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A munkaterv jogszabályi háttere 
 
Óvodai jogszabályok 
 

• 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100190.TV 

• A 2011. évi CXC. törvény végrehajtási rendeletei: 
- 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények 

működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról  
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200020.EMM 

- 229/2012. VIII.28.) Korm. Rendelet a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
évi CXC. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1200229.KOR 

• 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról 
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200363.KOR 

• 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 
nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának 
irányelve kiadásáról 
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1200032.EMM&timeshift=20170831&txtrefe
rer=A1100190.TV 

• 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700031.TV&celpara=&dbnum=1 

• 2015. évi CCXXIII. törvény egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási 
tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról 
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1500223.TV&timeshift=20170101&
txtreferer=A1100204.TV 

• 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 
intézményekben történő végrehajtásáról 
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300326.KOR 

• 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-
szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és 
kedvezményeiről 
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700277.KOR 

• 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó 
gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és 
az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról 
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100328.KOR 

• 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények 
működéséről 
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300015.EMM 

• 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a 
pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-
szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről 
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200048.EMM 
 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100190.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200020.EMM
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1200229.KOR
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200363.KOR
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1200032.EMM&timeshift=20170831&txtreferer=A1100190.TV
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1200032.EMM&timeshift=20170831&txtreferer=A1100190.TV
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700031.TV&celpara=&dbnum=1
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1500223.TV&timeshift=20170101&txtreferer=A1100204.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1500223.TV&timeshift=20170101&txtreferer=A1100204.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300326.KOR
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700277.KOR
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100328.KOR
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300015.EMM
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200048.EMM
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• Oktatási Hivatal:  
- Önértékelési kézikönyv óvodák számára.  NEGYEDIK, JAVÍTOTT KIADÁS 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/2019_onertekele
s/Onertekelesi_kezikonyv_ovoda.pdf 

- Országos tanfelügyelet. Kézikönyv óvodák számára.  ÖTÖDIK, JAVÍTOTT 
KIADÁS  
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/2019_psze/PSZ
E_ovodai_kezikonyv.pdf 

- Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében a Pedagógus I. 
és Pedagógus II.  

fokozatba lépéshez. HATODIK, MÓDOSÍTOTT VÁLTOZAT 
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/utmutato_a_peda
gogusok_minositesi_rendszereben_6.pdf 

- KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a 
pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció 
értelmezéséhez Óvodai nevelés HATODIK, JAVÍTOTT VÁLTOZAT  
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/pem/ovoda_kieg_2018.pdf 

- Kompetenciaelemzések és indikátorpéldák 
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/pem/ovoda_k.pdf 

- ÚTMUTATÓ A MESTERPEDAGÓGUS FOKOZATOT MEGCÉLZÓ 
MINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSHOZ harmadik, javított változat 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/Mesterpedagogu
s_harmadik.pdf 

• Lurkó Óvoda működését szabályozó dokumentumok 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/2019_onertekeles/Onertekelesi_kezikonyv_ovoda.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/2019_onertekeles/Onertekelesi_kezikonyv_ovoda.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/2019_psze/PSZE_ovodai_kezikonyv.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/2019_psze/PSZE_ovodai_kezikonyv.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/utmutato_a_pedagogusok_minositesi_rendszereben_6.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/utmutato_a_pedagogusok_minositesi_rendszereben_6.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/pem/ovoda_kieg_2018.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/pem/ovoda_k.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/Mesterpedagogus_harmadik.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/Mesterpedagogus_harmadik.pdf
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A nevelési év rendje 

 
Nevelési év időtartama: A nevelési év első napja 2020. szeptember 1. (kedd), utolsó napja 
2021. augusztus 31. (kedd). 
Az intézmény nyitva tartási ideje napi 11 óra. 
Hétköznap reggel 600-1700 óráig terjedő időszakban. Amennyiben a szülői igények (felmérés 
alapján) más nyitvatartási időt mutatnak, a fenntartó engedélyével évközben módosítás 
történhet. 
 
Szünetek időtartama - A nyári zárva tartás tervezett időpontjai 
 
Mint, minden évben, óvodánkban nincs őszi, tavaszi szünet, a nyáron pedig két hétre leállunk 
takarítási, karbantartási munkálatok miatt. 
Az óvoda nyári zárva tartásáról legkésőbb február tizenötödikéig, a nevelés nélküli 
munkanapokról legalább hét nappal a zárva tartást megelőzően a szülőket tájékoztatni kell. 
[Nkt. 3. § (7)] A nyári zárás a korábbi gyakorlatnak megfelelően augusztus közepén történne. 
Ez az időszak szükséges az intézmény felkészítéséhez a következő nevelési évre (takarítás, 
rágcsálóirtás, festés-mázolás) és az éves szabadságok kiadásához. 
A tervezett nyári zárva tartás ideje: 2021. 08. 09-19 között várható.  
 
Évközi szünetek: / Csökkentet gyerek létszámmal a szülők igénye szerint./ 
 

• őszi szünet: 2020. október 23. – november 1. 
• téli szünet: 2020. december 23. – 2021. január 3. 
• tavaszi szünet: 2021. április 1-6. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

1.Alapító okirat szerinti feladatellátás 
1.1. adattábla  
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Feladatellátási hely 

1 Feladatellátási hely neve, 
címe 

Füzesgyarmati „Lurkófalva” Óvoda   
  

2 Címe 5525 Füzesgyarmat Széchenyi u. 8. 
   

3 TELEFONSZÁM 
VEZETÉKES 

06-66-491-786 

4 E-MAIL lurkofalva@gmail.com 
5 ÓVODA-VEZETŐ 

NEVE 
Károlyi Zsigmondné 

 

ELÉRHETŐSÉGE, 
telefon, email 

06-66-
491-786 

06-30-427-6561 

6 ÓVODAI CSOPORTOK ADATAI (az indított csoportok száma) 

KISCSOPORT 1 

KÖZÉPSŐ CSOPORT - 

NAGYCSOPORT 1 

VEGYES CSOPORT 5 

Az óvoda engedélyezett csoportszáma 
2020. 09. 01-től 

7 

 Az óvoda engedélyezett 
férőhelyszáma (működési engedéllyel 
megegyező 

200 fő 

7 ÓVODAPEDAGÓGUSOK 
LÉTSZÁMA (fő) 

13 

8 DAJKÁK LÉTSZÁMA (fő) 7 fő dajka 

9 
 

TECHNIKAI DOLGOZÓK ADATAI 

MUNKAKÖR 
MEGNEVEZÉSE 

LÉTSZÁM 
(FŐ) 

FOGLALKOZTATÁSI IDŐ 
heti hány óra 

   

pedagógiai 
aszisztens  

3                                          40 

 udvaros 0  

 
 

 

1.2. adattábla Humánerőforrás 
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Ssz. NÉVSOR BEOSZTÁSA, 

MUNKAKÖRE 

EGYÉB MEGBÍZÁSAI 

1 Károlyi 
Zsigmondné 

óvodavezető  szaktanácsadó, pedagógiai 
munkaközösség vezető 

2 Szijjártóné 
Megyesi Andrea 

óvodavezető helyettes-óvodapedagógus  gyermekvédelmi felelős 
vízhez szoktatási program 
végrehajtása 

3 Nyékiné Török 
Teréz 

pedagógiai asszisztens 
 

4 Elek Tímea óvodapedagógus – gyakornok (2020.08.31-
től, 2022.08.31.-ig) 

 tehetséggondozás  

5. Kiss Erika óvodapedagógus  tehetséggondozás: mozgás, 
néptánc,  

6. Ombódi-Nagy 
Izabella 

óvodapedagógus Környezetvédelmi és 
természetvédelmi 
munkaközösség vezető 

7 Árva Tibor pedagógiai aszisztens   
8 Darabosné 

Bálint Mária 
óvodapedagógus   vízhez szoktatási program 

végrehajtása  
9. Hajdu Annamária óvodapedagógus   tehetséggondozás : 

kézműves műhely 
10. Horváthné Földesi 

Edit 
óvodapedagógus  

11 Pardiné Fábián 
Éva 

óvodapedagógus   
 

12. Lázárné Molnár 
Edit 

óvodapedagógus báb és játszóházi  
munkaközösség vezető 
óvodai szakértő 

13 Nagyné Turbucz 
Ágnes 

óvodapedagógus   

14 Nagyné Szabó 
Ildikó 

óvodapedagógus   

15 Nagy Judit óvodapedagógus  angol nyelv játékos 
megszerettetése 

16 Jenei Melinda dajka  
17 Szilágyi Istvánné dajka  
18 Jónásné Gombos 

Julianna 
dajka  

19 Szabó Zoltánné dajka  
20 Kunos Sándorné dajka  
21 Tóth Józsefné dajka  
22 Sárköziné 

Juhász Edit 
dajka  

23 Csák Károlyné óvodatitkár  
24 Csontos 

Tamásné 
pedagógiai asszisztens  
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1.3. adattábla Óvodapedagógusok által ellátott feladatellátási órák adata 

Ssz. ÓVODAPEDAGÓGUS NEVE Gyakornok/mentor neveléssel-oktatással 
lekötött órák száma 

[óra/hét] 
1 Károlyi Zsigmondné mentor  10 
2 Szijjártóné Megyesi Andrea mentor 22 
3 Elek Tímea       gyakornok 26 
4 Hajdu Annamária   30 
5 Darabosné Bálint Mária mentor  32 
6 Kiss Erika 

 
32 

7 Nagyné Szabó Ildikó 
 

32 
8 Ombódi-Nagy Izabella   30 
9. Pardiné Fábián Éva 

 
32 

10 Nagy Judit  32 
11 Lázárné Molnár Edit mentor 30 
12 Nagyné Turbucz Ágnes  32 
13 Nagyné Szabó Ildikó                        32 
14    

1.4. adattábla  Az óvodai csoportokhoz rendelt humánerőforrás adatai 

ssz A csoport 
fantázia 
megnevezése  

(pl. Maci) 

Gyermekek 
létszáma) 

(fő ) 09.01.-
i adat 

Csoport típusa 

(kérjük x-szel 
jelölni a 
megfelelőt) 

Pedagógusok 
neve 

Neveléssel-
oktatással 
lekötött 
órák 
száma  

[óra/hét] 

Dajka neve 

1  

Szivárvány 

 

19 

homogén / 
életkor 
szerint 
osztott  

x Lázárné 
Molnár Edit 

Csontos 
Tamásné 
ped.asz. 

30 

 

40 

 

 

Jenei Melinda 

heterogén/ 
vegyes 
életkorú  

      

2 Pöttyös 23+1 SNI homogén / 
életkor 
szerint 
osztott  

 Nagyné 
Turbucz 
Ágnes 

 

Nagyné 
Szabó Ildikó 

32 

 

 

32 

Szilágyi 
Istvánné 
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heterogén/ 
vegyes 
életkorú  

 x     

3 Halacska 23+1 SNI homogén / 
életkor 
szerint 
osztott  

 
Kiss Erika 

Horváthné 
Földesi Edit 

32 

32 

Jónásné 
Gombos 
Julianna 

heterogén/ 
vegyes 
életkorú  

 x     

4 Süni 22+ 2SNI homogén / 
életkor 
szerint 
osztott  

 
Szijjártóné 
Megyesi 
Andrea 

Ombodi-
Nagy 
Izabella 

30 

 

32 

Szabó 
Zoltánné 

heterogén/ 
vegyes 
életkorú  

X      

5 Pillangó 23+ 2 SNI homogén / 
életkor 
szerint 
osztott 

heterogén/ 
vegyes 
életkorú 

x 

 

 

Nagy Judit 

 

Pardiné 
Fébián Éva 

32 

 

32 

Kunos 
Sándorné 

6 Törpe 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   homogén / 
életkor 
szerint 
osztott 

heterogén/ 
vegyes 
életkorú 

 

 

 

x 

Darabosné 
Bálint Mária 

 

Elek Tímea 

gyakornok 

32 

 

 

26 

Tóth Józsefné 

7 Napocska 23 homogén / 
életkor 
szerint 
osztott 

heterogén/ 
vegyes 
életkorú 

 

x Hajdu 
Annamária 

Csontos 
Tamásné 

ped.assz. 

32 

 

40 

Sárköziné 
Juhász Edit 

  

1.5. adattábla  Helyettesítési rend 
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Ssz. KI HELYETTESÍTI (NÉV) A HELYETTESÍTETT BEOSZTÁSA 
1 Károlyi Zsigmondné Óvodavezető 
2 Szijjártóné Megyesi Andrea Óvodavezető helyettes 
3 nyitástól-12.00-ig  Óvodavezető 
4 12.00-től zárásig Óvodavezető helyettes 

1.6 adattábla   Munkaidő beosztás-neveléssel lekötött idő  

Óvodai 
csoport neve 

ÓVODAPEDAGÓGU
S NEVE 

HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK 

Szivárvány 
csoport 

Lázárné Molnár 
Edit 

600-1230 600-1230 600-1230 600-1230 szakértő
i nap 

Nyékiné Török 
Teréz 

800-1600 800-1600 800-1600 800-1600 800-1600 

Pöttyös 
csoport 

Nagyné Turbucz 
Ágnes 

600-1230 600-1230 600-1230 600-1230 600-1200 

Nagyné Szabó 
Ildikó 

1030-1700 1030-
1700 

1030-
1700 

1030-1700 1100-
1700 

Halacska 
csoport 

Kiss Erika 600-1230 600-1230 600-1230 600-1230 600-1200 
Horváthné Földesi 
Edit 

1030-1700 1030-
1700 

1030-
1700 

1030-1700 1100-
1700 

Süni 
csoport Szijjártóné Megyesi 

Andrea 
600-1230 600-1230 600-1230 600-1230 600-1230 

Ombodi-Nagy 
Izabella 

1030-1700 1030-
1700 

1030-
1700 

1030-1700 1100-
1700 

Pillangó 
csoport 

Nagy Judit 600-1230 600-1230 600-1230 600-1230 600-1200 

Pardiné Fábián Éva 1030-1700 1030-
1700 

1030-
1700 

1030-1700 1100-
1700 

      
Törpe 
csoport 

Elek Tímea 600-1130 600-1130 600-1130 600-1130 600-1100 
Darabosné 
Bálint Mária 

930-1700 930-1700 930-1700 930-1700 900-1700 

Napocska 
csoport 

Hajdu Annamária 600-1230 600-1230 600-1230 600-1230 600-1200 
Csontos Tamásné 800-1600 800-1600 800-1600 800-1600 800-1600 
Ahol két 
óvodapedagógus van, 
ott heti váltásban 
dolgoznak. 

     

 
 
1.7 adattábla Az óvoda belső kommunikációs rendszere 

Az óvoda belső kommunikációs rendszere 
1 PEDAGÓGIAI-SZAKMAI 

KOORDINÁCIÓS  
MEGBESZÉLÉSEK SZERVEZÉSE  

minden héten  csütörtök 13.00-14.00 
/szükség szerint / 
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2 TECHNIKAI DOLGOZÓK 

KOORDINÁCIÓS  
MEGBESZÉLÉSEINEK 
SZERVEZÉSÉNEK IDEJE  
 

minden héten  szerda13.00-13.30 
/szükség szerint/ 

 

 

1.8. adattábla (Várható létszám október 1-én) 
 

adat Alapító okirat szerint ellátott feladat 
óvodai 

nevelésbe
n 

résztvevő 
összes 

fő 

ebből a többi 
gyermekkel 

együtt nevelhető 
sajátos nevelési 

igényű 
gyermekek 

óvodai nevelése 
fő 

ebből 
nemzetis

éghez 
tartozók 
óvodai 

nevelése 
fő 

Alapító 
okirat 

szerinti 
maximál

isan 
felvehet

ő 
gyermek
létszám 

Férő
hely 
kihas
znált
ság 
% 

napi 
nyitva 

tartás tól-
ig 

napi 
nyitva 
tartási 

óra 

Óvoda
i 

csopor
tok 

száma 

Óvoda 154 5 0  200  72%  06.00-
17.00 

11  7 

1. Feladat-ellátást várhatóan jellemző adatok 
2.1. adattábla  

Óvodásgyermekek várható létszám mutatói 
Várható adatok 01.szept 01.okt 31. dec 

Óvodás gyermekek létszáma 138 154  

Óvodai csoportok száma 7 7  
Tényleges gyermeklétszám 

alapján meghatározott csoport 
átlaglétszám fő/csoport 

20 22  

Étkező gyermekek létszáma 110 154  
Étkező gyermekek % 100% 100%  

Félnapos óvodás 0 0  
Veszélyeztetett gy létszáma 0 0  
A tényleges összlétszáma %    

Hátrányos helyzetű gy. 
Létszáma: 

7 7  

A tényleges összlétszáma % 0,2 0,2  

Ebből halmozottan hátrányos 
helyzetű 

1 1  

A tényleges összlétszáma % 0,15 0,15  
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2.2. adattábla Gyermekcsoport adatok 
2020. adat a csoport típusa (azonos életkorú, 

vegyes) 
szept 1 
létszám 

október 1 
várható 
létszám 

december 31 
várható létszám 

kisközépső
cs. 

azonos életkorú  napocska 18 23 13 

kisközépső
ő cs. 

vegyes életkorú pöttyöscs. 20 23 23 

nagy- vegyes életkorú  süni 21 22 22 
 
nagy 

vegyes életkorú halacska 
azonos életkorú szivárvány 

17 
17 

23 
19 

23 
19 

nagyközép
ső 

vegyes életkorú törpe 19 21 21 

kis- vegyes életkorú pillangó 14 23 23 
 
 
2.4. adattábla A 2020/20121nevelési évre beiratkozási adatok 

adat 

 

A 2020/2021. nevelési 
évre újonnan 
beiratkozott 

gyermekek létszáma 
 

A 2020/2021. 
nevelési évre 

elutasított 
gyermekek 
létszáma 

 

A 2020/2021. nevelési évre 
felvételt nyert gyermekek 

létszáma 
 

2020.09.01 adat 
szerint 

37 0 37 

 

2. Intézményszervezet, vezetési szerkezet, álláshely összetétel 
3.1. adattábla 

Adat Engedélyezett álláshelyek 
száma 

Óvodai 
csoport

ban 
foglalko
ztatott 
óvodap
edagóg

usok 
létszám

a 
 

nevelőmu
nkát 

segítő 
 

Óvodai 
csoportban 

foglalkoztatott 
felsőfokú 

végzettségű 
óvodapedagógus

ok létszáma 

Engedélyez
ett 

álláshelyek 
száma 

pedagógus 
 

pedagógiai 
munkát 

közvetlenül 
segítő 

 

Nő 
 

Férfi 
 

technikai 

2020.09.0
1-én 

14 10 (7 dajka) 13  3 
pedasszis

ztens 

13 0 0 

 

3.2. adattábla 
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adat Óvodavezetés (név szerint) 

Óvodavezető Óvodavezető helyettes 
 

Füzesgyarmati 
„Lurkófalva” 

Óvoda 

név 
Károlyi 

Zsigmondné 
 

Szijjártóné Megyesi Andrea 
 

 
 

 

3.3 adattábla 

Adat Nevelőmunkát közvetlenül segítő (fő) óvodatitká
r 

(fő) 

takarító 
(fő) 

 

konyhás 
(fő) 

dajka 
 

pedagógiai asszisztens 

2020.09.01. 
 

7 3 1 0 0 

 

3.4. adattábla  

Adat Vezetői 
szakvizsgával 

rendelkező 
óvodapedagógus

ok létszáma 

Mento
rok 

létszá
ma 

PED I 
sorolt 
pedag
óguso

k 
létszá

ma 

PED II sorolt 
pedagógusok 

létszáma  

Gyakor
nokok 

létszám
a 
 

Mesterpeda
gógus 

létszáma 

2020.09.01. 1 4  8 2 1 2 

 

3.5. adattábla 

adat Minősítő vizsga 

Érintett gyakornok 
neve 

Mentor neve A vizsga időpontja 

                                     ----------------------------------------------------------------------------------------- 

3.6. adattábla 

adat Mesterpedagógus 
Érintettek neve Az átsorolás időpontja Fokozat 

2020.09.01 Lázárné Molnár Edit 
Károlyi Zsigmondné 

2015.01.01 
2018.01.01. 

Mesterpedagógus 
Mesterpedagógus 

3. A vezetői feladatmegosztás tervezése 
4.1. adattábla 
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adat Óvodavezetés által ellátott feladatok, feladatmegosztás az SZMSZ szerint 
Intézményvezető heti tanóráinak száma  

(óvodapedagógus esetén óvodai foglalkozásainak száma) 
Az intézményvezető-helyettes, tagintézmény-vezető, intézményegység-vezető, 

tagintézményvezető-helyettes, intézményegységvezető-helyettes heti 
tanóráinak száma 

(óvodapedagógus esetén óvodai foglalkozásainak száma) 
Óvodavezető Óvodavezető helyettes 

2020.09.01. 10 24 
 

 
 

4. Szakmai munkaközösségek működése, feladatellátás tervezése 
5.1. adattábla 

adat Szakmai munkaközösség működési terve 

Megnevezé
se 

várható 
létszáma 

munkaközöss
égi 
foglalkozáso
k tervezett 
száma 

tervezett 
bemutató 
foglalkoz
ások 
száma 

hospitálás
on 
résztvevők 
várható 
létszáma 

Intézménye
n kívüli 
résztvevők 
várható 
létszáma 

2020.09.01 Báb és 
játszóházi 
munkaközö
sség 

    7 havonta1x évi 1     10 

2020.09.01 Környezetv
édelmi 
munkaközö
sség 

    6 havonta1x évi 1      2 

2020.09.01. Pedagógiai           5               havonta1x       -----                                       0 
 munkaközösség 

2020.10.01            Tehetségfejesztő 
                                  mk.                  5          havonta 1x 

5. Tanköteles gyermekek ellátása 
 
Kiemelten fontos a gyermeki fejlődés nyomonkövetése, a gyermekek differenciált fejlesztése, a szülők 
tájékoztatása a tanköteles gyermekek százalékos aránya miatt, annak érdekében, hogy amennyiben az 
óvodai nevelés országos alapprogramjában és a Lurkófalva  Óvoda pedagógiai programjában 
megfogalmazottak szerinti fejlettséget elérte az adott gyermek, akkor kezdje meg az iskolai 
tanulmányait. 

Knt.8§ (2) A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét 
betölti, legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik. Az a gyermek, akinek esetében azt a 
szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában részesül ellátásban, és ezt 
követően válik tankötelessé. A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján 
kezdődik. Ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget korábban eléri, a 
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kormányhivatal a szülő kérelmére szakértői bizottság véleménye alapján engedélyezheti, hogy a 
gyermek hatéves kor előtt megkezdje tankötelezettségének teljesítését. 

 Gyermekbalesetek megelőzésére tett intézkedések terve 
7.1. adattábla 

Ss
z 

Dátum Terület Tartalom Helye Felelős 
hó na

p 
időpon
t 

1. 10
. 

04  Tűzriadó 
terv 

Menekülési terv 
szerint 

óvoda 
épülete és az 
óvoda udvar 

Károlyi 
Zsigmondné 

 
2 09

. 
01.  Munka és 

tűzvédelmi 
oktatás 

oktatás óvoda 
épülete és az 
óvoda udvar 

Kis Ágnes 

3 A rendezvényt 
megelőző 
legalább 14 
nappal 

Baleset 
megelőzés 

A rendezvények 
lehetséges baleseti 
veszélykockázatának 
elemzése és a 
balesetveszély 
megelőzése. 

óvoda 
épülete és az 
óvoda udvar 

 
 

óvodapedagóguso
k 

4 A rendezvényt 
megelőző 
legalább 7 nappal 

Óvodai 
csoport 
kirándulás 

A kirándulás 
lehetséges baleseti 
veszélykockázatának 
elemzése és a 
balesetveszély 
megelőzése. 

előzetesen a 
kirándulás 
helyszínén, 
ha 
lehetséges. 
Vagy az 
óvoda 
épületében 
az 
összegyűjtött 
információk 
alapján. 

óvodapedagóguso
k 

5 a rendezvényt 
megelőzően 
induláskor 

Óvodai 
csoport 
kirándulás
, 
rendezvén
y 

A kirándulás 
lehetséges baleseti 
veszélykockázatána
k elemzése és a 
balesetveszély 
megelőzése. 
A gyermekek 
életkorának 
megfelelően kell a 
tájékoztatást 
megtartani 

előzetesen a 
kirándulás 
helyszínén 
és előtte az 
óvoda 
épületében 
az 
összegyűjtöt
t 
információk 
alapján. 

a csoport 
óvodapedagógusa 

 
A balesetveszély elhárítása valamennyi óvodapedagógus feladata és felelőssége. Jelentési 
kötelezettségük van, amennyiben bármilyen veszélyforrást észlelnek az óvodavezető felé. 
(akadályoztatása esetén az óvodavezető helyettesnek). A balesetveszély elhárítása érdekében az adott 
szituációtól függően intézkedési feladatai is vannak. Pl az udvaron észlelt balesetveszélyes tárgy 
elrakása vagy a balesetveszélyes hely elkerítése jól látható piros színű szalaggal. A gyerekek 
figyelmének felhívása az adott területre való belépési tilalomról. 
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7.2. adattábla 

Adat Felelős 
Óvoda épülete 

Felelős 
Óvoda udvara 

Óvoda Szijjártóné Megyesi Andrea Darabosné Bálint Mária 
  

Szöveges indoklás 
 

Az óvoda épületében és udvarán a felelős heti rendszerességgel bejárást végez a balesetveszély 
elhárítása érdekében. A bejárásról az erre hitelesített Balesetvédelmi bejárási naplóban feljegyzést 
készít. A feljegyzésről beszámol az óvodavezetőnek (akadályoztatása esetén az óvodavezető 
helyettesnek), aki intézkedik a balesetveszély elhárításáról és a beszámol a fenntartónak. 

6. Az óvodai ünnepek, nevelés nélküli munkanapok, nyílt nap, óvodai szünetek terve 
Ünnepeink szervezése és tartalmi elvei: 

• Október 23.: A csoportok életkorának megfelelő ünnepi készülődés. A nagyobb 

korcsoport tagjai ellátogatnak az iskolások ünnepi műsorára.  

• Mikulás: Közös várakozás, melyet az óvónők bábjátszó csoportja, egy bábműsorral 

színesíti 

• Farsang: Vidám, táncos, tréfás mókázás, mely csoportonként kerül megrendezésre. 

Ekkor az óvoda apraja- nagyja jelmezbe öltözik. 

• 1848- 49- es  forradalom és szabadságharc (Március 15.): Az ünnepi készülődés 

csoportonként történik, amelyre kokárda, zászló, nemzeti színű kavics festésével 

készülünk, melyet a csoportok elhelyeznek a városi emlékműnél. 

• Húsvét: A három hetes program teljes mértékben a „Lurkó-Húsvét” című bevált 

gyakorlatban van kidolgozva. 

• Anyák napja: Csoportonként megrendezésre kerülő nyilvános ünnep, melyen a 

gyermekek saját kezük által készített ajándékokkal és meghitt ünnepi műsorral 

kedveskednek az édesanyáknak és a nagymamáknak 

• Óvodai búcsú: Az iskolába készülő gyermekek verses,dalos, táncos ünnepi műsora. 

• Nemzeti Összetartozás Napja (Június 4. trianoni békediktátum évfordulója) 

Jeles napjaink: 
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• Takarítási világnap (Szeptember 20.): A hulladék összegyűjtése, szelektálása, a 

MOBIL szelektív sziget bemutatása, rendeltetésszerű alkalmazása. 

• Autómentes nap (szeptember 22.) 

• Állatok világnapja (Október 4.): Képek gyűjtése, baromfiudvar látogatása, diafilmek 

nézegetése.  

• Víz világnapja (Március 22.)   

Élményszerzéshez kapcsolódó, rajzok, munkák, plasztikák készítése 

• Föld napja (Április 22.) : Élményszerzéshez kapcsolódó rajzok, munkák, plasztikák 

elkészítése, rajzkiállítás berendezése. Műsor, a csoportok és az alsó tagozatosok 

részvételével. Faültetés, az  óvoda  udvarán 

• Madarak és fák napja (Május 10.)  : Közös csoport kirándulások szervezése helyben, 

illetve a környező nagyobb városokban. 

 

Hagyományaink: 

 

• Névnap, születésnap megünneplése: Csoportonként kerül megrendezésre, mely 

alkalomból otthonról hozott édességgel kínálják meg társaikat a gyermekek. 

• Márton napi vigadalom ( november 11.) 

• Gyermeknap: Ezen a napon az óvoda dolgozói és a szülők közös vidám rendezvényre 

invitálnak mindenkit, a városi művelődési házzal közösen. 
 
Az óvodai ünnep, ünnepély megrendezésére a felelős óvodapedagógus a rendezvényről forgatókönyvet 
készít (megvalósítási tervet), amelyről a rendezvényt megelőzően egyeztet a nevelőtestület tagjaival, 
kikéri a véleményüket. A rendezvényt megelőző héten a szakmai megbeszélési napon tájékoztatást tart 
a rendezvénnyel kapcsolatos legfontosabb információkról és a lehetséges balesetveszélyek elhárításáról. 
 
 
 

Munkatársi értekezletek 
 
Elsődleges célja a kiegyensúlyozott és nyugodt működési feltételek folyamatos biztosítása, a 
pedagógiai és szervezési feladatok intézményi szintű koordinálása.  
 

Ssz. Felhasználás tárgya Időpont Érintettek 
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 Felelős 
1. Évindító értekezlet 2020.08.31 intézményvezető 
2. Félévzáró értekezlet 2021.01. 26.. intézményvezető 
3. Nevelési évzáró értekezlet 2021.06.15.   intézményvezető 
4.    

Az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek időpontja 
 

Időpont Téma Felelős 
 

Megjegyzés 

2020. 
10.06. 

Statisztikai adatok, napi 
nehézségek, aktualitások 
megvitatása.  
 

intézményvezető 
 

- 

20220.12.0
4. 

Téli ünnepkör az óvodában. 
Szabadságolások, igényfelmérések 
eredményei. 

intézményvezető - 

2020.02.05. Első félév munkájának értékelése. 
Második félév tervezése. Farsangi 
készülődés, aktualitások. 

intézményvezető  

2021.04.01. Évzáró, ballagási ünnepség 
tervezése, szervezése.  
 
 
 
 

intézményvezető,   

 
 

7. A belső ellenőrzés terve 
9.1. adattábla 

évsz Az ellenőrzés  
dátuma 

Az ellenőrzés, típusa és 
tartalma 

Kit ellenőriz? Felelős (ki 
ellenőriz?) 

hó nap 
2020. 09. 01. Felvételi, előjegyzési napló óvodavezető 

helyettes 
óvodavezető 

2020. 
2021 

10. 
05. 

12. 
10. 

Csoportnaplók ellenőrzése 
/szükség szerint/ 

óvodapedagógusok óvodavezető 

2020. 
2021. 

10. 
05.  

12. 
10. 

Felvételi- mulasztási naplók 
/szükség szerint/ 

óvodapedagógusok óvodavezető 

2020. 10. 10. Óvoda köteles gyermekek 
óvodába járásának nyomon 
követése-felvételi mulasztási 
napló 

óvodapedagógusok óvodavezető 



Intézmény neve Füzesgyarmati „Lurkófalva”Óvoda 
Címe: 5525 Füzesgyarmat Széchenyi u. 8 
OM azonosítója 201933 

 

 
19 

2021. 01. 
05. 

12. 
20. 

A gyermekek fejlődését 
nyomon követő 
dokumentációs rendszer- 
ellenőrzése 

óvodapedagógusok óvodavezető 

2020. 10. 14. Gyermekvédelmi 
tevékenység, dokumentáció, 
gyermekvédelmi felelős, 
óvodapedagógusok 

óvodapedagógusok óvodavezető 

2020. 10. 12 Gyermekbalesetek 
megelőzése 

óvodapedagógusok óvodavezető 

2020. 09. 29 Munkaidő, munkafegyelem 
Covid-19 vírus elleni 
védekezés szabályainak 
betartása. Október 01.-től 
lázmérés. 

óvodapedagógusok 
nevelő munkát 
közvetlenül segítő/ 
technikai dolgozók 

óvodavezető 

2020. ovitam
in hét 

 Egészséges életmód óvodai csoportok óvodavezető 

2021. 04. 22. Környezeti nevelés, 
környezetvédelem- 

óvodai csoportok óvodavezető 

2020. 09. 26 Szülőkkel való 
kapcsolattartás, 
jegyzőkönyvek 
Online formában 

 óvodai csoportok óvodavezető 

2020. 10. 11-től Szakmai munka ellenőrzése 

 

óvodai csoportok óvodavezető 

2021. 03 23-tól Szakmai munka ellenőrzése 

 

mindencsoport óvodavezető 

2020. 04. 27 Felvételi, előjegyzési napló óvodavezető 
helyettes 

óvodavezető 

2021. 05 11-től Óvodai kirándulás- 

csoportonként 

 

óvodai csoportok óvodavezető 
helyettes 

2021. 05 10 Csoportnaplók ellenőrzése óvodapedagógusok óvodavezető
/ 
óvodavezető 
helyettes 

2021. 05-31  Anyák napja 
 

óvodapedagógusok óvodavezető 
helyettes 

2021. 05 28 Gyermeknap  óvodapedagógusok óvodavezető 
helyettes 

2021. 05 27 Ballagó gyermekek 
búcsúztatása 

 

óvodapedagógusok óvodavezető 

2021. 08. 31. Csoportnaplók ellenőrzése óvodapedagógusok óvodavezető 
2021. 08. 31. Felvételi- mulasztási naplók óvodapedagógusok óvodavezető 
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2021. 08. 31. Óvoda köteles gyermekek 
óvodába járásának nyomon 
követése-felvételi mulasztási 
napló 

óvodapedagógusok óvodavezető 

2021. 06. 31. A gyermekek fejlődését 
nyomon követő 
dokumentációs rendszer- 

óvodapedagógusok óvodavezető 

2021. 08. 31. Gyermekvédelmi 
tevékenység, dokumentáció, 
gyermekvédelmi felelős, 
óvodapedagógusok 

óvodapedagógusok óvodavezető 

2021. 08. 31. Gyermekbalesetek 
megelőzése 

óvodapedagógusok óvodavezető 

2021. 08. 31. Munkaidő, munkafegyelem óvodapedagógusok óvodavezető 
2021. 08. 31. Munkaidő, munkafegyelem nevelőmunkát 

közvetlenül 
segítők, technikai 
alkalmazottak 

óvodavezető 

 
 
 
 
 
 
 

Pedagógiai folyamatok - Tervezés 
„P” 

 
 
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 2020-2021. nevelési év 
kiemelt célja/céljai  → 

Kapcsolódó feladatok 

Pedagógiai 
program 

Szakmai elvárásoknak való 
megfelelés 

Program felülvizsgálata, esetleges 
módosítása. 

Továbbképzési terv 7 évenkénti továbbképzési 
kötelezettség biztosítása 

Nyomon követés alapján tervezés. 

Önértékelési 
program 

5 éves program tervezése Önértékelési program elkészítése 

Etikai kódex Etikus magatartás szabályainak 
megismerése 

Tartalmának tudatosítása a 
dolgozókban 

SZMSZ Szakmai elvárásoknak való 
megfelelés 

Szükség szerinti módosítás. 
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Iratkezelési 
szabályzat, 
melynek része az 
adatvédelmi 
szabályozás  

Az adatvédelmi tudatosság 
erősítése a nevelőtestület tagjai 
számára. 
 

A GDPR- törvény elvárásainak 
gyakorlatba épülése. 

Házirend Esetleges aktualizálás Házirend tartalmának ismertetése 
esetleges módosítása, elfogadása. 

Vezetői 
önértékelésre/ 
tanfelügyeletre 
alapozott 
önfejlesztési tervek 

Fejlődés biztosítása, megfelelés 
az elvárásoknak. 
 
A tanulás és tanítás stratégiai 
vezetése és operatív irányítása 
- A család - óvoda 
kapcsolatának további erősítése 
 
- A nevelő-fejlesztő 
munkát befolyásoló szakmai, 
működésbeli és emberi 
problémák hatékonyabb kezelése 
– Új típusú kapcsolattartási 
formák és technikák 
meghonosítása az operatív 
működési problémák feltárására, 
megelőzésére, megoldására 

Mások stratégiai vezetése és 
operatív irányítása 
- Mentorálási rendszer 
kiépítése és hatékony 
működtetése – A szakmai 
utánpótlás biztosítása 
- A tudásmegosztásra, 
valamint a közös célok elérésére 
nyitott, támogató szervezeti 
kultúra továbbfejlesztése  

Az intézmény stratégiai 
vezetése és operatív irányítása  
- Vezetési kompetenciák 
fejlesztése – a vezetők és vezetői 
feladatot ellátó kollégák 
hatékonyabb bevonása a tervezés, 
megvalósítás, ellenőrzés-
értékelés és korrekciós 
folyamatokba 

Önértékelési és Tanfelügyeleti 
kézikönyv áttekintése, ismertetése. 
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Intézményi 
önértékelésre/ 
tanfelügyeletre 
alapozott 
önfejlesztési tervek 

Fejlődés biztosítása, megfelelés 
az elvárásoknak. 
 

- A gyermekek személyes 
és szociális képességeik 
felmérésére alkalmas 
módszereket, eszközöket, 
technikákat alkalmazási 
lehetőségeinek bővítése 

- A munkaközösség 
bevonásával történik a 
pedagógiai folyamatok 
megvalósításának 
ellenőrzése, értékelése. 

- Rendszeresen 
megtörténik a kiemelt 
kulcsfontosságú 
partnerek igényeinek, 
elégedettségének 
megismerése. 

A vezető felkészült a pedagógiai 
munka irányításának, 
ellenőrzésének feladataira 

Önértékelési és Tanfelügyeleti 
kézikönyv áttekintése, ismertetése 
 

- Minden tanköteles 
gyermek szociális 
kompetenciáinak mérése. 

- belső továbbképzések 
szervezése, részvétel 
intézményi belső 
továbbképzéseken. 

 
 
Adatkezelési 
szabályzat, 
melynek része az 
adatvédelmi 
szabályozás 

 
 
Az adatvédelmi tudatosság 
erősítése a nevelőtestület tagjai 
számára. 

 
 
GDPR- törvény elvárásainak való 
megfelelés 

 
Tervezési és értékelési dokumentumok készítése, korrekciója - Jogszabály által előírt, 
valamint a nevelőtestület által fontosnak ítélt szabályozási területek 
 
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, 
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tudatosítva bennük, hogy a jövő rajtuk is múlik. 7.4 Segíti tanulóit, hogy a múlt 
és a jelen tükrében kreatívan gondolkodjanak a lehetséges jövőről. 

- Szervezeti és működési szabályzat:  
 A GDPR - törvényből fakadóan az adatvédelmi tisztviselő 

feladatspecifikációja kapcsán, mely a munkaköri leírás-mintákat, valamint a 
vezetők feladat- és hatásköri megosztását érintik [Műkr. 4. § (1) bek. t) pont]; 

- 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.]; 

- 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. 
- 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. 

 
 

8. A szülőkkel, szülői szervezettel való kapcsolattartás terve 
13.1. adattábla 

Dátum Megnevezése Tartalma részt 
vevő 

szülők 
várható 
létszáma 

Felelős 
év hó nap idő 

2020. 09. 08  Szivárvány A nevelési év 
aktuális 
kérdései, 
tájékoztató 

19 csoportvezető 
óvodapedagógusok 

2020. 09. 09  Pöttyös A nevelési év 
aktuális 
kérdései, 
tájékoztató 

23 csoportvezető 
óvodapedagógusok 

2020. 09 07  Halacska A nevelési év 
aktuális 
kérdései, 
tájékoztató 

23 csoportvezető 
óvodapedagógusok 
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2020. 09 08  Süni A nevelési év 
aktuális 
kérdései, 
tájékoztató 

22 csoportvezető 
óvodapedagógusok 

2020. 09. 07.  Pillangó A nevelési év 
aktuális 
kérdései, 
tájékoztató 

23 csoportvezető 
óvodapedagógusok 

2020. 09. 10.  Törpe A nevelési év 
aktuális 
kérdései, 
tájékoztató 

21 csoportvezető 
óvodapedagógusok 

2020. 09. 09.  Napocska A nevelési év 
aktuális 
kérdései, 
tájékoztató 

23 csoportvezető 
óvodapedagógusok 

        
 

9. Belső információáramlás 
14.1. adattábla 

10. A vezetői döntés előkészítés terve 
15.1. adattábla 

Dátum Megneve
zése 

Tartalma Érintette
k köre 

Felelős 
év hó nap idő

pon
t 

2020. 09.   E-mail 
lista 
alapján 
kiküldés 

A nevelési aktuális szakmai, 
jogi, tanügyigazgatási kérdései a 
hatályos jogszabályok, aktuális 
információk. Oktatási Hivatal 
által kiadott információk alapján 
tájékoztató anyagot állít össze az 
óvodavezető 

óvodaped
agógusok 

óvodavezető 
helyettes 

2021 04   E-mail 
lista 
alapján 
kiküldés 

A nevelési aktuális szakmai, 
jogi, tanügyigazgatási kérdései a 
hatályos jogszabályok, aktuális 
információk. Oktatási Hivatal 
által kiadott információk alapján 
tájékoztató anyagot állít össze az 
óvodavezető 

óvodaped
agógusok 

óvodavezető 
helyettes 

2021. 08. 31  E-mail 
lista 
alapján 
kiküldés 

A nevelési aktuális szakmai, 
jogi, tanügyigazgatási kérdései 
a hatályos jogszabályok, 
aktuális információk. Oktatási 
Hivatal által kiadott 
információk alapján 
tájékoztató anyagot állít össze 
az óvodavezető 

óvodaped
agógusok 

óvodavezető 
helyettes 
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Dátum Megnevezése Tartalom Érintettek 
köre 

Felelős 
év hó nap 

2020. 10. 30-
ig 

az óvoda hatályos 
dokumentumainak 
felülvizsgálata 

az alapító okirat a 
fenntartói működést 
meghatározó 
dokumentumok és a 
hatályos jogszabályok 
koherencia vizsgálata 

nevelőtestület 
tagjai 
szülői 
szervezet 

óvodavezető 

2020. 10. 30-
ig 

az óvoda hatályos 
tanügyi 
dokumentumainak 
felülvizsgálata 

az alapító okirat a 
fenntartói működést 
meghatározó 
dokumentumok és a 
hatályos jogszabályok 
koherencia vizsgálata 

nevelőtestület 
tagjai 
 

óvodavezető 

2020. 10. 30-
ig 

Belső 
Önértékelési 
szabályzat 

Jogszabályoknak 
megfelelő szabályzat 
elfogadása 

nevelőtestület, 
alkalmazotti 
közösség 
szülői 
szervezet 

óvodavezető 

11. A belső önértékelési rendszer terve 
16.1. adattábla 

Dátum Megnevezése Tartalom Az érintettek köre Felelős 
év hó nap 

2020. 10. 30-
ig 

Belső 
Önértékelési 
szabályzat 

Jogszabályoknak 
megfelelő 
szabályzat 
elfogadása 

nevelőtestület, 
alkalmazotti 
közösség 
szülői szervezet 

Károlyi 
Zsigmondné 
 
 

2021. 08. 31-
ig 

Szakmai 
ellenőrzések 

ellenőrzési lap 
szerint 

óvodapedagógusok Károlyi 
Zsigmondné 
 
 

 
ÖNÉRTÉKELÉSRE KIJELÖLT KOLLÉGÁK/ TERÜLETEK - ÉRTÉKELŐ 

KISCSOPORTOK – ÜTEMEZÉS 
 
Pedagógus önértékelés 
 

 
Ssz. 

Önértékelésre 
kijelölt 

pedagógus 

Önértékelési kiscsoport tagjai 
 

Adatgyűjtés 
időszaka 

 

Megjegyzés 

Kiscsoport 
vezető 

Csoporttag 
1 

Csoporttag 
2-3 

Székhely/telephely:  
1. Kiss Erika Károlyi 

Zsigmondné 
Szijjártóné 
Megyesi 
Andrea 

Lázárné 
Molnár Edit 

2021. év Előzetes 
egyeztetés 
alapján 
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Ssz. 

Önértékelésre 
kijelölt 

pedagógus 

Önértékelési kiscsoport tagjai 
 

Adatgyűjtés 
időszaka 

 

Megjegyzés 

Kiscsoport 
vezető 

Csoporttag 
1 

Csoporttag 
2-3 

Csák 
Károlyné 

 
 

 
Tervezett mérések: 

− Gyermekek fejlettség állapotának mérése Difer mérőeszközökkel 
−  Partneri igény és elégedettség mérések (önértékelésekhez kapcsolódóan és egyéb 

mérések) 
 

12. Az óvoda-iskola átmenet támogatásának terve 
17.1. adattábla 

Dátum 
 

Megnevezése Tartalma Helye Felelős 

hó nap időpont 
02. 02  Általános Iskola nagycsoportosok közösen 

vesznek rész az iskola 
látogatáson 

iskola 
épülete 

nagycsoportos 
óvodapedagógusok 

03.   Konzultáció a 
pedagógusokkal 

szakmai konzultáció az 
óvodapedagógusok és 
tanítók között témája az 
iskolaérettség 

iskola 
épülete 

nagycsoportos 
óvodapedagógusok 

 

13. Külső kapcsolatok terve 
18.1. adattábla  Fenntartóval, közművelődés intézményekkel, partner óvodákkal, szakszolgálattal stb.. 

Dátum Megnevezése Tartalma Helye Felelős 
év  hó nap 
2020. 09. 01 fenntartó munkaterv 

véleményezése 
óvoda Károlyi Zsigmondné 

2020. 10. 18 fenntartó beszámoló 
benyújtása 

óvoda Károlyi Zsigmondné 

2021. 04 13 Bölcsőde bölcsődés korúak  
meglátogatása 

bölcsőde Csoportvezető 
óvodapedagógus 

2021. 04 14 óvoda – partner 
óvodák 

óvodai csoportban 
végzett 
nevelőmunka  
hospitálás 

óvoda Károlyi Zsigmondné 

2021. 05 22 Óvoda csoportprofil , 
tevékenységterv, 
reflexió a 
kompetenciák 
tükrében 

óvoda  
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2021. 04 20 Óvoda- iskola Föld napja óvoda munkaközösség vezető 

14. Tárgyi eszközfejlesztés (Eszköz és felszerelésjegyzéknek való megfelelés) terve 
19.1. adattábla  

TERÜLET Fejlesztés 
CSOPORTSZOBÁK  
UDVAR EFOP.3.1.3 pályázatból, udvari játék bővítés 
KONYHA eszközpótlás 
JÁTÉKOK fejlesztő játékok 
Szakkönyvtér fejlesztése 
  

15. Gyermekvédelmi feladatok ellátásának terve 
20.1. adattábla  

Dátum FELADAT TARTALOM Felelős 
év hó nap 

2020 09. 30 munkaterv gyermekvédelmi munkaterv 
készítése 

Szijjártóné Megyesi 
Andrea 

2020. 10. 02 tájékoztatás szülők tájékoztatása  
2021. 03. 19. jelzőrendszer 

működtetés 
Gyermekjóléti szolgálattal 
való kapcsolattartás 

Szijjártóné Megyesi 
Andrea 

aktuális időpontban családlátogatás gyermekvédelmi céllal 
történő családlátogatások 
feltérképezése 

Szijjártóné Megyesi 
Andrea 

16. Gyermeki fejlődés nyomon követésének terve 
22.1. adattábla  

Dátum FELADAT TARTALOM Felelős 
év hó nap 

2021. 01 29-ig gyermeki 
fejlődés 
nyomonkövető 
dokumentáció 

szülők tájékoztatása a 
gyermek fejlődéséről 

óvodapedagógusok 

2021. 06 31-ig gyermeki 
fejlődés 
nyomonkövető 
dokumnetáció 

szülők tájékoztatása a 
gyermek fejlődéséről 

óvodapedagógusok 

 

17. PR, marketing feladatok ellátásának terve (intézménymenedzselés, képviselet) 
22.1. adattábla  

Dátum FELADAT TARTALOM Felelős 
hó nap 

félévente  aktualizálás óvoda honlap Csák Károlyné 
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félévente  aktualizálás facebok csoportvezetők 
 
 

18. Tehetséggondozó programok, tevékenység terve 
23.1. adattábla 

FELADAT TARTALOM Felelős 

művészeti nevelés-
tehetséggondozó programok 
szervezése, projektterv 
készítése 

hetente 1 alkalommal 
kézműves tehetséggondozás 
délután 

Hajdu Annamária 

   
mozgásfejlesztő programok, 
néptánc szervezése, projektterv 
készítése 
 
 
Játékos angol-ismerkedés más 
nyelvvel 

mozgásfejlesztés-
kreatívmozgás 
hetente 1 alkalommal 
délután 
 
Heti egy alkalom, két 
csoportra osztva 

Kiss Erika 
 
 
 
 
Nagy Judit 

19. Az egészséges életmódra neveléssel kapcsolatos programok, tevékenység terve 
24.1. adattábla 

dátum FELADAT TARTALOM Felelős 
hó nap 

naponta gyümölcsök 
megszerettetése 

Gyümölcsnap a hét minden 
napján 

óvodapedagógusok 

éves 
programterv 
szerint 

az éves 
projektben 
való aktív 
részvétel 

Ovitamin hét óvodapedagógusok 

20. A környezettudatos magatartásra neveléssel kapcsolatos programok, tevékenység terve 
25.1. adattábla 

2021. FELADAT TARTALOM Felelős 
hó nap 

04. 20 Környezettudatos 
magatartásra 
nevelés 

Föld napja megünneplése Erdős Edit 

21. A gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezésének terve 
26.1. adattábla 
 

2020-2021. FELADAT TARTALOM Felelős 
hó nap 

04   Fogászat csoportvezető óvónők 
folyamatos   Általános szűrővizsgálat vezető - védőnők 
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Szöveges indoklás 
Nkt. 25. §  (5) A nevelési-oktatási intézménynek gondoskodnia kell a rábízott gyermekek, tanulók 
felügyeletéről, a nevelés és oktatás egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséről, a 
gyermekek, tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséről, ennek keretében 
különösen, hogy az óvodába járó gyermek, valamint a tankötelezettség végéig az általános iskolába, 
középfokú iskolába járó tanuló évenként legalább egyszer fogászati, szemészeti és általános 
szűrővizsgálaton vegyen részt. 
 

22. Intézményi motivációs rendszer működtetésének terve 
27.1. adattábla 
 
 
 

dátum FELADAT TARTALOM Felelős 
év hó nap 

2021 06. 01 Oklevél Pedagógus nap 
alkalmából  

óvodavezető 

2021. 08. 31. Oklevél A nevelési év 
értékelése 

óvodavezető 

23. Intézményi dokumentum felülvizsgálatának terve 
28.1. adattábla 
 

Dátum Megnevezése Tartalom Érintettek 
köre 

Felelős 
év hó nap 

2020. 10. 30-
ig 

az óvoda hatályos 
dokumentumainak 
felülvizsgálata 

az alapító okirat a 
fenntartói működést 
meghatározó 
dokumentumok és a 
hatályos jogszabályok 
koherencia vizsgálata 

nevelőtestület 
tagjai 
szülői 
szervezet 

óvodavezető 

2020. 10. 30-
ig 

az óvoda hatályos 
tanügyi 
dokumentumainak 
felülvizsgálata 

az alapító okirat a 
fenntartói működést 
meghatározó 
dokumentumok és a 
hatályos jogszabályok 
koherencia vizsgálata 

nevelőtestület 
tagjai 
 

óvodavezető 

2020. 10. 30-
ig 

Belső 
Önértékelési 
szabályzat 

Jogszabályoknak 
megfelelő szabályzat 
elfogadása 

nevelőtestület, 
alkalmazotti 
közösség 
szülői 
szervezet 

óvodavezető 

24. Nevelés nélküli munkanapok terve 
29.1. adattábla 
Ssz Dátum Megnevezése Tartalma Helye Felelős 

hó nap idő 
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1. 12 28-
29-
30-
31                                                          

 Szülői 
igényfelmérés 
alapján ha a szülők 
nem kérnek óvodai 
ellátást zárva 
tartunk 

  vezető 

        
        
        

30. Gyakornok és mentor 

dátum Gyakornok 
neve 

Mentor neve TARTALOM 
 

Felelős 
év hó nap 

2020-
2021 

  Elek Tímea Darabosné 
Bálint Mária 

portfólió elkészítése 
minősítő vizsga 

mentor - 
gyakornok 

30. A tervezett óvodai bezárás időpontja 
Ssz Dátum IDŐSZAK Ügyeletes, felelős 

hó naptól napig 
1 2020-12. 28 2020.12.31 TÉLI IDŐSZAKBAN 

(Amennyiben valamennyi szülő 
aláírásával igazolta, hogy nem veszi 
igénybe az ügyeleti ellátást sem 

Károlyi 
Zsigmondné 

2 2021.08-
09 

 08-19 NYÁRI IDŐSZAKBAN 
nyári zárva tartás 
ideje:2019.08.12-2018.08.16 

Károlyi 
Zsigmondné 

 

A munkaterv benyújtásának ideje: 2020.09.01. 

Dátum: Füzesgyarmat,2020. év 09. hó 01. nap 

                                                                                            Károlyi Zsigmondné 

              óvodavezető 

 
PH: 
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31.  Legitimációs záradék 
 
A szülők megismerték és véleményezték a 2020/2021. nevelési munkatervét 
 
Kelt: Füzesgyarmat, 2020.09.01. 
 
       …………………………….  

szülői szervezet vezetője 

 
A fenntartó megismerte és véleményezte a 2020/2021. nevelési év munkatervét 
 
 
Kelt: Füzesgyarmat ,2020.08.31. 
 
 

…………………………….  
 

fenntartó   
 PH 

 
 
A nevelőtestület a 2020/2021. nevelési év munkatervét elfogadta. 
 
 
Kelt: Füzesgyarma,2020.09.01. 
 
 
 

…………………………….  
intézményvezető  

 PH 
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