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1, Az intézmény működésének megfelelése 

 

Az intézmény működése megfelel az elfogadott Alapító okiratban, a 

Házirendben, az intézményi Szervezeti és Működési Szabályzatában 

megfogalmazott elvárásoknak, szabályoknak. Valamennyi dokumentumot a 

törvényi és az ONAP változásoknak megfelelően módosítottuk, mely 

elfogadásra, jóváhagyásra került a nevelési évben. További módosításra 

jelenleg nincs szükség.  

 

2, A gyermeklétszám alakulása a nevelési év elején, végén. 

Beiskolázási, beiratkozási mutatók. 

 
Óvodai jogviszonnyal rendelkező gyermekek száma: 

 

Szept. Okt. Nov. Dec.  Jan. Febr. Márc. Máj. Jún. Júl. Aug. 

25fő 24fő 22fő 21fő 21fő 21fő 21fő 22 fő 22fő 22fő 22fő 

 

Ténylegesen óvodába járó gyermekek átlag létszáma  

 

Szept. Okt. Nov. Dec.  Jan. Febr. Márc. Máj. Jún. Júl. Aug. 

19 fő 17fő 17fő 16fő 16fő 19fő 15fő  20fő 15fő 4fő 7fő 

 

Gyermekek szociális helyzete 

 

Önkormányzat finanszírozza az étkezést 

 

Szept. Okt. Nov. Dec.  Jan. Febr. Márc. Máj. Jún. Júl. Aug. 

6 fő 5 fő 3 fő 2 fő 2 fő 2 fő 2 fő 1 fő 0 fő 0 fő 0 fő 

 

Egy főre jutó jövedelem nem haladja meg…. 

 

Szept. Okt. Nov. Dec.  Jan. Febr. Márc. Máj. Jún. Júl. Aug. 

12 fő 12fő 12 fő 12fő 12 fő 12 fő 12 fő 12 fő 12fő 12fő 12fő 
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Három vagy több gyermeket nevel. 

 

Szept Okt. Nov. Dec.  Jan. Febr. Márc. Máj. Jún. Júl. Aug. 

5 fő 5 fő 5fő 5 fő 5 fő 5 fő 5 fő 7 fő 8 fő 8 fő 8 fő 

 

Gyermekvédelmi támogatásban részesül 

 

Szept. Okt. Nov. Dec.  Jan. Febr. Márc. Máj. Jún. Júl. Aug. 

2 fő 2 fő 2 fő 2 fő 2 fő 2 fő 2 fő 2 fő 2 fő 2 fő 2 fő 

 

Hátrányos helyzetű gyermek: 

 

Szept. Okt. Nov. Dec.  Jan. Febr. Márc. Máj. Jún. Júl. Aug. 

1 fő 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő 

 

Két SNI-s gyermek volt a 2018-19-es nevelési évben. HH-s és HHH-s 

gyermek nincs az óvodában. 

 

Beiskolázási, beiratkozási mutatók 

 

A 2019/2020-as tanítási évben 8 gyermek kezdi meg általános iskolai 

tanulmányait, három tanköteles korú gyermek marad még egy évet az 

óvodába, melyből az egyik gyermek szülői kérésre, a másik 

fejlesztőpedagógus javaslatára, a harmadik szakértői vélemény alapján. 

Három gyermek úgy kezdi meg általános iskolai tanulmányait, hogy az iskola 

vállalta a gyermekek további logopédiai fejlesztését 1 gyermek esetében, aki 

SNI-s komplex fejlesztését is. 

 

A 2019/2020-as nevelési évre 12 gyermeket írattak be az óvodába, ebből 1 

gyermek 2,5 évesen kezdi az óvodát. 

 

 

 

 

 



 
5 

3. A humán erőforrás elemzése 

 

Személyi feltételek: 
 

Intézményünkben a személyi ellátottság megfelel a törvényi előírásnak.  

Az intézmény engedélyezett alkalmazotti létszám összesen: 5 fő.   

Pedagógusok száma összesen: 3 fő  

Ebből: 1 fő intézményvezető  

Pedagógiai munkát segítők dajkák száma összesen: 2 fő  

Személyi változás történt február hónapban a Pitypang csoportban, Ferencsák 

Annamária óvodapedagógus áthelyezéssel távozott az intézményből és helyére 

szintén áthelyezéssel lépett munkába Kocskovszki Nikolett  

A két gyermekcsoportban délutáni összevonással biztosított a kettes óvónői 

norma, és a csoportonkénti 1-1 dajka. Az óvodában a karbantartási feladatok 

ellátása külsős szakember alkalmankénti megbízásával történik. A konyhai, 

takarítási és a fűtési feladatokat a közmunkások látták el. Az intézmény 

udvarának rendben tartása részben a közmunkások és részben a dajkák 

bevonásával történik. 

 

4. Továbbképzések, mentor munka 

 

Intézményünkben fontosnak tartom a szakmai munka fejlesztését, a magas 

színvonalon végzett nevelőmunka érdekében, mely a kisgyermekek mindenek 

felett álló érdekeit szolgálja. Folyamatos szakmai fejlődésünket, ismereteink 

bővítését a jól megválasztott továbbképzések segítik, segítették ebben a nevelési 

évben is. 

 

Nádasi Gyula Gáborné 

 

 Tanévnyitó konferencia, FÜPI Budapest, 

 „Teréz nap” NOE Országos Konferencia Szentendre 

 Óvodapedagógiai Konferencia Tevékenységközpontú Óvodai Program 

Miskolc. 

 POK Budapest, „Óvodai esélyteremtő intézményfejlesztési program és 

eszközrendszer” 60 órás képzés, 

 FÜPI Intézményvezetői tájékoztató (kéthavonta) 

 SZÓNÉK szakmai munkaközössége (havonta) 
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Szűcs Lajosné 

 

 POK Budapest, Pedagógusok felkészítése minősítésre 

 GDPR 60 órás képzés Budapest FÜPI 

 „Teréz nap” NOE Országos Konferencia Szentendre 

 POK Budapest, „Egyre magasabb szinten” 60 órás képzés 

 Nemzetiségi szlovák továbbképzés Bratislava 

 SZÓNÉK szakmai munkaközössége 

Kocskovszki Nikolett 

 

 POK tanévnyitó értekezlet,  

 Szentendrei Óvónők Néphagyományt Éltető Közösségének továbbképzése, 

 Óvodapedagógiai Konferencia Miskolc, 

 Budapesti POK (Digitális Taneszközök alkalmazásának lehetőségei óvodás 

és kisiskolás korban) 60 órás képzés, 

 Kodolányi János Egyetem közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga 

szakirányú továbbképzési szak.    

Mikula Gáborné 

 

 HACCP képzés Budapest MÓD-SZER-TÁR 

 

Dombai Mihályné 

 

 HACCP képzés Budapest MÓD-SZER-TÁR 

Vanyák Bernadett 

 

 HACCP képzés Budapest MÓD-SZER-TÁR 

Mentori munka 

 

 Barcsi-Hrabovszky Anett óvodapedagógus mentora: Ferencsák Annamária 

 Kocskovszki Nikolett óvodapedagógus mentora: Nádasi Gyula Gáborné és 

Szúcs Lajosné 

 

Dajkák mentorállása: 

 

 Dombai Mihályné (dajkaképző) mentor: Téglásné Varjas Ilona 
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 Vanyák Bernadett(dajkaképző) mentor: Mikula Gáborné 

 

Dombai Mihályné 

 

 TÜSKE KFT Budapest dajkaképzés 

 

Vanyák Bernadett 

 

 TÜSKE KFT Budapest dajkaképzés 

 

5. Önértékelések, minősítési eljárások 

 

Nem indítottuk el az önértékelési folyamatot a személyi változások miatt. A 

felületen hiányosságok vannak évekre visszamenőleg. A dokumentumfeltöltő 

modulba nem tudtam érvényes dokumentumokat szolgáltatni, hiszen az összes 

intézményi alapdokumentumot át kellett vizsgálni és dolgozni a hatályos 

jogszabályi környezethez, elváráshoz igazítva. A következő nevelési évben 

indíthatóak lesznek az önértékelési folyamatok. Elkészült az önértékelési 

programterv. 

Minősítési eljárás, tanfelügyelet nem volt az elmúlt évben. Szűcs Lajosné (Ped. 

II.) és Nádasi Gyula Gáborné (Mesterped.) minősítési eljárása folyamatban van 

és a következő nevelési évben esedékes. 

 

6. A nevelőmunka értékelése, logopédiai fejlesztőmunka, 

szakkörök megvalósulása. 

 

Nevelőmunkánk tervezése és gyakorlati megvalósulása az Nkt. és annak 

rendeleteivel, valamint Tevékenységközpontú Pedagógiai Programunkkal, illetve 

az intézmény Szervezeti Működési Szabályzatával, az elfogadott éves 

Munkatervvel koherensen valósult meg.  

Az óvoda dokumentumai naprakészek, tudatos, tervszerű és logikusan felépített 

nevelési és fejlesztési célokat, feladatokat tartalmaznak a gyermekcsoportra, a 

kisgyermekre vonatkozóan. Nevelőmunkánkban kiemelten kezeltük a kötetlen 

napirend kialakítását, a párhuzamos tevékenységek bevezetését, az egyénre 

szabott differenciált fejlesztést, az egészséges életmódra nevelést, a játékba 



 
8 

integrált tanulást, a környezettudatos magatartás kialakítását, a népi 

hagyományok ápolását, a zöld óvodai alprogram megvalósítását.   

 

Nevelőmunkánk eredményességét a gyermekek fejlődését folyamatosan 

vezetetjük, és a szülőkkel évente kétszer fogadóóra keretében megismertettük. 

A szülők kivétel nélkül eljöttek a fogadóórákra mindkét alkalommal. Azt 

gondolom ezután már igényelni is fogják, hiszen fontos információkat kapnak 

gyermekük fejlődéséről. Emellett nagyban segíti az óvoda- család kapcsolat 

kialakítását, a kölcsönös és hatékony kommunikációt. A Fejlődési napló pontos 

vezetése nagyban segíti munkák eredményességének, hatékonyságának 

vizsgálatát. Mindkét csoportban azonos fejlődési naplót vezetnek az 

óvodapedagógusok. Az egységes dokumentum könnyebbé teszi az intézményi 

szintű kiértékelést is.  

 

Logopédiai terápia 2018/2019 nevelési év eredménye 

 

A logopédiai és fejlesztőpedagógiai tevékenységet Balogh Katalin megbízási 

szerződéssel látta el óvodánkban. Heti két alkalommal de. 8-12-ig történt az 

egyéni fejlesztés, melynek eredményességi mutatói: 

 

 Anton Márió Róbert   lényegesen javult 

 Blaskó Bertalan Mihály   lényegesen javult de, további 

                                                  fejlesztést igényel 

 Cimbula Zétény    megszűnt 

 Dombai Lara    megszűnt 

 Erdélyi Jázmin Krisztina   megszűnt 

 Péntek Dáriusz    további fejlesztést igényel 

 Szalay Borbála    megszűnt 

 Szemler Máté Enzó   lényegesen javult  

 Szinnai Barnabás    megszűnt 

 Vanyák Attila    további fejlesztést igényel 

 Vanyák Kristóf    további fejlesztést igényel 

 

Minden gyermek legalább heti egy alkalommal részesült logopédiai és 

fejlesztőpedagógiai terápiában. A gyermekek többsége rendszeresen részt vett a 
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foglalkozásokon. Rendszerint elhozták felszerelésüket a foglalkozásokra, 

folyamatos ütemben fejlődtek, csak néhány esetben az otthoni gyakorlás hiánya, 

lassította a fejlesztőmunka eredményességét. 

 

Az intézményben biztosított szakkörök, kötelező foglalkozásokon kívüli 

tevékenységek 

 

A szakkör, 
foglalkozás 

megnevezése 

 
A szakkört, foglalkozást tartó személy neve, időpontja 

Hittan Szinnai Zoltánné, hétfő 16 óra 

Néptánc, népi játék,  Ferencsák Annamária, péntek 11 óra 

Mozgolódó Szigethy Ágnes, szerda 12,30 

Népi hangszer: 
citera, furulya 

Dömény Krisztián, Sáringer Kálmán 

 

Óvodánkban a népi hangszerhasználat elsajátítása a 2018-as sikeres pályázat 

„Népzene gyermeknyelven” eredményeként valósulhatott meg. A heti 

rendszerességgel megtartott tevékenységen nem csak a hangszerhasználat 

fortélyait tanulhatták meg a résztvevő gyermekek, de zenei ízlésük is 

formálódott, nyitottá váltak a népzene befogadására. 

 

7. Gyermekek fejlődési eredményeinek százalékos mutatói. 

 

A gyermekek fejlődését a PP-hoz tartozó Fejlődési Napló alapján készítjük. 

Minden gyermeknek van fejlődési naplója, melyet januárban és májusban 

fogadóóra keretében a szülőkkel ismertetünk. A fejlődési mutatókat, 

eredményeket intézményi szinten is kiértékeltük, felfelé ívelő, pozitív mutatókat 

mérhettünk.  

 

8. A nevelés helyi rendjéből adódó megállapítások, összegzések 

 
Az óvoda 11 órás nyitvatartási idővel üzemel, reggel 6.30-tól du. 17.30-ig, ami a 

szülői igényeknek megfelel. Az első gyermek általában nyitás után érkezik 5-10 

perccel, az utolsót pedig negyed hat fele viszik el.  
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Ebben a nevelési évben az 5 nevelés nélküli munkanapból 4 nevelés nélküli 

munkanapot vettünk igénybe, továbbképzésre, értekezletre, szakmai 

konferenciára, szakmai látogatásra. A szülők partnerek voltak, megoldották 

gyermekeik elhelyezését. 

 

9. Az óvodapedagógusok, alkalmazottak megbízatásaihoz 

kapcsolódó feladatok értékelése, ellenőrzések eredményei. 

 

Minden alkalmazott részére 2018. szeptember 09-től új munkaköri leírást 

készítettem, munkájukat is ennek alapján ellenőriztem és értékeltem. Az 

óvodapedagógusok és valamennyi alkalmazott munkáját folyamatosan 

figyelemmel kísértem, de tervezett, dokumentált ellenőrzésre nem került sor. Az 

adminisztráció ellenőrzése is folyamatos volt, ez dokumentálva van a 

Csoportnaplókban. Minden dolgozó vállat kiegészítő feladatot: Gyermekvédelemi 

felelős, Tűz és munkavédelmi felelős, GDPR szakember, Internetkezelés, KIR, 

Könyvforgalmazás. Vállalt kiegészítő feladatait minden dolgozó teljesítette. 

 

Ünnepek, jeles napok tartalmának ellenőrzése 

 

A nevelési évben lebonyolított ünnepélyek jól szervezettek, színvonalasak voltak, 

a gyerekeknek maradandó élményt nyújtottak. Alkalmasak voltak a gyerekek 

érzelmi, értékorientált közösségi nevelésére. A vezetői munkatervben 

tervezetteknek megfelelően valósult meg, lebonyolításuk rendje és módja. 

Lehetőség volt az egyedi arculatok megjelenítésére. A szülők a számukra nyitott 

ünnepekre, rendezvényekre szívesen és nagy létszámban eljöttek, a 

programokon jól érezték magukat, azokat tartalmasnak és színvonalasnak 

tartották. 

 

Szülői értekezletek, fogadóórák ellenőrzése 

 

Az óvodapedagógusok jól felkészültek, a szülői értekezleteken a csoport aktuális 

fejlettségének ismertetése mellett egy – egy nevelési téma is megbeszélésre 

került. A nevelési év során a szülők tájékoztatása fogadóórákon, 

családlátogatáson, nyílt napokon, egyéni beszélgetések során valósultak meg. 

Az ellenőrzés részét képezték még a különböző szakmai: negyedéves, féléves, 

éves értékelések, melyek a Csoportnaplókban találhatók. 
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Pedagógiai munkát segítők tisztasági ellenőrzése 

 

Az ellenőrzések során a munkaköri leírásuknak megfelelő munkavégzést 

tapasztaltam. A dajkák, munkájuk során mindig előtérbe helyezték a gyermekek 

ellátását. A tisztasági ellenőrzések során általánosan jó tisztaságot és megfelelő 

higiénét találtam. 

 

Munkarend, munkafegyelem 

 

A nevelési év során az intézmény dolgozói megfelelő munkafegyelemmel, a 

munkaidő pontos betartása mellett dolgoztak. Feladatait mindenki a munkaköri 

leírása szerint végezte. Az intézményvezető és a dajkák heti 40 órában látták el 

intézményi keretek között a teendőiket. Az óvodapedagógusok a kötelező 

csoportban töltött nevelési időn túli 4 órát szükség szerint az óvoda épületében 

töltötték, vagy továbbképzéseken vettek részt illetve otthon készülhettek fel- 

teendőikre. Munkájukat a munkaterv szerint, pontosan, színvonalasan, nagy 

odafigyeléssel végezték. 

 

10. Gyermek-illetve dolgozói balesti statisztika, a balesetek 

megelőzésére tett vezetői intézkedések. 

 

Nem volt az intézményben sem gyermek, sem három napot meghaladó 

gyógyulást igénylő felnőtt, dolgozói baleset. Szeptemberben az épület külső- és 

belső terének használatához új balesetvédelmi szabályokat készítettünk, melyet, 

a csoportnaplóba is beillesztettünk, és a gyermekekkel is ismertettünk. Fokozott 

figyelemmel kísértük a szabályok betartását Természetesen nem csak ennek a 

következetességnek köszönhető a balesetmentes év, hanem a körültekintő 

odafigyelésnek, a gyermekek, a szülők és a dolgozók aktív együttműködésével. 

Folyamatosan ellenőriztük az épületet, az udvart, a kültéri és a csoportszobai 

játék eszközöket, bútorokat, egyéb tárgyakat és eszközöket, szükség szerint 

azonnal gondoskodtunk javításukról, cseréjükről. Az idei évben került sor az 

udvari játékeszközök ellenőrzése után a hátsó babaház és az elhasználódott 

mérleghinta bontására és kicseréltük a fa lengőhintát is. 
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11. Kapcsolat a szülői szervezet képviselőivel: a kapcsolattartás 

módja, gyakorisága, résztvevők. 

 

A szülői közösséggel egy pozitív együttműködő nevelőpartei viszony kialakítására 

és fenntartására törekszünk. A családokkal való kapcsolatunkat az őszinte, nyílt, 

korrekt és folyamatos tájékoztatás jellemzi.  

A szülői szervezet közösségével elkészítettük az éves munkatervet. Az év elején 

kitűzött célokat sikeresen megvalósítottuk. Igazán lelkes, segítőkész, aktív szülői 

gárdát tudhatunk magunk mellett, mely nagyban segíti munkánkat. Értekezletet 

háromszor tartottunk az év folyamán, de napi szinten meg tudtuk beszélni az 

aktuális feladatainkat, nagyon hatékony volt a feladat megosztás is, sok szülő 

bekapcsolódott. A szülői szervezet közösségével és a szülőkkel is jó, nyitott, 

együttműködő kapcsolatot alakítottunk ki. 

 

A Szülői Szervezet Közösségének tagjai óvodánkban 

 

Csoport Delegált szülő 

              
             Pitypang 

Szinnai Zoltánné Grósz Bianka 

elnök 

 

Pitypang 

 

Mácsadi Krisztina 

                  
                 Pitypang t 

 

Kertainé Vastag Anett 

 

 

Méhecske 

 

Doláková Dana 

 

 

Méhecske 

 

Dombai-Kun Bernadett 

 

 

12. A költségvetési gazdálkodás eredményessége, egyéb 

beszerzések, tárgyi eszközök 

 

A beszerzések, vásárlások mindig a betervezett keretösszegek figyelembe vétele 

mellett történik. 2018 őszén kezdődött meg a konyha ’kicsinosítása”. A 

szekrényeket lefestettük, tapétáztuk, új viaszosvásznak kerültek az asztalokra. 

Kicserélésre kerültek az elhasználódott edények. Második lépésben került sor a 

gyermekmosdó térelválasztó függönyeinek cseréjére és új polcot kaptak a 

fogápoló eszközök. A gyermeköltöző falaira a gyermekmunkák kihelyezéséhez új 
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falitáblák kerültek felszerelésre. Itt helyeztük el a felnőtt dolgozók újonnan 

vásárolt öltözőszekrényét is. Új függönyt kapott az előtéri ablak és az iroda is. A 

többfunkciós vezetői irodában lebontásra került a régi cserépkályha. A helyiséget 

festettük, tapétáztuk, szőnyegeztük. Az önkormányzatról áthozott bútorokkal 

rendeztük át a helyiséget. Átfestésre kerültek a régi (rózsaszín) bútorok, melyek 

a továbbiakban az óvoda több helyiségében töltenek be tároló funkciót. 

Karácsony előtt a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattól kapott 100 000 Ft 

összegből bővítettük a fejlesztő játékok készletét. Ebből az összegből vásároltunk 

egy nagyméretű kültéri trambulint és gyermek méretű kerti szerszámokat a 

„Zöld Óvoda” alprogram megvalósításához. Karácsonyra műfenyőt vásároltunk 

LED világítással és díszekkel. Április hónapban került sor az udvari játékeszközök 

ellenőriztetésére, javítására, bontására. A karbantartási munkákba a szülői 

közösség tagjai is aktívan részt vettek. Új lengőhintát vásároltunk a 

balesetveszélyesnek minősített fahinta helyére, a homokozó fölé Napvitorlát és a 

nyári kánikulai hőség enyhítésére egy Párakaput. A tavaszi lomtalanítás után 

felszabadult kerti kamra melletti területen sor kerül egy „Fűszerkert” 

kialakítására és az óvoda előkertjébe sziklakertet építettünk. A szülői közösség 

támogatásából új ritmushangszer készletet vásároltunk és az udvari játékokat 

kosárgyűrű felszerelésével bővítettük. A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 

nyertes pályázata segítségével 12 kislány szett, 12 fiú mellény és 5 felnőtt női 

szettet tartalmazó ünnepi népi ruhákat kapott az óvodánk. Az ünnepi ruhákat 

első alkalommal a nagycsoportosok búcsúztatására rendezett Évzárói 

ünnepségen viselték első alkalommal a gyerekek és a felnőttek. Sajnos az irodai 

Canon nyomtató javíthatatlanná vált, így selejtezésre kerül. Elmondható, hogy az 

elmúlt évben az óvoda külső és belső tere is megújult. Az intézményünkbe 

látogatók is elismeréssel beszélnek a rendezett óvodaképről.  

Az év elején és év közben a szakmai munkához és takarítási munkálatokhoz az 

összes anyagszükségletet megkaptuk a fenntartótól.  

Nagy segítség volt a kétszeri színházi előadás, a kétszeri külön busz, a 

Madarászovi program, a Mikuláscsomagok és a Húsvéti csoki tojások 

önkormányzati finanszírozása, a szülők hálás szívvel fogadták.  
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13. Rendkívüli események az óvodában. 

 

Nem történt rendkívüli esemény, a Munkavédelmi oktatáson azonban 

folyamatosan felhívjuk a kollégák figyelmét az ilyen váratlan helyzetek, 

történések megfelelő kezelésére. 

14. Az év során megvalósuló hatósági ellenőrzések, azok 

megállapításai 

 

A NÉBIH szeptember 19-én történt ellenőrzésekor már egy fokozattal jobb 

minősítést kapott az óvodánk. A Népegészségügyi ellenőrzéskor (február 19-én) 

mindent rendben találtak. A munkaügyi belső ellenőrzés alkalmával a személyi 

anyag irattári rendezettségét emelték ki és az átsorolásokat és besorolásokat is 

rendben találták.  

15. A munkatervben meghatározott Ütemterv szerinti feladatok 

megvalósulása. 

 

Ütemterv 
2018/2019. 

 
Szeptember 

Dátum Feladatmegnevezés Felelős 

9 Tanévnyitó értekezlet (ONAP 
változásai) 

Intézményvezető 

10 Új munkaköri leírások, KIR új 
gyermekek bejelentése 

Intézményvezető 

 Éves MUNKATERV és 
BEISKOLÁZÁSI TERV elkészítése 

Intézményvezető 

19 NÉBIH ellenőrzés (Intézkedési terv 

kidolgozása és megvalósítása) 

Intézményvezető és a munkatársak 

19 Tanévnyitó szülői értekezlet  Intézményvezető, óvodapedagógusok 

26 SZ közös daltanulás a Nefelejcs 
Énekkarral  

Nemzetiségi óvodapedagógus 

28 Népmese Napja  
(Papírszínház a Könyvtárban) 

Óvodapedagógusok 

29 Pilisi Ősz (Játékfűzés, botos tánc 

bemutatása) 

Intézményvezető, óvodapedagógusok 

 Új HÁZIREND elkészítése Intézményvezető 

 

Október 

Dátum Feladatmegnevezés Felelős 

 Szakkörök, foglalkozások  

elindítása  

Intézményvezető, foglalkozás vezetők 

 KIR adatszolgáltatás statisztika 

leadása  
Intézményvezető 
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 Nevelőtestületi értekezlet  

 

Intézményvezető 

 Szülői szervezet összehívása 

(tisztújítás, éves munkaterv 

elkészítése)  

Intézményvezető SZSZK tagok 

4 Állatok Világnapja Témahét  Óvodapedagógusok 

4 Zenés mesejáték színházi előadás 
 

Óvodapedagógusok 

9 Népi játékok Napja  Óvodapedagógusok 

9 Szülői értekezlet a logopédiai és 
fejlesztőpedagógiai foglalkozásokon 
résztvevő gyermekek szüleinek 

Intézményvezető és Balogh Katalin 

Logopédus és fejlesztőpedagógus 

12 Szakmai nap részvétel az Országos 
Néphagyomány Éltető Óvónők Szakmai 
találkozóján 

Intézményvezető, óvodapedagógusok 

23 Október 23. megemlékezés 
 

Óvodapedagógusok 

 SZ Látogatás a Szlovák házba 
 

Nemzetiségi óvodapedagógus 

30 Tök jó nap Óvodapedagógusok 

 

November 

Dátum Feladatmegnevezés Felelős 

3 Szakmai értekezlet GDPR. Intézményvezető, óvodapedagógusok, 

dajkák 

6 Madarász Ovi program  Óvodapedagógusok 

13 Magyar nyelv napja  
(verselés a középületekben) 

Óvodapedagógusok 

 SZ kapcsolatfelvétel a Szlovák 
testvértelepülés Mogyorósbánya 
óvodájával, Együttműködési 
megállapodás megkötése 

Intézményvezető, Nemzetiségi 

óvodapedagógus 

22  
Márton nap  
 

Intézményvezető, óvodapedagógusok, 

dajkák, munkatársak 

28 Adventi készülődés (az óvoda 

adventi koszorújának elkészítése) 

Intézményvezető, óvodapedagógusok, 

dajkák, munkatársak 

 

December 

Dátum Feladatmegnevezés Felelős 

 Cserépkályha bontása, festés, 

tapétázás, bútorozás szőnyegezés 

Intézményvezető, dajkák, 

munkatársak 

 Bútorok (rózsaszín)- falburkolat 

festése 

Intézményvezető, dajkák, 

munkatársak 

6 Bábszínházi előadás megtekintése 
A Budapesti Bábszínházban 

Intézményvezető, óvodapedagógusok, 

dajkák, munkatársak 

6 Mikulás  óvodapedagógusok, dajkák, 

munkatársak 

12 Fényképezés Óvodapedagógusok 

17 Karácsonyi gyertyagyújtás Intézményvezető, óvodapedagógusok, 

dajkák, munkatársak 



 
16 

 Selejtezés, leltárkészítés Intézményvezető, óvodapedagógusok, 

dajkák, munkatársak 

 Dolgozók Karácsonyi ünnepsége, 

Ünnepi vacsora 

Intézményvezető 

 

Január 

Dátum Feladatmegnevezés Felelős 

2 SZ Újévköszöntés szlovák 
nemzetiségi étel (oszlika) 
krumplispogácsa elkészítése 
sütése  

Nemzetiségi óvodapedagógus 

7 Vízkereszt a szentendrei 

hagyományőrző óvodákkal  

Intézményvezető, óvodapedagógusok, 

dajkák, munkatársak 

14-15 Szülői tájékoztató a gyermekek 
fejlődéséről 

Óvodapedagógusok 

21 Szülői értekezlet, tájékoztató a 

nagycsoportos korú gyermekek 

szüleinek  

Intézményvezető, óvodapedagógusok 

22 A Magyar Kultúra Napja  
(Mese mozi, népmesék) 

Óvodapedagógusok 

31 Madarász Ovi Program: 
(Sirályetetés) 

Óvodapedagógusok 

 SZMSZ, Szabályzatok elkészítése, 

Közalkalmazotti nyilvántartás, 

Átsorolások, besorolások, 

Pedagógus igazolványok kiadása. 

Intézményvezető 

 

Február 

Dátum Feladatmegnevezés Felelős 

1 Nevelés nélküli nap szakmai 

értekezlet (pedagógiai munka 

elemzése, értékelése, 

hatékonyságának vizsgálata) 

Intézményvezető, óvodapedagógusok, 

dajkák, munkatársak 

8 Medvebál Óvodapedagógusok, dajkák 

14 Farsang Intézményvezető, óvodapedagógusok, 

dajkák, munkatársak 

19 Népegészségügyi ellenőrzés Intézményvezető 

28 Télkergetés Intézményvezető, óvodapedagógusok, 

dajkák, munkatársak 

 Szakmai ellenőrzés  Intézményvezető 

 Cafetéria: szabályzat, 
igényfelmérés 

Intézményvezető 

 Üzemorvosi vizsgálat Intézményvezető 

 

Március 

Dátum Feladatmegnevezés Felelős 

15 Március 15. megemlékezés Óvodapedagógusok 
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19 Apák napja  

 

Intézményvezető, óvodapedagógusok, 

dajkák, munkatársak 

22 Víz Világnapja Témahét Óvodapedagógusok 

25 Madarászovi program 

(Vadismeret) 

Óvodapedagógusok, dajkák 

26 Színházi előadás Óvodapedagógusok 

 Egészséges vagyok, mint a makk! 
Egészséghét (Dolgozók 
szűrővizsgálata) 

Intézményvezető, Óvodapedagógusok 

 Sz Nemzetiségi nyílt napok a 
szlovák nemzetiségi csoportban 

Nemzetiségi óvodapedagógus 

29 Szakmai-értekezlet Konferencia  

Miskolc 

Intézményvezető, Óvodapedagógusok 

 Nagycsoportosok óvodai 

szakvéleményének elkészítése  
Intézményvezető 

 Utazási utalványok, 

Szabadságolási terv, Beiskolázási 

terv, Óvodai nyílt napok, 

Beiratkozás, Óvoda nyári zárása,  

Intézményvezető 

 

Április 

Dátum Feladatmegnevezés Felelős 

 Tájékoztató szülői értekezlet az 

iskolába induló gyermekek 

szüleinek 

Intézményvezető, Izbégi Általános 

Iskola ig. helyettese és tanító nénije 

5 Takarítási nap, udvari játékok 

festése, virágültetés szülők 

bevonásával 

Intézményvezető, óvodapedagógusok, 

dajkák, munkatársak 

9 Madarászovi program Óvodapedagógusok 

 

11-12 Nyílt napok az új gyerekek 
számára  
 

Intézményvezető, óvodapedagógusok 

18 Húsvéti tojáskeresés 

 

Óvodapedagógusok 

 

23 Sz Húsvéti népszokások 

locsolkodás 

Óvodapedagógusok 

 

22 Föld napja Témahét 

 

Óvodapedagógusok 

 Udvari játékok ellenőriztetése 

nyilvántartásba vétele 

 

24 Viselet Napja  Óvodapedagógusok 

 
30 Májusfaállítás 

 
Óvodapedagógusok 

 

 

Május 

Dátum Feladatmegnevezés Felelős 

6-7-8 Beiratkozás, csoportbeosztás Intézményvezető 
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10 Anyák napja Óvodapedagógusok 

10 Madarak és fák napja Témahét Óvodapedagógusok 

13 Madarászovi program Óvodapedagógusok 

12-14 Szülői tájékoztató a gyermekek 

fejlődéséről 

Óvodapedagógusok 

 

15 Tanévzáró, évértékelő szülői 

értekezlet  

Óvodapedagógusok 

 

16 Visegrádi Tűzoltók látogatása 

 

Intézményvezető, óvodapedagógusok, 

polgárőrség 

21 Állatkerti kirándulás 

 

Intézményvezető, óvodapedagógusok, 

dajkák, munkatársak 

24 Vadvirágnap Gyermeknap 
Tornabemutató, mozgásos 

ügyességi játékok 

Intézményvezető, óvodapedagógusok, 

dajkák, munkatársak 

31 Nagycsoportosok búcsúztatása, 

ballagás 

Intézményvezető, óvodapedagógusok, 

dajkák, munkatársak 

 

Június 

Dátum Feladatmegnevezés Felelős 

4 Nemzeti összetartozás napja  
 

Óvodapedagógusok 

 

5 Környezetvédelmi Világnap 

Témahét 

Óvodapedagógusok 

 

11 Nevelésnélküli nap, szakmai 
látogatás a Békásmegyeri 
Művészeti óvodába, az Óbudai 
Múzeum Játékkiállításának 
megtekintése, Ünnepi ebéd.  

Intézményvezető, 

17 Tanévzáró, évértékelő szakmai 

értekezlet 

Intézményvezető, 

26 Sz: Látogatás a Mogyorósbányai 

testvértelepülés szlovák 

nemzetiségi óvodájába 

Intézményvezető, Nemzetiségi 

óvodapedagógus 

 Selejtezés Intézményvezető 

 Karbantartási munkák Intézményvezető 

 

Július 

Dátum Feladatmegnevezés Felelős 

1-19 Nyári szünet:  

 

Intézményvezető 

8-12-ig Sz: szlovák nemzetiségi tábor Nemzetiségi Önkormányzat, 

Nemzetiségi óvodapedagógus, dajkák 

 Nyári takarítási munkák Dajkák, munkatársak 
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Augusztus 

Dátum Feladatmegnevezés Felelős 

 Tanügyi dokumentumok 

előkészítése 

Intézményvezető 

26 Évkezdő nevelési értekezlet  Intézményvezető, óvodapedagógusok, 

dajkák, munkatársak 

24 Sz: Nemzetiségi- Falú Nap  Intézményvezető, óvodapedagógusok, 

dajkák, munkatársak 

 KIR: Gyakorlati évek és a 

továbbképzéseken szerzett 

Tanúsítványok bejegyzése 

Intézményvezető 

 Éves Tematikus terv elkészítése Óvodapedagógusok 

 Csoportszobák előkészítése a 

gyermekek fogadására 

Óvodapedagógusok, dajkák 

 

Szlovák nemzetiségi nevelés 

 

Ez a feladat minden nevelési évünk kiemelt feladata. Mint nemzetiségi óvoda, 

feladataiban is tükrözi a szlovák kultúrához való kötődést. Ünnepeinken minden 

esetben mindkét nyelvet használjuk, dalokban, versekben, játékokban. Minden 

hónapban volt legalább egy olyan programunk, mely ezt a szemléletmódot 

tükrözi. Szeptemberben szlovák játékdalokat tanulhattak gyermekeink a 

Nemzetiségi Énekkar idősebb tagjaitól. Októberben szakmai Együttműködési 

megállapodást kötöttünk a Mogyorósbányai szlovák nemzetiségi óvodával. 

Január első napjaiban a nemzetiségi csoportban megsütötték (oszliká-t), 

krumplispogácsát mely szlovák nemzetiségi étel. E néhány kiragadott példából is 

látható, milyen fontos számunkra is átörökíteni a régi kultúrát, hagyományt, 

milyen fontos szerepet töltenek be községünk idősebb generációja életében még 

napjainkban is. Az elmúlt nevelési évben a hét minden napjára jutott nemzetiségi 

tevékenység, amelyekben a gyerekek nagy szeretettel és aktivitással vettek 

részt. A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatásával karácsonyra 

bővíthettük a fejlesztő játékok készletét. Nemzetiségi óvodapedagógusunk 

rendszeresen részt vesz a POK által szervezett- és a három napos Pozsonyi 

továbbképzésen is. Szintén a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat sikeres 

pályázatának köszönhetően kaptak gyermekeink és dolgozóink ünnepi népi 

ruhákat, melyet első alkalommal a Nagycsoportosok búcsúztatására rendezett 

ünnepségen viselhettek az ovisok. Június 26-án meghívást kaptunk egy 

Mogyorósbányai látogatásra ahol megtekinthettük a testvértelepülésen működő 
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óvodát, ezt követően egy rövid szakmai beszélgetésre és tapasztalatcserére is 

sor került. Ezen a délelőttön gyermekeink egy interaktív színházi előadást 

tekinthettek meg a vendéglátó óvoda gyermekeivel. A nemzetiségi nevelés 

nagyban segíti a magyar területen is a munkánkat, hiszen fontosnak tartjuk, 

hogy megismerkedjünk mind két téren a legújabb módszerekkel, eszközökkel, 

ötletekkel. Július 8-12 között kerül megrendezésre óvodánkban a Szlovák 

Nemzetiségi Tábor. Változatos programokat kínálva a szlovák nyelv iránt 

érdeklődő kisiskolás gyermekek számára. Községünkben augusztus 24-én kerül 

megrendezésre a Nemzetiségi- Falú Nap mely ünnepségen óvodásaink 

játékfűzéssel szerepelnek (szlovák és magyar nyelven is). 

 

Zöld óvodai alprogram 
 

Óvodánkban a 2017-2018-as nevelési évben indult el a „Zöld óvodai alprogram”. 

Már a program elindulása előtt is, de az óta még fokozottabb figyelmet fordítunk 

a természetvédelemre, a környezettudatos magatartás kialakítására. Ehhez 

kapcsolódóan rendszeresek a környezeti séták és tapasztalatszerzési lehetőségek 

beépítése a napi tevékenységbe. Az a csodálatos természeti adottság, amely 

körbeöleli a települést és óvodánkat, páratlan megfigyelési és tapasztalatszerzési 

lehetőségek sokaságával biztosítja ezt óvodásaink számára. Ennek keretében 

indult el a szelektív hulladékgyűjtési akció, a Madarászovi program is. Az elmúlt 

nevelési évben a környezet kialakítási és rendben tartási folyamatba aktívan 

bekapcsolódtak gyermekeink is. Az őszi lombeltakarításban, a téli hó söprésben, 

a tavaszi virágültetésben is részt vettek, segítettek a felnőtteknek. Egyre 

gazdagodik, gyermekméretű szerszámkészletünk melynek használatával nap-

mint nap ismerkedhetnek a kertészkedni vágyó ovisok. A tavaszi lomtalanítás 

után, a kerti kamra melletti területen alakítottuk ki az óvoda „Fűszerkertjét”, 

ennek során is bekapcsolódhattak a munkába: gereblyézés, veteményezés, 

öntözés, gazolás feladatok elvégzésével. Az épület előkertjében építettünk egy 

sziklakertet ekkor a növényültetésbe és az öntözésbe tevékenykedhettek. A 

tavaszi virágosítás után a nyári időszakban a növények gondozásába is bevonjuk 

a gyermekeinket. A következő évben nyújthatjuk be pályázatunkat a „Zöld 

óvoda” cím elnyerésére. 
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PR, marketing feladatok ellátása (intézménymenedzselés, 

képviselet) 
 

A helyi újságban rendszeresen beszámolunk óvodánk rendezvényeiről, 

eseményeiről. „Óvodacsalogató” levelet küldtünk a leendő ovisoknak. E 

személyes meghívás után az óvodai nyíltnapok során engedtünk bepillantást 

intézményünkbe, a leendő óvodásoknak és szüleiknek. A „Pilisi Ősz” rendezvénye 

volt az első szülőkkel közös alkalom majd ezt követte a többi is: Márton nap, Tök 

jó nap, Adventi készülődés, Karácsonyi gyertyagyújtás, Apák napja, Udvarszépítő 

munkálatok, Óvodai nyíltnapok, Anyák napja, Vadvirág nap, Nagycsoportosok 

búcsúztatása. A szülők nagy létszámmal vettek részt az óvodai nyílt napokon, 

ahol 

megfigyelhették, hogyan telik gyermekük egy napja az óvodában. A szülők 

örültek a lehetőségnek, pozitív visszajelzéseket kaptunk róla. 

A település rendezvényein rendszeresen fellépnek óvodásaink, óvónőink pedig 

kézműves foglalkozásokkal kedveskednek a falu gyermekeinek. 

Rendezvényeinkre, programjainkra továbbra is meghívjuk a fenntartó 

képviselőit, a következő nevelési évtől a környező óvodák pedagógusait és a 

testvértelepülés óvónőit is és mi is örömmel veszünk majd részt az ő 

rendezvényeiken, programjaikon.  
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16. Összegzés 
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17. Legitimációs záradék 
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AZ ÉVES BESZÁMOLÓ JOGSZABÁLYI HÁTTERE 

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 85. § (2) A fenntartó 

tanévenként legfeljebb egy alkalommal kötelezheti az intézményvezetőt arra, 

hogy az intézmény tevékenységéről átfogó módon beszámoljon. 

 A nemzeti köznevelésről  szóló 2011. évi CXC. törvény, 

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

működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

 229/2012. VIII. 28.) kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 

évi CXC. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról, 

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

óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai 

oktatásának irányelve kiadásáról. 1. melléklet a 32/2012. (X. 8.) EMMI-

rendelethez, 

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

igazgatásról, 

 326/2013. (VIII. 30.) kormányrendelet a pedagógusok előmeneteli 

rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról, 

A munkaterv értékelés készítésénél figyelembe vett egyéb dokumentumok: 

o Oktatási Hivatal: Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez, 

o Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok 

minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez. Óvodai 

nevelés, 

o Oktatási Hivatal: Országos tanfelügyelet. Kézikönyv óvodák számára. 

 


