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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 

 

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

• 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 

• 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-

szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és 

kedvezményeiről 

• 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti 

alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz 

felhasználható bizonyítékokról 

• 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények 

működéséről 

• 2022. évi V. tv. a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő szabályozási kérdésekről 

• 22/2022. (VII. 29.) BM rendelet a 2022/2023. tanév rendjéről 

 

Oktatási Hivatal:  

• A sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésének irányelve  

- KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a 

pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez 

Óvodai nevelés hatodik, javított változat  
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1. A nevelési év rendje 

 

Nevelési év időtartama: A nevelési év első napja 2022. szeptember 1. (csütörtök), utolsó 

napja 2023. augusztus 31. (csütörtök). 

 

A nevelőtestület által meghatározott pedagógiai célra öt munkanapot nevelés nélküli 

munkanapként használhatunk fel. 

Nevelőtestületi tanácskozásainkon (nevelés nélküli munkanap, nevelőtestületi értekezlet) a 

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

asszisztens, dajka, konyhai kisegítő) részvétele az alkalomszerű szervezés függvényében 

kötelező. 

 

Az óvodai nevelési nélküli munkanapok és azok felhasználása nevelőtestületi hatáskörben van 

meghatározva: 

 

/A nevelőtestületi hatáskörben meghatározott nevelés nélküli munkanapok felhasználása 

történhet pl.: 

 - nevelési értekezlet(ek) céljára, 

 - ballagásra, nevelési évzáró ünnepélyre, 

 - egyéb óvodai ünnepélyre, hagyományőrző programok napjára stb. 

- nevelőtestületi kirándulás céljára/ 

A nevelés nélküli munkanapot a szülővel 7 nappal előbb közölni kell. Amennyiben a szülő 

igényli, ügyeletet kell tartani. 

 

A szünetek időtartama 

 

• Az őszi szünet 2022. 10. 31.-tól 2022. 11. 06-ig (4 munkanap) tart. ISKOLA 

• A téli szünet 2022. 12. 22- től 2023. év 01.02-ig (7 munkanap) tart. ISKOLA 

• A szünet előtti utolsó nevelési nap 2022. 12. 21., a szünet utáni első nevelési nap 2023. 

01. 03. ÓVODA 

• A nyári zárás 2023. augusztus 07-től augusztus 27-ig tart.  
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Az elmúlt évek tapasztalatai szerint az iskolai szünetek idején a gyermekek létszáma 

lecsökken, így ezeken a napokon – előzetes szülői igényfelmérés alapján és a fenntartó 

jóváhagyásával - az intézmény összevont csoportokban üzemelhet. 

Ebben a nevelési évben alkalmazkodunk az iskolai szünetekhez, ezzel is csökkentjük az 

intézmény energetikai kiadásait. 

A jogszabály által országosan egységesen elrendelt munkanap-áthelyezést – az Nkt. 30. § (1) 

bekezdése értelmében – a nevelési-oktatási intézményekben is alkalmazni kell. 
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2. Tervezés 

 

Tervezésünk a PDCA ciklus szerint történik 

 

2.1 Pedagógiai folyamatok  

 

Pedagógiai folyamatok - Tervezés 

„P” 

- Hogyan valósul meg a stratégiai és operatív tervezés? - Az éves munkaterv összhangban van a stratégiai dokumentumokkal és a munkaközösségek 

terveivel. 

 

Az intézmény stratégiai dokumentumai és az éves munkaterv tartalmainak összhangja   

 

Célrendszerünk olyan alapot kíván adni a képességek és jártasságok kialakításához,  

melyek e gyorsan változó világban várnak gyermekeinkre.  

 

Szabályozó 

dokumentumok 

A 2022-2023. nevelési év kiemelt célja/céljai  → Kapcsolódó feladatok 

Pedagógiai program • Törvényi változásokhoz való alkalmazkodás 

(koronavírus járvány). 

• A 3 évesek óvodai beíratása.  

• Otthoni munkavégzés dokumentálása. 

• Szülők értesítése a beiratkozásról. Akik nem 

kívánják igénybe venni 5 éves korig az óvodát, 
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• Sajátos nevelési igényű gyermekek az óvodában. 

• Folytatjuk a tudatos környezetvédelmi nevelést. 

• Egészséges életmódra nevelés, 

egészségfejlesztés.  

azok kérvényezhetik, melyet alaposan 

megvizsgálunk (04. 14.). 

• Programunkban foglaltak összhangba kerüljenek a 

SNI céljaival. 

• A csoport mindennapi életébe való beépítése. 

• Egészségvédelmi terv beépítése a munkatervbe. 

Továbbképzési terv Az intézmény dolgozói közül a pedagógusok 

továbbképzése jogszabály szerint kötelező. 

A továbbképzés részletes szabályait a 277/1997. (XII. 

22.) Korm. rendelet határozza meg. 

Az intézmény a továbbképzési feladatainak ellátására - a 

korábbi évekhez hasonló szisztémával - elkészítette: 

- a következő időszakra vonatkozó továbbképzési 

tervet,  

- a továbbképzési terv alapján a 2022/2023. évre 

vonatkozó beiskolázási tervet.  

Új elem az 1-es típusú diabétesszel élő gyermekek akut 

ellátása. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amennyiben szükség van ilyen pedagógusra, Roskóné 

Erős Mária elvégzi az OH által indított tanfolyamot. 

Önértékelési program Éves önértékelési program elkészítése. Minőségfejlesztő munkacsoport készíti és ismerteti a 

nevelőtestülettel. dr. Zöldiné Bárdos Brigitta 

munkaközösség felelős. 
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SZMSZ 

Iratkezelési szabályzat, 

melynek része az 

adatvédelmi szabályozás  

Az adatvédelmi tudatosság erősítése a nevelőtestület 

tagjai számára. 

 

Törvényi változások ismertetése a nevelőtestület felé. 

dr. Zöldéné Bárdos Brigitta SZMSZ átnézése, javítása. 

Házirend Törvényi változások miatti feladatok aktualizálása. Házirend módosítása, ismertetése a dolgozókkal és 

szülőkkel. Kohanné Kloczka Marietta Házirend átnézése, 

módosítása. 

Vezetői pályázat/Vezetési 

program 

Az idei évben nincs változás.  

Vezetői, óv. pedagógusi 

önértékelésre/ 

tanfelügyeletre alapozott 

önfejlesztési tervek 

Nagy Henrietta – óvodapedagógus, Roskóné Erős Mária 

– óvodapedagógus. 

Önértékeléssel kapcsolatos adminisztratív feladatok 

előkészítése. Minőségfejlesztő csoport. 

Intézményi önértékelésre 

készülés 

Az idei évben előkészítjük az intézményi önértékelés 

dokumentumait. 

Önértékeléssel kapcsolatos adminisztratív feladtok 

előkészítése. Minőségfejlesztő csoport. 

Pedagógiai Program 

törvényi hátterének 

áttekintése 

Diabétesz ellátási pótlék jogcímen. 

SNI gyermekek ellátása. 

Módosítás kidolgozása: Roskóné Erős Mária 

Fejlesztés szervezése: Spanyielné Elek Györgyi 

 

Tervezési és értékelési dokumentumok készítése, korrekciója - Jogszabály által előírt, valamint a nevelőtestület által fontosnak ítélt 

szabályozási területek 
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Szabályozó dokumentumok: 

- Pedagógiai Program módosítása:  

� A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről legfrissebb módosításából fakadó esetleges tartalmak beépítése. 

� Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében a Pedagógus I. és Pedagógus II. fokozatba lépéshez. Hatodik, módosított 

változat új elvárásainak beépítése: 3.2. A pedagóguskompetenciákhoz tartozó indikátorok: 7. kompetencia: A környezeti 

nevelésben mutatott jártasság, a fenntarthatóság értékrendjének hiteles képviselete és a környezettudatossághoz 

kapcsolódó attitűdök átadásának módja 7.1 Segíti a gyermekeket, tanulókat, hogy megértsék a nem fenntartható és fenntartható 

fejlődés különbségeit. 7.2 Kihasználja saját szakterületén, illetve intézményében a fenntarthatóságra nevelés pedagógiai 

lehetőségeit. 7.3 Lehetővé teszi a tanulók számára, hogy saját cselekedeteikkel, viselkedésükkel hozzájáruljanak a 

fenntarthatósághoz, tudatosítva bennük, hogy a jövő rajtuk is múlik. 7.4 Segíti tanulóit, hogy a múlt és a jelen tükrében kreatívan 

gondolkodjanak a lehetséges jövőről. 

� Az óvodai jogviszonnyal rendelkező, 1-es típusú diabétesszel élő, 14 év alatti gyermekek speciális napközbeni támogatását ellátó 

pedagógus, vagy a legalább érettségivel rendelkező, nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott 

alkalmazottak számított létszáma után. Feladatellátási helyenként egy fő, minden ötödik gyermek után további egy fő. 

� A nevelési-oktatási intézmény teljes körű egészségfejlesztéssel kapcsolatos feladatait koordinált, nyomon követhető és mérhető, 

értékelhető módon kell megtervezni a helyi pp. részét képező egészségfejlesztési program keretében. 

 

- Szervezeti és működési szabályzat:  

���� Iratkezelési szabályzat, melynek része az adatvédelmi szabályozás, amiben helyet kap adatvédelmi incidens eljárásrendjének 

kidolgozása, előzetes tájékoztatás, joghozzáférési protokollkönyv megalkotása, érintetti nyilatkozatminták [Nkt. 43. § (1) bek.]; 
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���� Az óvodai jogviszonnyal rendelkező, 1-es típusú diabétesszel élő, 14 év alatti gyermekek speciális napközbeni támogatását ellátó 

pedagógus, vagy a legalább érettségivel rendelkező, nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott 

alkalmazottak számított létszáma után. Feladatellátási helyenként egy fő, minden ötödik gyermek után további egy fő. 

 

- Továbbképzési program, nevelési évi beiskolázási terv a GDPR- képzések révén 

- Házirend: A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről legfrissebb módosításából fakadó esetleges tartalmak beépítése. Egészségfejlesztési 

program beépítése a Házirendbe, szülőkkel való közlése. 

- Önértékelési program: Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében a Pedagógus I. és Pedagógus II. fokozatba lépéshez. Hatodik, 

módosított változat új elvárásainak beépítése: 3.2. A pedagóguskompetenciákhoz tartozó indikátorok: 7. kompetencia: A környezeti 

nevelésben mutatott jártasság, a fenntarthatóság értékrendjének hiteles képviselete és a környezettudatossághoz kapcsolódó attitűdök 

átadásának módja 

� tartalmak beépítése a teljesítményértékelés szempont és indikátor rendszerébe 

� tartalmak beépítése az önértékelések szempont és indikátor rendszerébe 

Kulcsfolyamatok: 

- Az intézmény kulcsfolyamatainak áttekintése a megváltozott jogszabályi környezet tükrében. 
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2.2. Pedagógiai folyamatok 

 

Pedagógiai folyamatok – Megvalósítás 

„D” 

- Hogyan történik a tervek megvalósítása? 

- Milyen az intézmény működését irányító éves tervek és a beszámolók viszonya?  

- A nevelési év végi beszámoló megállapításai alapján történik a következő nevelési év tervezése 

- Milyen a pedagógusok éves tervezésének, és a terv tényleges megvalósulásának a viszonya? 

 

A 2021-2022. nevelési év beszámolójára épülő tartalmak 

Kiemelések → 

a 2021-2022. nevelési év beszámolójából 

(Fejleszthetőségek, fejlesztési irányok) 

Munkatervi célok, feladatok 

 

Tájékozódás a törvényi módosításokról. Új ismeretek beépítése a munkaterve. 

Tanulási problémákat és magatartási zavarokat kiváltó okok feltárása. Kiváltó okok feltárása → fejlesztési terv készítése, fejlesztővel való 

együttműködés. 

A gyermekek fejlődésének folyamatos nyomon követése, egyéni 

eredményekre alapozott, csoportszinten is megjelenő fejlettségi 

mutatók. 

• érzelmek, motivációk, beállítódás, akarati megnyilvánulások 

• értelmi képességek: gondolkodási műveletek, pszichikus 

funkciók működése 

• érzékszervi szféra, percepció 

• verbális képességek 
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• nagymozgások 

• finommotorikus képességek, ezek fejlesztésének kidolgozása. 

3 – 4, 4 – 5 évesek gyakorlói szerepjáték kialakítása, továbbfejlesztése. Társas kapcsolatok, játék, viselkedés, neveltségi szint, szokásismeret. 
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2.3. Pedagógiai folyamatok 

 

Pedagógiai folyamatok – Ellenőrzés 

„C” 

 

- Hogyan működik az ellenőrzés az intézményben? 

– Az intézményi stratégiai alapdokumentumok alapján az intézményben belső 

ellenőrzést végeznek. 

 

Várható külső ellenőrzés 

 

A hivatal által előre jelzett ellenőrzések során sor kerülhet ebben a nevelési évben is az 

óvodába járási kötelezettség teljesítésének és dokumentálásának ellenőrzésére. A tavalyi évtől 

már az OH küldi a 3 és 5 évesek listáját, mely alapján megtörténik a szülők tájékoztatása a 

beíratásról, annak körülményeiről a törvénynek, vírushelyzetnek megfelelően. 

Fontos elvárás minden pedagógussal szemben az óvodába járási kötelezettség nyomon 

követésére szolgáló alábbi tanügyi nyomtatványok gondos vezetése és előkészítése: 

- felvételi és mulasztási napló  

- óvodai csoportnapló  

- a kötelező óvodai foglalkozásokról való igazolatlan mulasztások dokumentációja  

 

A belső ellenőrzés általános rendje 

 

Ellenőrzés-

értékelés 

területei 

Érintettek Időpontok Felelős 

megfelelési 

ell. 

értékelés 

Étkezési 

befizetések 

dokumentumainak 

ellenőrzése 

csoportvezetők havonta óvodavezető 

helyettes 

 

óvodavezető 

helyettes 

Felvételi és 

mulasztási napló 

pontos vezetése 

óvodapedagógusok 

óvodavezető 

óvgodatitkár 

folyamatos óvodavezető óvodavezető 
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Statisztikai adatok 

nyilvántartása 

óvodapedagógusok 

óvodatitkár 

10.01. 

szükség 

szerint 

óvodavezető  óvodavezető 

KIR- adatbázis 

naprakészsége 

óvodatitkár folyamatos óvodavezető óvodavezető 

Törzskönyv óvodavezető 09.01. óvodavezető 

(önellenőrzés) 

óvodavezető 

Jegyző értesítése 

beíratással 

kapcsolatban. 

óvodatitkár 05.31. óvodavezető óvodavezető 

Továbbképzési 

terv 

óvodapedagógusok 03.15.  óvodavezető 

 

Pedagógiai 

Program 

 

óvodapedagógusok 

szakmai 

munkacsoportok 

óvodatitkár 

fenntartó  

08.30. 

 

óvodavez. hely. óvodavezető 

SZMSZ és 

Mellékletei 

 

óvodapedagógusok 

szakmai 

munkacsoportok 

 

08.30. 

 

óvodavez. hely. óvodavezető 

Ellenőrzés-

értékelés 

területei 

Érintettek Időpontok Felelős 

megfelelési 

ell. 

értékelés 

Házirend 

 

szakmai 

munkacsoportok 

óvodatitkár 

08.30. 

 

óvodavez. hely. óvodavezető 

Munka és 

tűzvédelmi 

szabályzat 

külsős megbízott minden év 

február 

 

óvodavezető óvodavezető 

HACCP 

 

dajkák 08.30. 

 

óvodavez. hely.  óvodavezető 

Helyi szintű dajkák folyamatos hivatal  óvodavezető 
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leltározás óvodapedagógusok 

Bejárás: 

munkavédelmi 

szemle 

 fél évente 09. 01. 

02. 01. 

óvodavezető óvodapedagógusok 

 

2.4. Pedagógiai folyamatok 

 

Pedagógiai folyamatok – Értékelés 

„C” 

 

- Hogyan történik az intézményben az értékelés? 

– Az intézményben a gyermeki fejlődést folyamatosan követik, a gyermeki fejlődést 

dokumentálják, elemzik, és az egyes évek értékelési eredményeit összekapcsolják, szükség 

esetén fejlesztési tervet készítenek.  

– Az óvodapedagógusok a gyermekek eredményeiről fejlesztő céllal folyamatosan 

visszacsatolnak szüleinek/gondviselőjének és az életkornak, fejlettségi szintnek megfelelő 

formában a gyermeknek. 

 

Tervezett mérések: 

− Gyermekek fejlettség állapotának mérése 

Egyéni fejlődési lapok folyamatos vezetése: fejlesztők, szülők bevonása. 

Az egyéni fejlődési lapokat minden csoportban a csoportvezető kezeli, 3 -4 éven keresztül. 

Betekintést nyújt az óvónő a szülőnek, fejlesztőnek és az iskolának. 
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− 5 évesek difer mérése 

Minden év novemberében kerül rá sor. Az eredmények alapján állapítja meg az óvónő a szülő 

és a fejlesztők bevonásával, hogy szükség van e iskola érettségi vizsgálatra. 

 

I. Általános tájékozottság Elért pont % 

1. 14 pont   

2. 11 pont   

3. 6 pont   

II. Téri tájékozódás   

1. 10 pont   

2. 4 pont   

III. Számfogalom   

1. 1 pont   

2. 1 pont   

IV. Emberalak – ábrázolás 

16 pont 
  

V. Ritmizálás  

10 pont 
  

VI. Téri tájékozódás   

1. 6 pont   

2. 4 pont   

VII. Érzékszervek  

8 pont 
  

 

Partneri igény és elégedettség mérések  

• az óvoda és a család kapcsolata – kérdőív 

• óvoda és a fenntartó kapcsolata – szóbeli tájékoztatás, írásbeli beszámoló évente 1 

alkalommal, fenntartói értékelés (tanfelügyelet, önértékelés esetén) 

• óvoda és az iskola kapcsolata – közös programok, leendő első osztályos tanító néni 

látogatása az óvodában 

• logopédus – szűrővizsgálatok 

• gyógypedagógus – heti két alkalommal fejlesztő foglalkozás keretében 

• gyermekorvos - szükség esetén 
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• védőnő – havi ellenőrzéseket végez, 3 – 5 éves státusz vizsgálatok végzése 

• fogorvos – középső és nagycsoportosok ellenőrzése évente 1 alkalommal 

• családsegítő – előző évben heti 1 alkalommal 1 órát tartózkodott az óvodában, jelenleg 

folyamatban van további ellátás lehetősége 

• szülői munkaközösség – évente kétszer, szükség szerint segít 

• PMPSZ – szakvélemény kérése 

 

− PP beválás- hatékonyság vizsgálat 

 

2.5. Pedagógiai folyamatok 

 

Pedagógiai folyamatok - Korrekció 

„A” 

- Mi történik az ellenőrzés, megfigyelés, értékelés eredményeivel? (Elégedettségmérés, intézményi 

önértékelés, pedagógusértékelés, gyermeki fejlődés megfigyelés, mérés, egyéb mérések.) 

– Évente megtörténik az önértékelés keretében a helyben szokásos formában rögzített 

megfigyelési, mérési eredmények elemzése, a tanulságok levonása, fejlesztések 

meghatározása. Ezt követően az intézmény a mérési- értékelési eredmények függvényében 

szükség esetén korrekciót végez 

 

A pedagógiai célkitűzések és feladatok megvalósulását szolgáló mérés – értékelés 

 

Terület Érintettek köre Módszer/eszköz Időpont Elvárt 

eredmény 

 

Légkör 

 

Dolgozók  

közérzete 

 

 

 

teljes dolgozói kör 

 

 

 

kérdőív, 

fókuszcsoportos 

megbeszélés 

 

 

 

 

 

munkatársi 

értekezleten 

 

Erősségek és 

fejlesztendő 

területek 

beazonosítása.  
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Gyermekek 

fejlettségi 

állapotmérése 

 

Értelmi, beszéd-, 

hallás-, látás-, 

mozgásfejlődés 

megfigyelése, mérése 

 

 

 

 

valamennyi 

gyermek 

 

 

 

 

megfigyelés, 

valamennyi gyermek 

DIFER 

állapotfelmérés 

5-6 évesek 

 

 

 

 

folyamatos 

 

november 

hónapban 

01.15.  

Adatokkal 

feltöltött 

fejlődési napló, 

mely a szülői 

beszélgetések 

alapja. 

 

 

Szakértői 

vélemények 

kérése. 

Teljesítmény-

értékelés 

 

Tanügyigazgatási, 

tervezési és 

értékelési 

dokumentumok, 

pedagógiai gyakorlat, 

közösségért végzett 

feladatok. 

Munkaköri feladatok 

minősége. 

 

 

 

óvodapedagógusok 

 

 

 

 

 

 

pedagógiai munkát 

segítők 

 

 

 

dokumentumelemzés, 

foglalkozáslátogatás 

ellenőrzés 

 

 

 

 

 

látogatási 

ütemterv 

szerint 

Pontos 

adatszolgáltatás 

és vezetés, 

értékelésre 

alapozott 

nevelési tervek, 

elvárt 

színvonalú 

pedagógiai 

gyakorlat, 

munkaköri 

feladatok jó 

színvonalon 

történő ellátása. 

Intézményértékelés: 

 

Csoport szint: 

- Tematikus 

értékelés 

- Nevelési év 

értékelése 

 

 

 

óvodapedagógusok 

 

 

 

 

 

 

 

elemző értékelés 

 

 

 

 

 

munkaterv 

szerint 

 

 

 

Intézményi, 

csoport, és 

egyéni 

szinteken 

történt 

tervezésnek 

való 

megfelelés. 
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Intézményi szint: 

- Féléves  

- Nevelési év 

értékelése 

 

óvodapedagógusok 

óvodavezetés 

 

 

Félévzárás 

01.31. 

Évzárás 

08. 31. 

Pozitív 

fenntartói és 

szülői 

visszajelzések 

Önértékelés: Nagy Henrietta 

Roskóné Erős 

Mária 

Önértékelési 

kézikönyv alapján 

első félév 

második 

félév 

intézkedési terv 

elkészítése 

 

3. Személyiség- és közösségfejlesztés 

 

Személyiségfejlesztés 

 

- Hogyan valósulnak meg a pedagógiai programban rögzített személyiségfejlesztési feladatok?  

- Hogyan fejlesztik az egyes gyermekek személyes és szociális képességeit (különös tekintettel a 

kiemelt figyelmet igénylő gyermekekre)? 

- Hogyan történik a gyermekek szociális hátrányainak enyhítése? 

– Az intézmény vezetése és érintett óvodapedagógusa információkkal rendelkezik minden 

gyermek szociális helyzetéről.  

- Hogyan támogatják az önálló tanulást, hogyan tanítják a tanulást? 

- Hogyan történik a gyermekek egészséges és környezettudatos életmódra nevelése? 

 

 

3.1. Adatbázis 

 

 

Ssz. 

 

A nevelési/fejlesztési folyamat 

alapadatai 

2022.09.01.  

állapot 

szerint 

 

Tervezett tevékenységek felsorolása 

1. Beírt gyermekek száma  96  

2. Sajátos nevelési igényű gyermekek  2  

3. HH gyermek 2  

4. HHH gyermek 0  

5. Rendszeres gyermekvédelmi 2  
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Ssz. 

 

A nevelési/fejlesztési folyamat 

alapadatai 

2022.09.01.  

állapot 

szerint 

 

Tervezett tevékenységek felsorolása 

kedvezményben részesülő  

6. Szülői nyilatkozat alapján térítés- 

mentesen étkezők 

55 a 3 éves korúak még nem mindenki 

kezdett elsején 

7. 3, vagy több gyermeket nevelő 

családban élők 

25 a 3 éves korúak még nem mindenki 

kezdett elsején 

8. Tartósan beteg vagy fogyatékos, 

vagy családjában tartósan beteg vagy 

fogyatékos gyermeket nevelnek 

4  

9. Nevelésbe vett gyermek  

 

0  

10. Beilleszkedési magatartási, tanulási 

zavarral küzdő gyermek 

  

8  

11. Veszélyeztetett gyermek  

 

0  

12. Anyaotthonban lakó gyermek  

 

0  

13. Gyermekét egyedül nevelő szülő 

 

0 ?  

14. Nem étkező 

 

0  

15. Speciális étrendet igénylő gyermek 

 

0  

16. Óvodai jogviszonyt szüneteltető 

gyermek 

 

0  

 

Változtak a sajátos nevelési igényű gyermek, neveléséhez szükséges feltételek, melyek a 

következők:   
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- integrált óvodai neveléshez, az illetékes szakértői bizottság által meghatározottak szerinti 

foglalkozáshoz a sajátos nevelési igény típusának és súlyosságának megfelelő 

gyógypedagógus, konduktor foglalkoztatása,  

- a foglalkozásokhoz speciális eszközök, valamint speciális gyógyászati és technikai 

eszközök biztosítása, 

- a fejlesztési területek szakértői bizottság által történő meghatározása szükséges. 

 

A gyógypedagógiai nevelésben, oktatásban részt vevő óvodás 

 

A sajátos nevelési igény típusának megfelelő gyógypedagógus, konduktor foglalkoztatása 

vagy az általános szabályok szerinti végzettség és szakképzettség kell:  

- ha az óvodai foglalkozás elsődlegesen nem a sajátos nevelési igényből eredő hátrány 

csökkentését, a gyermek egészségügyi és pedagógiai célú habilitációját, rehabilitációját 

szolgálja, 

- az egyéb foglalkozáshoz.  

 

Az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat feladata a sajátos nevelési igényű 

gyermek többi gyermekkel részben vagy egészben együtt, azonos óvodai csoportban, történő 

óvodai nevelését végző óvoda számára a sajátos nevelési igényű gyermek neveléséhez, 

szükséges speciális szakképzettséggel rendelkező szakember biztosítása, amennyiben az 

óvoda a köznevelési törvény 47. §-ban meghatározottak szerint alkalmazandó 

gyógypedagógus, konduktor szakképzettségű szakemberrel nem rendelkezik. 

Az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat megszervezése és működtetése az 

állami intézményfenntartó központ feladata.  

 

Nevelési-oktatási intézményben nyújtott szociális szolgáltatás 

 

A szociális szolgáltatásra vonatkozó rendelkezések módosultak. Előírás, hogy a szociális 

szolgáltatás során eljáró óvodai szociális segítő a gyermekkel közvetlenül foglalkozik, az 

egyéni szociális szolgáltatások megvalósításának ideje alatt a gyermek felügyeletéről maga 

gondoskodik.  

Sajnálatos módon szeptembertől megszűnt a szociális munkatárs heti látogatása az óvodában. 

A törvény más módon biztosítja az ellátást. Az önkormányzati családsegítővel folyamatos a 

kapcsolattartás. 
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A változás értékelése 

 

A Köznev. tv. 25. § (6) bekezdése alapján a munka megszervezésénél figyelembe kell venni, 

hogy a gyermek felügyeletet kinek kell ellátni. 

 

Feladat, felelős, határidő, eredménymutató 

 

Konkrét feladat Felelős Határidő Eredménymutató 

Felmérni a hátrányos helyzetű 

családokat, segíteni a 

beilleszkedésbe. Felmérni a 

családokban előforduló 

problémákat (pl. válásnál). 

gyermekvédelmi 

felelős, 

családsegítő 

munkatársa 

folyamatos Óvodai szociális 

családsegítő: 

tanáccsal látja el a 

szülőket, 

dolgozókat. 

 

3.2 Gyermekek fejlődését biztosító ellátások 

 

Feladatok a 3 éves gyermekek logopédiai szűrővizsgálatával kapcsolatosan 

 

Minden év szeptemberében történik a 3 éves gyermekek logopédiai szűrővizsgálata, melyet a 

körzeti nevelési tanácsadó indítványoz és az eredmények is ide futnak vissza. 

Ezenkívül logopédusunk minden nevelési év kezdetekor felméri a 4-5 éveseket és 

beszédhibák alapján osztja be a csoportokat. Az ötévesek dyslexia mérését is a logopédus 

végzi. 

 

A gyermekek fizikai állapotát felmérő egészségügyi vizsgálatok és azok időpontjai 

 

Az óvoda szoros kapcsolatban áll a helyi gyermekorvosi és védőnői hálózattal. A 

gyermekorvoshoz bármikor vihetjük a gyermekeket, ha történik valami az óvodában. 

A védőnő havonta jár az óvodába. Minden hónapban más-más csoportnál végzi a látás, hallás 

és egyéb mérési vizsgálatot. Feladata továbbá a fejtetvesség ellenőrzése is. 

A fogorvoshoz a középső és nagycsoportos gyermekek jutnak el minden év tavaszán.  

A csoportvezető óvónők évente két alkalommal mérnek magasságot és testsúlyt a 

gyermekeknél. 

 



24 
 

Az 1-es típusú diabétesszel élő gyermekek és tanulók esetében az óvoda gondoskodik a 

napközbeni alapvető speciális ellátásról. 

Az intézmény ezen feladatok ellátását a jogszabályban meghatározott intézményi kör az 

iskolaorvos és védőnő vagy a megfelelő szakmai továbbképzést elvégző pedagógus, nevelő-

oktató munkát közvetlen segítő révén biztosítja. 
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Alapszolgáltatások – Az ellátást biztosító szakszolgálat / intézmények és személyek 

 

1. Logopédiai ellátás Balázs 

Györgyné 

logopédus 

heti 12 óra fenntartó által 

2. Fejlesztőpedagógiai 

ellátás 

Csongrádiné 

Démusz 

Amanda 

heti 4 óra fenntartó által 

3. SNI gyermekek 

gyógypedagógiai 

ellátása 

Csongrádiné 

Démusz 

Amanda 

gyógypedagógus 

heti 4 óra fenntartó által 

4. Pszichológiai ellátás 

(fenntartó által a 

hivatalban) 

  fenntartó által 

5. Hittan 

 

Kelemen Zoltán 

katolikus pap 

kéthetente 

1 alkalom 
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3.3 Szülői igényekre alapozott (a szolgáltatónak kifizetett térítési díj ellenében nyújtott) 

szolgáltatások  

 

Ssz. Szolgáltatás 

tevékenység 

Szolgáltató Intézményi 

koordinátor/felelős 

1. Tartásjavító torna Kucsákné Zsákai Mária Kovácsné Gergely Mariann 

2. Foci (Bozsik program) Miták József KSE Spanyielné Elek Györgyi 

3. Angol Molnár Georgina Kohanné Kloczka Marietta 

 

3.4 Közösségfejlesztés 

 

Közösségfejlesztés 

 

- Hogyan segíti az intézmény a gyermekek együttműködését? 

- Az intézmény közösségépítő tevékenységei hogyan, milyen keretek között valósulnak meg? 

– A szülők a megfelelő kereteken belül részt vesznek a közösségfejlesztésben. 

 

A pedagógiai programban is megjelenített intézményi szintű óvodai ünnepek és egyéb 

programok tervezett tartalmai és időpontjai 

 

A népi hagyományinkat aktuális, komplex módon jelenítjük meg a mindennapi 

tevékenységekben. Törekszünk az énekes, mondókás, dramatikus játékok hitelesebb, 

élményszerűbb átadására. Gyakran használunk jellegzetes népi hangszereket, zajt keltő 

eszközöket. Természetes és sokrétű módon alkalmazzuk óvodai életünkben népköltészeti 

értékeinket és népmese hagyományainkat. 

Igénybe vesszük külső- és belső segítséget a helyi hagyományok és népi motívumok 

feltárásában, alkalmazásában, az eredeti népszokások idéző tárgyak népviselet gyűjtésében, a 

gyermekélet ünnepeinek megszervezésében. 
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Szokások, hagyományok, rendezvények Jelképek, programok 

1. Ismerkedés az óvodával. Új gyermekeknek játszónap (május) 

2. Szüreti felvonulás. Must készítése, kézműves foglalkozások 

 (10.  02.) 

3. Adventi készülődés. Adventi koszorú, naptár készítése (november 

utolsó hete) 

4. Községi adventi vásáron szereplés. Műsor, kézműves foglalkozás szervezése 

(advent első vasárnapja 11. 27.) 

5. Mikulás ünnepség megszervezése. Ajándékkészítés, dalok, versek 

 (december első hete, 12. 06.) 

Gézengúz együttes műsora (12. 07.) 

6. Luca nap. Búzaültetés, Lucázás (december 13.) 

7. Önkormányzat nyugdíjasainak 

köszöntése. 

Téli műsor bemutatása az önkormányzat 

épületében (december első hete) 

8. Gyertyagyújtás az óvodában. Fenyőfa díszítése az udvaron, karácsonyi dalok 

éneklése, szülők megvendégelése (12. 15.) 

9. Farsangi mulatság Kiszebáb készítése, jelmezes felvonulás 

 (02. 13. – 02. 18) 

10. Húsvét Tojásfestés, locsolkodás (április 05.) 

11. Májusfa díszítése Udvari fák ünneplőbe öltöztetése 

(04. 28.) 

12. Anyák napja a községi nyugdíjasklubos 

nagymamáknak és a gyermekek 

szüleinek. 

Meghívjuk és megvendégeljük az időseket  

(05. 02.) 

13. Családi nap Szülőkkel közös szombati program: játszóház, 

kézműveskedés, főzés (05. 20.) 

14. Évzárók és ballagás megtartása Nagycsoportosok búcsúzása versekkel, 

dalokkal (05. 27.) 
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Nemzeti ünnepeink Jelképek, programok 

Október 23. Nemzeti színű zászlók készítése és 

elhelyezése a hivatal előtti hősi emlékműnél. 

Részvétel a községi fáklyás felvonuláson (10. 

22.) szülői kísérettel. 

(10. 21.) 

Március 15. Zászlók, kokárdák készítése. 

Ünnepi műsor az aulában, melyen minden 

csoport részt vesz. 

(03. 14.) 

Augusztus 20. Egyéni részvétel az egyházi és községi 

rendezvényen. Óvodások versmondása. 

(08. 20.)  

 

4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 

 

- Hogyan történik a belső tudásmegosztás az intézményben? 

- Hogyan történik az információátadás az intézményben? 

– Az intézmény munkatársai számára biztosított a munkájukhoz szükséges információkhoz 

és ismeretekhez való hozzáférés. 

 

4.1 Nevelés nélküli munkanapok időpontjai és felhasználásuk  

 

Dátum Felhasználás 

2022. 10. 15. Udvarrendezés 

2022. 12. 22. Karácsonyi csomagok osztása a szociálisan 

rászoruló családoknak 

2023. 02. 20.  Farsangi bál utáni tereprendezés 

2023. 05. 22. Szakmai kirándulás 

2023. 08. 25. Általános nevelési és munkatársi értekezlet 
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4.2 Munkatársi értekezletek 

 

Ssz. Téma 

 

Időpont Érintettek 

Felelős 

1. Nevelési és munkatársi évnyitó értekezlet: 

feladatok felosztása 

2022. 08.31. pedagógusok, 

ped. munkát 

segítők, 

konyhai 

dolgozók 

2. Félévzáró értekezlet 

Tavaszi programok megbeszélése 

2023. 01. 09. pedagógusok, 

ped. munkát 

segítők-  

3. Szorgalmi időt záró nevelési és munkatársi 

értekezlet 

2023. 08. 25. pedagógusok, 

ped. munkát 

segítők, 

konyhai 

dolgozók-  
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4.3 Az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek terve 

 

Értekezlet 

dátuma 
Az értekezlet célja, főbb napirend Felelős 

2022. 08. 31. 

Óvodavezetői beszámoló megvitatása, elfogadása. 

A következő nevelési év előkészítése, elkezdésével 

kapcsolatos feladatok, tájékoztatás. Szakmai 

csoportok előzetes terve. 

óvodavezető 

2022. 08.31. 
Munkaterv megvitatása, elfogadása, határozat 

hozatal. 

óvodavezető  

2022. 11.07. 

Általános nevelési értekezlet. Minőségirányítási 

csoport beszámolója az év kiemelt feladatairól. 

Gyermekvédelmi feladatok megbeszélése. 

óvodavezető 

munkaközösség 

vezetők 

2023. 01. 09. 

Félévi munkát értékelő, következő félévre vonatkozó 

feladat meghatározó értekezlet: 

• pedagógiai munka elemzése, értékelése, 

• a pedagógiai munka hatékonyságának 

vizsgálata. 

óvodavezető 

óvodavezető-

helyettes 

2023. 03.08. 

Időszerű feladatok: 

• pedagógus továbbképzés, 

• beiskolázás 

• önértékelés  

• óvodai beíratás előkészítése, 

 

óvodavezető 

munkaközösség 

vezető 

2023. 05. 15. 

Időszerű feladatok megbeszélése: 

• anyák napi előkészületek, 

• iskolalátogatás megszervezése. 

• családi nap megszervezése, 

• évzárók, ballagás. 

óvodavezető 

óvodavezető- 

helyettes 

nagycsoportos 

óvónők 

2023. 08. 25. 

Nevelési és munkatársi évzáró értekezlet: 

• II. Félévi munkát értékelő, következő félévre  

• vonatkozó feladat meghatározó értekezlet, 

pedagógiai munka elemzése, értékelése 

óvodavezető  
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5 Szakmai munkaközösségek  

 

5.1 Munkaközösség neve: Gyermekvédelmi Szakmai Munkaközösség 

 

Munkaközösség vezető: Roskóné Erős Mária 

A munkaközösség tagjai: Adamicza Zoltánné 

                                            Bukovszki Eszter 

                                            Kohanné Kloczka Marietta 

A működés rendje: 

• havonta egy alkalommal munkaközösségi értekezlet 

• folyamatos egyeztetés a csoportvezető pedagógusokkal 

 

Gyermekvédelmi munkák alapját képező jogszabályok, rendeletek, törvények 

 

Az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról 2016. évi CLXVI. 

törvény által módosított jogszabályok: 

 

• a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény,  

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

• a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi 

XXVI. törvény, 

• 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti 

alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz 

felhasználható bizonyítékokról 

• törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról 2003. évi 

CXXV. 

• 2011. évi CCXI törvény a családok védelméről 

• 1998 évi LXXXIV. törvény a családok támogatásáról 

• 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 

• 223/1998. (XII. 30.) kormányrendelet 

• 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet veszélyhelyzet kihirdetéséről 
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Gyermekek védelméről 

A gyermek – és ifjúságvédelem azt a tevékenységrendszert, jogszabályrendszert és 

intézményrendszert jelenti, amelynek célja a gyermekek családban történő nevelkedésének 

elősegítése, veszélyeztetettségük megelőzése és megszüntetése, valamint azoknak a 

gyermekeknek a helyettesítő védelme és a nevelésükről – gondozásukról történő 

gondoskodás, akik hatósági intézkedés következtében kikerülnek vér szerinti családjukból. 

Az ENSZ Gyermekjogi Egyezményével összhangban a gyermekvédelmi törvény a gyermek 

érdekeit és jogait helyzeti előtérbe, elsőbbséget adva a családban történő nevelkedésnek. 

Ennek érdekében a különböző támogatások széles körét biztosítja a család és a gyermek 

számára és csak utolsó eszközként teszi lehetővé a családból való kiemelést, azonban ebben 

az esetben is kiemelt feladatként határozza meg a családban történő visszagondozást. 

A gyermekvédelmi rendszer működtetése állami és önkormányzati feladat, melyben részt 

vesznek civil szervezetek, egyházi szervezetek, egyéni vállalkozók is. 

A fenti szervezeteken túlmenően számos más szervezetnek is feladata a gyermekek védelme, 

melyek veszélyeztetettség észlelése esetén kötelesek jelezni ezt a kerületi gyermekjóléti 

szolgálatnak. E szervek közé tartozik többek között a gyermek egészségügyi szolgálat, a 

különböző közoktatási intézmények; a családsegítő szolgálatok; a rendőrség; az ügyészség; az 

áldozatsegítő szolgálat; a gyerekekkel kapcsolatba kerülő civil szervezetek; de bármely 

állampolgár is tehet, sőt köteles is bejelentést tenni, ha gyermekbántalmazást vagy más 

módon történő veszélyeztetést tapasztal. 

A gyermekek védelmét pénzbeli és természetbeni ellátások; személyes gondoskodást nyújtó 

alapellátások; személyes gondoskodást nyújtó szakellátások; valamint hatósági intézkedések 

biztosítják. 

 

Pénzbeli, természetbeni ellátások 

A pénzbeli és természetbeni ellátások célja, hogy megelőzze és csökkentse a gyerekek anyagi 

típusú veszélyeztetettségét, megakadályozza azt, hogy egy gyereket kizárólag a család rossz 

anyagi helyzete miatt kelljen kiemelni a családból 

• Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 

• Kiegészítő gyermekvédelmi kedvezmény 

• Óvodáztatási támogatás 

• Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
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• Gyermekétkeztetés és tankönyvtámogatás, tanszerellátás, tandíjtámogatás, 

egészségügyi ellátásért fizetendő térítési díj, stb. 

A pénzbeli és természetbeni ellátásokkal kapcsolatos részletes tájékoztatást elsősorban a helyi 

gyermekjóléti szolgálatok, ill. az önkormányzatnál működő szociális irodák tudnak adni.  

 

Ingyenes gyermekétkeztetés: 

A gyermekétkeztetés során az intézményi térítési díj 100%-át normatív kedvezményként kell 

biztosítani (a továbbiakban: ingyenes étkezés) a bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben 

részesülő gyermek után, ha olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az 

egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér 

személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal 

csökkentett összegének 130%-át." 

 

Gyermekjóléti alapellátás 

A gyermekjóléti alapellátás célja, hogy a szociális munka eszközeivel hozzájáruljon a 

gyermek testi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének 

elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez, a kialakult veszélyeztetettség 

megszűntetéséhez, valamint a gyermek családjából történő kiemelésének megelőzéséhez. 

Gyermekjóléti szolgálat. 

 

Az óvoda biztosítja a gyermekek napközbeni ellátását, a nevelést – oktatást az étkezést. 

Az óvoda közreműködik a gyerekek veszélyeztetettségének megelőzésében és 

megszüntetésben, ennek során együttműködik a gyermekjóléti szolgálattal, és szükség esetén 

a jegyzőhöz fordul. 

Óvodánk célja a prevenció, a gyermekek alapvető szükségleteinek kielégítése, gyermeki és 

emberi jogainak érvényesítése. 

Hátránykompenzálással az esélyegyenlőség biztosítása, az eltérő szociális és kulturális 

környezetből érkező gyerekek számára. 

 

Gyermeki jogok 

- A gyermeknek joga van a testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, jólétét biztosító saját  

családi környezetében történő nevelkedéshez. 
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- A gyermeknek joga van ahhoz, hogy segítséget kapjon a saját családjában történő 

nevelkedéséhez, személyiségének kibontakoztatásához, a fejlődését veszélyeztető helyzet 

elhárításához, a társadalomba való beilleszkedéséhez, valamint önálló életvitelének 

megteremtéséhez. 

 

- A fogyatékos, tartósan beteg gyermeknek joga van a fejlődését és személyisége 

kibontakozását segítő különleges ellátáshoz. 

 

- A gyermeknek joga van ahhoz, hogy a fejlődésére ártalmas környezeti és társadalmi hatások, 

valamint az egészségre káros szerek ellen védelemben részesüljön. 

- A gyermeknek joga van emberi méltósága tiszteletben tartásához, a bántalmazással - fizikai, 

szexuális vagy lelki erőszakkal -, az elhanyagolással és az információs ártalommal szembeni 

védelemhez. 

 

- A gyermek szüleitől vagy más hozzátartozóitól csak saját érdekében, törvényben 

meghatározott esetekben és módon választható el. A gyermeket kizárólag anyagi okból 

fennálló veszélyeztetettség miatt nem szabad családjától elválasztani. 

 

- A gyermeknek joga van - örökbefogadó családban vagy más, családot pótló ellátás 

formájában - a szülői vagy más hozzátartozói gondoskodást helyettesítő védelemhez. 

 

- A gyermek helyettesítő védelme során tiszteletben kell tartani lelkiismereti és 

vallásszabadságát, továbbá figyelemmel kell lenni nemzetiségi, etnikai és kulturális 

hovatartozására. 

 

- A gyermeknek joga van származása, vér szerinti családja megismeréséhez és a 

kapcsolattartáshoz. 

 

- A gyermeknek joga van ahhoz, hogy mindkét szülőjével kapcsolatot tartson abban az 

esetben is, ha a szülők különböző államokban élnek. 

 

- Az átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek joga különösen, ha életkorához, egészségi 

állapotához, fejlettségéhez, valamint egyéb szükségleteihez igazodóan: 
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a) állandóságot, érzelmi biztonságot nyújtó teljes körű ellátásban, gondozásban, - nemzetiségi, 

etnikai és vallási hovatartozását figyelembe vevő - megfelelő nevelésben, oktatásban 

részesüljön, 

 

b) felzárkóztató, tehetségfejlesztő programokon és érdeklődésének megfelelő szabadidős 

foglalkozásokon vegyen részt  

 

c) vallási vagy lelkiismereti meggyőződését szabadon megválassza, kinyilvánítsa és 

gyakorolja, valamint hit-és vallásoktatásban vegyen részt, 

- A gyermekek védelmét ellátó szervezetek (a továbbiakban: intézmény) házirendje - e 

törvényben meghatározott keretek között - a gyermek életkorához, egészségi állapotához, 

fejlettségi szintjéhez igazodva állapítja meg a gyermekek jogai gyakorlásának és kötelességei 

teljesítésének szabályait.  

 

- Ha az intézmény házirendjét a fenntartó jóváhagyta, azt az intézményben mindenki által jól 

látható helyen ki kell függeszteni, és gondoskodni kell megismertetéséről, továbbá arról, hogy 

az, a gyermekek, a hozzátartozóik és az intézmény dolgozói számára hozzáférhető legyen. 

 

Az óvodapedagógusok feladatai: 

• Biztosítják a gyermekek alapvető szükségletét, az érzelmi biztonságot. 

• Megszervezik az óvodai környezetet – a személyi és tárgyi feltételrendszert - , hogy az 

elősegítse minden gyermek számára az optimális fejlődési folyamatot. 

• A fejlesztő munkájuk során figyelembe veszik a gyermekek egyéni képességeit, 

szociokulturális hátterének megismerése. 

• Szükség szerint környezettanulmány végzése. 

• Hátrányos, halmozottan hátrányos és veszélyeztetettség jelzése a gyermekvédelmi 

felelősnek. 

• Segítik őket tehetségük kibontakoztatásában, valamint hátrányos helyzetükből való 

felzárkóztatásban. 

• Rendszeresen tájékoztatják a szülőket az őket és a gyerekeket érintő kérdésekről, 

jelzik, ha a gyerek viselkedésében problémát észlelnek. 

• Rendszeres óvodába járás figyelemmel kísérése, szükség esetén a hiányzás jelzése a 

gyermekvédelmi felelősnek. 
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Gyermekvédelmi felelős feladatai: 

• Koordinálja az óvoda pedagógusainak gyermekvédelmi munkáját. 

• Elősegíti az óvónők tájékozódó tevékenységét, szükség szerint családlátogatáson is 

részt vesz. 

• Gyermekvédelmi munkatervet készít. 

• Nyilvántartja a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyerekeket, feljegyzi az 

intézkedéseket, eredményeket. Ellenőrzi a nyilvántartásba vétel, illetve megszűnés 

okait. 

• Szükség szerint igénybe veszi a családgondozó, a védőnő segítségét. 

• Részt vesz az esetmegbeszéléseken, kapcsolatot tart a gyermekjóléti szolgálattal a 

gyermekvédelmi munka intézményszintű ellenőrzésében, értékelésében. 

• Megkeresi a családdal való kapcsolattartás sikeres formáit, azokat célszerűen 

alkalmazza. 

• Ismerteti a szülőkkel a támogatási lehetőségeket. 

 

Az óvodavezető feladatai: 

• A gyermekvédelmi tevékenységhez szükséges feltételek biztosítása. 

• Bizalom elvű kapcsolat kiépítése a családokkal. 

• Veszélyeztetettség esetén a Gyermekjóléti szolgálat tájékoztatása. 

• Étkezési kedvezmények meghatározása a törvényi jogszabályoknak és az 

önkormányzati rendeletnek megfelelően. Ezek dokumentálása. 

• Óvodáztatási támogatással kapcsolatos feladatok ellátása. 

 

Az óvodai szociális segítő feladatai 

Az óvodai szociális segítő munka során nyújtott szolgáltatásokkal a szociális munka 

módszereinek és eszközeinek felhasználásával a szociális segítő szakember célja az óvodás és 

iskoláskorú gyermekek szociális kompetenciáinak fejlesztése, sikeres előmenetelük 

támogatása, illetve veszélyeztetettségük megelőzése. 

Az óvodai szintéren a szociális segítés eszköztárának megjelenési formái: 

• csoportban végzett tevékenységek 

• közösségi tevékenységek 

• gyermek és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában segítségnyújtás – gyermekvédelmi 

tevékenységek koordinálása 
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• egyéni tevékenységek 

Csoportban végzett keretein belül: 

• gyermek megfigyelése csoporthelyzetben óvodapedagógus kérésére 

• csoportban végzett prevenciós és vagy fejlesztő tevékenység szervezése (pl.: szituációs 

játékok) 

• szülőcsoportok szervezése, vezetése 

• szükség esetén az óvodapedagógusok segítése, tudásuk bővítése, érzékenyítés 

nevelőtestületi szinten 

 

Közösségi tevékenységek keretein belül: 

• az óvoda által szervezett és megvalósított, az egész óvodai közösséget érintő 

rendezvények lebonyolításában való részvétel (pl.: gyermeknap) 

• együttműködés kialakítása az óvodában dolgozó szakemberekkel, amennyiben 

szükséges/lehetséges mentálhigiénés csoport kialakítása, ahol működik, ahhoz történő 

csatlakozás 

• együttműködés kialakítása a partner intézményekkel 

• részvétel a szülői értekezleteken, fogadó napon elérhetőség biztosítása a szülők 

számára 

• részvétel a nevelőtestületi értekezleteken 

• együttműködés az óvodában működő szülői szervezettel 

• gyermekvédelmi munka támogatása 

 

A közösség fejlesztés, mint tevékenység célja: egy közösség szervezése egy időben, egy 

helyen, egy témában: Hatása: a prevenció és/vagy a korrekció. 

 

Egyéni tevékenységek keretein belül: 

• tanácsadás a szülőknek a gyermeknevelés és a családi élet más területein lévő 

problémák esetén, valamint az óvodában jelentkező problémák kapcsán 

• információnyújtás az elérhető szolgáltatásokról, jogokról, a gyermekjóléti, 

gyermekvédelmi, szociális ellátórendszer működéséről, valamint ügyintézésben való 

segítségnyújtás 

• közvetítés a szülő és az óvodapedagógus között, különböző szolgáltatások eléréséhez, 

részvétel a pedagógus és a szülő közötti megbeszélésen 
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• óvodapedagógusoknak konzultációs lehetőség biztosítása 

Az óvodai szociális segítők együttműködési lehetőségei saját csoportban 

a) csoport megbeszélések 

b) szupervízió 

c) szakmai esetmegbeszélés 

d) esetmegbeszélés, esetkonferencia 

 

Együttműködés a szülői közösséggel, kapcsolattartás 

Az óvodai szociális segítő együttműködik különböző köznevelési intézményben működő 

szervezettel (a szülői közösséggel). A szülői közösség tagjai informális csatornát képeznek a 

szociális segítő és a többi szülő között. 

A szülők közössége is közvetíthetik a szociális segítő számára a felmerülő igényeket és az 

esetleges problémákat. A szociális segítő így specifikusan a problémára, vagy igényekre 

célzottan tud segítséget nyújtani az adott intézményben. A szociális segítő kezdeményezi, 

hogy szülői közösség ülésén részt vehessen, tájékoztatja az ott megjelenteket az új 

szolgáltatásról és kéri a szülőket, hogy a többi szülőt is tájékoztassák a szociális 

segítőelérhetőségéről és az új szolgáltatás bevezetéséről, az elérhető szolgáltatásról. 

 

Nemzeti – etnikai – kisebbségi feladatok ellátása 

 

Cél és feladat: 

• Segíteni szociális beilleszkedésüket 

• Biztonságérzetet nyújtani számukra, mely megalapozza szellemi kötődésüket az 

óvodába. 

• Ösztönözni társas kapcsolataik pozitív alakulását 

• Fogadják el a kultúrán belüli különbségeket. 

• Mindkét kultúrához való alkalmazkodásra képessé tenni. 

• Szülőkkel kialakított kapcsolat megtartása, mélyítése. 

• Differenciált követelményrendszer, differenciált segítségadás. 

• Az egészséges, harmonikus személyiség fejlesztés a testi, az értelmi és szociális 

érettség kialakítása a sikeres iskolai beilleszkedéshez. 

• Rendszeres óvodába járás szorgalmazása. 

• Ismeretek bővítése játékos formában, gondolkodási műveletek erősítése. 
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Szülőkkel kapcsolatos feladatok: 

• A család a szocializáció első színtere, ezért kell erősíteni a családi nevelést. 

• Személyes kapcsolat kialakítása a szülőkkel. 

• Folyamatos segítő együttműködés. 

• Folyamatos családlátogatás probléma esetén. 

• Fejlesztési tanácsok a sajátos nevelési igényű gyerekekkel való foglalkozásokhoz 

 

Kapcsolattartás más intézményekkel: 

� Szentjánosbogár Katolikus Bölcsőde 

Az óvodánkban a bölcsődéből felvételt nyert gyerekekről az őket gondozó kollégáktól 

információt kapunk, az óvodai élet megkönnyítése érdekében. 

 

� Kakucsi Általános Iskola 

A leendő elsősöket meglátogatja a tanító néni, mi pedig látogatást teszünk az iskolában. 

Ősszel az óvodapedagógusok látogatják meg volt óvodásaikat. Az iskolai beíratások előtt 

szülői értekezlet keretében mutatja be az iskolát az igazgatónő. 

 

� Pedagógiai szakszolgálat 

Az óvodapedagógusok által jelzett nevelési, beiskolázási problémás gyerekek vizsgálatát 

írásban kérjük, melyhez a gyermek jellemzését mellékeljük. A tanácsadó véleményét írásban 

küldik meg. 

� Gyermekorvosi és védőnői szolgálat 

A gyermekorvos évente elvégzi a gyermekek egészségügyi vizsgálatát. A fogorvos évente 

nézi meg a nagycsoportosokat. A védőnői szolgálat rendszeresen ellenőrzi a gyermekek 

higiénés állapotát. 

 

� Logopédiai ellátás 

Minden év elején a logopédus elvégzi a gyermekek felmérését, annak érdekében, hogy 

kiszűrjük a megkésett beszédfejlődésű, illetve beszédproblémával küzdő gyermekeket. A 

fejlődés követésében rendszeresen együttműködik az óvodapedagógusokkal. 
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� Önkormányzat 

Óvodánk fenntartója rendszeresen kapcsolatot tart az óvoda vezetőjével. 

� Gyermekjóléti szolgálat 

A gyermekjóléti szolgálat segítséget nyújt a Kakucson lakcímmel vagy tartózkodási hellyel 

rendelkező gyermekek és szüleik részére. 

 

Gyermekvédelmi feladatok 

Időszakos és folyamatos gyermekvédelmi feladatok 

szeptember, október 

• a kiscsoportosok, valamint az óvodánkba újonnan érkezők beilleszkedésének  

elősegítése, megismerése, felmérése (anamnézis lapok, beosztási időszak megfigyelési 

szempontjainak kitöltése) 

• a szülőktől meghatalmazást kérünk arról, hogy a gyermeküket ki hozhatja, illetve ki 

viheti haza az intézményből, ezen kérjük jelezni a meghatalmazott nevét 

• az eredmények alapján a csoporton belüli differenciálási lehetőségek, valamint a 

szükséges külső fejlesztő foglalkozások és a tehetséggondozási lehetőségek 

megtervezése, megszervezése, a megfelelő szakemberek biztosítása 

• étkezési támogatások vezetése 

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

• egészségügyi szűrések megszervezése 

• az étel – vagy más allergiában, vagy krónikus megbetegedésben szenvedő kisgyermekek 

ellátásának egyénre szabott megszervezése 

• szülők folyamatos tájékoztatása gyermekük fejlődéséről 

• kapcsolattartás aszülőkkel (szülői értekezlet, családlátogatások, fogadóórák, napi 

visszajelzések, faliújság) 

• pedagógiai megbeszélések a csoportban folyó gyermekvédelmi munkáról a 

gyermekvédelmi felelőssel 

• kapcsolattartás a külső segítő szervezetekkel 

• kapcsolattartás volt óvodásaink tanítóival (óralátogatás, pedagógiai megbeszélés, 

nyomon követés) 

 

 

 



41 
 

november, december 

• a tankötelezett gyerekek iskolai tanulásra való alkalmasságának mérlegelése, a 

problémák kezelése, szükség esetén szakértői vizsgálat kérése 

• fogadóórák megszervezése és megtartása 

• adventi hangulat teremtése, a karácsonyi ünnepekre való érzelmi ráhangolódás 

elősegítése 

január, február 

• a vidám ünnepek viselkedés – kultúrájának közvetítése (újévi köszöntés, farsang) 

• hiányzások ellenőrzése, egyeztetés a pedagógusokkal 

március, április, május 

• a csoporton belüli differenciálás lehetőségek megtervezése az erősségek és a 

fejlesztendő területek mentén, konzultáció a gyermek fejlesztésében résztvevő egyéb 

szakemberekkel 

• folyamatos kapcsolattartás a védőnővel 

• a szülőföldhöz, a hazához való kötődés megalapozása nemzeti ünnepünkről való 

megemlékezéssel 

• húsvéti hangulat teremtése 

június, július 

• a szülők írásbeli tájékoztatása a gyermekük éves fejlődéséről 

• a gyermekvédelmi munka értékelése 

• gyermekvédelem a nyári hónapokban, a gyermekekkel kapcsolatos problémák feltárása, 

szükség esetén intézkedés 

• nap elleni védelem, folyadékpótlás, kullancs elleni védekezés 

• az óvodai hiányzások figyelemmel kísérése a nyár folyamán 
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5.2 Munkaközösség neve: Minőség Gondozó Szakmai Munkaközösség 

 

Munkaközösség vezető: dr. Zöldiné Bárdos Brigitta 

A munkaközösség tagjai: Nagy Henrietta 

                                            Gremanné Nagy Henrietta 

                                            Spanyielné Elek Györgyi 

A működés rendje:  

• havonta egy alkalommal munkaközösségi értekezlet 

• folyamatos egyeztetés a pedagógusokkal 

 

A munkaközösség célja:  

• együttműködés az intézmény vezetővel az intézménybe folyó nevelő oktató munka 

szervezésében, értékelésében  

• részvétel az intézményi szintű szakmai ellenőrzési tervek összeállításában 

 

A munkaközösség feladata:   

• belső önértékelések elvégzése 

• minősítéshez való felkészítés 

Pedagógus önértékeléshez, minősítéshez való felkészülés 

 

1. Önértékelési csoport felállítása, munkakörök meghatározása, önértékelésben résztvevő 

óvodapedagógusok kijelölése: Nagy Henrietta, Roskóné Erős Mária 

2. Részletek egyeztetése az érintett pedagógusokkal, majd az önértékelésbe bevonandó 

további partneri körök meghatározása (vezető, szülők, kollégák) 

3. Érintett pedagógusok, partnerek tájékoztatása, felkészítése  

4. Kérdőíves felmérés továbbítása a felmérésben résztvevőknek, adatok összesítése  

5. Dokumentumok elemzése megadott szempontok szerint, tapasztalatok rögzítése az 

informatikai rendszerbe 

6. Interjúk lefolytatása, válaszok kivonatának rögzítése az információs felületen 

7. Foglalkozás látogatás és az azt követő megbeszélés tapasztalatainak rögzítése az 

információs rendszerben 
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FELADATTERV – PEDAGÓGUS ÖNÉRTÉKELÉSHEZ 

 

Intézmény/intézményegység: Kakucsi Kökörcsin Óvoda és Konyha 

 

Önértékelés időszaka: 2022.09.01- 2023.05.31. 

 

Értékelési dokumentumok elkészítésének határideje: 2022. 12. 31. 

 

 

Önértékelésre 

kijelölt óvodapedagógusok 

Önértékelési 

kiscsoport vezető 

Önértékelési 

kiscsoporttag 

 

Nagy Henrietta óvodavezető helyettes, 

óvodapedagógus 2022. 12. 15. 

Roskóné Erős Mária óvodapedagógus 

2023. 05. 31. 

 

dr. Zöldiné Bárdos Brigitta 

 

Spanyielné Elek Györgyi 

Nagy Henrietta 

Gremanné Nagy Henrietta 

Kiemelt feladatok 

 

- Dokumentum elemzés összegző 

készítése. 

- Partnerek tájékoztatása. 

- Folyamatos tájékozódás a 

- Interjúk koordinálása, összegző 

értékelés. 

- Kérdőíves felmérések 

koordinálása, összegző értékelés 
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tervezett feladatok 

megvalósításáról. 

- Informatikai rendszerfelelős. 

készítése. 

 

Ssz. Lépések/feladatok 

TEVÉKENYSÉG 

Érintettek Időtartam 

(óra, nap, 

hét) 

Határidő Felelős Erőforrás 

eszköz 

Teljesülés 

PRODUKTUM 

1. Óvodapedagógusok 

munkájára vonatkozó 

intézményi eljárás 

rendszer kidolgozása. 

 

 

 feltöltése az OH 

informatikai felületre 

Az intézmény 

önértékelési 

csoportja 

 

 

 

dr.Zöldiné 

Bárdos Brigitta 

15 nap 

 

 

 

 

 

 

 

 

önértékelés 

megkezdése előtt 

 

 

 

 

 

dr.Zöldiné 

Bárdos 

Brigitta 

 

 

 

dr.Zöldiné 

Bárdos 

Brigitta 

 

a ped. szembeni 

intézményi 

eljárásrendszer 

 

 

 

 

 

 

pedagógusokkal 

szembeni 

intézményi 

eljárásrendszer 

dokumentuma 

 

 

 

Feltöltve az OH 

informatikai 

felületre 

2. Feladatterv elkészítése 

- egyeztetés az 

óvoda 

Önértékelési 

kiscsoport. 

Önértékelésre 

munkatervi 

tartalom 

szerinti 

önértékelés 

megkezdése előtt 

 

dr.Zöldiné 

Bárdos 

Brigitta 

idő 

naptár 

számítógép 

adatokkal 

feltöltött 

feladatterv 
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pedagógusokkal 

A bevonásra kerülő 

kollégák és partnerek 

körének meghatározása 

- pedagógus 

önértékelési 

kérdőív 

kitöltésével 

kapcsolatos 

információk 

megbeszélése  

(1. sz. melléklet) 

kijelölt 

pedagógusok 

 

 

 

hónap 

 

1 óra 

 

 

 

1 óra 

Ssz. Lépések/feladatok 

TEVÉKENYSÉG 

Érintettek Időtartam 

(óra, nap, 

hét) 

Határidő Felelős Erőforrás 

eszköz 

Teljesülés 

PRODUKTUM 

3. szülők tájékoztatása a 

kérdőíves felmérésről 

- jogszabályi háttér 

- szülői kérdőív 

bemutatása, 

közös 

Nagy Henrietta 

Roskóné Erős 

Mária 

 

 

 

1 óra 

 

 

 

 

 

SZMK szülői 

értekezleten. 

Spanyielné 

Elek 

Györgyi 

laptop 

igény szerint 

nyomtatott példány 

a kérdőívből 
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értelmezése (2. 

sz. m) 

- értékelési mód 

ismertetése 

Papír alapú 

kérdőívek kitöltése. 

SZMK tagok  

 

 

 

 

0,5 óra. 

 

 

 

 

 

Kitöltött 

kérdőívek. 

4. Nevelőtestület 

tájékoztatás a kérdőíves 

felmérésről. 

- jogszabályi háttér 

- kérdőív 

bemutatása, 

közös 

értelmezése (3. 

sz. m) 

- Az értékelési 

mód ismertetése. 

(papíralapú) 

 

 

Nagy Henrietta 

Roskóné Erős 

Mária 

1,5 óra Nevelőtestületi 

értekezlet. 

dr. Zöldiné 

Bárdos 

Brigitta 

laptop  



47 
 

Ssz. Lépések/feladatok 

TEVÉKENYSÉG 

Érintettek Időtartam 

(óra, nap, 

hét) 

Határidő Felelős Erőforrás 

eszköz 

Teljesülés 

PRODUKTUM 

5. Érintettek tájékoztatása 

az interjúkkal 

kapcsolatosan. 

- interjú tervek 

eljuttatása és a 

ténylegesen 

lefolytatandó 

interjúk 

időpontjainak, 

helyszíneinek 

egyeztetése. 

önértékelésre 

kijelölt 

pedagógusok 

 

Nagy Henrietta 

Roskóné Erős 

Mária 

interjúkat 

vezető 

önértékelési 

kiscsoport 

tagok 

 

0,5 óra 15 nappal az 

interjúk előtt 

(az interjúk 

lebonyolítás

ával 

megbízott 

kolléga) 

 

 

dr.Zöldiné 

Bárdos 

Brigitta 

idő 

számítógép 

 

6. Kérdőíves felmérés 

elindítása (papír alapú). 

önértékelésre 

kijelölt 

pedagógusok, 

nevelőtestület 

tagjai 

3 nap  dr. Zöldiné 

Bárdos 

Brigitta 

idő 

számítógép 

Kitöltött 

kérdőívek. 
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7. Értékelési összefoglaló 

készítése a kérdőíves 

felmérés adatainak 

felhasználásával. 

Nagy Henrietta 

Roskóné Erős 

Mária 

2 óra  dr. Zöldiné 

Bárdos 

Brigitta 

idő 

számítógép 

A kérdőíves 

felmérésről 

készített 

összefoglaló. 

Ssz. Lépések/feladatok 

TEVÉKENYSÉG 

Érintettek Időtartam 

(óra, nap, 

hét) 

Határidő Felelős Erőforrás 

eszköz 

Teljesülés 

PRODUKTUM 

8. Dokumentumok 

elemzése. 

- az előző 

pedagógus 

ellenőrzés és az 

intézményi 

önértékelés adott 

pedagógusra 

vonatkozó 

értékelő lapjai 

- az ONAP 

alapprogramjára, 

az óvoda PP 

épülő egész éves 

Spanyielné 

Elek Györgyi 

 

Gremanné 

Nagy Henrietta 

 

dr. Zöldiné 

Bárdos Brigitta 

 

4 óra  Spanyielné 

Elek 

Györgyi 

 

dr. Zöldiné 

Bárdos 

Brigitta 

 

szükséges 

dokumentumok 

dokumentumonk

ént a 

szempontoknak 

megfelelő 

adatok rögzítése 
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nevelési tanulási 

ütemterv, a 

csoport profil, a 

tematikus terv és 

az éves tervezés 

egyéb 

dokumentumai 

- tevékenység / 

foglalkozás 

- egyéb 

foglalkozások 

tervezése 

- napló 

- gyermeki 

produktumok 

Ssz. Lépések/feladatok 

TEVÉKENYSÉG 

Érintettek Időtartam 

(óra, nap, 

hét) 

Határidő Felelős Erőforrás 

eszköz 

Teljesülés 

PRODUKTUM 

9. interjú tervek 

véglegesítése 

- szükség szerint a 

önértékelési 

kiscsoport 

tagok 

1 óra  az interjúk 

lebonyolítá-

sával 

idő 

számítógép 

a kérdőíves 

véglegesített 

interjúterv 
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korrigált interjú 

tervek 

továbbítása az 

érintettek felé 

önértékelésre 

kijelölt 

pedagógusok 

 

megbízott 

kollégák 

felmérésről 

készített 

összefoglaló 

10. interjú a vezetővel Spanyielné 

Elek Györgyi 

 

1 óra   idő 

helyiség 

adatokkal és 

információkkal 

feltöltött, 

véglegesített 

interjú 

dokumentumok 

11. interjú az önértékelésre 

kijelölt pedagógusokkal 

 az interjúk 

lebonyolításá-

val megbízott 

kollégák 

 

 

 

 

 

 

 

1 óra  az interjúk 

lebonyolítá-

sával 

megbízott 

kollégák 

idő  

helyiség 

adatokkal és 

információkkal 

feltöltött, 

véglegesített 

interjú 

dokumentumok 
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Ssz. Lépések/feladatok 

TEVÉKENYSÉG 

Érintettek Időtartam 

(óra, nap, 

hét) 

Határidő Felelős Erőforrás 

eszköz 

Teljesülés 

PRODUKTUM 

12.  a jegyzőkönyv tartalmi 

és formai véglegesítése 

megosztása az 

informatikai rendszer 

felelőssel  

dr.Zöldiné 

Bárdos Brigitta 

3 óra   dr.Zöldiné 

Bárdos 

Brigitta 

idő 

számítógép 

internet 

jegyzőkönyv 

13. jegyzőkönyv feltöltése 

az informatikai 

rendszerbe, 

elérhetőség biztosítása 

az önértékelésre kijelölt 

pedagógusoknak 

dr.Zöldiné 

Bárdos Brigitta 

 

 

 

 

2 óra   dr.Zöldiné 

Bárdos 

Brigitta 

idő számítógép 

internet 

hozzáférés az 

online felülethez 

. 

14. foglalkozást érintő 

óralátogatás az 

önértékelésre kijelölt 

pedagógusoknál, 

 

azt követő megbeszélés, 

az órát látogató kollégák  

 

 

 

önértékelési 

kiscsoport 

tagok 

 

2 óra 

 

 

 

1 óra 

2 óra 

 önértékelési 

kiscsoport 

tagjai 

idő megfigyelési 

szempontok 

számítógép 

internet 

értékelési 

dokumentum 

rögzítése az 

internetes 

felületen 
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a megadott szempontok 

alapján a tapasztalatokat 

rögzítik az informatikai 

felületen 

Ssz. Lépések/feladatok 

TEVÉKENYSÉG 

Érintettek Időtartam 

(óra, nap, 

hét) 

Határidő Felelős Erőforrás 

eszköz 

Teljesülés 

PRODUKTUM 

15. az önértékelésre kijelölt 

pedagógusok minden 

elvárás esetében az 

informatikai rendszerben 

értékelik az elvárás 

teljesülését megjelölve 

az értékelés forrásául 

szolgáló a rendszerben 

korábban rögzített 

tapasztalatokat és 

kompetenciánként 

meghatározzák a 

fejleszthető és 

kiemelkedő területeket 

 4 nap  dr.Zöldiné 

Bárdos 

Brigitta 

idő 

számítógép 

internet  

hozzáférés az 

online felülethez 

értékelési 

dokumentumok 
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16. önértékelésre épülő 

egyéni önfejlesztési terv 

készítése az 

intézményvezető 

segítéségével, 

önfejlesztési terv 

feltöltése az informatikai 

rendszerbe 

 

Nagy Henrietta 

Roskóné Erős 

Mária 

  Spanyielné 

Elek 

Györgyi 

 

dr.Zöldiné 

Bárdos 

Brigitta 

számítógép 

internet 

önfejlesztési terv 

17. önértékelésre kijelölt 

pedagógusok 

önértékelési 

dokumentumainak 

elhelyezése a személyi 

anyagban, elhelyezése az 

irattárban 

óvodatitkár 

Kovácsné 

Gergely 

Mariann 

 értékelési 

folyamat végét 

követő 15. nap 

Spanyielné 

Elek 

Györgyi 

Kovácsné 

Gergely 

Mariann 

számítógép 

internet nyomtató 

naprakész 

személyianyag 

iktató számmal 

ellátott 

dokumentum 

Ssz. Lépések/feladatok 

TEVÉKENYSÉG 

Érintettek Időtartam 

(óra, nap, 

hét) 

Határidő Felelős Erőforrás 

eszköz 

Teljesülés 

PRODUKTUM 

18. az önértékelésre kijelölt 

pedagógusok 

önértékelésének lezárása 

 

 

Nevelőtestület 

 értékelési 

folyamat végét 

követő 15 napon 

dr. Zöldiné 

Bárdos 

Brigitta 

idő 
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- nevelőtestület 

tájékoztatása 

- köszönet az 

adatgyűjtésben 

részt vett 

kollégáknak 

 

 

 

belül 

 

 

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

              Spanyielné Elek Györgyi                             dr. Zöldiné Bárdos Brigitta 

                    intézményvezető            önértékelési kiscsoport vezet
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6 Az intézmény külső kapcsolatai 

 

- Hogyan kapnak tájékoztatást a partnerek az intézmény eredményeiről? 

– Az intézmény a helyben szokásos módon tájékoztatja külső partnereit (az 

információátadás szóbeli, digitális vagy papíralapú).  

– A partnerek tájékoztatását és véleményezési lehetőségeinek biztosítását 

folyamatosan felülvizsgálják, visszacsatolják és fejlesztik. 

- Hogyan vesz részt az intézmény a közéletben (települési szint, járási/tankerületi szint, megyei 

szint, országos szint)? 

 

6.1 A Szülők és a Szülői Munka Közösség értekezletei – fórumai 

 

Ssz. Téma Időpont Felelős 

1. Évnyitő szülői értekezlet 2022. 09. 12.  csoportvezetők, 

óvodavezető 

2. SZMK értekezlet: 

beszámoló és munkaterv 

megvitatása 

2022. 09. 14. óvodavezető,  

óvodavezető-helyettes 

3. SZMK értekezlet: tavaszi 

programok 

2023. 01. 11. óvodavezető 

óvodavezető-helyettes 

4. Féléves szülői értekezlet 2023. 01. 16.  csoportvezetők, 

óvodavezető 
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Ssz. Téma Időpont Felelős 

5. SZMK értekezlet: családi 

nap 

2023. 05. 03. óvodavezető, 

óvodavezető helyettes 

6. Nagycsoportos szülők 

értekezlete: beiskolázás 

2023. 02. óvodavezető 

nagycsoportos óvónők 

iskolaigazgató  

 

A szülői közösség tagjainak névsora 

 

Csoport Delegált szülő 

                   Katica Pappné Nagy Tímea 

Kohut Barbara 

                               Süni Kohut Barbara 

Ihász Ágnes 

                        Pillangó Eiler Tímea 

Róth Anita 

                               Csiga Bányai Ágnes 

                               Maci Goldáné Fajt Mária 

Kendl - Kili Tímea 

      SZMK elnök Eiler Tímea 
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Szülői értekezletek a csoportokban 

 

Elvárás minden óvodapedagógustól a szülők tájékoztatása az alábbi területeken/témákban: 

- Csoportprofil ismertetése 

- Feladataink a 3 éves gyermekek logopédiai szűrővizsgálatával (kérdőíves felmérés a szülők körében) kapcsolatosan 

- Fokozott felkészülés a valamennyi óvodai csoportban feldolgozásra kerülő nevelés-tanulással kapcsolatos témában (amennyiben van 

ilyen) 

– Védőnő bevonásával a szűrővizsgálatok eredményessé tétele 

– A szociális munkás tevékenységének bemutatása 

- Házirend ismertetése, felelevenítése 

- Korcsoporttól függetlenül: A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végére (ahová együtt kell eljuttatnunk a gyermekeket) 

- Éves nevelési és tanulási terv ismertetése 

- Az együttműködés, ezen belül az információ áramlás kialakítása és gyakorlata 

- Étkezési térítési díjfizetés módja 

- Pedagógus, vezetői, intézményi önértékelés szülőket érintő tartalmainak ismertetése (szülői kérdőív) 

- A szülőket anyagilag is érintő programok éves terve, költségvetése 

- Korcsoporttól függetlenül, már a legelső, és minden további szülői értekezleten kerüljön feldolgozásra az iskolai életre történő 

alkalmasság témakör, kidomborítva az együttnevelés folyamatos szükségszerűségét. 

- Intézményi dokumentumok nyilvánosságának biztosításáról történő tájékoztatás 

- Adatvédelemmel kapcsolatos belső szabályok ismertetése 

- Minden, a szülőket érintő tartalom ismertetése 
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6.2 Az óvodapedagógusok fogadó órái 

 

Célja az intervenciós pedagógiai gyakorlat érvényesítése minden gyermeket érintően legalább félévente egy alkalommal, melynek tartalmi alapja 

a gyermekek folyamatos nyomon követésének írásos (Fejlődési napló) és szóbeli tapasztalata. Az egyes csoportok fogadó óráinak időpontja – 

óvodavezetővel történt egyeztetés szerint – a csoportok hirdetőtábláin van kifüggesztve. 

 

Minden hónap első - hétfő: Nagy Henrietta, Roskóné Erős Mária 

          - kedd: Bukovszki Eszter 

          - szerda: Kohanné Kloczka Marietta 

                               - csütörtök: Gremanné Nagy Henrietta 

 

6.3 Az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú óvodai nyílt napok  

 

- Leendő óvodásainkat várjuk szüleikkel:  

2023. 04. 03. – 04. Tavaszi nyílt napok 

2023. 05. 20. Családi nap 

            2022. 06. 26. Szülői értekezlet 

 

- Az óvodahasználó gyermekek szülei számára szervezett nyílt napok, alkalmak: 

2022. 10. 03. – 04. Őszi szöszmötölős napok 

2022. 09. 24. Lekvár, méz és pálinka fesztivál (Pillangó és Süni csoport) 

2022. 10. 02. Szüreti felvonulás (Csiga és Maci csoport) 
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2022. 11. 27. Adventi vásár (Pillangó és Süni csoport) 

2022. 12.  15. Ádventi gyertyagyújtás (Csiga és Maci csoport) 

2023. 05. 20. Családi nap 

 

Természetesen rendezvényeinket a törvényi előírásnak megfelelően tartjuk (járványhelyzet). 

 

6.4 Kapcsolattartás társintézményekkel: 

- Szentjánosbogár Katolikus Családi Bölcsőde 

- Kakucsi Általános Iskola 

- Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Dabas 

 

6.5 A fenntartóval való kapcsolattartás: 

• törvényességi ellenőrzés 

• beszámoló véleményeztetése 

• pénzügyi egyeztetés 

• beíratással kapcsolatos teendők 

• statisztika 

• hagyományok ápolása 
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7 A pedagógiai munka feltételei 

 

7.1. 

 

Tárgyi, infrastrukturális feltételek 

 

- Hogyan felel meg az infrastruktúra az intézménynevelési/tanítási struktúrájának, pedagógiai 

értékeinek, céljainak? 

– Az intézmény rendszeresen felméri a pedagógiai program megvalósításához szükséges 

infrastruktúra meglétét, jelzi a hiányokat a fenntartó felé. 

- Hogyan felel meg az intézményi tárgyi környezet a különleges bánásmódot igénylő gyermekek 

nevelésének, tanításának? 

- Milyen az IKT- eszközök kihasználtsága? 

 

A pedagógiai munka feltételei - Tárgyi feltételek  

 

Udvarunk rendkívül tágas, egybefüggő és nagyon jól átlátható, elegendő hely van gyerekeink mozgásigényeinek kielégítésére, valamint 

mozgásuk és ügyességük fejlesztésére megfelelő udvari játékaink vannak.  

 

Tágas fedett részünk mellett négy csoport terasszal is rendelkezik, mely esős időben is biztosítja a szabadban végzett mozgást. Eszközeink, tárgyi 

feltételeink programunk megvalósításához, jelenleg rendelkezésünkre állnak, de ezek folyamatos karbantartást, pótlást igényelnek. 
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Az udvar jellege megfelel az egészséges életmód kialakításához, fejlesztéséhez: van homokos, füves, kavicsos, betonos terep. 

 

Óvodánknak van saját konyhája, amely megkönnyíti az étkezések megfelelő kialakítását, valamint a rugalmas napirend alkalmazását. 

Rendelkezünk a legszükségesebb technikai eszközökkel is (telefon, tv, vetítő, számítógép, csoportonként CD lejátszó). 

 

Megfelelő mennyiségű és minőségű játékállományunk van, melyek között főleg a természetes anyagokból készülteket részesítjük előnyben. 

 

Az utóbbi időben nagy hangsúlyt fektettünk az olyan eszközök beszerzésére, amely a gyermekek tartását, mozgását fejleszti. 

 

Összességében a tárgyi feltételeink adottak ahhoz, hogy azokat a célokat, amelyeket helyi programunkban kitűztünk, hatékonyan 

megvalósíthassuk, és környezetünk elvárásainak megfeleljünk. 

 

Intézményünkben a nevelési feladatokat a következő intézményi helyiség háttérrel látjuk el: 

- óvodai csoportszobák (5), 

- öltözők (5),  

- mellékhelyiségek (5), 

- tornaszoba (1), 

- fejlesztőszoba (1), 

- sószoba (1). 

Az intézményünk a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 2. számú mellékleteként meghatározott kötelező eszköz és felszerelés jegyzékében 

leírtakkal rendelkezik, de az eszközök, felszerelések egy része cserére szorul. 
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7.2 Gazdálkodással kapcsolatos feladatok 

 

Feladat Érintett Tartalom Határidő Felelős 

gyermekek adatbázisának frissítése  óvodatitkár 

 

kialakított adatbázis feltöltése 

pontos adatokkal, módosítások 

átvezetése 

folyamatos 

(szeptemberben 

kiemelt feladat) 

 

óvodatitkár 

 

dolgozók adatbázisának frissítése óvodatitkár 

óvodavezető 

kialakított adatbázis feltöltése 

pontos adatokkal, módosítások 

átvezetése 

folyamatos 

(szeptemberben 

kiemelt feladat) 

óvodavezető 

védőruha nyilvántartás munkavédelmi felelős belső munkaruha szabályzat 

szerint 

2023. április 20. munkavédelmi felelős 

októberi statisztika elkészítése  óvodavezető 

 

óvodatitkár 

229/2012. (VIII. 28.) Korm. 

rendelet 

NKt. 

2022. október 15. óvodavezető 

intézményi éves költségvetés 

tervezése 

óvodavezető 

óvodavezető-helyettes 

Áht / Számviteli tv. / belső 

költségvetési szabályzat 

2022. november óvodavezető 

fenntartó gazdasági 

felelős 

leltározás csoportvezetők 

óvodatitkár 

 

fenntartó 

leltározási szabályzat alapján 2022. augusztus 31.  óvodavezető-

helyettes 
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Feladat Érintett Tartalom Határidő Felelős 

adó / TB-ügyintézés óvodatitkár NAV jogszabályok szerint 

adónyilatkozatok, betegpapírok 

kezelése 

tv. szerint 

(januárban kiemelt 

feladat) 

óvodatitkár 

fenntartó 

ebédmegrendelés, -lemondás csoportvezetők belső szabályzat szerint minden nyitvatartási 

nap 

csoportvezetők 

pályázatírás óvodavezető 

munkaközösség-vezető 

fenntartó 

éves pedagógiai munkaterv, belső 

gazdálkodási szabályzat szerint 

aktuálisan óvodavezető 

jogszabályfigyelés minőség gondozó 

munkaközösség-vezető 

Magyar Közlöny folyamatos 

figyelése 

minden hónap 

utolsó napja 

munkaközösség-

vezető 

óvodavezető 

személyi dossziék elkészítése, 

karbantartása 

óvodavezető 

óvodatitkár 

Nkt. 44.§ szerint folyamatos 

(szeptemberben 

kiemelt feladat) 

óvodavezető 
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7.3. Az óvoda személyi feltételei 

 

Személyi feltételek 

 

- Hogyan felel meg a humánerőforrás az intézmény képzési struktúrájának, pedagógiai 

értékeinek, céljainak? 

– Az intézmény rendszeresen felméri a szükségleteket, reális képpel rendelkezik a 

nevelő/ tanító munka humánerőforrás-szükségletéről.  

– A humánerőforrás szükségletben bekövetkező hiányt, a felmerült problémákat 

idejében jelzi a fenntartó számára. 

 

A pedagógiai munka feltételei – Humán erőforrás  

Helyzetelemzés  

HUMÁN ERŐFORRÁS – CSOPORTBEOSZTÁSOK 

 

Ssz. Csoport 

neve 

Létszám Óvodapedagógus Dajka Pedagógiai 

asszisztens 

1. Katica 

kiscsoport. 

23 Gremanné Nagy 

Henrietta 

 

Szűcsné 

Szabó 

Bernadett 

Kucsák 

Erzsébet 

2. Pillangó 

középső 

csoport. 

18 Nagy Henrietta  

Adamicza 

Zoltánné 

Elek 

Jánosné 

 

 

3. Süni 

középső 

csoport. 

21 Roskóné Erős 

Mária 

 

Takácsné 

Jakab Erika 

 

Mikolics 

Noémi 

4. Csiga 

nagycsoport. 

17 Kohanné Kloczka 

Marietta 

Spanyielné Elek 

Györgyi 

Guttyán -

Csernák 

Evelin 

 

5. Maci 

nagycsoport 

19 Bukovszki Eszter 

dr. Zöldiné 

Bárdos Brigitta 

 

Horváthné 

Farkas 

Gizella 
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A pedagógiai munkát és működést segítő további munkatársak 

 

Beosztás Név 

Gyógypedagógus Csongrádiné Démusz Amanda 8 óra 

Logopédus Balázs Györgyné heti 12 óra 

Óvodatitkár Kovácsné Gergely Marian napi 8 óra 

Takarító Rapcsák Jánosné napi 6 óra 

Kertész Buncsák Nikoletta napi 4 óra 

Élelmezésvezető Kaldeneker Rozália 

Szakács Gavlóné Szatmári Ibolya 

Konyhai kisegítő Lukatsikné Gál Magdolna, Sinkó – Fajt 

Zsuzsanna,, Zsigár Mónika, Szabó Zoltánné, 

Radics Éva 
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2022/2023. nevelési év munkaidő beosztása 

 

Név: Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

Gremanné 
Nagy 

Henrietta 
08:00 – 15:30 07:30 – 11:30 07:30 – 12:30 07:30 – 15:30 07:30 – 15:00 

Kucsák 
Erzsébet 

08:00 – 16:00 08:00 – 16:00 08:00 – 16:00 08:00 – 16:00 08:30 – 16:30 

 

Roskóné 
Erős Mária 

07:30 – 15:00 07:30 – 11:30 07:30 – 15:30 08:00 – 15:30 07:30 - 12:30 

Mikolics 
Noémi 

10:00 – 16:30 08:30 – 16:30 08:00 – 16:00 08:30 – 16:30 08:00 - 16:00 

 

Nagy 
Henrietta 

09:00 – 15:30 06:30 – 11:30 
08:00 - 15:30 
08:00 - 12:30 

07:30 – 15:30 
07:30 – 12:30 

07:30 – 12:30 

Adamicza 
Zoltánné 

07:30 – 12:30 09:00 - 17:00 06:30 – 11:30 10:00 - 17:00 08:00 – 15:00 

 
Kohanné 
Kloczka 
Marietta 

08:00 – 12:30 08:00 – 15:30 07:30 – 15:00 07:30 – 12:30 08:00 – 15:30 

Kovácsné 
Gergely 
Mariann 

07:30 – 15:30 
Cs 

08:00 – 12:30 08:00 – 15:30 
08:30 – 15:30 

Cs 
07:30 - 15:30 

 

Bukovszki 
Eszter 

07:30 – 12:30 08:00 – 15:00 07:30 – 12:30 08:00 – 15:00 08:00 – 16:00 

dr. Zöldiné 
Bárdos 
Brigitta 

10:30 – 17:00 09:00 – 16:00 09:00 – 16:30 06:30 – 11:30 

páros hét 
06:30 – 12:30 

páratlan hét 
11:00 – 17:00 

Spanyielné 
Elek 

Györgyi 

06:30 – 11:30 
K    

09:00 – 15:30 
Cs 

11:00 – 17:00 
P 

07:30 – 11:30 
 

páros hét 
11:30 - 17:00 

páratlan hét 
06:30 - 12:00 

M 
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Dajka munkaidő beosztása 

2022/2023  

 

 

06:30 – 14:50 

 

 

07:30 – 15:50 

 

08:30 – 16:50 

 

08:40 – 17:00 

 
Elek Jánosné 

 
Takácsné Jakab 

Erika 

 
Szűcsné Szabó 

Bernadett 
 

 
Horváthné 

Farkas Gizella 

 
Horváthné 

Farkas Gizella 
 

 
Elek Jánosné 

 

 
Takácsné Jakab 

Erika 
 

 
Szűcsné Szabó 

Bernadett 
 

 
Szűcsné Szabó 

Bernadett 
 

 
Horváthné 

Farkas Gizella 
 

 
Elek Jánosné 

 

 
Takácsné Jakab 

Erika 
 

 
Takácsné Jakab 

Erika 
 

 
Szűcsné Szabó 

Bernadett  

 
Horváthné 

Farkas Gizella 

 
Elek Jánosné 

 
 

08:00 – 16:20 
 

 
Guttyán – Csernák 

Evelin 

 
 
 

Takarítónő munkaidő beosztása 
2022/2023 

  
Hétfő 

 

 
Kedd 

 
Szerda 

 
Csütörtök 

 
Péntek 

 
Rapcsák 
Jánosné 

 
11:15 – 17:15 

 

 
11:15 – 17:15 

 
11:15 – 17:15 

 
11:15 – 17:15 

 
11:15 – 17:15 
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7.4. Részvétel külső képzésen - akkreditált 

 

Név A továbbképzés tárgya 
Szervezője,  

Helye 
Óra 

Roskóné Erős Mária DiabMentor szakmai tk. POK Szolnok  

Kovácsné Gergely 

Mariann 

Munkavédelmi 

Továbbképzés 

Mód Szer Tár 

Budapest 

1 nap 

 

7.5. Felnőttek munkavédelmi oktatása és egészségügyi vizsgálatának rendje 

 

Munka-, és tűzvédelmi oktatás:  

 

Előadó Tárgy Idő Résztvevők 

Somogyvári Tibor Munka és tűzvédelmi 

oktatás 

Évente 1 alkalom 

Február 

Óvoda és konyha 

dolgozói 

Dr. Kende Károly Alkalmassági 

vizsgálat 

Évente 1 alkalom 

augusztus 

Óvoda és konyha 

dolgozói 

Télessy Péter Tűzvédelmi 

üzemeltetés 

Félévente 1 alkalom 

február, augusztus 

Spanyielné Elek 

Györgyi 

Takácsné Jakab 

Erika 

Szűcsné Szabó 

Bernadett 
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8. Ütemterv, naptári terv 

 

2022/2023.  

 

Szeptember 

 

Dátum 
Feladat 

megnevezése 
Felelős 

Ellenőrzés/ 

számonkérés 
Egyéb 

1-20. 
Nevelési évnyitó 
értekezlet 
Munkaterv 

Óvodavezető  Értekezlet 

1-20. Szakkörök felmérése 
Óvoda 

pedagógus 
Kérdőívek  

leadása 
 

1-20. 
Étkeztetési 
kedvezmények 
felmérése 

Óvoda 
pedagógus 

Óvodatitkár Folyamatos 

1-20. 
Szakmai ellenőrzés 
tervezése 

Óvodavezető 
Nevelő-testület 
tájékoztatása 

 

1-8. 
Naplók, törzslapok 
kitöltése 

Óvoda 
pedagógus 

Óvodavezető 
 

1-15. Éves tervek leadása 
Nagy csoportos 
pedagógusok 

Óvodavezető  

1-30. Éves tervek leadás 
Kis és Középső 

csoportos 
pedagógusok 

Óvodavezető  

09. 12. Szülői értekezlet 
Óvoda 

pedagógus 
Óvodavezető  

14. 

Szülői szervezet 
összehívása 
(tisztújítás, éves 
munkaterv) 

Óvodavezető   

31.-ig Munkavédelmi 
bejárás 
(kockázatfelmérés) 

Munkavédelmi 
felelős 

Óvodavezető 
helyettes 

 

31.-ig Tűzvédelmi 
intézkedések 
(tűzoltó készülékek, 
tűzriasztók, tűzriadó 
tervek) 

Tűzvédelmi 
felelős 

/megbízott/ 
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Október 
 

Dátum 
Feladat 

megnevezése 
Felelős 

Ellenőrzés/ 
számonkérés 

Egyéb 

1-től 
Szakkörök, 
foglalkozások 
elindítása 

Foglalkozás 
vezetők  

Foglalk. napló 
megnyitása, 

vezetése 
09. 24.  
10. 02. 

Nyílt napok  
Óvodavezető 
Pedagógusok 

 
 

15-ig 

Adatszolgáltatás a 
közoktatási 
információs 
tájékoztató 
rendszerbe 

Óvodavezető 
Óvodatitkár 

  

21. 
Nemzeti ünnep 
(Okt. 23.) 

Óvodapedagógusok 
 

 

31-ig 

Pedagógus 
igazolványok 
érvényesítése az 
érvényesítő 
matricákkal 

Óvodatitkár   

18.-20. 
Szakmai ellenőrzés 
Csiga és Maci 
csoport 

Óvodavezető   

 Fogadóórák   
Külön rend 

szerint 
 
November 
 

Dátum 
Feladat 

megnevezése 
Felelős 

Ellenőrzés/ 
számonkérés 

Egyéb 

07. 

Beszámolás a 
minőségirányítási 
intézkedési terv 
negyedéves 
végrehajtásáról 

Min. ir. vezető Óvodavezető 
Munkaközösségi 

értekezlet 

07. 
Gyermekvédelmi 
Munkaközösség 
beszámolója 

Gyermekvédelmi 
munkaközösség 

vezető 
Óvodavezető 

Munkaközösségi 
Értekezlet 

22. 
24. 

Szakmai ellenőrzés 
Pillangó és Süni 
csoport 

Óvodavezető   

 Éves önértékelési Int. önértékelési Óvodavezető  
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terv szerint a 
hónapra 
meghatározott 
feladatok ellátása 

csoport 

27. Adventi forgatag Óvodapedagógusok 
Következő nev. 
test. értekezlet 

Közreműködő 
csoport:  

Pillangó és Süni 

 Fogadóórák   
Külön rend 

szerint 
 
December 
 

Dátum 
Feladat 

megnevezése 
Felelős 

Ellenőrzés/ 
számonkérés 

Egyéb 

06. Mikulás ünnep Óvodapedagógusok   

07.  
Gézengúz együttes 

előadása 
   

08. 
Szakmai ellenőrzés 

Katica csoport 
Óvodavezető   

15. 
Adventi 

gyertyagyújtás 
Nagycsoportos 

óvodapedagógusok  
 

22. -
01.02. 

Téli szünet    

 Fogadóórák   
Külön rend 

szerint 
 
Január 
 

Dátum 
Feladat 

megnevezése 
Felelős 

Ellenőrzés/ 
számonkérés 

Egyéb 

1-8. 
II. féléves 
feladatellátási terv 
elkészítése 

Óvodavezető   

09. 

Nevelőtestületi 
értekezlet 
(pedagógiai munka 
elemzése, értékelése, 
hatékonyságának 
vizsgálata, következő 
félévi feladat 
meghatározása) 
Szülők tájékoztatása a 
beiskolázással 

Óvodavezető 
óvodapedagógusok 

 

Féléves 
értékelések 
írásban, 
óvodavezető 
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kapcsolatban 

11. 
Szülői szervezet 
összehívása 

SZMK vezető Óvodavezető 
Félévi értékelés 
megbeszélése 

16. Szülői értekezletek  
Óvodavezető 

óvodapedagógusok 
  

 

Éves önértékelési terv 
szerint a hónapra 
meghatározott 
feladatok ellátása 

Int. önértékelési 
csoport 

Óvodavezető 

 

 Fogadóórák   
Külön rend 

szerint 
 
Február 
 

Dátum 
Feladat 

megnevezése 
Felelős 

Ellenőrzés/ 
számonkérés 

Egyéb 

13 - 18. Farsang hete Óvodapedagógusok 
Következő nev. 
test. értekezlet 

Közreműködő 
csoportok: 

minden csoport 

6-ig 

A pedagógusok 
felhívása a 
pedagógus 
továbbképzés 
érdekében a 
beiskolázási tervbe 
való jelentkezésre 

Óvodavezető   

20-ig 
Az óvoda nyári zárva 
tartásáról a szülők 
tájékoztatása 

Óvodavezető   

23-ig 
Szabadságolási terv 
elkészítése 

Óvodavezető   

 
Szakmai ellenőrzés 
Maci és Csiga 
csoport 

Óvodavezető   

 

Éves önértékelési 
terv szerint a 
hónapra 
meghatározott 
feladatok ellátása 

Int. önértékelési 
csoport 

Óvodavezető 

 

 

Szülői értekezlet 
beiskolázással 
kapcsolatban 

Óvodavezető 
Iskola igazgató 
Nagycsoportos 

óvónők 
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 Fogadóórák   
Külön rend 

szerint 
 
Március 
 

Dátum Feladat megnevezése Felelős 
Ellenőrzés/ 

számonkérés 
Egyéb 

08. 

Beszámolás a 
minőségirányítási 
intézkedési terv 
negyedéves 
végrehajtásáról 

Min. ir. vezető Óvodavezető 
Nevelőtestületi 

értekezlet 

08. 

Beszámolás az 
elvégzett 
teljesítményértékelési 
feladatokról 

Int. önértékelési 
csoport 

 
Nevelőtestületi 

értekezlet 

14. 
Nemzeti ünnep 
(Március 15.) 

Nagycsoportos 
óvodapedagógusok 

 

Következő 
nev. test. 
értekezlet 

Közreműködő 
csoportok:  

minden csoport 

16-ig 

A pedagógus 
továbbképzés 
érdekében a következő 
nevelési évre 
vonatkozó beiskolázási 
terv elkészítése 

Óvodavezető   

 
Szakmai ellenőrzés 
Pillangó és Süni 
csoport 

Óvodavezető   

 Fogadóórák   
Külön rend 

szerint 

 
Beiskolázási feladatok 
elvégzése 

Óvodatitkár  OH 

 
Április 
 

Dátum 
Feladat 

megnevezése 
Felelős 

Ellenőrzés/ 
számonkérés 

Egyéb 

24 – 26. 
Beiratkozással 
kapcsolatos feladatok 

Óvodavezető 
Óvodatitkár 

Fenntartó  

 

Éves önértékelési terv 
szerint a hónapra 
meghatározott 
feladatok ellátása 

Int. önértékelési 
csoport 

Óvodavezető 
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Fogászati ellenőrzés Középső és 
nagycsoportos 

óvónők 

 

 

 Fogadóórák   
Külön rend 

szerint 

 
Május 
 

Dátum 
Feladat 

megnevezése 
Felelős 

Ellenőrzés/ 
számonkérés 

Egyéb 

02. 
Anyák napi 
ünnepségek 

Nagycsoportos 
óvónők 

 
Nyugdíjasoknak 

Szülőknek 

20-ig 
Beiratkozással 
kapcsolatos feladatok: 
határozatok 

Óvodavezető 
Óvodatitkár 

  

15. – 17. Évzáró ünnepélyek 
Katica, Süni és 

Pillangó csoportos 
óvónők 

  

20. 
Gyermeknap, 
családinap 

Óvodapedagógusok 
SZMK 

  

 
Szakmai ellenőrzés: 
Katica csoport 

Óvodavezető   

 Orvosi vizsgálat 
Nagycsoportos 

óvónők 
  

 

Éves önértékelési terv 
szerint a hónapra 
meghatározott 
feladatok ellátása 

Int. önértékelési 
csoport 

Óvodavezető 

 

27. Ballagás ünnepélyek  
Következő nev. 
test. értekezlet 

Közreműködő 
csoport: Maci és 

Csiga 

 
Nevelőtestületi 
kirándulás 

Óvodavezető   

 
Június 
 

Dátum Feladat megnevezése Felelős 
Ellenőrzés/ 

számonkérés 
Egyéb 

07. 
Nevelési és munkatársi 
évzáró értekezlet 

Óvodavezető   

26. Új szülőknek értekezlet Óvodavezető   
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A szorgalmi időszak végét követő időszak 
 
Július 
 

Dátum Feladat megnevezése Felelős 
Ellenőrzés/ 

számonkérés 
Egyéb 

 Karbantartások 
Óvodavezető 

Óvodavezető -
helyettes 

  

 

Augusztus 
 

Dátum Feladat megnevezése Felelős 
Ellenőrzés/ 

számonkérés 
Egyéb 

31.-ig 
I. féléves feladatellátási 
terv összeállítása 

Óvodavezető   

31. 
Óvodavezetői 
beszámoló elkészítése 

Óvodavezető   
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9. EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM 

 

Az egészségfejlesztési program az alábbi jogszabályok felhasználásával készült:  

• 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről  

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

köznevelési intézmények névhasználatáról  

• Az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról szóló 363/2012. (XII. 17.) Kormányrendelet  

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

irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról  

• 15/2013 (II. 26.) EMMI rendelete a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről  

• 8/2014 (I. 30.) EMMI rendelet. A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló  

15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet módosítása  

• Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény  

 

1. Bevezetés  

Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja az óvodai nevelés alapvető feladatának a 

gyermek testi és lelki szükségleteinek kielégítését jelöli meg. Ezeknek a szükségleteknek 

kielégítése biztosíthatja a kisgyermek egészséges fejlődését. A fejlesztés megköveteli, hogy 

az óvodai nevelés segítse az egészséges életvitel iránti igény kifejlődését, az egészséges 

életmód választását, az egészséget károsító magatartások visszaszorítását. Az egészség 

védelme tanítható, fejleszthető. Óvodáskorban az egészségre nevelés kihat az élet további 

szakaszaira is és nagy jelentősége van, abban, hogy az óvodáskorú gyermekek hogyan 

fejlődik tovább.  

A program elkészítésének célja az, hogy a helyi adottságokhoz, és az óvodák használói 

köréhez igazodva megfogalmazzuk a korszerű egészségnevelés céljait és feladatait, valamint 

felelősséget vállaljunk.  

 

Az óvodai egészségnevelési feladatainkat két részre oszthatjuk  

• egészségfejlesztés  

• megelőzés (prevenció), melyek azonban elválaszthatatlanok és az óvodai nevelés 

valamennyi szakaszára vonatkoznak 
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Testi és lelki egészség 

Az intézményre nagy feladat és felelősség hárul a felnövekvő nemzedékek egészséges élet 

módra nevelésében. Minden tevékenységével szolgálnia kell a gyermekek egészséges testi,  

lelki és szociális fejlődését. Személyi és tárgyi környezetével az intézmény segítse azoknak a 

pozitív beállítódásoknak, magatartásoknak és szokásoknak a kialakulását, amelyek a gyerekek 

egészségi állapotát javítják. Az egészséges életmódra nevelés nemcsak a betegségek 

megelőzésének módjára tanít, hanem az egészséges állapot örömteli megélésre és a 

harmonikus élet értékként való tiszteletére is nevel. A gyógypedagógusok/óvodapedagógusok 

készítsék fel a gyerekeket arra, hogy önálló, felnőtt életükben legyenek képesek életmódjukra 

vonatkozóan helyes döntéseket hozni, egészséges életvitelt kialakítani, konfliktusokat 

megoldani.  

 

Alapelvek, célok  

A környezet és az egészség egymástól el nem választható fogalmak. A természet, környezet 

óvása, védelme nélkül nem beszélhetünk egészséges emberi életről sem, mivel az ember a 

természet része. Az általa okozott természeti, környezeti szennyeződések károsan hatnak 

vissza a saját szervezete működésére. Ennek szellemében kívánjuk nevelni a ránk bízott 

gyermekeket, és programunkkal a szülők és környék lakóinak környezet-és egészségtudatos 

magatartását is fejleszteni kívánjuk. 

 

Az egészség meghatározása 

1948-as megalakulásakor a World Health Organization (WHO) az egészséget a 

következőképpen definiálta: „Az egészség a teljes testi, lelki és szociális jólét állapota, és nem 

csupán a betegség vagy fogyatékosság hiánya".  

Az egészségképet alapvetően az orvostudomány fejlettsége, a lakosság átlagos egészségi 

állapota, valamint a társadalmi minták határozzák meg. 

Az egészség megszerzése, fenntartása és fejlesztése az egyed, illetve a közösség egész életén 

át tartó, az élethez, a sikeres önmegvalósításhoz és a társkapcsolatokhoz szükséges feladatát 

képezi. Az egészségvédő és egészségfejlesztő magatartás elérésének feltétele azoknak az 

alapképességeknek az elsajátítása, amelyek az egészséget védik, fejlesztik, ha kell, 

korrigálják. Napjainkban az egészség megtartása, fejlesztése, az életre, a sikerre vonatkozó 

kompetenciák kialakítására épül, amely feltételezi a személyiség (testi, érzelmi, értelmi, 

akarati és társkapcsolati viselkedés) megismerését, gyakorlással erősíti a különböző 
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élethelyzetekben a testi lelki edzettséget, pótolja, kiegészíti a hiányzó egészségvédő 

képességet, továbbá attitűddé alakítja az egészségvédő magatartást. 

Az egészség:  

• biológiai egészség: a szervezetünk megfelelő működése  

• lelki egészség: személyes világnézetünk, magatartási alapelveink  

• mentális egészség: a tiszta és következetes gondolkodásra való képesség  

 

2. Az egészségfejlesztés célja 

 

Az óvodai egészségfejlesztés célját a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 128. §határozza 

meg, mely szerint:  

A teljes körű egészségfejlesztés célja, hogy a nevelési oktatási intézményben eltöltött időben 

minden gyermek részesüljön a teljes testi - lelki jóllétét, egészségét, egészségi állapotát 

hatékonyan fejlesztő, a nevelési oktatási intézmény mindennapjaiban rendszerszerűen 

működő egészségfejlesztő tevékenységekben. 

A nevelési-oktatási intézmény által működtetett teljes körű egészségfejlesztés olyan folyamat, 

amelynek eredményeképpen a pedagógusok a nevelési oktatási intézményben végzett 

tevékenységet, a helyi pedagógiai programot és szervezeti működést, a gyermek és a szülő 

részvételét a nevelési oktatási intézmény életében úgy befolyásolják, hogy az a gyermek 

egészségi állapotának kedvező irányú változását idézze elő. 

 

Az óvodai egészségnevelés általános feladata 

20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 128. § (3) a nevelési oktatási intézmény mindennapos 

működésében kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermek egészséghez, biztonsághoz való 

jogai alapján a teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatokra, amelyek  

• az egészséges táplálkozásra,  

• a mindennapos testnevelésre, testmozgásra,  

• a testi és lelki egészség fejlesztésére, a viselkedési függőségek, a  

• szenvedélybetegségekhez vezető szerek fogyasztásának megelőzésére,  

• a bántalmazás és erőszak megelőzésére,  

• a balesetmegelőzés és elsősegélynyújtásra,  

• a személyi higiéné területére terjednek ki.  

•  
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3. Óvodánk Központ egészségfejlesztéssel kapcsolatos célja, feladata:  

 

• Az egészséget támogató, biztonságos, esztétikus munkakörnyezet kialakítása és 

védelme.  

• Környezettudatos magatartásformák kialakítása.  

• Alapvető higiéniai normák megismertetése és betartatása.  

• Az étkezési kultúra fejlesztése, az egészséges táplálkozás szorgalmazása.  

• A szabadidőhasznos eltöltése.  

• Testi - lelki egészségvédelem a gyermekek és dolgozók körében.  

• Helyes napirend és életrend kialakítása 

Fontos alapelvünk, hogy az intézmény minden dolgozója arra törekedjen, hogy egészséges 

környezet vegye körbe a gyerekeket, felnőtteket egyaránt. Tudatosodjon gyermekeinkben, 

hogy az egészség érték tenni kell érte. Értsék meg az egészséges életmód és az 

egészségvédelem fontosságát. Alakuljon ki gyermekeinkben az egészséges életmód utáni 

igény. Tegyük képessé a gyerekeket arra, hogy a megszerzett ismereteiket képesek legyenek 

összekapcsolni az életben tapasztalt dolgokkal, és megoldást találjanak a problémákra. 

Környezettudatos és kulturált magatartással működjenek közre a szülőföld, a lakóhely, az 

óvoda esztétikus környezetének kialakításában, megőrzésében. Alakítsuk ki gyermekeinkben 

a szűkebb és tágabb környezetért felelős, aktív, együttműködésre alapozott 

magatartásformákat, életvitelt, a jövőre, a fenntarthatóságra irányuló személyes attitűdöket. 

Ismertessük meg gyermekeinkkel a konfliktuskezelés, együttműködési készség, döntési 

képesség, érzelmi, indulati állapot, kapcsolati zavarok kezelésének, fejlesztésének módszereit 

a foglalkozások, és szabadidős tevékenységek nyújtotta lehetőségek maximális 

kihasználásával.  

 

Egészséges életmódra nevelés  

Az egészségmegőrzésre irányuló gondozás, a személyi és környezeti higiéniát, valamint a 

lelki gondozást is jelenti. Az egészséges életmódra nevelés során a családokkal szoros 

együttműködést alakítunk ki.  

• A gondozás és egészséges életmódra nevelés célja:  

A gyermek szervezetének védelme, a gyermek gondozása, a család életformájának alakítása, 

életmódbeli szokások kialakítása, felvilágosító munka az egészségre káros szenvedélyekről, a 

test és lélek harmonikus fejlődésének biztosítása, a testi képességek kibontakoztatása, a testi 
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szükségletek kielégítése, higiéniai szokások kialakítása, a mozgáskészség fejlesztése, mind-

ezek a szülőkkel szorosan együttműködve. 

• Feladataink az egészséges életmód kialakításában: 

Az intézményben az életritmus a táplálkozás a testápolás, öltözködés, mozgás, pihenés és 

alvás megszervezésével, az ehhez kapcsolódó gyermeki tevékenységekkel a gyermek egyéni 

sajátosságainak figyelembevételével és az ezen alapuló szokások kialakításával biztosítjuk a 

megfelelő életmódot. Az életmód, a helyes életritmus, a jól szervezett napirend biztosítja a 

gyermekek egészséges fejlődését és ez a gondozás fontos feladata is. A szokás és szabály-

rendszerbe beépített tevékenységek visszahatnak az életkori folyamatokra, a tevékenységek 

időtartama igazodik az életkori sajátosságokhoz.  

• Az egészséges életmód alakításának területei:  

Gondozás  

A gyermekek más - más bölcsődei, illetve otthoni közösségekből kerülnek intézményünkbe, 

ezért a szokásrendszerük eltérő, magatartásuk szélsőséges, személyiségfejlődésük eltér az 

életkoruknak megfelelő fejlettségi szinttől. Elsődleges feladatunk, az egységes szokás–és 

szabályrendszer kialakítása az egyéni eltérések figyelembevételével, valamint a magatartás 

normalizálása. Célunk az egészséges életmód, a testápolás, az étkezés, az öltözködés, a 

betegségmegelőzés és az egészségmegőrzés szokásainak alakítása, belső igénnyé fejlesztése. 

A gyermek testi és lelki egészségének védelme, megőrzése, a gyermek testi komfortérzetének 

kialakítása. A gondozási feladatok teljesítése bensőséges óvodapedagógus 

gyógypedagógus/gyermek, gyógypedagógiai asszisztens gyermek, dajka gyermek kapcsolatot 

feltételez.  

• Az egészséges környezet biztosítása:  

Az intézményi környezet kialakításánál (csoportszobák, fejlesztő szoba, tornaszoba, terasz) 

arra törekedtünk, hogy biztosítsuk az egészséges életmódra nevelés céljainak eléréséhez 

szükséges tárgyi feltételeket. A környezeti feltételek a gondozás hatékonyságát is segítik. A 

tárgyi környezetet úgy alakítottuk ki, hogy a gyermekek számára könnyen áttekinthető, 

akadálymentes, biztonságos legyen és segítse, motiválja őket a tevékenységek pontos végre-

hajtására.  

• Személyi higiénia fejlesztése  

Az alapvető személyi higiénia kialakítása a gyermekekben, a példamutatással kezdődik. 

Minden óvodában dolgozó munkavállalótól elvárjuk a tiszta és ápolt megjelenést. Mivel a 

felnőtt minta a tanulási folyamatok alappillére, ezért nagyon fontos a minták közvetítése. 
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Magában foglalja a testi szükségletek kielégítését, a testi gondozást és a test épségének 

védelmét. A test tisztán tartásakor a bőr a fogak a szájüreg, a haj, az érzékszervek, a körmök 

ápolását tartjuk elsődlegesen fontosnak, valamint a WC használat és a papírhasználatot. A 

ruházat és a helyes réteges öltözködés fontosságát is erőteljesen hangsúlyozzuk. Az 

öltözködési szokások kialakításával, a ruházat higiéniájával, a tárolással is fontos feladat hárul 

ránk.  

• Környezeti higiénia fejlesztése  

Kiemelt feladatunk, hogy olyan környezetet teremtsünk intézményünkben, ahol egészséges 

színtereket tudunk biztosítani a gyerekek számára. A csoportszobák és az egyéb helységek, az 

óvodai udvar, a kiszolgáló helyiségek egyaránt azt a célt kell, hogy szolgálják, hogy a 

környezeti higiénia igény kialakulhasson a gyermekekben. Feladatunk, hogy a 

környezetünkben való tennivalókat felismertessük, pozitív viszonyt alakítsunk ki a 

környezetünkkel, és olyan megatartást alakítsunk ki a gyerekekben, mely a környezetvédő 

magatartást célozza. Példamutatással, a munkába történő bevonással, gyakoroltatással a 

helyes környezeti higiénés tevékenységre szoktatás is feladatunk. A lehetőségeinkhez mérten 

feladatunk a gyermekek környezetének optimális kialakítása, elrendezése mellyel a 

tevékenységekhez szükséges elegendő helyet biztosítjuk. A gyerekek környezetében lévő, és a 

gyerekek által használt berendezési tárgyak megfelelnek testméreteiknek, ugyanakkor 

stabilak, biztonságosak, könnyen tisztán tarthatók. Az eszközök, játékok tárolásának feltételei 

adottak, tisztán és rendben tartásukat folyamatosan elvégezzük. A helységekben folyamatosan 

biztosítjuk rövid, gyakori szellőztetésekkel a természetes levegőcserét. Gondoskodunk a 

helységek megfelelő mesterséges és természetes megvilágításáról. A rendszeres takarítás, 

portalanítás és porszívózás mindenki számára elemi követelmény. Az egészségre ártalmas 

anyagokat a gyermekektől jól elzárható helyen, az előírásoknak megfelelő módon tároljuk. Az 

óvoda udvarának rendszeres és előírásoknak megfelelő karbantartásáról gondoskodunk 

biztosítva a szilárd burkolatok balesetmentességét, a füves részek gondozását. Udvari 

eszközeink az elvárt előírásoknak megfelelőek, de gyakori karbantartást igényelnek. A 

játszótéri elemek rendszeres felülvizsgálatáról gondoskodunk. Az udvari homokozót 

időközönként felújítjuk, a homokot szükség szerint cseréljük. 
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Eszközszükséglet: 

Tisztálkodásnál, testápolásnál:  

• elkülönített, jellel ellátott törölközőtartó, megfelelő magasságba helyezve 

(kiscsoportban) 

• papír kéztörlő tartó megfelelő magasságban (középső és nagycsoportban)  

• tükör  

• polc a fogmosó poharaknak és jellel ellátott poharak  

• lengőkaros, könnyen kezelhető csaptelepek  

• folyékony szappanadagolók  

 

Étkezésnél:  

• háromszintes, rozsdamentes, rögzíthető tálaló kocsi  

• gyermek méretű étkészlet és evőeszközök  

• kancsó  

 

Pihenésnél:  

• levegőtisztítás  

• cserélhető huzat 

• saját jellel ellátott ágynemű  

 

Betegségek megelőzése  

• A betegségek megelőzése érdekében a megfelelő feltételek biztosítása: külön jellel 

ellátott törölköző, ágynemű, fogmosó készlet  

• A gyermek méretéhez illő, szükségleteinek megfelelő bútorzat kialakítása  

• Szellőztetés, légtér fertőtlenítés  

 

Az egészséges táplálkozás igényének kialakítása 

Mivel intézményünk szerves része a Gyermekélelmezési központ, ezért az étlapkészítéssel, az 

étel minőségi elkészítéssel kapcsolatosan több lehetőségünk van, melyet igyekszünk 

kihasználni és jelzéseinket az élelmezés vezető felé eljuttatni. Jelezzük a felmerülő 

problémákat, igényeket fórum formájában, amit évente kétszer a szülők bevonásával 

rendezünk meg. Az óvodavezető is gyűjti a tapasztalatokat, és jelzi a konyha felé kéréseit, 

észrevételeit. A különleges étrendet igénylő gyermekek étkeztetését a konyhával történő 
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egyeztetésekkel megoldjuk, fokozott figyelemmel kísérjük (tejérzékeny, lisztérzékeny, stb.) a 

gyermekek étkezését. Biztosítjuk a nap bármely szakában a folyamatos folyadékpótlást. 

Fokozott figyelmet fordítunk a gyerekek (közvetett módon a családok) étkezési szokásaira.  

Táplálkozási rendellenesség – túlsúlyos gyermekekre való odafigyelés. Biztosítjuk a kulturált 

étkezés feltételeit, a szükséges eszközök minden esetben elérhetőek és biztonságosan tárolva 

vannak elhelyezve. A gyermekek részben szülői támogatással minden nap fogyasztanak 

gyümölcsöt, hetente nyers zöldségeket.  

 

A feltételek biztosítása: 

A gyermekekkel közösen végzett előkészületek során biztosítjuk a kulturált étkezés feltételeit 

a szükséges eszközök (tányérok, evőeszközök, poharak, terítő, szalvéta) megfelelő méretben 

és mennyiségben elérhető helyen, biztonságosan tárolva rendelkezésre állnak. A feltálalt 

ételek elnevezését megtanítjuk a gyerekeknek, egy - egy ismeretlen étel bevezetésénél 

gondolunk arra, hogy a gyermek először kóstolja meg, így kedvcsináló ismereteket nyújtunk 

az ételről. Nem erőltetjük az ételt, de kínálunk, ezzel igyekszünk megszerettetni az új ízeket. 

Megismertetjük a gyermekeket a természetes vitaminforrásokkal, gyümölcsökkel, 

zöldségfélékkel, a különböző ásványi anyagokban gazdag növényi magvakkal. A családokkal 

való szoros együttműködés kialakítása az egészséges táplálkozás szokásainak terén is kiemelt 

feladat, ezért minden óvoda az egészségnapokat, évente 2 nap tart, ahol segítik a szülők 

szemléletformálását.  

 

A betegségek megelőzésére nevelés. 

A doktornővel, védőnővel együttműködve, elsődleges feladatunk az, hogy elérjük, hogy 

beteg, fertőzés átadására képes gyermek az óvodát ne látogassa. A szülő az óvónők jelzésére 

illetve betegség esetén vigye orvoshoz gyermekét. A gyermek az óvodába járást újra, csak 

orvosi igazolás ellenében kezdheti meg, a többi gyermek felülfertőződésének megelőzése 

érdekében. A megelőzés alapja a személyi higiénia betartása, a rendszeres kézmosás, 

zsebkendő használat, a közös használati tárgyak, játékszerek tisztántartása. Az egészségvédő 

szokások kialakításával feladatunk ismeretek közlésével, a helyes magatartás 

begyakoroltatásával a gyerekek felkészítése a gyakrabban előforduló betegségek 

megelőzésére, a védekezéshez szükséges magatartásformák begyakorlása a célunk. Az 

óvodába kijáró védőnői szolgálattal rendszeres kapcsolatot tartunk fent, ha a helyzet 

indokolja, akkor akár több szűrést is beiktatunk. Fejtetvesség megelőzésére rendszeresen 

adunk ki tájékoztató anyagot, amit a faliújságokon, szülői értekezleteken, ill. szóróanyagon is 
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jelzünk. Az egyéni tisztálkodási eszközök rendszeres tisztántartását, fertőtlenítését fokozottan 

figyelemmel kísérjük, a járványos időszakban kiemelt figyelmet fordítva a feladatra. Dajkáink 

hetente fertőtlenítik a játékokat. A takarítónő napi szinten fertőtleníti a kilincseket. Ebben az 

időszakban a higiéniai szabályok betartására fokozottan odafigyelünk. (intenzív szellőztetés, 

zsebkendőhasználat, fertőtlenítés... stb.) A betegségek megelőzése érdekében az évszakoknak 

megfelelően megteremtjük a gyermekek edzéséhez, rendszeres mozgáshoz szükséges 

feltételeket, minden adódó lehetőséget kihasználunk a levegőzésre, sétára, kirándulásra. 

 

Napi rendszeres testmozgás, testedzés 

Napjainkban a mindennapi mozgás feladata felértékelődött, hiszen a technika gyors 

fejlődésével egyre több a mozgásszegény életmódot folytató gyermek. A családok gyakran 

hárítják a feladatot, az óvodákra, és várják el azt, hogy a napi mozgás mennyiséget az óvodai 

kereteken belül kapja meg a gyermek. Sajnos az óvodán túli időben csak ötletekkel, 

buzdítással, helyes példa mutatásával késztethetjük a szülőket a gyermekek mozgatására. 

A mozgásszegény életmód hosszú távon csökkenti a szellemi képességet is, elhízás is gyakori 

velejárója a helytelen életmódnak. Ennek megakadályozása, a gyerekek egészséges testi-lelki 

fejlődésének elősegítése érdekében óvodánk biztosítja a mindennapi mozgást. A mozgás 

sokoldalú tevékenység és feladatrendszere az egész óvodai életben elsődleges feladat. A 

közös örömmel végzett mozgás közben társas kapcsolataik is kiszélesednek 

 

Fontos feladatunk: 

• hideghez, meleghez szoktatás 

• fokozatos terhelés 

• szabadban tartózkodás igényének kialakítása 

• a testedzés (mindennapos tornák, mozgás tevékenységek) szokássá alakítása 

• mozgásigény kielégítése 

• mozgáskedv megőrzése 

• kondicionálás 

• délutáni mozgásos programok fakultatív felajánlásával a nagyobb mozgásigényű 

gyermekek mozgásának kielégítése 

• réteges öltözködés fontosságának tanítása a mozgás során 
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A testnevelés foglalkozások szervezésénél az egyéni képességeket messzemenően figyelembe 

vesszük. Lehetőség szerint szabadban szervezzük ezeket a tevékenységeket, és legnagyobb 

részben mozgásos játékok keretében valósítjuk meg, a fokozatosság elvét szem előtt tartva. A 

balesetvédelmi és higiéniai szabályok betartására kiemelt gondot fordítunk. Elegendő, 

átlátható helyszín, biztonságos eszközök, jó szellőztetés, tiszta padló. A megelőző preventív 

jellegű feladatokat és tornagyakorlatokat az óvodapedagógusok beépítik a napi mindennapos 

testnevelésbe. 

A szülőket változatos programok keretében vonjuk be azokba a rendezvényekbe, melyek az 

egészségfejlesztést szolgálják. Az óvodarendszeresen szervez, családi programot, ahol a 

mozgásé a főszerep. 

 

Balesetek megelőzésére nevelés, elsősegélynyújtás 

A 20/2012. (VIII.31.) rendelet 168. §-a rögzíti, hogy a nevelési-oktatási intézményben a 

nyitvatartási időben biztosítani kell a gyermekek, tanulók felügyeletét, védelmét, figyelemmel 

a baleset-megelőzés szempontjaira. Feladatunk, hogy olyan környezetet teremtsünk, amely 

alkalmas a balesetbiztonsággal kapcsolatos szokások, magatartási formák kialakítására. Az 

óvoda minden dolgozójának alapvető feladatai közé tartozik, hogy a gyermekek részére az 

egészségük és testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, valamint ha észleli, 

hogy baleset veszélye fennáll vagy azt, hogy a gyermek balesetet szenvedett a szükséges 

intézkedéseket megtegye. Minden dolgozónak ismernie kell, és be kell tartania az óvoda 

munka és tűzvédelmi szabályzatát valamint a tűzriadó tervet. Az óvónők és dajkák az óvodai 

élet egésze alatt kötelesek a rájuk bízott gyermekek tevékenységét folyamatosan figyelemmel 

kísérni a rendet megtartani és a baleset-megelőzési szabályokat a gyermekekkel betartatni. Az 

óvónők kötelesek a gyermekekkel az egészségük testi épségük védelmére 

vonatkozószabályokat ismertetni. Az óvodán kívüli és belüli foglalkozásokkal együtt járó 

veszélyforrásokra felhívni figyelmüket, és elmondani a tilos és elvárható magatartásformákat. 

Az óvodavezetője az egészséges és biztonságos munkavégzés tárgyi feltételeit munkavédelmi 

szemlék keretében rendszeresen ellenőrzi. Amennyiben az óvodában baleset történik, az 

elsősegélynyújtást követően azonnal mentőt, orvost kell hívni, illetve a szülőt értesíteni kell. 

Ha a baleset bekövetkezett, azt nyilvántartjuk, és haladéktalanul kivizsgáljuk. A KIR-ben 

rögzítjük, és intézkedési tervet dolgozunk ki, az esetlegesen ismét előforduló hasonló baleset 

megelőzése érdekében. Minden óvodapedagógusunk egész évben a saját csoportjában minden 

olyan tevékenység előtt, mely veszélyt hordozhat, felhívja a figyelmet a betartandó 
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szabályokra a veszély forrásaira. A megelőzéssel, magyarázattal, preventív magatartással a 

gyermekbalesetek könnyebben megelőzhetőek. 

 

Elsősegélynyújtás: 

Az óvodai elsősegélynyújtás legfontosabb eleme a balesetek megelőzése.  

Fontos, hogy a gyermekek rájöjjenek, hogy a balesetek egy kis odafigyeléssel és óvatossággal 

elkerülhetők. Az óvodapedagógus feladata, hogy felhívja figyelmüket, hogy egyes tárgyak pl.: 

mászóka, korlát és helyzetek, pl. fogócska, sorversenyek, milyen veszélyforrást hordoznak. A 

gyermekeknek tudniuk kell, hogy mi a teendőjük baleset esetén-segítséget hívni, felnőttnek 

szólni. 

 

Pszichohigiénés egészségfejlesztés  

A testi, lelki mentális egészség fejlesztésének célja, hogy elősegítse a kiegyensúlyozott 

pszichés fejlődést, támogassa a gyermekek környezetéhez történő alkalmazkodást, és pozitív 

hatást gyakoroljon a gyermek személyiségének fejlődésére. A Nkt.62.§ (1) bekezdés g) pontja 

értelmében a pedagógus kötelessége, hogy a gyermek testi- lelki egészségének fejlesztése és 

megóvása érdekében megtegyen minden lehetséges erőfeszítést: felvilágosítással, a munka- és 

balesetvédelmi előírások betartásával és betartatásával, a veszélyhelyzetek feltárásával és 

elhárításával, a szülő- és szükség esetén más szakemberek- bevonásával. A lelki 

egészségfejlesztés az óvodai nevelés mindennapos gyakorlatában nem tekinthető különálló 

feladatnak, hanem minden egyes nevelési mozzanatnak szerves része. A lelki egészség 

érdekében törekszik az optimális napirend, a szellemi munka higiénéjének megvalósítására, 

továbbá az egészséges életmód elveinek megfelelő életvitel igényének kialakítására. 

Általános cél olyan személyiségszerkezet fenntartása, mely alkalmassá teszi társadalmi 

feladatainak maradéktalan teljesítésére, miközben önmagával belső harmóniára és 

környezetével (természeti és társadalmi) pszichoszociális egyensúlyra törekszik.  

Feladata a gyermekek szociális biztonságának, adottságainak, képességeinek, törekvéseinek, 

személyiségtulajdonságainak szabad kibontakozásának elősegítése, a tartós pszichés stressz 

feldolgozását, a harmonikus társkapcsolatok és az empátiás készség alakítását.  
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A pszichohigiénés egészségfejlesztés területei: 

• Egészséges életvezetés  

• Stressz elhárítás  

• Egészségre káros szokások megelőzése  

• Érzelmi nevelés  

 

Egészséges életvezetés  

Az egészséges életvezetés óvodai tartalma az egészséges életmód szabályainak megtartását, a 

társas kapcsolatok zavarainak megelőzését, a korai prevenciót és az egészségtelen szokások 

korrekcióját jelenti. Célunk, megóvni a gyermeket az idegrendszerére ható káros hatásoktól. 

Feladatunk az egészséges személyiségfejlődés biztosítása a gyermek idegrendszerének és lelki 

éltének megóvása a káros hatásoktól, az idegrendszeri-pszichés túlterheléstől, kimerültségtől.  

A feltételek biztosítása:  

Óvodai napirendünk kialakításánál minden esetben arra törekszünk, hogy biztosítsa a 

folyamatosságot, ugyanakkor rugalmas legyen. A napirend egyes tevékenységei biztosítják a 

gyermekek számára a cselekvés és a pihenés lehetőségét. A rendszeresen visszatérő és 

ismétlődő tevékenységek érzelmi biztonságot jelentenek a gyermekek számára. Törekszünk a 

kiegyensúlyozott társas kapcsolatok kiépítésére és megőrzésére, az antiszociális 

viselkedésmódokat igyekszünk megelőzni és kirekeszteni (düh, harag, agresszió)  

Minden adódó lehetőséget kihasználunk, mellyel a családi életre nevelést segítjük elő, így a 

családi munkamegosztás fontosságára, az apai és anyai hivatás szépségét emeljük ki.  

Stressz-elhárítás  

Célunk az idegrendszeri- lelki egészségvédelem. Feladatunk a stresszhelyzetek kiküszöbölése 

a stressz - hatások és helyzetek elkerülésével, illetve a stressz- hatások kompenzációja.  

A feltételek biztosítása:  

Törekszünk rá, hogy az óvoda külső és belső terei biztonságot sugározzanak, berendezési 

tárgyai a gyerekek méretéhez igazodjanak. Igyekszünk kiküszöbölni minden zavaró ingert, 

mint a folyamatos erős zajforrás, vibráló fény. Napirendünk minden esetben biztosítják a 

rendszerességet és a rugalmasságot. Kerüljük a sürgetést és a várakozást. A konfliktusokat 

igyekszünk csökkenteni, a szabályok következetes betartásával, kizárjuk a megkülönböztetést 

és az agressziót. Nevelési elveink között kiemelt szerepet kap a beszélgetés, meghallgatás, 

személyre szóló figyelem.  
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Egészségre káros szokások mellőzése  

A pszichohigiéniés nevelési feladatok körébe tartozik az egészségre káros szokások 

(alkoholfogyasztás, dohányzás), az indokolatlan mértékű gyógyszerfogyasztás és az egyre 

terjedő drogfogyasztás, az elhízás és a cukorbetegség megelőzése. Célunk, hogy olyan 

egészségvédő modellt ismertessünk meg a gyermekekkel, mely későbbi életük során megvédi 

őket a káros szenvedélyektől. Feladatunk, hogy a gyermekek megismerjék az egészség 

megvédéséhez, megerősítéséhez vezető tevékenységeket, a helyes táplálkozás a testedzés, a 

személyi és környezeti higiénia fontosságát.  

 

Érzelmi nevelés  

Az óvodás korú gyermek jellemző tulajdonsága, a magatartás érzelmi vezéreltsége. Ezért 

elengedhetetlen, hogy az óvodai élet során biztonság, otthonosság, derűs, szeretetteljes légkör 

vegye körül. Célunk állandó értékrendünk megteremtésével az elvárt érzelmi, erkölcsi és 

közösségi normáknak megfelelő személyiségjegyek, viselkedési formák kialakítása. 

Feladatunk a gyermek képességeinek fejlesztésével optimális érzelmi és szociális attitűd 

megalapozása. A szeretet, a tisztelet közvetítésével érzelmi biztonság megteremtése, mely 

elősegíti az önbizalom, a pozitív én-kép kialakulását.  

 

A feltételek biztosítása:  

Kiemelt feladatunk a gyermekek beilleszkedési képességének elősegítése, csoportba történő 

integrációja. Különös gonddal figyelünk a hátrányos helyzetű, beilleszkedési és tanulási 

nehézséggel küszködő, sajátos nevelési igényű gyerekek beilleszkedésére. A csoportban 

történő alkalmazkodás képességének fejlesztése fontos feladat, ilyen az egészségvédő, 

szabálykövető magatartás, a természeti és társadalmi feltételekhez alkalmazkodó viselkedés 

kialakítása, az emberi kapcsolatok tiszteletben tartása, az udvarias viselkedés, az 

együttműködés elfogadása. Teljes óvodai nevelésünket áthatja a gyermek-felnőtt tiszteletre 

épülő bizalmas, tapintatos és elfogadó viselkedése és a szeretet.  

 

Szociohigiénés egészségfejlesztés  

A szociohigiéniés egészségfejlesztés az egészségnevelésnek a társas együttélésből adódó 

feladatait öleli fel. A társas, közösségi együttélésközös értékrend, közös cél és cselekvés 

jellemzi. Az óvoda a család mellett a kisgyermek első szervezett közössége, amely szociális 

nevelő funkciója körében a társas-társadalmi életének beszabályozását végzi. Célunk, hogy a 

gyermeket a közösségbe való befogadásra, egyenértékű emberként való elfogadásra készítse 
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elő, szeretetteljes együttműködésben együttműködésbe való részvételre nevelje. Feladatunk, 

hogy zavartalan, kiegyensúlyozott pedagógiai légkörben harmonikus kapcsolatok alakítása az 

egyén és a közösség között, a konfliktusok megoldása a személyiség kreatív 

kibontakoztatásával megfelelő mintát követve- utánzás, azonosulás, belsővé válás után 

ösztönzéssel, motivációval olyan szokások kialakítása, melyek segítik a más társadalmi 

közösségbe való beilleszkedést.  

A szociohigiéniés egészségfejlesztés területei:  

• Esélyegyenlőség biztosítása és integráló nevelés 

• Egészségpropaganda 

 

Esélyegyenlőség biztosítása és integráló nevelés 

Célunk a gyerekek közösségbe való befogadása, egyenértékű emberként való elfogadása, 

szeretetteljes együttműködésben való óvodai légkör megteremtése. Az óvodai integrált 

nevelés célja, hogy az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjában megfogalmazott 

lehetőségek alapján a 3-7 éves integrálható fogyatékos vagy szociális hátránnyal küzdő 

gyerekek számára a normál óvodai nevelés során részükre folyamatos és elégségesen 

biztosított speciális fejlesztés mellett a gyermeki jogokat gyakorolva szociálisan, értelmileg, 

érzelmileg az iskolai életre éretté váljanak. Feladatunk az óvodapedagógus részéről a 

másságnak a gyermekközösség irányába történő elfogadtatása, minden gyermeket ugyanazok 

a jogok illetik meg, származására, nemére, nemzetiségére, vallására, testi-lelki sérüléseire 

tekintet nélkül!  

 

A feltételek biztosítása:  

Biztosítjuk a biztonságos, szeretetteljes légkört, és az önérvényesítés helyes szabályainak  

kialakításán túl az egymáshoz való alkalmazkodás helyes módját következetesen betartjuk.  

Törekszünk arra, hogy a szervezett óvodai programokban minden gyermek azonos jogokkal 

vehessen részt, ennek segítése minden óvodapedagógus feladata. A törvényben 

megfogalmazottak szerint nyitottak vagyunk az integráló nevelés feladataira, intézményünk 

objektív lehetőségeit szem előtt tartva. A sajátos nevelési igényű gyermekek integrált 

neveléséhez a megfelelő szakemberek segítségére számítunk.   
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Egészségpropaganda 

Az egészségpropaganda az egészségpolitikai intézkedések széles körű terjesztését, a 

szociálpolitikai határozatok, döntések megértését, megkedveltetését, a megvalósításra 

irányuló mozgósítást jelenti. Ez valamint, az egészségügyi ellátás időben történő 

igénybevételére való mozgósítás, illetve felesleges igénybevételének elkerülésére irányuló 

felvilágosítás a feladata. A betegségek korai felismerése, a szűrővizsgálatokra történő 

mozgósítás, az időszakos és rendszeres gondozás igénybevétele az egyén és a társadalom 

egészség-védelmének, az egészségfejlesztésnek a feladata. Az óvodában az 

egészségpropaganda elsősorban a szülők felé irányul segítségével az óvoda, valamint a szülői 

ház egészségnevelésének összehangolására törekszünk (pl: dohányzás, drog, alkoholizmus 

elleni propaganda, a szív védelme, az egészséges táplálkozásra való figyelem felhívás, stb ...). 

Célunk a betegségmegelőzés és egészségmegőrzés szokásainak alakítása, belső igénnyé 

fejlesztése. Feladatunk modell értékű felnőtt viselkedési minta nyújtása, egészségpropaganda 

a szülők körében- az egészségesebb választására való törekvés képességének fejlesztése.  

 

4. Kapcsolattartás  

A család és az óvoda nevelési elveinek összehangolása A gyermek az egészséges életmódra 

vonatkozó ismereteit és magatartásmintáját a családból hozza magával az óvodába. A 

szokásalakítás alapja a példamutatás, a tevékenységek gyakori végzése, ismétlése. Az óvodai 

szokásokról a szülőket is tájékoztatjuk, hiszen azok megszilárdulásának feltétele az egységes 

szemlélet. A szokások kialakításához mindig kapcsoljuk a helyes viselkedési szabályokat. a 

szülőket többféle formában is tájékoztatjuk programunkról: írásos összefoglaló, szülői 

értekezlet, fogadó óra.  

Rendszeres egészségügyi vizsgálatok, szűrések A gyermekek rendszeres egészségügyi 

vizsgálata a szülők kötelezettsége. A védőnővel kiemelten hatékony kapcsolatot ápolunk, 

segítve az egészségvédelem feladatainak megvalósulását. Fogorvosi szűrést évente egy 

alkalommal a nagycsoportos óvó néni szervez a nagycsoportosoknak.  

 

5. Ellenőrzés, értékelés rendszere  

Az intézményben folyó teljes körű egészségfejlesztés figyelembe veszi a gyermekek 

biológiai, társadalmi, életkori sajátosságait, beilleszthető a nevelési-oktatási intézményben 

megvalósuló átfogó prevenciós programokba. A törvény szerint: „A nevelési-oktatási 

intézményekben megvalósuló teljes körű egészségfejlesztés minőségbiztosítási 

keretrendszerét az egészségfejlesztésért felelős országos intézet dolgozza ki.” 
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Egészségfejlesztési programunk megvalósulásának értékelésénél ennek a keretrendszernek a 

kritériumait tartjuk mérvadónak. Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos feladatokat koordinált, 

nyomon követhető és mérhető, értékelhető módon a helyi pedagógiai program részét képező 

egészségfejlesztési program keretében készítettük el. Az óvodai munka gyakorlati 

ellenőrzését a részletes ellenőrzési terv tartalmazza. Az Egészségfejlesztési Programban 

megfogalmazott feladatok elvégzését és az elért eredmények dokumentálását az 

óvodapedagógusok végzik, a csoportnaplókban. A gyermekek fejlődésének dokumentálása az 

óvodába lépéstől az óvoda elhagyásáig tart. Az ellenőrzési folyamat a gyermekek egyéni 

képességeinek, fejlettségi szintjének vizsgálatára irányul, melyben megtalálhatók az 

egészséges életmódhoz kapcsolódó testi, lelki és pszichés készségek és képességek is.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



92 
 

ÉRVÉNYESSÉGI RENDELKEZÉS 

 

• A munkaterv a csatolt szülői nyilatkozattal és a nevelőtestületi elfogadást igazoló 

jegyzőkönyvvel és határozattal együtt érvényes. 

 

• A dokumentum tartalmi elemeinek módosítására törvényi változás, valamint a 

nevelőközösség többségének javaslata alapján kerülhet sor.  

 

Iktatószám: 200/2022. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

amely felvételre került a Kakucsi Kökörcsin Óvoda és Konyha 2366 Kakucs Székesi út 3. 

szám alatti hivatalos helyiségében 2022. 09. 09. 17:00- kor megtartásra került rendkívüli 

nevelőtesti értekezletről. 

Jelen vannak: Kovácsné Gergely Mariann jegyzőkönyvvezető 

           Roskóné Erős Mária jegyzőkönyv hitelesítő 

                       Adamicza Zoltánné jegyzőkönyv hitelesítő 

           és a nevelőtestület további tagjai. 

1. Az értekezletet megnyitotta Spanyielné Elek Györgyi 

2. Az értekezlet napirendje: 

• A 2022/2023. nevelési év Munkatervének elfogadása 

• Határozathozatal 

 

Az óvoda munkatervében foglaltakkal kapcsolatosan magasabb jogszabályban biztosított 

véleményezési jogát korlátozás nélkül gyakorolta és a dokumentumról véleményt alkotott: 

az óvoda nevelő testülete nevében: 

 

       ………………………………………….. 

         Nagy Henrietta 

            óvodavezető - helyettes 

 

Kelt: Kakucs, 2022. 09.09. 
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HATÁROZAT 

 

A jelenlévők: 100 %-os arányban, a 201/2022. határozat alapján, a Kakucsi Kökörcsin Óvoda 

és Konyha, 2022/2023. éves Munkatervét elfogadták. 

Kelt: Kakucs, 2022. 09. 09. 

 

 ……………………… 

 óvodavezető aláírása 

 

 

 

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

 jegyzőkönyv vezető                               hitelesítő                                             hitelesítő 

 

 

 

Jelenléti ív 

Név        Aláírás 

 

Spanyielné Elek Györgyi …………………………………… 

Nagy Henrietta …………………………………… 

Adamicza Zoltánné …………………………………… 

Gremanné Nagy Henrietta …………………………………… 

Dr. Zöldiné Bárdos Brigitta 

Bukovszki Eszter 

…………………………………… 

……………………………………. 

Kohanné Kloczka Marietta ……………………………………. 

Roskóné Erős Mária                                           ……………………………………. 

 

Jegyzőkönyv lezárva: 2022. 09. 09. 17: 30 órakor 
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SZÜLŐI NYILATKOZAT 

 

 

amely készült a Szülői Munkaközösség 2022. 09. 14.-én délután 17: 00 órakor megtartott 

értekezletén. 

 

A Kakucsi Kökörcsin Óvoda és Konyha 2022/2023. évi Munkatervét az intézmény Szülői 

Munkaközössége 100%-os arányban elfogadásra javasolta. 

 

Kakucs, 2022. 09. 14. 

 

 

Szülői jelenlétiív 

 

Név        Aláírás 

 

Pappné Nagy Tímea      ……………………………….….. 

Eiler Tímea       …………………………………... 

Kohut Barbara      ………..………………………….. 

Róth Anita       …………………………………….. 

Ihász Hajnalka      ......................................................... 

Kendl - Kili Tímea      …………………………………….. 

Goldáné Fajt Mária      …………………………………….. 

Bányai Ágnes       …………………………………….. 

 

 

Az óvodában működő Szülők Közössége nevében 

 

                                                                                        

……………………………… 

                 Eiler Tímea 

                         Szülői Munka Közössége elnöke 
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LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK 

 

 

Készítette a Kakucsi Kökörcsin Óvoda és Konyha nevelőtestülete nevében: 

 

 

                                                     ……………………………                                               

                                                                  P.h.:                                  Spanyielné Elek Györgyi 

óvodavezető 

 

 

Kelt: Kakucs, 2022. 09. 09. 

 

 

 

 


