőívek kitöltésébe. A Szülői 

közösség véleményezi azokat az intézményi dokumentumokat, amelyek az eredményes együttműködést 

segítik. 

 

A szülői közösség egyetértési jogot gyakorol: 
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 A jogszabályban meghatározott kérdésekben a Szervezeti és Működési Szabályzat 

elfogadásakor. 

 Az óvodai Házirend elfogadásakor. 

 A szülői szervezet véleményt nyilváníthat a nevelési-oktatási intézmény működésével 

kapcsolatos valamennyi kérdésben (pl. Pedagógiai program elfogadásánál). 

 A szülői közösség javaslattevő jogkörrel rendelkezik a nevelési-oktatási intézmény működésével 

kapcsolatos valamennyi kérdésben. 

 

Óvoda-iskola kapcsolata  

 

Kapcsolat Szolnokon a Szent Tamás Görögkatolikus Általános Iskolával, Makón a 

SZIGNUM-al 

 

Az óvodából az iskolába való zavartalan átmenet megkívánja a két intézmény nevelőmunkájának 

összehangolását, az együttműködést. Ennek érdekében a kölcsönös nyitottságra, egymás munkájának 

megbecsülésére törekszünk. 

A kölcsönös érdeklődés hozzájárul egymás nevelési céljainak, elképzeléseinek megismeréséhez, 

megértéséhez. 

 

Együttműködésünk formái: 

 Szakmai kapcsolatok folyamatos fenntartása 

 A leendő elsős tanítónők rendszeres, játékos fejlesztő foglalkozása az iskolába készülő 

gyermekeknek (Szolnok)  

 Leendő első osztályos gyerekek látogatása az iskolában (nyílt napok, rendezvények)Makó 

 Tanítók foglalkozás látogatása az óvodában (Szolnok) 

 Óvodapedagógusok óralátogatása alsó tagozaton. (Szolnok) Makó SZIGNUM 

 Gyógypedagógiai fejlesztés (Szolnok) 

 Szakszolgálat  Csivitelő foglalkozás- Makó élménypedagógia nagycsoportosoknak 

 Szakszolgálat  Mocorgó foglalkozás- Pszichológus kis csoportos és egyéni foglalkozása 

 Szakszolgálat-logopédiai foglalkozás nagyoknak, beszéd indítás kicsiknek 

 Ovi-foci az iskola tornatermében edző-testnevelő tanár segítségével. (Szolnok) 

 Óvodásaink beilleszkedésének és tanulmányi előmenetelének figyelemmel kísérése, 

utánkövetés. Makón is 

 Ünnepeken való kölcsönös részvétel. 

 Játékos angol nyelvtanulás. (Makó) SZIGNUM Iskola angol foglalkozások nagyoknak 

 

Óvoda-fenntartó kapcsolata 

 

A Hajdúdorogi Főegyházmegye intézményeként részt veszünk a Görögkatolikus Egyház életében, 

szoros kapcsolatot tartunk az óvoda fenntartójával. A dolgozók több alkalommal részt vesznek 

görögkatolikus szertartásokon, ünnepségeken, lelkigyakorlatokon. A helyi görögkatolikus parochus 

atya, az iskolalelkész/óvodalelkész hetente tartanak hittanfoglalkozásokat óvodásainknak.  

Az Egyházmegye Oktatási Osztályának munkatársai alkalomszerű látogatásai az óvodákban. 

Az Egyházmegye oktatással kapcsolatos konferenciáin való részvétel. Kapcsolattartás telefonon, e-

mailben az oktatási referenssel és munkatársaival. 
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Az Érsek-Metropolita Atya évente többször látogatást tesz intézményünkben.(Adventi gyertyagyújtás, 

Tisza szentelése stb -Szolnok) 

 

Egyéb kapcsolatok: 

 Katolikus Pedagógiai és Továbbképzési Intézet (KAPI) 

 

Folyamatosan tartjuk a kapcsolatot szakmai fejlődésünk, ismereteink mélyítése, megújítása érdekében. 

Kihasználjuk a képzési-, továbbképzési lehetőségeket, alkotó módon beépítjük pedagógiai munkánkba 

a szakmai ajánlásokat, segédanyagokat. Ebben a nevelési évben, tervek szerint, 2021 őszén 

elsősegélynyújtással kapcsolatos továbbképzésen veszünk részt. 

 

 Megyei Pedagógiai Szakszolgálat és tagintézményei 

 

A Szolnoki Tagintézmény- Nevelési Tanácsadó vizsgálja a beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézséggel küzdő gyermekek, illetve az ilyen jeleket mutató gyermekeket, valamint dönt annak 

kérdésében, hogy a felterjesztett gyermek megkezdheti-e iskolai tanulmányait. E mellett részt veszünk a 

Szolnoki Tagintézmény által szervezett fórumaikon, szakmai műhelymunkákban, továbbképzéseken, 

hogy speciális ismereteinket mélyítsük, fejlesztő munkánkat tudatosabban, célirányosabban végezzük. 

 

Makó Nevelési Tanácsadó vizsgálja a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

gyermekek, illetve az ilyen jeleket mutató gyermekeket. A tanköteles korú gyermekek óvodában 

maradásáról is dönt.  

Szakszolgálat Csivitelő foglalkozás- Makó élménypedagógia nagycsoportosoknak 

Szakszolgálat Mocorgó foglalkozás- Pszichológus kis csoportos és egyéni foglalkozása 

Szakszolgálat-logopédiai foglalkozás nagyoknak, beszédindítás kicsiknek 

 

 Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat 
 

A helyi gyermekjóléti szolgálattal szoros együttműködésben próbálunk segíteni a hátrányos helyzetű 

gyermekek életkörülményeinek javulásában a jelzőrendszer működtetésével, közös 

családlátogatásokkal, esetmegbeszéléseken való részvétellel. 

Makón évente 3 esetmegbeszélő konferencia  van. Kunszabó Henrietta segíti a munkánkat. 

 

 Egészségügyi ellátórendszer szakemberei 

Szolnok: Óvodaorvos: Dr. Nemes Katalin, Védőnő: Bunkóczi Rita, Fogászat: Dr. Kovács Éva Az éves 

szűrővizsgálatokon rendszeresen részt vesznek gyermekeink. 

Makó: Szalkanovics Bernadett óvodaorvos Védőnő: Monek Eszter,  Fogorvos: Pápay Titanilla  

 Ökumenikus Segélyszervezet, Családok Átmeneti Otthona (CSAO) (Szolnok) 

Folyamatos, rendszeres együttműködés keretében, óvodánk férőhelyet biztosít az otthonba érkező 

gyermekeknek. A CSAO segítségével különböző tárgyi eszközöket tudunk biztosítani hátrányos, nehéz 

sorsú óvodásainknak. 

 

 Bölcsőde (Szolnok) 
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Szomszédos intézményként kölcsönösen részt veszünk egymás programjain. Bölcsődei honlapon 

tájékoztathatjuk a leendő óvodások szüleit óvodánkról, pedagógiai programjáról, működésünkről. 

Makón a bölcsődékkel való kapcsolattartás hiányos. Kiteszik a beiratkozás előtti plakátjainkat, de sem 

ők nem jönnek sem minket nem hívnak a nyílt napokra. 

Egyéb szervezetek: 

Szervezet megnevezése Az együttműködés tartalma 

Szolnok:  

Szolnok Város Önkormányzata Integrációs Bizottságban, pályázatokban, 

esélyegyenlőségi programokban való együttműködés. 

Adventi gyertyagyújtás a főtéren. Egyéb 

ünnepségeken fellépés gyermekműsorral. 

Római Katolikus Plébánia  Templomlátogatás, adományok 

3.sz Gondozási Központ Közös karácsonyi ünnepség, idősek meseolvasása 

óvodásoknak 

Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár 

 

Könyvtári kulturális programokon való részvétel, 

kiállítások, bábműsorok, foglalkozások 

Szolnoki Televízió, Új Néplap, 

Szolnoki Napló, Média  

Híradások programjainkról, televíziós interjúk 

Kőrös Étterem  Ételszállítás 

Újvárosi Fejlesztési Iroda Hírdetések Újvárosban, adományok kiosztása 

Makó: 

József Attila könyvtár foglalkozások szervezése, kiállítások, 

köznyezetvédelmi programok szervezése 

Hagymatikum tanuszoda vízhez szoktatás  

Happytej Iskolatej biztosítása óvodásoknak is 

Szent István Római Katolikus 

plébánia 

római katolikus hittan fakultatív szervezése 

Katolikus Káritasz adomány osztása 

Eurest kft. Étkeztetésért felelős 

Védőnői Szolgálat Rendszeres vizsgálat –fejtetvesség esetén. Státusz 

vizsgálatok 

Makói Városi Televízió, Rádió 7 

Makói Mozaik újság 

Híradások a rendezvényinkről és programjainkról. 

Plakát megjelenése a beíratásról, nyílt napokról 

Pedagógiai Szakszolgálat Csivitelő program, Mocorgó program, vizsgálatok 

 

11. EGYÉB FOGLALKOZÁSOK, INGYENES SZOLGÁLTATÁSOK 

Szolnok 

Megnevezés Vezeti Hetente 

Hitoktatás minden csoportban Szkiba Tibor lelki igazgató, 

parochus 

1-1 alkalom 

Vizuális, kézműves 

foglalkozások 

Óvodapedagógusok 3-5 alkalom 

reggelente 

Suli-torna (Ovi-foci) 5-7 

éveseknek 

Némedi Tivadar edző-

testnevelő 

1 alkalom (Szerdánként 

09:55-10:40) 
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Kutyaterápiás foglalkozás 

5-7 fős mikrocsoportokban 

Flasch Péterné 

szociálpedagógus,  

terápiás kutyafelvezető 

1 alkalom 

(Hétfőnként 

08:00-09:00) 

Mozgáskotta foglalkozás 

középső-nagycsoportban 

Balogh Jánosné 1 alkalom 

Logopédiai fejlesztés Benedek Péterné logopédus 1 alkalom (Keddenként 

08:00-12:00) 

Iskolaelőkészítő/fejlesztő 

foglalkozások  

Berki Lili szociális dolgozó 1 alkalom /2 hetente 

Makó 

Angol ovi Nyúl Patrícia Heti 1 alkalom Csütörtök 

16 óra 15- 17 óráig  

Mocorgó program  Zámbó Ágnes Pszichológus Heti egy alkalom kedd 

10-fél 12-ig 

Csivitelő program Fekete Irén, Kollár Edda Hétfő fél 11-től fél 12-ig 

Logopédia Kissné Takács Emese Szerda 8-tól 11-ig több 

csoportban 

Görögkatolikus Hitoktatás Biró István Heti egy alkalom Szerda 

fél 11-től fél 12-ig 

Vízhez szoktatás ( fizetős) Kander László Heti egy alkalom 

Csütörtök 10-től  ¾ 11-ig 

Drámajáték a csoportban Nagyné Molnár Julianna 

drámapedagógus 

Hetente többször 

Fejlesztő foglalkozások a 

csoportban 

Ankesné Juhász Ilona 

fejlesztő pedagógusok 

Hetente többször 

Római Katolikus Hitoktatás  Cseh Gábor Heti egy alkalom Hétfő 

15-óra 30-tól 16 óráig 
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12. SZÜLŐI VÉLEMÉNYEK 

A 2021-2022. NEVELÉSI ÉV MUNKATERVÉRŐL 
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Szent Tamás Görögkatolikus Óvoda  

és Általános Iskola 

Óvodai Intézményegység 

5000 Szolnok 

Temető u. 13. 

 

 

                                                  JEGYZŐKÖNYV 

                                                              Készült: 

 

Időpont: 2021.08.27. 

 

Esemény: Nevelőtestületi értekezlet 

 

Téma: Munkaterv elfogadása 

       1.Az óvodai intézményegység-vezető felolvassa az előzetesen egyeztetett 

munkatervet. 

2.Hozzászólások: 

 

 

 

 

 

3.Aztán javasolja a kézfeltartással elfogadást jelző, nyílt szavazási módot. 

A jelenlevők, 7 fő Szolnokon, 6 fő Makón elfogadja a szavazási módot. 

4. Az intézményegység-vezető kéri, hogy szavazzanak, aki elfogadja, kezét feltartva 

jelezze! 

5.A jelenlévők ……%-a,…… fő kezét felemelve jelezte az elfogadás tényét. 

 

Jelen vannak: 

 

 

 

 

 

Jegyzőkönyvvezető: Lengyel Zsuzsanna 

 

Hitelesítő: 

 

 

 

Határozat: 
……………….ikt. sz. határozatával a Szent Tamás Görögkatolikus Óvoda és Iskola óvodai 

intézményegységének nevelőtestülete nyílt szavazással, …..igen szavazattal a 2021-2022. nevelési év 

Munkatervét elfogadta. 
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Mellékletek 
Melléklet 1. 

 

 
 

 

 

Óvoda- Iskola átmenetet segítő munkaközösség 

 

Munkaterve 

 

2021/2022 nevelési év 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szolnok, 2021. 09. 10.     

 

Készítette: Lengyel Zsuzsanna 
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Óvoda-iskola átmenet segítő munkaközösség: 

Fő cél: A gyermekek óvodából iskolába való átmenetének segítése. Az iskolaérettség elérésének 

elősegítése, fejlesztő tevékenységek, tanítónővel, gyógypedagógussal, logopédussal való 

együttműködés, a pedagógiai munka minőségi színvonalának emelése.  

 tanulási nehézségek csökkentése 

 beilleszkedési problémák megelőzése 

 képességek, készségek fejlesztése 

 

Kiemelt feladat: A nagycsoportos korú gyermekek képességeinek fejlesztése, az iskolai élet 

megkezdéséhez szükséges fejlettség elérésének segítése.                                     

 Az óvoda és iskola közötti átmenet problémáinak, nehézségeinek, okainak, megoldási módjainak 

feltárása. 

 Az óvodai-iskolai munkaközösség munkájának összehangolása a közös cél érdekében 

 Az előző év jó gyakorlatának fenntartása. 

 Közös programokkal a gyermekek leendő új környezetének megismerése a beilleszkedés segítése 

érdekében. 

 Együttműködés az egészségügyi, gyermekvédelmi, gyermekjóléti szervezetekkel, szülőkkel. 

 A Pedagógiai Program megvalósításának segítése 

 .Javítani, koordinálni az intézményben folyó nevelő-oktató munka színvonalát, minőségét;  

 Javaslatok ismertetése a költségvetésben rendelkezésre álló szakmai előirányzatok felhasználására;  

 A munkatársi közösség jó szervezeti légkörének segítése 

 A nevelés- oktatás tartalmának  fejlesztése, a módszertani eljárások megismerése. 

 Szakmai tevékenységgel, belső tudásmegosztással, szakirodalmi anyagok gyűjtésével hozzájárulni a 

gyermekek szociális hátrányainak kompenzálásához, a fejlesztő tevékenység minőségének 

emeléséhez; 

 Egységes követelményrendszer működtetése. 

 Félévkor és a nevelési év végén beszámoló tevékenységükről, 

 Folyamatosan kapcsolattartás az óvodavezetővel, vélemények, javaslatokmegfogalmazása  

 

Működési rend: 

A munkaközösség tagjai negyedévente, illetve szükség szerint tartanak megbeszélést, ahol a 

munkatervükben meghatározott feladatok előkészítését, megvalósítását és a megvalósítás tapasztalatait 

egyeztetik. 

Munkaközösség tagjai: 

1. Cserven Éva 

2. Balog Jánosné 

3. Varró Anna Erika 

4. Szkiba Tiborné 

5. Ankesné Juhász Ilona 
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6. Munkaközösség vezető: Lengyel Zsuzsanna 

Minőségfejlesztési alapelvek: 

 A gyermekek óvodai és iskolai sikeressége az intézmény sikerességének a záloga. 

 Szakmai ismeretek folyamatos bővítése, újítása, módszertani kultúra fejlődése. 

 A gyermekek fejlődésének támogatása, iskolaérettségének megalapozása. 

 Partnerközpontú működés további erősítése. 

 

Sikerkritériumok: 

 A gyermekek szeretnek óvodába, iskolába járni. 

 A gyermekek sikerélményhez jutnak, sikerélményük fokozódik. 

 A HH és HHH gyermekek szociokulturális hátrányainak csökkentése, kompenzálása. 

 Folyamatos párbeszéd alakul ki a partnerek között. 

 A gyermekek iskolába való továbblépése biztosítottá válik. 

 Innovatív nevelőtestület az iskolai nevelőtestülettel összhangban. 
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Feladat-ütemterv 

 

Időszak Tevékenység Felelős 

S
ze

p
te

m
b

er
 

Tanévnyitó értekezlet- éves feladatok, alapelvek ismertetése. Intézményegység- 
vezető 

A kiscsoportosok, és más intézményből érkezett gyermekek 
beszoktatása. 

Óvodapedagógusok 

Projektmódszer elemeinek használata a nevelési, fejlesztési 
gyakorlatban. 

Óvodapedagógusok 

Mozgáskotta foglalkozások beindítása középső- és 
nagycsoportban. 

Balog Jánosné,  

Kutyaterápiás foglalkozások beindítása minden csoportban. Flasch Péterné 

A Suli-torna foglalkozások beindítása. (szerdánként 10-től) Némedi Tivadar 

Ovi-zsaru foglalkozások bevezetése, folyamatos 
megvalósítása. 

Szkiba Tiborné. 

Ismerkedés a  logopédussal, szociális dolgozóval. 
Egyéni iskolaelőkészítő foglalkozások beindítása. 

Óvodapedagógusok 
Benedekné Katalin, 
Berki Lili 

   

O
k

tó
b

er
 

Egyéni fejlődési napló elkészítése minden csoportban Óvodapedagógusok 

Leendő elsős tanítónővel, gyógypedagógussal való folyamatos 
konzultáció. 

Óvodapedagógusok 

Részvétel az iskolai Csibeavatón. Intézményegység- 
vezető 

Suli- torna folytatása heti rendszerességgel. Óvodapedagógusok 
Némedi Tivadar 

Vizuális művészeti nevelés alkalmazása naponta minden 
csoportban. 

Óvodapedagógusok 

Kutyaterápiás fejlesztő foglalkozások hetente, 4-5 fős 
mikrocsoportokban minden óvodásnak 

Flasch Péterné 

   

N
o
v

em

b
er

 

Volt óvodásaink meglátogatása az első osztályokban. Óvodapedagógusok, 
elsős tanító néni 

Közös tevékenység, játék az első osztályosokkal az iskolai 
játszótéren. 

Óvodapedagógusok 

Kutyaterápiás foglalkozások minden óvodásnak heti 
rendszerességgel. 

Flasch Péterné 

Látogatások az iskolai sószobában. Óvodapedagógusok 

Szülői értekezlet a nagycsoportosoknak (iskolaérettség 
kritériumainak ismertetése) 

Óvodapedagógusok 

Ovi-foci foglalkozások a nagycsoportosoknak hetente. Óvodapedagógusok, 
Némedi Tivadar 

Logopédiai, illetve iskola előkészítő foglalkozások folytatása 
heti rendszerességgel. 

Logopédus, 
gyógypedagógus 
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Időszak Tevékenység Felelős 
D

ec
em

b
er

 
Mikulás napi meseműsor az óvodapedagógusok 

előadásában, az első osztályosok meghívása a 
programra. 

Óvodapedagógusok 

Közös Adventi Városi műsor előadása a Kossuth téren a 

szülők, családtagokkal 

Óvodapedagógusok 

Kézműves foglalkozások, karácsonyi díszek 

barkácsolása a szülőkkel együtt. 

 

Óvodapedagógusok 

Mézeskalácssütés - közös program a szülőkkel 
 

Óvodapedagógusok 

Újvárosi Karácsony- Az iskolásokkal közös karácsonyi 

műsor adása a városrész lakóinak, a római katolikus 

templom előtt 

Óvodapedagógusok 

Karácsony az óvodában: csoportok ünnepi műsora 
 

Óvodapedagógusok 

   

J
a

n
u

á
r 

Az egyéni fejlettségi vizsgálatok lezárása, az 

eredmények ismertetése a szülőkkel. 

Óvodapedagógusok 

Az első osztályos tanítók tapasztalatainak 

megbeszélése, a lemaradások, fejlesztendő területek 
megvitatása 

Óvodapedagógusok, 
elsős tanító nénik 

Foglalkozás/tevékenységek látogatása az óvodavezető, 

intézményvezető, tanítónő, óvodapedagógusok által. 

Óvodapedagógusok, 
intézményegység- 
vezető 

A Tisza megszentelése az iskola tanulói, nevelői és az 

óvoda dolgozóival 

Óvodapedagógusok, 
intézm. egys.-vezető 

Javaslatok a 2020. év költségvetéséhez Munkaközösség- 
vezető 

Hócsata, hóemberépítés az elsősökkel együtt Óvodapedagógusok, 
munkaközösség-vezető 

Szülői értekezletek az óvodában, tájékoztatás a 

gyermekek egyéni fejlettségéről, a fejlesztési tervek 

megbeszélése. 

Óvodapedagógusok 

Munkaterv féléves értékelése Munkaközösség-vez. 

   

F
eb

ru
á

r 

Kutyaterápiás foglalkozások Flasch Péterné 

A logopédiai foglalkozások, az iskola előkészítő 

foglalkozások, az ovi-foci megtartása heti 

rendszerességgel. 

Óvodapedagógusok, 
Némedi Tivadar, 
Czakó Andrea 

A sószoba látogatása az iskolában lehetőség szerint Óvodapedagógusok 

Farsangi bál az óvodában Óvodapedagógusok 

Az óvodapedagógusok bábelőadása, az első osztályosok 

meghívása az eseményre 

Óvodapedagógusok, 
munkaközösség-vezető 
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Időszak Tevékenység Felelős 

M
á

rc
iu

s 
Szolnoki csata emlékező ünnepségén nagycsoportosok 
műsora 

Óvodapedagógusok 

Nyílt tanítási napok látogatása az iskolában a leendő első 

osztályosoknak és szüleiknek több alkalommal 

Óvodapedagógusok, 
munkaközösség- 
vezető 

Szülői értekezlet az iskolában óvodapedagógusok, 
elsős tanító nénik 

Kutyaterápiás foglalkozások Flasch Péterné 

Mindennapi ábrázoló barkácsoló foglalkozások minden 
csoportban 

Óvodapedagógusok 

Logopédiai, iskola előkészítő foglalkozások, ovi-foci 

hetente. 

Óvodapedagógusok, 
Logopédus, Czakó 
Andrea, Némedi 
Tivadar 

   

Á
p

ri
li

s 

Óvodai beiratkozás lebonyolítása. 
Az iskolai beiratkozás segítése, információ átadása a 

szülőknek 

Intézményegység- 

vezető, 

munkaközösség- 
vezető 

Logopédiai, iskola előkészítő foglalkozások, ovi-foci 

hetente. 

Óvodapedagógusok, 
logopédus, Czakó 
Andrea, Némedi 
Tivadar 

Közös játék az elsősökkel az iskola játszóudvarán. Óvodapedagógusok, 
elsős tanító nénik 

Kutyaterápiás foglalkozások   hetente   minden óvodás 
részére. 

Flasch Péterné 

Látogatás az iskolai sószobában. Óvodapedagógusok 

   

M
á

ju
s 

Gyermeknap az óvodában- közös bábelőadásra meghívjuk az 
első osztályosokat, szülőket. 

Óvodapedagógusok, 
elsős tanító nénik 

Látogatás az iskolai sószobában. Óvodapedagógusok 

Logopédiai foglalkozások, mozgáskotta, ovi-foci, iskolára 
előkészítő 

Óvodapedagógusok, 
logopédus, Czakó 

Andrea, Némedi Tivadar 

Anyák napi, évzáró ünnepség csoportonként iskolai 
gyógypedagógus részvételével 

Óvodapedagógusok 

   

J
ú

n
iu

s 

Kutyaterápiás foglalkozások Flasch Péterné 

Tájékoztatás a gyermekek egyéni fejlődéséről a szülőknek. Óvodapedagógusok 

Gyermekek egyéni fejlődési eredményeinek értékelése, 
további feladataink meghatározása az eredmények 
függvényében. 

Óvodapedagógusok 

Évzáró, ballagás nagycsoportosoknak, az intézményvezető 
meghívásával. 

Óvodapedagógusok 

Óvoda-iskola Munkaterv értékelése, beszámoló Munkaközösség- 
vezető 
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Melléklet 2. 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

Intézményi Önértékelési Terv 

2021/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szolnok, 2021.09.15.                                                          Készítette: Szkiba Tiborné 

 

 

 

 

 



41 

Hatálya:  

 

Az Intézményi Éves Önértékelési Terv hatálya kiterjed az óvoda teljes 

nevelőtestületének pedagógusi körére. 

Érvényesség:  

 

A jóváhagyástól számított következő munkanaptól, az adott 

nevelési évben (1 évig) érvényes.  

Felülvizsgálatának ideje:  

Az Intézményi Éves Önértékelési Tervet jogszabály módosítás 

esetén felülvizsgálni és más indokolt esetben módosítani 

szükséges.  

 

Az önértékelést támogató 

munkacsoport tagjai: 

 Lengyel Zsuzsanna, Balog Jánosné, Szkiba Tiborné, Ankesné Juhász Ilona 

Az Éves önértékelési terv 

célja: 

Az Éves önértékelési programban foglalt feladatok megvalósítása az 

adott nevelési évre vonatkozóan 

A munkacsoport feladata: Az Óvodai Önértékelési Kézikönyvben és az Éves önértékelési 

programban előírt feltételek szerint meghatározzák az adott nevelési 

évben előírt önértékelési feladatokat, tájékoztatást adnak, segítenek az 

önértékelést végző pedagógusnak a feladatok végrehajtásában, 

adatgyűjtésben, online felületre való feltöltésben. 

 

Pedagógiai-szakmai ellenőrzés, önértékelés területei, értékelt megnevezése 

Intézményi önértékelés ------- 

Vezető önértékelés -------- 

Pedagógus önértékelés Szilágyiné Tamás Nóra 
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Önértékelést 

végző 

óvodapedagógus  

Önértékelési folyamat 

feladatai 

Felelős Határidő 
S

zi
lá

g
y
in

é 
T

a
m

á
s 

N
ó
ra

 

Dokumentumelemzés Nagyné Molnár Julianna-

adatgyűjtő,  

2021.11.14.-

2021.12.18. 

Interjú Nagyné Molnár Julianna-

adatgyűjtő,  

2021.11.14.-

2021.12.18. 

Tevékenységlátogatás 
Ankesné Juhász Ilona, 

Nagyné Molnár Julianna 
2021.11.21. 

Kérdőív (óvodapedagógus, 

szülők -2 fő 

óvodapedagógus 

munkatársak-min. 2 fő) 

Nagyné Molnár Julianna-

adatgyűjtő,  

Ankesné Juhász Ilona, 

2021.11.11.-

2021.12.11. 

Önfejlesztési terv készítése Szilágyiné Tamás Nóra, 

Szkiba Tiborné Ankesné 

Juhász Ilona, 

2022.01.20. 
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Melléklet 3. 

 

Munkarend 2021/2022 

 

Szent Tamás Óvoda Intézményegység, Szolnok 

Munkavállalók: 

Ssz.: Név Páratlan 
hét 

Munkaidő Páros hét Munkaidő 

 Óvodapedagógusok     
1.  Balog Jánosné 9.30-16.30 6,5 7.00-14:00 6,5 

2.  Varró Anna Erika 7.00-14.00 6,5 9.30-16.30 6,5 

3.  Cserven Éva (Hétfőtől csütörtökig) 7.00-12.00 5 11.00-16.00 5 

4.  Fózerné Tánczos Katalin 7.00-14.00 6,5 9.30-16.30 6,5 

5.  Csurai Miklós Balázsné (Keddtől 

péntekig) 
7:15-12:15 5 7:15-12:15 5 

6.  Lengyel Zsuzsanna 9.30-16.30 6,5 7.00-14.30 6,5 

7.  Szkiba Tiborné 7:30-16:00 8 7:30-16:00 8 

 Ped.-i munkát segítők     

8.  Bíró Ferencné Olga 7.30-16.00 8 7.30-16.00 8 

9.  Csőkéné Kocsis Irén 7.30-16.00 8 7.30-16.00 8 

10.  Fazekas Józsefné 8:30-17:00 8 6:00-14:30 8 

11.  Kun Erzsébet 7.30-16.00 8 7.30-16.00 8 

12.  Laczikné Rácz Anita 6:00-14:30 8 8:30-17:00 8 

13.  Horgos Róbert 6.00-14.30 8 6.00-14.30 8 

 
Egy délelőttös óvodapedagógus reggel 6.30-tól, heti váltásban, 
egy délutános óvodapedagógus délután 17.00-ig, heti váltásban ügyel. Pénteken az 
óvodapedagógusok 0.5 órával később kezdenek, illetve a délelőttösök korábban végeznek. 
 
Hiányzások esetén a távollévő helyettesítése változtathatja a beosztásokat. 
 

Szolnok, 2021.09.01.                                                        

                                                                                                   ____________________________ 

                                                                                                            Óvodai Int. egység vezető                   
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Munkarend 2021/2022 

Szent Tamás Óvodai Intézményegység, Makó 

Munkavállalók: 

Dolgozók 
neve 

Hétfő Kedd Szerda csütörtök Péntek Óra 
összesen: 

Ankesné 
Juhász 
Ilona 

7,30-14    
6,5 

7,30-14   
6,5 

6-12,30  
6,5 

7,30-14   6,5 6-12.   6 32 

9,30-16   
6,5 

9,30-16   
6,5 

10,30 -17   
6,5 

9,30-16    6,5 11-17   6 32 

Szilágyiné 
Tamás Nóra 

7,30-14   
6,5 

7,30-14   
6,5 

6-12,30  
6,5 

7,30-14   6,5 6-12.   6 32 

9,30-16   
6,5 

9,30-16   
6,5 

10,30 -17   
6,5 

9,30-16   6,5 11 -17   6 32 

Galambné 
Kabók  
Orsolya 

7,30-14   
6,5 

6-12,30  
6,5 

7,30-14   
6,5 

7,30-14   6,5 7,30-13,30   
6 

32 

9,30-16  
6,5 

10,30-17   
6,5 

9,30-16   
6,5 

9,30-16    6,5 10 -16  6 32 

Mágori  
Anikó 

7,30-14   
6,5 

6-12,30  
6,5 

7,30-14   
6,5 

6-12,30  6,5 7,30-13,30   
6 

32 

9,30-16  
6,5 

10,30-17   
6,5 

9,30-16   
6,5 

10,30 -17   
6,5 

10-16   6 32 

Nagyné 
Molnár 
Julianna 

6-12,30  
6,5 

7,30-14   
6,5 

7,30-14   
6,5 

6-12,30  6,5 7,30-13,30   
6 

32 

10,30-17   
6,5 

9,30-16  
6,5 

9,30-16   
6,5 

10,30-17   
6,5 

10 -16   6 32 

Grúber  
Cintia 

6-12,30  
6,5 

7,30-13,30   
6 

7,30-14   
6,5 

7,30-14   6,5 7,30-13,30   
6 

32 

10,30-17   
6,5 

9,30-16  
6,5 

9,30-16   
6,5 

9,30-16   6,5 10 -16  6 32 

 Az óvodapedagógusok kéthetente váltanak műszakot 

Ankes  
János 

      

6-10 6-10 6-10 6-10 6-10 20 

Géja 
Lászlóné 

      

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

Mészáros 
Mónika 

      

8-16 8-16 8-16 8-16 8-16 40 

Suhajda  
Mihályné 

      

9-17 9-17 9-17 9-17 9-17 40 

Bíró – Káplár  
Mária 

8-12 8-12 8-12 8-12 8-12 20 

      

              A munkarend hetente változik a dajkáknál  

 

                                                                                                   ____________________________ 

                                                                                                            Óvodai Int. egység/telephely     
                                                                                                                                  vezető               
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LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK 
 

A Szent Tamás Óvoda Intézményegység nevelőtestülete: ……100……… %-os arányban, a 

2021. 09.………………………..  kelt nevelőtestületi határozata alapján, az Éves önértékelési 

tervet elfogadta. 

Kelt: …Makó……………………….…, 2021. 09.. …………………. 

 

 

 

 

Az Óvoda Intézményegység Éves önértékelési tervét az intézményegység- vezetője 

jóváhagyta. 

Kelt: Szolnok, 2021…………………. 

                                                                                          

……………………………………….                       ……………………………………… 

                                                                                           

intézményegység-vezető aláírása                                 intézményegység/telephely-vezető 

aláírása 

                                                            

 

 

 

 

 

PH 
 

 

 

 

 


