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Munkaterv jogszabályi háttere
2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról
110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és
alkalmazásáról
363/2012.(XII.17) Korm. Rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjának
kiadásáról
1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
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 pedagógusszakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
2012.évi I. törvénye a munka törvénykönyvéről
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Oktatási Hivatal: Irányelv és kerettanterv a két tanítási nyelvű iskolai oktatáshoz
Irányelvek a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásához
Országos tanfelügyelet. Kézikönyv óvodák, iskolák számára
Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében Ped. I., Ped II. fokozatba
Intézmény szabályozó dokumentumai: PP, SZMSZ, Házirend

BEVEZETÉS
A tanév mottója:
„Nem az a fontos, hogy nagy dolgokat tegyünk, hanem, hogy
az általunk tett kis dolgokat nagy szeretettel végezzük.”
Teréz anya

A mi kincseink a hagyományok őrzése, az egymás iránti tisztelet és bizalom, a
felelősségvállalás, a hitelesség, mondhatnám úgy is, hogy a szeretet gyümölcsei átitatva
a tudás zamatával. Mindannyian minden nap tegyünk meg mindent azért, hogy benkás
kincseink közösségünk fennmaradásának alapjai megmaradjanak.
Bízom abban, hogy pedagógus közösségünk továbbra is a megszokott keresztény
értékek szerint nevelik a rájuk bízott drága kincset, biztosítva a tudás átadását és a lelki
gondozás nélkülözhetetlen feladatait.
Ki kell alakítani minden közösségben, hogy a szülők legyenek bizalommal a
pedagógusok iránt, fogadják el kéréseiket, útmutatásaikat, hiszen a gyermekek a nap
nagy részét velük töltik, s minden pedagógus azt szeretné, hogy boldog, közösségüket
szerető, iskolánkhoz ragaszkodó gyermekként éljenek.
Bízom abban, hogy a szülők, lelkészeink és a nevelőtestület egyet akarva,
egymást segítve meg tudja valósítani azokat a szép terveket, melyeket a gyermekek
fejlődése érdekében készítettünk.

Legyen örömteli tanévünk, legyen áldás a Benka iskolán, a benne és érte
munkálkodókon!

Molnár Istvánné
igazgató
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ÓVODA MUNKATERVE

2021 / 2022 - es nevelési évre

„Ne szóval szeressünk, se nyelvvel, hanem cselekedettel és valósággal!"
/ 1 Jn 3,18/

Evangélikus óvodánk ökomenikus nyitottságú egyházi intézmény, melyben a gyerekek
nevelését a keresztyén értékrend hatja át, ahol fontosnak tartjuk az érzelmi és lelki nevelést.
Óvodánk nevelőközössége vallja, hogy a gyermeki boldogság, testi-lelki, szellemi egészség
megóvása, a személyiség fejlesztés csak a szülői házzal való közös munkálkodás
eredményeként valósítható meg. A családi nevelést kiegészítve, biztosítjuk a gyermek
sokoldalú, harmonikus fejlődését, közvetetten segítjük az iskolai közösségben történő
beilleszkedéshez szükséges gyermeki személyiségvonások kibontakozását, fejlődését, a
gyermek harmadik életévétől az iskolába lépésig. Ehhez szükségesnek tartjuk a családok
tájékoztatását, a velük való együtt gondolkodást, gyermekük teljes személyiségének
kibontakoztatása érdekében közös felelősségérzetük hangsúlyozását. Tudjuk, hogy a gyermek
nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, ebben óvodánk nevelő munkájával
kiegészítőként szeretne segítséget nyújtani a családok számára.
Hisszük, hogy mindezt, játék- és mozgásközpontú tevékenységek biztosításával, a
természet megismertetésével, megszerettetésével, annak védelmére és tiszteletben tartására
neveléssel érhetjük el. A nevelés valamennyi területét fontosnak tartjuk. Az óvodánk funkciói:
óvó-védő, szociális, nevelő-személyiségfejlesztő funkciói a keresztény hitre nevelés
megalapozásával. Különleges odafigyeléssel tekintünk a sajátos nevelési igényű
gyermekeinkre, akik különbözőségükkel együtt is teljes értékű tagjai közösségünknek.
Kiválóan akkreditált tehetségpont intézmény vagyunk. Szívünkön viseljük a tehetségígéretek
felismerését, gondozását, képességeik kibontakoztatását, szereplési vágyuk kielégítését óvodai,
iskolai szinten egyaránt. A tehetséggondozó foglalkozások délelőtti és délutáni időkeretben,
óvónőink és pedagógus kollégáink vezetésével valósulnak meg szülői beleegyezéssel.
Óvodáink pedagógiai tevékenységrendszerét, és tárgyi környezetét úgy alakítottuk ki,
hogy az segítse a gyermekek környezettudatos magatartásának kialakulását, és biztosítsuk az
óvodás korú gyermek fejlődésének és keresztény nevelésének optimális feltételeit. Inger
gazdag, meghitt környezetben ésszerű szabályok biztosítják a gyerekek számára a kreatív
önkifejezés, a szabad játék és a tapasztalatokon alapuló megismerőtevékenység feltételeit.
Az óvodapedagógusok pedagógiai nézeteinek, értékrendjének, módszertani szabadságának
érvényesülése a gyermek védelmében és harmonikus fejlődésének érdekében történik.
Lépést tartunk a digitális technika fejlődésével, teret engedünk az IKT eszközök
alkalmazásának a nevelés-tanulás támogatása során.
Nevelőközösségünk valamennyi dolgozója elkötelezett az innovatív nevelőmunka
megvalósítására, ezzel fenntartva partnereink elégedettségét.
Valljuk, hogy vonzó célokat kijelölni közösen érdemes, megvalósítani csak együttesen
lehet. E hosszú távú folyamatban nevelésünket továbbra is gyermek és családcentrikus,
keresztény értékek szemlélete vezérli annak érdekében, hogy óvodásaink érzelmi biztonságban,
szeretetben, szép élményekkel gazdagodva minél színesebben, önállóbban élhessék meg a
kisgyermekkort.
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Óvodai nevelésünkben az emberi személyiség teljes kibontakoztatására, a gyermeki jogok és
alapvető szabadságok tiszteletben tartásának megerősítésére törekszünk.
Munkánk fő irányadója az Óvodai nevelés országos alapprogramja, mely kiegészül olyan
vallásos légkörrel, amely segíti a kisgyermekek elindítását a hit útján is. A nevelők
életpéldájukkal teremtenek olyan keresztény légkört, melyet a gyermekek is
megtapasztalhatnak és példakövetésük nyomán a mindennapi tevékenységekbe ágyazva élik át
a keresztény óvoda szellemiségét.
Nevelő és oktató munkánk során törekszünk a keresztény értékek közvetítésére, a hit csírájának
az elültetésére, a keresztény hitélet megalapozására. Így vallásos nevelésünk elsősorban a
példamutatáson, az ünnepek előkészítésén és megünneplésén, 3-6 éves gyermekek számára
felfogható a Biblia történéseinek megismertetésén keresztül a keresztény értékek
meghonosítása, amilyen a bizalom, a szeretet, a jóindulat, a megbocsátás, a türelem kiemelkedő.
Az óvodáinkban a gyerekek hitéletre nevelését az előző évhez hasonlóan az idei a nevelési
évben is a hitoktatók helyett a csoportban dolgozó óvodapedagógusok látták el. A Damjanich
óvoda gyermekei és óvodapedagógusai az Újtemplomban teljesítenek szolgálatot
meghatározott alkalmakkor. A Bacsó és a Zöldpázsit óvoda gyermekei és óvodapedagógusai
az Ótemplom gyülekezetét erősítik.
Keresztény elkötelezettségű nevelésünkben meghatározó szerepe van a gyermeki személyiség
megkülönböztetés nélküli elfogadásának, személyiségének tiszteletben tartásának,
megbecsülésének, és a gyermek iránti őszinte szeretetnek.
Nevelésünk akkor lesz teljes értékű, ha a családokkal együtt tudunk gondolkodni,
cselekedni, egy boldog, kiegyensúlyozott, biztos alapokkal rendelkező, Istenben bízó Ő rá
hagyatkozó gyermeket nevelni, aki belső tartásával, testi egészségével alkalmas az iskola, majd
később az élet kihívásainak megfelelni.
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Az emberi erőforrások minisztere 20/2021. (VI. 8.) EMMI rendelet a 2021/2022. tanév
rendjéről.
A nevelési év első napja 2021. szeptember 1. (szerda) - utolsó tanítási napja 2022. augusztus
31.
Az új gyermekek óvodába fogadása, beszoktatása 2021. szeptember 01. folyamatosan és
fokozatosan történik.
A tervszerűen szervezett délelőtti tevékenységek rendje:
- középső-nagy-vegyes csoportban: szeptember 01.
- kiscsoportban: október 01.
Szorgalmi időszak: 2021. szeptember 01. – 2022. május 31.-ig.
A tervszerűen szervezett délutáni tehetséggondozó műhelyek kezdete: 2021. október 1.
Nyári élet rendje: 2022. június 01.– 2022. augusztus 31. az óvoda nyári rend szerint működik.
A nyári hónapok ideje alatt szabadidős tervezett, szervezett tevékenységeket szervezünk a
gyermekeknek
A nyár folyamán óvodáinkban telephelyenként folyamatosan karbantartási, nagytakarítási
munkálatokat végzünk, ekkor az adott óvodában a nyitva tartás szünetel, szülői kérésre
folyamatosan biztosítjuk a nyitva tartó óvodáinkban a gyerekek ellátását.
A szülők a szünetek idejéről időben tájékoztatást kapnak.
A zárva tartás időpontjáról 2022. február 15. értesítjük a szülőket, akik aláírással igazolják a
tudomásulvételt.
 Munkaszüneti napok:
2021. november 1. (hétfő), Mindenszentek napja
2021. december 24. (péntek), Szenteste (ledolgozott pihenőnap 2021. 12.11. szombat)
2021. március 14. (hétfő), (ledolgozott pihenőnap 2022. 03.26. szombat)
2022. március 15. (kedd), Nemzeti ünnep
2022. április 15. (péntek), Nagypéntek
2022. április 18. (hétfő), Húsvét hétfő
2022. június 06. (hétfő), Pünkösd hétfő
Nemzeti ünnepekkor, munkaszüneti, pihenőnapokon az óvoda zárva tart.



Munkanap áthelyezések:

1. 2021. december 11. szombat munkanap
december 24. (csütörtök) Szenteste, pihenőnap
2. 2022. március 26. szombat munkanap
március 15. (kedd) Nemzeti ünnep, pihenőnap
Az őszi, a tavaszi és a nyári iskolai szünetben az óvodás gyermekek létszáma csökken, így
ezeken a napokon előzetesen írásban felmért igények alapján a fenntartó jóváhagyásával
/óvodai- csoport összevonással/ szülőket tájékoztatjuk és ügyeletet biztosítunk a dolgozó szülők
gyermekei részére.
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Egyéb ünnepek, ami nem munkaszüneti nap:

2022. január 06. (csütörtök) Vízkereszt
2022. május 01. (vasárnap) Anyák napja
2022. május 29. (vasárnap) Gyermeknap
2022. június 05. (vasárnap) Pedagógusnap
 Nevelés nélküli tervezett munkanapok:
Szülők tájékoztatása nevelésmentes nap előtt legalább 7 nappal történik.
A nevelési évben a nevelőtestület pedagógiai célra az öt igénybe vehető munkanapból nevelés
nélküli munkanapként 5 napot használ fel. Intézményünk a nevelésmentes napokon felügyeletet
igénylő gyermeknek ügyeletet biztosít.

Nevelés nélküli nap
Időpont

Felhasználása
Közösségerősítő tréning az Arborétumban,
szabaduló szoba.

2021. 10. 22 (péntek)
Arborétumi séta a Bibliai fűszer és
gyógynövénykertben

Dúró Zsuzsa előadása – Tehetséggondozás
mindenkinek.

2021. december 11. (szombat)
iskola ebédlője 8.00

2022. január 17. (hétfő)
iskola ebédlője 8.00

I. Nevelési félévet záró időarányos értéke lés,
önértékelési feladatok, előremutató
feladatoknak megbeszélése, ütemezése.

2022. március 26. (szombat)

Szilágyi Barnabás – elektronikus napló
kibővített lehetőségeinek használata,
gyakorlati alkalmazások.

iskola ebédlője 8.00

2022. 06.20. (hétfő)
iskola ebédlője 8.00

II. Nevelési évet záró időarányos értékelés,
önértékelési feladatok megbeszélése, óvodai
nyári élet feladatainak megbeszélése.
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Óvoda nyitva tartása:

Intézményünk óvodái heti öt munkanapon 7 órától 17.00 óráig tartanak nyitva.
Szülői kérések alapján felmérve óvodánként ettől eltérően is tudunk a nyitva tartást módosítani.
 Óvoda munkarendje:
Az óvoda dolgozóinak munkarendje a munkaidő táblázatban foglaltak szerinti beosztásban
folyik.


Az óvodapedagógusok munkarendje:

Az óvodapedagógusnak a kötött munka idejét a gyermekekkel való közvetlen, a teljes óvodai
életet magában foglaló foglalkozásra kell fordítania (32 óra), az óvodai foglalkozásokkal le nem
kötött munkaidőben legfeljebb heti négy órában az alábbi intézményi feladatokat látják el
rendszeresen:
 a nevelést előkészítő, azzal összefüggő tervező és szervező tevékenység
 egyéb pedagógiai feladatok,
 a nevelőtestület munkájában való részvétel,
 gyakornok szakmai segítése,
 gyermekvédelem, prevenció,
 saját tevékenységük értékelése,
 felkészülés a pedagógus önértékelésre, tanfelügyeleti ellenőrzésre, portfólió készítés
 a gyermekek kísérése az óvodán kívüli programokra,
 beszámolók készítése,
 értekezletek,
 eszközök, dekorációk készítése.
 továbbá eseti helyettesítés.
Az óvodapedagógusok a munkarend szerinti időbe, heti váltásban dolgoznak. Az
óvodapedagógus munkavállalók munka idejük igazolására munkaidő nyilvántartást vezetnek.
A munkaidő beosztást az intézményvezetők és a feladattal megbízott készítik el, az
intézményvezető jóváhagyásával lép életbe minden nevelési év szeptember 01.
Délelőttös nevelő:
Délutános nevelő:


7.00 – 13.30-óráig
10.30 – 17.00-óráig

Óvodapedagógusok beosztása:

Bacsó
óvoda

A
páros hét

B
páratlan
hét

Hartay - Debreczeni Ágnes

Czifráné Petrovszki Anita

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Hétfő

Kedd

Szerda

csütörtök

Péntek

7.00
13.30

7.00
13.30

7.00
13.30

7.00
13.30

7.00
13.00

10.30
17.00

10.30
17.00

10.30
17.00

10.30
17.00

11.00
17.00

10.30
17.00

10.30
17.00

10.30
17.00

10.30
17.00

11.00
17.00

7.00
13.30

7.00
13.30

7.00
13.30

7.00
13.30

7.00
13.00
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Bacsó
óvoda

Dr. Gordáné Vagács Angéla

Uhljárné Bárány Gabriella

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Hétf
ő

Kedd

Szerda

csütörtök

Péntek

7.00
13.30

7.00
13.30

7.00
13.30

7.00
13.30

7.00
13.00

10.00
16.30

10.30
17.00

10.00
16.30

10.30
17.00

fejleszt
és
D-Zp

10.00
16.30

10.30
17.00

10.00
16.30

10.30
17.00

7.00
13.00

7.00
13.30

7.00
13.30

7.00
13.30

fejleszt
és
D-Zp

A
páros hét

B
páratlan
hét

Bacsó
óvoda

A
páros hét

B
páratlan
hét

Veszterné Tóth M. Gyöngyi
Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Hétfő

Kedd

Szerda

csütörtök

Péntek

7.00
13.30

7.00
13.30

7.00
13.30

7.00
13.30

7.00
13.00

10.30
17.00

10.30
17.00

10.00
16.30

10.30
17.00

11.00
17.00

10.30
17.00

10.30
17.00

10.00
16.30

10.30
16.30

11.00
17.00

7.00
13.30

7.00
13.30

7.00
13.30

7.00
13.30

7.00
13.00

Fehérné Ihnátyik Zsuzsanna
Hétf

Kedd

Szerda

ő

A
B
páros hét

Csütörtö

Mikóné Zana Berta

Péntek

Hétfő

Kedd

Szerda

csütörtök

Péntek

k

10.30
17.00

10.30
17.00

10.30
17.00

10.30
17.00

10.30
16.30

7.30
13.00

7.00
13.30

7.00
13.30

7.00
13.30

7.00
13.00

7.00
13.30

7.00
13.30

7.00
13.30

7.00
13.30

7.00
13.00

10.30
17.00

10.30
17.00

10.30
17.00

10.30
17.00

10.30
16.30

Völgyesiné Őze Szilvia

Dorogi Margit

Damjanich
óvoda

Kondacs Berta

Hétfő

Damjanic
h óvoda

7.00
13.30

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtö

Péntek

Hétfő

Kedd

Szerda

csütörtök

Péntek

k

A
páratlan
hét

B
páros hét

Zöldpázsit
óvoda

A
páros hét

7.00
13.30

7.00
13.30

7.00
13.30

7.00
13.30

7.00
13.00

10.30
17.00

10.30
17.30

10.30
17.00

10.30
17.00

11.00
17.00

10.30
17.00

10.30
17.00

10.30
17.00

10.30
17.00

11.00
17.00

7.00
13.30

7.00
13.30

7.00
13.30

7.00
13.30

7.00
13.00

Gácsi Krisztina

Springel Mihályné

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Hétfő

Kedd

Szerda

csütörtök

Péntek

10.00
16.30

10.00
16.30

10.00
16.30

10.30
17.00

10.30
16.30

7.00
13.30

7.00
13.30

7.00
13.30

7.00
13.30

7.00
13.00
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B
páratlan
hét

Zöldpázsit
óvoda

7.00
13.30

7.00
13.30

7.00
13.30

7.00
13.30

7.00
13.00

Tóth Ágnes

B
páratlan
hét

10.00
16.30

10.00
16.30

10.30
17.00

10.30
16.30

Gazsóné Oláh Andrea

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Hétfő

Kedd

Szerda

csütörtök

Péntek

7.00
13.30

7.00
13.30

7.00
13.30

7.00
13.30

7.00
13.00

10.00
16.30

10.30
17.00

10.00
16.30

10.00
16.30

10.30
16.30

10.00
16.30

10.30
17.00

10.00
16.30

10.00
16.30

10.30
16.30

7.00
13.30

7.00
13.30

7.00
13.30

7.00
13.30

7.00
13.00

A
páros hét

10.00
16.30

Dr. Budai Viktória

Balázs Bernadett

Zöldpázsit
óvoda

A
páros hét

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Hétfő

Kedd

Szerda

10.30
17.00

10.00
16.30

10.30
17.00

10.00
16.30

10.30
17.00

7.00
13.30

7.00
13.30

7.00
13.30

7.00
13.30

7.00
13.00

7.00
13.30

7.00
13.30

7.00
13.30

7.00
13.30

7.00
13.00

10.30
17.00

10.00
16.30

10.30
17.00

10.00
16.30

10.30
17.00

B
páratlan
hét



csütörtök

Péntek

A nevelő munkát segítők munkarendje:

A dajka munkaideje heti 40 óra, napi 8 óra.
Délelőttös munkaidő: - 6.30 – 14.30 óráig
- 8.30 – 16. 30 óráig
Délutános munkaidő:

- 10.00 – 18.00 óráig

Pedagógiai asszisztens: 7.30 – 15.30 óráig
A dajkák heti váltásban, forgásban dolgoznak. Feladataikat a munkaköri leírásban foglaltak
alapján végzik. A dajka munkavállalók munkaidő igazolására munkaidő nyilvántartást
vezetnek.
A munkaidő beosztást az intézményvezetők és a feladattal megbízott készítik el, az
intézményvezető jóváhagyásával lép életbe minden nevelési év szeptember 01.
Zöldpázsit
óvoda

A

B

páratlan hét

páros hét

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Hétfő

Kedd

Szerda

csütörtök

Péntek

Berecz
Andrásné

6.30
14.30

6.30
14.30

6.30
14.30

6.30
14.30

6.30
14.30

10.00
18.00

10.00
18.00

10.00
18.00

10.00
18.00

10.00
18.00

Styecz
Tünde

8..30
16.30

8..30
16.30

8..30
16.30

8..30
16.30

8..30
16.30

8..30
16.30

8..30
16.30

8..30
16.30

8..30
16.30

8..30
16.30

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

6.30

6.30

6.30

6.30

6.30

14

Nemcsényi
né Csekő
Tünde

18.00

18.00

18.00

18.00

18.00

14.30

14.30

14.30

14.30

14.30

Kómárné

7.30
15.30

7.30
15.30

7.30
15.30

7.30
15.30

7.30
15.30

7.30
15.30

7.30
15.30

7.30
15.30

7.30
15.30

7.30
15.30

Nagy Márta

Bacsó
óvoda

A

B

páratlan hét

páros hét

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtö
k

Péntek

Hétfő

Kedd

Szerda

csütörtök

Péntek

Gregus
Ildikó

6.30
14.30

6.30
14.30

6.30
14.30

6.30
14.30

6.30
14.30

10.00
18.00

10.00
18.00

10.00
18.00

10.00
18.00

10.00
18.00

Panyica

8..30
16.30

8..30
16.30

8..30
16.30

8..30
16.30

8..30
16.30

8..30
16.30

8..30
16.30

8..30
16.30

8..30
16.30

8..30
16.30

10.00
18.00

10.00
18.00

10.00
18.00

10.00
18.00

10.00
18.00

6.30
14.30

6.30
14.30

6.30
14.30

6.30
14.30

6.30
14.30

7.30
15.30
katica

7.30
15.30
halacska

7.30
15.30

7.30
15.30

7.30
15.30

halacska
méhecske

7.30
7.30
15.30 15.30
katica halacska

7.30
15.30

méhecske

8.30
16.30
katica

méhecske

halacska
méhecske

8.30
16.30
katica

Judit
Májai
Katalin
Sinkoviczné
Valach
Ildikó

A

Damjanich
óvoda

B

páratlan hét

páros hét

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Hétfő

Kedd

Szerda

csütörtök

Péntek

Tóth Pálné

6.30
14.30

6.30
14.30

6.30
14.30

6.30
14.30

6.30
14.30

9.30
17.30

9.30
17.30

9.30
17.30

9.30
17.30

9.30
17.30

Szekeresné

9.30
17.30

9.30
17.30

9.30
17.30

9.30
17.30

9.30
17.30

6.30
14.30

6.30
14.30

6.30
14.30

6.30
14.30

6.30
14.30

7.30
15.30

7.30
15.30

7.30
15.30

7.30
15.30

7.30
15.30

7.30
15.30

7.30
15.30

7.30
15.30

7.30
15.30

7.30
15.30

Nagy Edit
Mátyus
Anita



Az óvoda dolgozóinak munkafeltételei:

Az intézményben dolgozó óvodapedagógusok, dajkák munkafeltételei megfelelőek.
A munkafeltételekkel kapcsolatos nevelési évre vonatkozó konkrét feladataink:
 A védőruha (munkaköpeny), munkacipő mindennapos használata az előírásoknak
megfelelően.
 A meglévő eszközök állagmegóvása, balesetmentes működés megszervezése naponta.
 A szabályzatokban foglaltak betartása és betartatása (SZMSZ, Házirend, Tűzvédelmi és
munkavédelmi előírások, közétkeztetésre előírt szabályok HACCP)
 A járványhelyzettben elkészített Eljárásrendben előírtak betartása.
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A munka szervezése:

 A feladatokat jelen munkatervben, a járványhelyzetben elkészített, Eljárásrendben
meghatározottak figyelembevételével kell elvégezni, mely személyekre lebontva elkészült.
 A dolgozók munkáját a havi jelenléti ív alapján kell nyomon követni, és elszámolni.
 A havi időkeret szerinti munkavégzés dokumentálásának ellenőrzése az intézményvezetők és
feladattal megbízottak feladata, az időkeret teljesítésével kapcsolatos elszámolás elkészítése
gazdasági dolgozók feladata az intézményvezető engedélyével.
 A munkaidő beosztásokat az éves munkaterv tartalmazza.


Óvodapedagógusok fogadóórái:

Célja az intervenciós pedagógiai gyakorlat érvényesítése minden gyermeket érintően legalább
félévente egy alkalommal, melynek tartalmi alapja a gyermekek folyamatos nyomon
követésének írásos (Fejlődési napló, DIFER eredmények) és szóbeli tapasztalata.
Kezdeményezheti az óvodapedagógus és a szülő is.
Minden hónap meghatározott hetének napján:

Óvoda – Csoport neve

16.00 - 17.00 óráig

Óvodapedagógus

Időpont

Bacsó Óvoda:
 Halacska csoport

 Méhecske csoport

 Katica csoport

Czifráné Petrovszki Anita

minden hónap 1. keddje
16.00 – 17.00 óráig

Hartay - Debreceni Ágnes

minden hónap 4. csütörtök
16.00 – 17.00 óráig

Kondacs Berta

minden hónap 1. hétfője 16.00
– 17.00 óráig

Veszterné T. M. Gyöngyi

minden hónap 1. szerdája
16.00 – 17.00 óráig

Dz Gordáné Vagács Angéla

minden hónap 2. szerdája 16.00
- 17.00 óráig

Uhljárné Bárány Gabriella

minden hónap 2. keddje
16.00 - 17.00 óráig
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Damjanich Óvoda:
Dorogi Margit

minden hónap 3. keddje
16.00 – 17.00 óráig

Völgyesiné Őze Szilvia

minden hónap 4. keddje
16.00 – 17.00 óráig

Fehérné Ihnátyik Zsuzsanna

minden hónap 1. szerdája
16.00 – 17.00 óráig

Mikóné Zana Berta

minden hónap 2. szerdája
16.00 – 17.00 óráig

 Pillangó csoport

 Napocska csoport

Zöldpázsit Óvoda:
 Cseresznye csoport

 Süni csoport

 Alma csoport



Gácsi Krisztina

minden hónap 1. szerdája
16.00 – 17.00 óráig

Springel Mihályné

minden hónap 2. szerdája
16.00 – 17.00 óráig

Tóth Ágnes

minden hónap 3. szerdája
16.00 – 17.00 óráig

Gazsóné Oláh Andrea

minden hónap 4. szerdája
16.00 – 17.00 óráig

Dr. Budai Viktória

minden hónap 1. szerdája
16.00 – 17.00 óráig

Balázs Bernadett

minden hónap 2. szerdája
16.00 – 17.00 óráig

Az óvodáink napirendje

Az óvodában a napirendet úgy alakítjuk ki, hogy a szülők – a házirendben meghatározottak szerint
– gyermeküket az óvodai tevékenység zavarása nélkül behozhatják, ill. hazavihetik.
Az intézménynek a szülők írásbeli nyilatkozatát be kell szerezni minden olyan óvodai döntéshez,
amelyben a szülőre fizetési kötelezettség hárul: pl. közösen tervezett kirándulások, színházlátogatás
szervezése, stb.
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1. Helyzetelemzés:
A Benka Gyula Evangélikus Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú
Művészeti Iskolához 3 óvoda tartozik.




Bacsó utcai telephely 5540 Szarvas Bacsó Béla utca 13.-15.
OM 028287/003
Zöldpázsit utcai telephely 5540 Szarvas Zöldpázsit utca 4/1.
OM 028287 /007
Damjanich utcai telephely 5540 Szarvas Damjanich J. u 116.
OM 028287/004

Csoportok száma összesen: 8
Szervezési formájuk: 6 osztatlan (homogén), 2 osztott csoport (heterogén)
Alapító Okiratban és Működési engedélyben meghatározott négyzetméter szerinti maximális
gyermeklétszám: 209 fő.

2. Személyi feltételek:
Az óvoda alkalmazotti közössége 28 fő, ebből 16 fő óvodapedagógus, 8 dajka, 1 fő karbantartó,
1 fő óvodatitkár, 2 fő pedagógiai asszisztens.
A személyi létszám a következő képpen alakul telephely szerint.

telephely

óvodapedagógus
határozatlan
id.

határozott
id.

határozatlan id. határozott
id.

Bacsó

6 fő

-

3 fő

Zöldpázsit

3 fő

3 fő

3 fő

4 fő

-

Damjanich

pedagógiai assz.
óvodatitkár
karbantartó

dajka

-

1 fő
1 fő
1 fő
1 fő

2 fő

1 fő tartósan
távol GYES
Összesen:

13 fő

3 fő

8 fő
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-

4 fő

 Személyi változások:


A Damjanich utcai telephelyen nem történt személyi változás.



Zöldpázsit utcai telephelyen 3 fő óvodapedagógus távozott a 2019/2020 nevelési
év végén. 3 új óvodapedagógus kezdte meg munkáját a 2021/22 nevelési évben, 2
óvodai csoportban.
Bacsó utcai telephelyen nem történt személyi változás az előző nevelési évhez
képest.



 Az óvoda nevelőtestületének profilja
Óvodáinkban a szakos ellátottság megfelelő 100%.
Óvodapedagógus

Óvoda

Bacsó
Damjanich
Zöldpázsit

szakvizsgázott 20-30 éves
2 fő

-

30-40 éves

40-50 éves

50
feletti

1 fő

2 fő

3 fő

év GYES - van

-

-

-

-

2 fő

2 fő

1 fő

2 fő

1 fő

2 fő

1 fő

2 fő

-

3. Tárgyi feltételek:
A Helyi nevelési program megvalósításához szükséges tárgyi eszközökkel minden óvodánkban
rendelkezünk a nevelési év beindításához. A csoportszobákat kitakarították, fertőtlenítették, a
játékok használati eszközök tisztítása, selejtezése, fertőtlenítése is megtörtént a nyári zárva
tartás alatt. A kollégák a csoportok cseréjét, átpakolását szükség szerint szintén lebonyolították
a nyár folyamán.
Damjanich, Zöldpázsit utcai telephelyen csoportszoba, kiszolgáló helyek szükség szerinti
festése megtörtént.
Eszközrendszerünket folyamatosan bővítjük – korszerűsítjük pályázatok útján. Sokrétű
eszközhasználattal támogatjuk a foglalkozásokon a tanulási folyamatot.
Az óvodáink épületei, udvarai, kertjei, berendezései a gyermekek biztonságát, kényelmét
szolgálják, megfelelnek testméreteiknek. Mind három óvodai telephelyen új rajzállány segíti a
foglalkozások zavartalan megvalósítását. Új óvodai asztalok kerültek a Zöldpázsit utcai óvoda
cseresznye csoportjába, új függöny került a Süni csoport ablakaira.
A termekben, és a tornaszobában elegendő a rendelkezésre álló hely a játékra, a gyermekek
természetes mozgásigényének kielégítésére. Csoportszobáink berendezése segíti a zöld-ovi
szemléletmód, valamint az egészséges életmód megalapozását. A tárgyakat, berendezési
eszközöket az egyszerűség a takarékosság, a praktikusság jegyei jellemzik, a helyi sajátosságot
is tükröző természetes anyagok, felhasználása érvényesül. Minden telephelyen megtörtént a
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gyermekek tányérjainak, poharainak, leveses tálak, kancsók cseréje az elhasznált, nem túl
esztétikus étkészleteket leselejteztük. Új fém lábasokat kapott a Damjanich óvoda.
Minden csoportszobának egyéni arculata van. A kiszolgáló helyiségek a gyermekek igényének
maximálisan megfeleltek, kényelmüket szolgálták. A játszóudvar kialakítása, a színes
környezet harmonikus, esztétikusan, célszerűen rendezett, nevelési célkitűzéseink
megvalósítására alkalmas. Mind három telephelyre új hinták kerültek beépítésre, a Damjanich
óvoda kiscsoportosai számára mászóvárat telepíttettünk.
Mind három óvodában az udvaron ivó kutat állítottunk fel az évek során a gyermekek számára,
így folyamatosan tudjuk az udvaron is a gyermekek folyamatos folyadékpótlását biztosítani. A
meglévő játékok és a feltárt hiányosságok javítása, selejtezése, cseréje megtörtént. A járvány
ügyi helyzet aktuális megelőző törvényi rendelkezéseket folyamatosan betartatva biztosítjuk az
intézményeinkbe járó gyerekek egészséges nevelését, fejlesztését a zökkenőmentes évkezdést.
4. A gyermekek létszámának alakulása a 2021 / 22 - es nevelési évben:
A köznevelésről szóló 2011. CXC. tv. alapján az óvodában egy csoportba 25 fő a maximálisan
felvehető gyermeklétszám, és éltünk a fenntartó 20% engedélyével is. Az óvodai csoportokat
oly módon kellett megszervezni, hogy az óvodai csoportba járó gyermekek száma ne lépje túl
a maximális létszámot (30 fő). A 2021 / 2022-es nevelési évre 8 csoportot indítottunk.
Óvodáinkban a nagy érdeklődés, színes óvodai élet a kiváló pedagógiai munka eredményeként
kiemelkedően magas létszámban foglalkozunk a gyermekekkel.


Létszám alakulása óvodánként, csoportonként

Augusztus végén nagy volt a gyermeklétszám ingadozás jöttek is, mentek is. 8 gyermek távozott az
intézményből. A 2021/22-es nevelési évet a három telephelyen 47 új óvodás korú gyermekkel kezdtük
meg. Az óvodáinkban összesen: 182 gyermek vesz részt óvodai neveléseben-oktatásban, 4 gyermek
kapott kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentést. A gyermekcsoportok
összetételének kialakítása évről-évre változik, függ a jelentkező gyermekek életkorától. Tervezett új
csoportok létszámának kialakításánál elsődlegesen szakmai szempontokat vettünk figyelembe, minden
esetben a gyerekek érdekeit, fejlődési esélyeit, jogszabályi megfelelőséget szem előtt tartva,
megfontolva döntöttünk. Egy telephelyen a csoportok típusa heterogén-vegyes csoport, két telephelyen
homogén csoportokban dolgoztak pedagógusaink.

Gyermekcsoportok

Tényleges
létszám

HH

HHH

SNI

BTMN

RGYV

Számított
létszám

Bacsó utcai telephely
Katica csoport

24

Méhecske csoport

24

2

26

Halacska csoport

22

2

24

70

4

74

Összesen:

24

20

Felvehető maximális
gyermeklétszám létszám

75 fő
Damjanich utcai telephely
23

2

2

Pillangó csoport

23

1

6

4

29

Összesen:

46

3

8

4

54

Napocska csoport

25

60 fő

Felvehető maximális
gyermeklétszám létszám

Zöldpázsit utcai telephely
Cseresznye csoport

25

Süni csoport

23

Alma csoport

18

összesen:

66

25
2
1

18
3

3

Felvehető maximális
gyermeklétszám létszám

69

74 fő

Összesen felvehető
gyermek létszám

209 fő

Tényleges létszám

182 fő

Számított létszám

197 fő
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Intézményt, telephelyet váltók:
Bacsó utcai telephely

Csoport

Távozott

Érkezett más
intézményből

telephelyet-csoportot
váltó

szüneteltető

Méhecske
csoport

-

-

Melian Emma
Zöldpázsit óvodából

Demcsák Doren
2021. 08.31.

Tóth Hanna
2021. 08.31
Gádoros

-

-

Gömöri Grace
2021. 08.31.

21

Halacska
csoport

Erdélyi István
2021. 08.31.
Újkígyós

-

Nagy Szofi
Szelindi Károly
Katica csoportból

-

Bagi Zoé Hanna
Damjanich óvodából

-

Szabó Kinga
2021. 08.31.
Érd
Katica
csoport

-

-

Damjanich utcai telephely

Napocska
csoport

Pillangó

-

-

-

-

-

-

11 gyermek érkezett

-

csoport

a Napocska csoportból

Zöldpázsit utcai telephely

Forgács Csanád
2021. 08.31.
Cseresznye
csoport

-

Vésztő

Kahl Athen
2021. 08.31.
Svájc

Kovács Lilla
2021. 08.31.
Gál F. Gyakorló
Szarvas

22

Kovács Botond
Süni csoport

2021. 08.31.
Gál F. Gyakorló
Szarvas

-

-

6 gyerme érkezett

Trnovszki Áron

Süni csoportból

2021.08.31.

-

Tari Zalán
Gál F. Gyakorló
Szarvas

Lugosi Frederik
Békésszentandrás

Alma csoport

-

Starnberg

23



Bacsó utcai telephely

Ebben az óvodában a természetet szerető, védő, tisztelő, állatvilággal, növényvilággal
ismerkedni vágyó, a környezet és az élővilág összefüggéseire kíváncsi gyerekeket nevelünk.
A háromszoros „Zöld Óvoda”- cím birtokosaként kiemelten fontosnak tartjuk, az élőlények és
a természet tiszteletét, szeretetét, az ember munkája révén létrehozott értékek megbecsülését és
a közvetlen környezet rendjének a megóvását. Pályázunk az örökös „Zöld óvoda” cím
elnyerésére.
A szépen felújított épület tágas, zöld udvar, a kert adottságai adta lehetőségek kapcsán
folyamatosan figyelni tudjuk a természet változásait, a növények fejlődését.
Újra minősített referencia intézmény lettünk 2015 őszétől.
Tehetségpont óvoda. Elősegítjük és esélyt adunk a gyermekekben rejlő tehetség
kibontakoztatására. Tehetséggondozó műhelyeinkben kézműves, mozgásos és énekes, logikai,
népművészeti hagyományainkat ápoló tevékenységek változatos tárházát kínáljuk.
Hangsúlyt fektetünk az érzelmi nevelésre, a társas kapcsolatok és az egészséges életmód
alakítására valamint az anyanyelvi nevelésre.
Szeretnénk megismertetni óvodásainkkal a keresztény kultúra értékeit az egyház és a
környezetünk adta lehetőségek maximális kihasználásával. Ennek érdekében templomi
istentiszteleteken, szolgálatokon veszünk részt, és ünnepi alkalmainkat is ott szervezzük, így a
szülők is részesei nevelőmunkánk ezen szakaszának.
A csoport szervezése, beosztása:
Bacsó utcai telephely
Csoportok
száma

Óvodai férőhelyek
száma

Felvett gyerekek
száma

Tényleges
létszám

SNI

Számított
létszám

75 fő

24 fő

70 fő

4 fő

74 fő

3 db

csoport

csoport összetétele

Halacska
csoport

nagycsoport

Katica
csoport

kiscsoport

Méhecske
csoport

középsőcsoport

óvodapedagógus
Hartay - Debreczeni Ágnes

dajka
Gregus Ildikó

22
+2 fő SNI

Czifráné Petrovszki Anita
Dr Gordáné Vagács Angéla

létszám

Panyica Judit

24

Májai Katalin

24

Uhljárné Bárány Gabriella
Veszterné Tóth M. Gyöngyi
Kondacs Berta
24

+2 fő SNI

Óvodában működő tehetségműhelyeink:

Ki tartja a tevékenységet?

Kinek

Milyen
tevékenységet?

„Ügyeskedő”
Hartay - Debreceni Ágnes
Czifráné Petrovszki Anita

nagycsoportos
gyerekeknek

kézműves
tevékenység

„Mesekút”
Czifráné Petrovszki Anita

nagycsoportos
gyerekeknek

Dramatizálás

2021. 10.04.
szerda 15.40 - 16.15

Sakk tevékenység

2021. 10.04.
szerda 9.30 - 10.15

„Gondolkodó”
Huszti Erika

nagycsoportos
gyerekeknek

Mikor?

2021. 10.04.
csütörtök 16.15-17.45

hospitálás

Sakkjátszótér
Kondacs Berta
„Csengő bongó”
Dr Gordáné Vagács Angéla

nagycsoportos

zenei
képességfejlesztő

2021. 10.01
szerda 10.00 - 10.45

Árgyelán Kitti

középsőnagycsoport

néptánc

2021. 10.04.
hétfő 10.30.

Óvodában működő szakkörök:

Ki tartja a tevékenységet?

Ruzsinszki György

Kinek?

Milyen tevékenységet?

Mikor?

nagycsoportosokn

Mozgáskoordinációs

2021. 10.10.05

ak

készségfejlesztő játékos

Borzi Balázs

Ábrahám Andrea

15.00 – 16.00

gyakorlatok

középsőnagycsoport

szivacs kézilabda

2021. 10. 01
kedd 16.15 – 16.45

25



Damjanich utcai telephely

Óvodánkban az első pillanattól gondoskodó, odafigyelő szeretettel vesszük körül a gyerekeket,
a keresztény értékrend alapján személyes hitünk, életünk példájával, legjobb tudásunk szerint
neveljük őket. Nevelésünk középpontjában a gyerekekben rejlő lehetőségek kibontakoztatása,
a kreativitás fejlesztése áll, ahol a gyerekek meghatározó élmények egész sorát élik át. A
hagyományőrzés lehetőségeinek kihasználásával közvetítjük a gyerekek felé a magyar népi
kultúrát. Minél több kismesterség technikáját is igyekszünk velük megtaníttatni a népi
hagyományokat megismertetni, ápolni. A nevelőmunka során érvényre juttatjuk a népi és
dramatikus játékok: népdalok, népmesék, népi mondókák és a kézművesség
személyiséggazdagító hatását.
Kiemelten kezeljük a gyerekek és a szülők jó közérzetének alakulását. A gyermekek fejlődését
a szülőkkel együttműködve a családi nevelésre építve, azt kiegészítve támogatjuk.
Az óvoda felújított épülete árnyas nyugodt, csendes környezeti lehetősége a jól felszerelt
tornaszoba biztosítja a gyerekek számára a szabad mozgást, a rendszeres friss levegőn való
tartózkodást a mozgásigényeiknek kielégítését.
Tehetségpont óvoda révén elősegítjük és esélyt adunk a gyermekekben rejlő tehetség
kibontakoztatására. Tehetséggondozó műhelyeinkben kézműves, mozgásos és énekes, logikai,
népművészeti hagyományainkat ápoló tevékenységek változatos tárházát kínáljuk.
Hangsúlyt fektetünk az érzelmi nevelésre, a társas kapcsolatok és az egészséges életmód
alakítására valamint az anyanyelvi nevelésre.
Szeretnénk megismertetni óvodásainkkal a keresztény kultúra értékeit az egyház és a
környezetünk adta lehetőségek maximális kihasználásával. Ennek érdekében templomi
istentiszteleteken veszünk részt, és ünnepi alkalmainkat is ott szervezzük, így a szülők is
részesei nevelőmunkánk ezen szakaszának.
A csoport szervezése, beosztása:
Damjanich utcai telephely
Csoportok
száma
2 db

Óvodai férőhelyek
száma
60 fő

Felvett gyerekek
száma
10 fő

csoport

csoport összetétele

Napsugár
csoport

(kis - középsőcsoport)

Pillangó
csoport

Tényleges
létszám
46 fő

SNI
8 fő

óvodapedagógus

dajka

Fehérné Ihnátyik Zsuzsanna

Szekeresné

heterogén

Mikóné Zana Berta

Nagy Edit

(középső -

Dorogi Margit

Tóth Pálné

nagycsoport)

Völgyesiné Őze Szilvia

26

Számított
létszám
54 fő

létszám

23
+2 fő SNI
23
+ 6 fő SNI

Óvodában működő tehetségműhelyeink:
Ki tartja a
tevékenységet?

Kinek?

Milyen
tevékenységet?

Mikor?

„Szöszmötölő”
Völgyesiné Őze Szilvia
Dorogi Margit

nagycsoport

Kézműves
tevékenység

2021. 10.04.

„Egy ritmusra
mozdulunk”
Csernusné Samu Edit

nagycsoportos
gyerekeknek

zenei ritmus,
képességfejlesztés

hetente egyszer
az ének foglalkozásba
beépítve

„Gondolkodó”
Huszti Erika

nagycsoportos
gyerekeknek

Sakk tevékenység

2021. 10.04.
kedd 10.00-10.45

Sakkjátszótér
Fehérné Ihnátyik
Zsuzsanna

Árgyelán Kitti



hospitálás

nagy-középsőcsoportos
gyerekeknek

néptánc

2021. 10.04.
szerda 11.00

Zöldpázsit utcai telephely

Gyermekközpontú, szeretetteljes, családias légkört biztosító óvoda. A teljesen új épület
csendes, nyugodt, meghitt környezetben helyezkedik el, amelyben tágas, hangulatos jól
felszerelt világos csoportszobák és sok fejlesztőjáték várja a gyerekeket. Óvodánkban nagy
hangsúlyt kap az egészséges életmódra nevelés, sok mozgás, levegőzés. Tágas tornaterem, só
szoba biztosítja az egészséges testedzést a nagy játszóudvar dús növényzete, a sokszínű
fajátékok élményt nyújtanak a gyerekeknek és elősegítik a környezet szeretetére és védelmére
nevelést. Az óvodai nevelés a családi nevelésre épül, fontosnak tartjuk a szülőkkel való
együttműködést, a közös programokat és a családok bevonását a mindennapos óvodai életbe.
Óvodánkban, gyermekszerető légkörben, sok játéklehetőség és élmények biztosításával
formálódik a gyermek személyisége, fejlődik érzelmi, értelmi, testi és közösségi készségeik és
képességeik. A gyermekek életkoronként és egyénenként változó testi-lelki szükségleteit
biztosítjuk, hangsúlyozva a tehetséggondozást, egyéni bánásmódot és a differenciált fejlesztést.
Óvodapedagógusaink nyitottságra, közvetlenségre törekszenek, őszinte szeretetre, elfogadásra
mind a gyermek mind a szülő felé.
A kétszeres „Zöld Óvoda”- cím birtokosaként kiemelten fontosnak tartjuk, az élőlények és a
természet tiszteletét, szeretetét, az ember munkája révén létrehozott értékek megbecsülését és
a közvetlen környezet rendjének a megóvását. Most pályázunk a háromszoros cím elnyerésére.
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Tehetségpont óvoda révén elősegítjük és esélyt adunk a gyermekekben rejlő tehetség
kibontakoztatására. Tehetséggondozó műhelyeinkben kézműves, mozgásos és énekes, logikai
és idegen nyelvi, népművészeti hagyományainkat ápoló tevékenységek változatos tárházát
kínáljuk.
Szeretnénk megismertetni óvodásainkkal a keresztény kultúra értékeit az egyház és a
környezetünk adta lehetőségek maximális kihasználásával. Ennek érdekében templomi
istentiszteleteken veszünk részt, és ünnepi alkalmainkat is ott szervezzük, így a szülők is
részesei nevelőmunkánk ezen szakaszának.
A csoport szervezése, beosztása:

Zöldpázsit utcai telephely

Csoportok
száma

Óvodai férőhelyek
száma

Felvett gyerekek
száma

Tényleges
létszám

SNI

Számított
létszám

3 db

74 fő

13 fő

66 fő

2 fő (2)

69 fő

1 fő (3)

csoport

csoport összetétele

Süni
csoport

(középsőcsoport)

óvodapedagógus

Tóth Ágnes

dajka

létszám

Styecz Tünde

23

Gazsóné Oláh Andrea

+2 fő SNI (2)
+ 1 fő SNI (3)

Cseresznye
csoport

(nagycsoport)

Alma
kiscsoport

(kiscsoportcsoport)

Gácsi Krisztina

Berecz Andrásné

25

Nemcsényiné Cs. T.

18

Springel Mihályné
Dr. Budai Viktória
Balázs Bernadett

28

Óvodában működő tehetségműhelyeink:

Ki tartja a
tevékenységet?

Kinek?

„Gondolkodó”
Huszti Erika

Milyen
tevékenységet?

Mikor?

Sakk tevékenység

nagycsoport

2021.10.04..
csütörtök 10.55 – 11.40

hospitálás

Sakkjátszótér
Gácsi Krisztina
Labdajáték
Tóth Ágnes

nagycsoport

Játékos gyermeksport

2021.10.04.
péntek 10.00

Árgyelán Kitti

nagycsoportos
gyerekeknek

néptánc

2021. 10.04.
csütörtök 10.30

„Gyerobik”
Springel Mihályné

nagycsoportos
gyerekeknek

zenés mozgásos torna

2021. 10.04.
szerda 16.30-17.30.

„Angol nyelv”
Dr. Budai Viktória

nagycsoport

kézműves tevékenység

2021. 10.04
hétfő 15.30

Zenei tevékenység

2021. 10.04.
Hétfő 15.30.

„Csengettyű”
Csernusné Samu Edit

Nagy
középsőcsoportos
gyerekek

Óvodában működő szakkörök:

Ki tartja a tevékenységet?

Kinek?

Milyen tevékenységet?

Mikor?

Ruzsinszki György

nagycsoportosoknak

Karate sportág

2021. 10.05.
Kedd 15.00 16.00.

Borzi Balázs

29
















A 2021/22-es nevelési évet három telephelyen kezdtük meg a nevelő munkát egy
átdolgozott pedagógiai programmal, egységes értékrendben és egységes
szellemiségben, de továbbra is igyekszünk minden óvodánkban megtartani a speciális
kiemelt és hagyományokon alapuló, részben hangsúlyaiban eltérő elemeket.
A tervezés, szervezés, döntési mechanizmusok tekintetében az ellenőrzés
módszertanában és egységes határozatok meghozásában az óvodán belüli felelősségi,
és munkamegosztási rendszert a továbbiakban is erősíteni szükséges: egységes
elvárások a vezető és a megbízottak között, magasabb szintű kommunikáció.
Folyamatos, pontos egyeztetés, projektmódszer használata, tervezése a gyermekek
érdeklődéséhez igazítva. Elektronikus napló használatának, vezetésének mind
gyakorlatiasabb kezelése az elvárás. Adatkezelés szabályai, módszerei, egységesítése,
szülőkkel való személyes kapcsolattartásban a fogadóórák erősítése, közös programok
hagyománnyá tétele, lehetőségeinek kihasználása.
Tervezett csoportlátogatások alkalmával: adatkezelés, titoktartás színvonalának
megtartása.
Kiemelt jelentőségű az információk kezelése-pontos táblázatos formátumú
tájékoztatások, határidők betartása, információk teljes körű eljuttatása az érintettekhez!
Az információk átadása, és komolyan vétele továbbra is kiemelt fontosságú, a
titoktartási kötelezettség megtartására a továbbiakban is nagy odafigyelést igényel. Ez
minden dolgozóra érvényes szabály. A szavak és megbeszélések erejét növelni kell komolyabban venni továbbra is!
Az eddig felkínált megvalósult projekttémák kiválóak voltak az élet minden területére
kitekintettek, rengeteg tudást, tapasztalatot kaphattak a gyerekek, és jó esetben a
szülőket is bevonták a kollégák a feladatokba. Több csoportban kiemelik a projekt
témákat tablókkal, színes dekorációval, így érdekesebbek, figyelemfelkeltőbbek,
látványosabbak a foglalkozások nem csak a gyerekek, hanem a szülők számára is.
Ezt minden óvodánk számára megtartandó és követendő feladat a továbbiakban is.
Pozitívum, hogy a kíváncsiság, érdeklődés nőtt a változatos a gyerekek érdeklődésére
építő projekttémák iránt.
A munkaközösség működése kiemelkedő és zökkenőmentes. A munkaközösség vezető
munkáját kiemelkedően magasra értékelem, mind a felkészültségében a lebonyolítás
minőségét tekintve. A tervezés, beszámolók, és az ellenőrzés területén is jól lehetett a
munkájára építeni.
Tovább folytatja a munkáját a BECS csoport az év elején elkészített munkaterv alapján.
Határidőre elvégeztük az első 5 év tervezett feladatait. Elkészítettük a következő 5 év,
1 évre tervezett feladatainkat.
Minden telephelyen rendezett, tiszta óvoda várja a gyermekeket. A nyári szabadság
megszervezése nagyon nehéz feladat volt a magas nyári óvodai igények és a három
óvodapedagógus hiánya miatt.
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A 2021 / 2022 - es nevelési év fő irányvonalát az ONAP a Pedagógiai Programban
megfogalmazott az előző tanévről áthúzódó, és munkánk további eredményességét szolgáló
feladatok adják.
Kiemelt nevelési terület:
1. Mozgás
Feladatunk a gyermekek természetes mozgáskedvének megőrzése és a mozgás megszerettetése.
A rendszeres mozgással az egészséges életvitel kialakításhoz is fontos alapokat szeretnénk adni.
A mozgástapasztalatok bővítése a testi képességek a fizikai erőnlét fejlesztése (kondicionális,
koordinációs), valamint mozgáson keresztül az értelmi struktúrák és a szociális képességek
fejlesztése is elengedhetetlen szerepet töltenek be a gyermekek életében és hangsúlyos szerepet
kap óvodás korban.


A testnevelés foglalkozásokon a feladatok végrehajtásánál elsődleges célunk, hogy
olyan készségeket és képességeket akarjunk kialakítani, amelyek majd elősegítik az
egyre pontosabb mozgás elvégzését.
 Az óvodai testnevelés szerves része a mindennapos testnevelés. Ezt minden
korcsoportban naponta legalább egyszer szervezzük. Ha lehetőség van rá, megfelelő
időben, ruházatban ezt is a szabadban, jó levegőn tartjuk. A mindennapos testnevelés
anyagát elsősorban a mozgásos játékok adják, kiegészülve egy-egy gimnasztikai
gyakorlattal.
 labdajátékok tehetséggondozó műhely
A játékokat céltudatosan a kötelező foglalkozásokhoz és a korosztály számára
legmegfelelőbb fejlesztési feladatokhoz igazodva választjuk meg. Labdajátékokkal a
szem-kéz, szem-láb koordináció és a finom motorikus mozgás fejlesztése a cél. A
játékok, térformák felidézésével lehetőséget kívánunk adni a vizuális, verbális
memóriájuk fejlesztésére, valamint szókincsük gyarapítására. A futó-fogó játékokkal a
nagymozgások és a térészlelés fejlesztése a cél.
A mozgásfejlesztésbe a spontán érzelmi motivációkra építünk, az egyéni fejlettséget
figyelembe véve. Az örömmel, jó hangulatban végzett játékok jó lehetőséget nyújtanak a társas
kapcsolatok alakulásához is.
2. Művészetre nevelés
A művészeti ágak közül sokféle művészetet /kézműves, ének, tánc, színház, stb./ hozunk közel
a gyerekekhez az óvodában, kihasználjuk a településünk adta lehetőségeket, és a gyermek
pályázatokat is. A gyermekeket az óvodáinkban esztétikus környezet veszi körül, amelyek
rácsodálkozásra késztetik őket. A feladatunk a kultúrát, esztétikumot nyújtó hatásrendszerben
megkeresni azokat az alkalmakat, lehetőségeket, amelyek megmozgatják a gyermekek
fantáziáját, érzelmileg is közel állnak hozzájuk. A művészetre nevelés során törekszünk
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kifejleszteni a gyermekekben olyan tulajdonságokat, mint a kreatívitás, alkalmazkodó
képesség, életkoruknak megfelelő fejlett kommunikációt, melyek képessé teszi őket arra,
hogy kifejezzék magukat, kritikusan szemléljék a világot maguk körül, és aktívan vegyenek
részt az emberi létezés számos aspektusában.

o Pedagógiai Programban megfogalmazott célkitűzések teljesítése
o Cél: A program szellemiségének, útmutatásainak megfelelő gyakorlati munka az
óvodai csoportokban.
o Feladat: Csoportok nevelési tervének elkészítése, folyamatos nyomon követése; a
csoportnaplókban fokozottan jelenjenek meg a nevelési év kiemelt feladatainak
megvalósítását tükröző célkitűzések – egészséges életmód, mozgás; zöld óvoda
tartalmi bővítések, hitéletre nevelés; óvoda-család kapcsolatbővítési lehetőségei.
o A gyermekek egyéni mérési eredményei alapján differenciált fejlesztés, szülői
tájékoztatás
o SNI gyermekek egyéni fejlesztési tervei
o Konzultáció szakszolgálatokkal
o Helyi továbbképzések, nyílt napok, bemutatók szervezése a kollégák számára.
o Felkészülés a külső tanfelügyeleti szakmai ellenőrzésekre és a pedagógusok
előmeneteli rendszerének alapját képező minősítési rendszerre
o Pedagógusok előmeneteli rendszerének megismerése – portfólió, tanfelügyeleti
ellenőrzés.
o A minősítésre készülő kolléganő segítése, tapasztalatok átadása a portfólió írásban.
o A folyamatos önművelést, önképzést ösztönző légkör biztosítása és fenntartása.
o A folyamatos lelki fejlődés, hitbeli tudásunk gyarapítása.
o az óvoda munkájába újonnan bekapcsolódó kollégák munkájának folyamatos segítése.
o Hatékony együttműködés a családokkal: A család elsődleges szerepének
hangsúlyozása, a gyermekek egyéni fejlettségi állapotára épülő nevelés és fejlesztés
családjaik széleskörű bevonásával.
o Bensőséges viszony kialakítása a ránk bízott gyerekekkel, és családjaikkal a belső
titoktartási kötelezettségeink betartásával.
o A gyermekek testi-lelki szociális fejlődésének nyomon követése, kiemelten az egyéni
bánásmód megvalósításával.
o A törvényi módosítások betartásával és a tankötelezettség időpontjának módosulásával,
a differenciált bánásmód előtérbe helyezésével beiskolázás.
o gyermekekről vezetett dokumentáció szakmaisága, pontosságra való törekvés.
o Az intézményvezetés felelőssége a nevelőtestület felkészítése a pedagógus, tanfelügyeleti
ellenőrzésre, ennek érdekében az intézményi önértékelés jogkövető megszervezése, ha
szükséges, a tevékenységlátogatási, dokumentumellenőrzési intézményi gyakorlat
megújítása.
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1. A Pedagógiai Program hatékony működtetése érdekében belső továbbképzés
keretében különös hangsúlyt helyezünk:
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

Az óvoda – iskola átmenet könnyítésére.
A mozgásfejlesztésre.
A zenei készségek - képességek fejlesztésére.
Az esélyegyenlőség biztosítására a csoportokban.
Differenciált, egyéni bánásmód fejlesztésére.
Az intézmény pedagógiai programjának, folyamatos eredményes és hatékony
megvalósítására a törvényi előírásoknak megfelelően.
A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének folyamatos szakszerű
működtetésére, a gyógypedagógus segítségével, együttműködve a csoportos
óvodapedagógusokkal.
Az intézményi gyermekvédelmi munka eredményes működtetésére.
Részvétel egyéb, az óvoda érdekeit szolgáló tevékenységekben
Szakmai fejlődés: tanfolyamokon, továbbképzéseken való részvétel
A tehetségígéretek kibontakoztatása
Belső konfliktusok kezelése azonnali és négy-hatszemközti megbeszélések, illetve
csoportos reagálás, szembesítés a problémákkal, a problémák azonnali jelzése,
megoldásokra törekvés.

o Diplomatikusság, tudatosság, empátia. Pedagógus szerep. Az óvoda képe – mit
sugallunk magunkról, jó kommunikáció.
o Továbbképzések nyilvántartása.
o Titoktartás fontossága
o Országos tanfelügyelet. Kézikönyv óvodák számára című dokumentum alapján minőségelvű működésünk garanciájaként óvodánk Önértékelési tervének elkészítése.
3. Pedagógiai gyakorlati munkánk során a továbbiakban is fókuszálunk
o Napi gyakorlatként érvényesüljön a gyermeki személyiség megismerése, fejlesztése.
o A gyermekek konfliktuskezelésének, kudarctűrésének elősegítése, fejlesztése.
o Nevelőmunkánk minőségének és hatékonyságának emelése, megjelenítése a csoport
tervezési és gyakorlati részében is.
o A fejlettség szerinti beiskolázás segítése támogatása.
o A szülői igények és elvárások figyelembevételével lehetőség biztosítása a tehetségek
kibontakoztatására. A tehetséggondozó műhelyeink fenntartása, kibővítése,
átszervezése. A gyermekalkotásokból kiállítás szervezése.
o A gyerekek matematikai tapasztalatszerzésének előtérbe helyezése a mindennapok
során
o A tevékenységekben megvalósuló tanulás: az óvodai tanulás folyamatos, jelentős
részben utánzásos, spontán és szervezett változatos tevékenység, mely a teljes
személyiség fejlődését támogatja, a tevékenységek által, a tevékenységeken keresztül.
o A társadalom által elfogadott erkölcsi normák óvodai vetületének alakítása, erősítése
o Lényeges a szocializációs folyamat segítése:
o Érzelmi stabilitás, stabil szokásrendszer kialakítása
o A gyermekek döntési képességének fejlesztése, önállóvélemény alkotás
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o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o

Pozitív értékelés, pozitívumok előtérbe való helyezése
A játék szabadságának tiszteletben tartása
Értékorientált közösségi nevelés
A „Zöld Óvoda kritériumainak fenntartása és a vállalt feladatok teljesítése.
Környezettudatosság: a fenntartható fejlődés érdekében hangsúlyt fektetünk a
környezettudatos magatartásformálás alapozására, alakítására.
A nemzeti identitástudat a keresztény kulturális értékek a hazaszeretet a szülőföldhöz,
családhoz való kötődés erősítése a családok bevonásával a különböző óvodai
programokba.
Szülőkkel való kapcsolat kiterjesztése, a szülői munkaközösség vezetőinek aktív
részvételével.
Szokások, hagyományok ápolása, nemzeti szimbólumokkal való ismerkedés a projekt
témákon keresztül.
„Jó gyakorlatok „bővítése, feltöltése.
A referencia intézmény feltételeinek megtartása.
Egészséges életmód igénye, alakítása: az egészség védelme, tisztálkodás, étkezés
karbantartása tanítható, gyümölcsnapok tartása.
Szakmai munka segítések fejlesztése (tanfolyamok, továbbképzések)
Egyéni fejlesztési tervek, fejlődési naplók egységesítése
Elektronikus napló készség szintű használata.

1. Keresztyén hitéletre nevelés:
Feladat:
 Az életkori sajátosságok figyelembevételével megismertetjük óvodásainkat a
keresztyén hit és életmód alapjaival.
 A hitre nyitottság előkészítése
 A gyermekek életkorának megfelelő vallási, egyházi ismeretek átadása
 A Biblia alapján megvalósuló információ- és értékközvetítés különösen segíti a pozitív
személyiségjegyek megerősödését és a keresztyén etikai normák beépülését a
gyermekek szeretetkapcsolataiba.
 Segítséget nyújtunk a családoknak tartalmas programokon, ünnepi alkalmakon
keresztül a keresztyén életmód alakításában, gyakorlásában.
2. Játék
Feladat:
 alkotó légkör megteremtése, fantázia fejlesztése
 játék során erősödjön a szocializációjuk, neveltségi szintjük, kommunikációjuk
 a gyerekek igényeinek megfelelően a szerepjátékok kibontakozásának támogatása
 újrahasznosított anyagok megjelenése a játékban, kreatív alkotó tevékenység biztosítása
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3. Anyanyelv
Feladat:
 beszélgetésre alkalmas légkör megteremtése
 beszédgátlás oldása, beszédszínvonal emelése
 a társas érintkezésben alkalmazott viselkedésformák erősítése
 beszédhibák korrigálás
 beszédfejlesztő játékok, beszédművelés, képolvasás
 önálló mesélés
4. Mozgás
A tevékenység szervezése Gaál Sándorné – Gyarmati Zoltánné programterv az
óvodai testneveléshez alapján történik.
Kiegészítő program Gaál Sándorné – Rudnerné Sipos Hajnalka „Gyerek
labdajáték”
Feladat:
 a mozgás megszerettetése és a mozgásigény naponkénti kielégítése mindennapi mozgás
megszervezése.
 állóképesség, koordinációs-, kondicionális képességek fejlesztése
 tehetséggondozás, a kiemelkedően jól mozgó gyermekekkel való foglalkozás
 amikor csak lehetséges, a foglalkozások az udvaron történjenek
5. A külső világ tevékeny megismerése
Feladat:
 az elnyert „Zöld Óvoda” címhez méltó környezeti nevelés
 a környezet, a természet megismerése, szeretete, védelme, környezettudatos magatartás
kialakítása
 a tevékenységekben megvalósuló ismeretszerzés biztosítása
 matematikai tapasztalatok szerzése, gondolkodási műveletek fejlesztése. Matematikai
tartalmú tevékenységek szervezése Dr. Hajzer Szerén: Az óvodás gyermekek
matematikai nevelésének fejlesztési programja
6. Verselés, mesélés
Feladat:
 megfelelő irodalmi anyag kiválasztása
 változatos, igényes szemléltetőeszközök használata
 a gyermeki igények kielégítésére szolgáló ismétlésszám
 gyermekek nyelvi képességének fejlesztése
 a bábozás és a dramatikus játék kiemelt szerepe
 tehetséggondozás, önálló, igényes előadásra törekvés
7. Ének, zene, énekes játék, gyermektánc
A tevékenységek szervezése Forrai Katalin: Ének az óvodában című munkájának
módszertani ajánlásának alapján történik.
A készségfejlesztési anyag válogatása Tücsök koma hegedül című kiadványából
történik.
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Feladat:
 a népzenei hagyományok ápolása Kodály szellemiségének megfelelően
 érzelemgazdagság fejlesztése a zene segítségével
 zenei improvizálás elősegítése
 tehetséggondozás, a mozgás és a zene összekapcsolása
8. Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka
Feladat:
 vizuális kifejezésmód segítése változatos technikákkal
 változatos eszközhasználat biztosítása, helyes alkalmazások gyakorlása
 alkotó légkör megteremtése
 fantázia –beszédkészség fejlesztése
 a tehetséggondozás, pályázatokon való részvétel
9. Munka
Feladat:
 önkiszolgáló munka erősítése
 naposi munka megszervezése
 megfelelő munkalehetőség biztosítása, a gyermekek képességének megfelelően
 megbízatások tudatosabb ellenőrzése, visszajelzés
10. Az egészséges életmód alakítása
Feladat:
 érzelmi intelligencia fejlesztése
 differenciált nevelés
 társas kapcsolatok alakítása
 egészséges táplálkozás biztosítása, minta menza, gyümölcsnap
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„Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből,
teljes lelkedből és teljes elmédből.”
(Mt.22; 37)

1.. A szakmai munkaközösség, tagok
Munkaközösségünk a Benka Gyula Evangélikus Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola,
Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola keretein belül tevékenykedik.
Intézményünk valamennyi óvodapedagógusa tagja a szakmai közösségnek.
A munkaterv összeállítása az intézmény igazgatóhelyettese (óvodavezető) és az
óvodapedagógusok javaslatai alapján történik.
3 telephelyen működnek óvodáink:

Telephely neve, címe

Csoportok száma

Kapcsolattartó

Bacsó B. utcai Óvoda
Bacsó B. utca 13-15.

3

Dr. Gordáné Vagács Angéla

Damjanich utcai Óvoda
Damjanich utca 116.

2

Fehérné Ihnátyik Zsuzsanna

Zöldpázsit utcai Óvoda
Zöldpázsit utca 4/1

3

Gácsi Krisztina

A munkaközösség vezetője: Gácsi Krisztina
Feladatai:
- Napi kapcsolatot tart közvetlen felettesével, a gördülékeny, problémamentes, eredményes
munkavégzés érdekében.
- Irányítja a munkaközösség tevékenységét.
- Megbeszéléseket hív össze.
- Bemutató foglalkozásokat szervez.
2. A nevelési év céljainak, feladatainak meghatározása
2.1. Célok
- Az óvodákat érintő törvényi változások nyomon követése, naprakészség.
A három óvodánk számára meghatározott egységes pedagógiai irányelvek
megvalósulásának biztosítása.
- A munkaterv folyamatának végig kisérése.
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- Beszélgetések, szakmai viták közben az óvodapedagógusok szakmai önkontrolljának
javítása, szakmai tudásuk bővítése (előadó meghívásával is)
- Az intézményvezető, ill. helyettes munkájának támogatása az intézmény menedzselésében,
szakmai munkájának eredményességében.
- Együttműködés az intézmény partnereivel, óvodáink pozitív megítélése érdekében.
- Az aktuális feladatok, esetleges nehézségek megbeszélése és megoldási lehetőségeinek
keresése.
- A digitális napló gördülékeny használatának segítése.
- Folyamatos önképzés, hasznos anyagok gyűjtése, letöltése, azok megosztása a többi
pedagógussal.
2.2. Feladatok
- A belső szakmai műhely keretein belül a magas színvonalú munkavégzés érdekében a
munkaközösségi tagok módszertani ismereteinek fejlesztése, a pályakezdő kollégák
munkájának támogatása.
- Óvodai hagyományok őrzésével, az ünnepek megszervezésével kapcsolatos feladatok
ellátása.
- A nevelési év során havi rendszerességgel a szakmai munkacsoport tagjainak
tanácskozása az aktuális feladatok, esetleges nehézségek megbeszélése és megoldása
kapcsán.
- Projektekben, témahetekben, innovációkban való aktív munka.
- Pályázati kiírások nyomon követése, továbbadása.
Tervezett feladatainkat az éves munkatervben rögzítettük havi lebontásban, mely
részletezi a feladatokat, határidőket és a felelősöket is.
3. Az éves program ütemezése
Téma
-

-

Az óvodákat érintő törvényi
változások a 2021-2022-es
nevelési évre vetítve.
Digitális naplóval kapcsolatos
feladatok megbeszélése.
Évnyitó Istentisztelet
egyeztetése.

Résztvevők, felelős

Határidő

Kapcsolattartók, mkv.,
igazgatóhelyettes

szeptember 21.

óvónők, tanítók,
mkv.

október 21.

Népmese napi rajzpályázat
kiírása.
Márton napi események
szervezése, játszóházak
kezdeményezése.
Belső szakmai műhely
Gyermek labdajáték
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Tóth Ágnes
Zöldpázsit utcai Óvoda
Őszi projektek értékelése,
Téli projektek előkészítése, adventi
programok egyeztetése,
gyertyagyújtás.
Naplóvezetési feladatok
megbeszélése.
Beóvodázási irányelvek
megfogalmazása.

Belső szakmai műhely
Advent
Rajzolás, festés, mintázás,
kézimunka tevékenység

Kapcsolattartók, óvónők,
igazgatóhelyettes, mkv.

noember 30.

Kapcsolattartók, óvónők,
igazgatóhelyettes, mkv.

december 3.

Hartay - Debreczeny Ágnes
Bacsó utcai Óvoda
Belső szakmai műhely
Ritmikai fejlesztő program

mkv., igazgató h.

Csernusné Samu Edit
Damjanich utcai Óvoda

munkaközösségi tagok

Téli projektek értékelése,
tavaszi projektek előkészítése.
A II. félév naplóvezetési
feladatainak megbeszélése.
A beóvodázási programok
indítása, egyeztetése.

Kapcsolattartók
igazgatóhelyettes, mkv.

január 25.

február 8.

Belső szakmai műhely
Komplex tevékenység
Völgyesiné Őze Szilvia
Damjanich utcai Óvoda

munkaközösségi tagok
mkv., igazgató h.

március 21.

Beiratkozás után találkozás a
bölcsődei gondozónőkkel,
az elsős tanító nénikkel

érintett óvónők, mkv.

április26.

Belső szakmai műhely
Külső világ tevékeny megismerése

mkv..igazgató h.

Czifráné Petrovszki Anita
Bacsó utcai Óvoda

május 10.
munkaközösségi tagok
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Tehetségműhelyek munkájának
értékelése.
Eredmények összegzése, további
feladatok meghatározása
Tavaszi projektek értékelése,
nyári projektek előkészítése.
Jövő évi feladatok megbeszélése

Műhelyvezetők,
kapcsolattartók
igazgatóhelyettes, mkv.

május 24.

4. A munkaközösség tagjainak önképzési, továbbképzési programja
Minden pedagógus a továbbképzési kötelezettségét, szakértelmének gyarapítását, elmélyítését
egyrészt önképzés, másrészt szervezett lehetőségek igénybevételével valósítja meg.
Intézményünk dolgozói nyitottak a szakmai megújulásra, új módszerek megismerésére s, ennek
szellemében tervezzük a szakmai továbbképzéseken való részvételünket. Az ott szerzett
ismereteiket beszámoló formájában adják át a nevelőtestületnek.
-

Evangélikus szakmai napon való részvétel: Őszi szakmai nap: 20212. 11.09.
Tavaszi szakmai nap. 2022. 03.03.
Szakmai bemutatókon való részvétel
Belső szakmai műhelyek szervezése
Nyílt napok, tehetségműhelyek látogatása
Szakmai előadások szervezése, hallgatása

A továbbképzések ütemezését az éves beiskolázási terv tartalmazza


Belső továbbképzés:

Cél: Önképzés, egymástól tanulás lehetőségeinek kihasználása, ötletek, nevelési módszerek
átadása, alkalmazása, ezáltal minőségfejlesztés.
Feladat:
 hatékonyság, eredményesség növelés a pedagógiai munkában,
 korszerű pedagógiai módszerek átadása,
 módszertani segédanyagok közreadása,
 egymástól tanulás technikájának fejlesztése, belső hospitálások
 betekintés az óvodáink mindennapi munkájába, ötletek, tapasztalatok szerzése,
ismeretek átadása.
 Sakkjátszótér program beindításához hospitálások
 Labdajátékok beindítása óvodáinkban kollégák hospitálása
 Külső továbbképzés:
Digitális oktatás az evangélikus óvodában. Tisza Géza előadó
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 Óvodapedagógusok beiskolázási terve

Név

Hova

Kondacs Berta

Sakkjátszótér online képzés

Mikóné Zana Berta

POK által szervezett 30 órás
akreditált pedagógus
továbbképzés:

Fehérné
Zsuzsanna



A gyermeki agresszió
erőszakmentes kezelése a
pedagógus mindennapi
gyakorlatában



Mentálhigiénés
Alapképzés
Pedagógusoknak

-

Sakkjátszótér
program
beindításához
szükséges
ismeret

Ihnátyik POK 60-30 órás akreditált
pedagógus továbbképzés:





Végzettség

Támogatás
Intézményi
támogatás

ingyenes

ingyenes

Tehetségakadémia I.
DIFER használata és az
erre alapozott fejlesztés 48 éves korban

Az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú óvodai nyílt napok

Leendő óvodásainkat szüleikkel együtt várjuk a játszóházi nyitott napjainkra „Nyitva van
az ovi kapu” címmel, amikor:





bepillantást nyerhetnek az óvoda életébe
megismerkedhetnek az óvoda dolgozóival
bekapcsolódhatnak a gyermeknek és felnőtteknek szervezett tevékenységekbe
feltehetik kérdéseiket az óvoda működésével, szokás-szabályaival kapcsolatosan

Felelős: nevelési igazgató h. munkaközösségvezető
A konkrét időpontokat a feladatok és ütemezése tartalmazza.
-

„Fecske napot” tartunk augusztus végén a leendő kiscsoportos óvodásainknak és
szüleiknek.
 ismerkedés az óvodával, az új csoporttársakkal, az óvó nénikkel, dajkanénivel
 kipróbálhatják az udvari, csoporton belüli játékokat
 személyes kapcsolat, kötődés kialakítása az óvoda dolgozóival
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Az óvoda hagyományai és egyéb rendezvényei

Valamennyi óvodánkban egymást támogató, jó szakmai kondícióval bíró testület foglalkozik a
gyerekekkel, gazdag kínálatot teremtve szélesítik személyiségüknek minél teljesebb
kibontakozását.
A gyermekközösséggel kapcsolatos hagyományok jelentős események az óvoda életében. A
közös élmény erejével hatnak, közel hozzák a tágabb és szűkebb környezetet a gyermekhez.
Éppen ezért az ünnepek kiemelkednek az óvoda mindennapi életéből, de előzményei és
következményei beilleszkednek az óvoda természetes életének menetébe. Az óvoda ünnepeit
évszakok szerint, a jeles napok köré csoportosítottuk, és ezekhez kapcsolódtak az egyházi
ünnepeink. Népi kultúr kincsünk megőrzése, az ünnepekre való készülődés, megalapozza a
gyermekek nemzeti identitástudatát. A programok célja az volt, hogy az intézményeinkbe járó
gyerekek mindennapi életét változatosabbá, színesebbé és emlékezetesebbé tegyük, a szülőkkel
közös események jó hangulatúak, közvetlenek és meghittek legyenek. A felsorolás a teljesség
igénye nélkül a kiemelt több szerevezéssel járó, közös rendezvényeket tartalmazza.
Programjaink évekre visszamenő hagyományokat idéznek fel, de számos újszerű is szerepel
közöttük, amelyeket szeretnénk, ha hagyománnyá válnának. Az előző évben meg nem valósult
programokat az idei nevelési év elejére (az őszi időszakra tervezzük).
Az ősz jeles napjai
Tanévnyitó Istentisztelet
az Ó- templomban
Új- templomban
Állatok világnapja

Zöldpázsit, Bacsó óvodák pedagógusai, óvodások, szüleik
részvételével.
Damjanich óvoda pedagógusai, gyermekek, szülők
Óvodai kirándulások – HAKI, Arborétum, Körös-Maros
Nemzp.

Énekeljünk együtt!
Magyar népmese napja
Őszi kirándulások
Látogatás az iskolába

Közös éneklés, zenélés a Zene Világnapja alkalmából minden
óvodában
Intézményi rajzpályázat minden óvoda részvételével
Óvodai szintű szervezés
Találkozás az elsős tanító nénivel a nagycsoportosok
látogatása az iskolába a régi ovistársak felkeresése
(óvodánként)
Tanító nénik látogatása az óvodai nagycsoportokban

Őszi hagyományok hete
Lampionos felvonulás

Kézműves délután a szülőkkel
Óvodai szintű szervezés
Márton nap a szülőkkel az Ótemplomban, lampionos
felvonulás

Színházi előadás

Vándor színház előadásai minden óvodában
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A tél jeles napjai
Nálunk járt a Mikulás
Iskolások Mikulást váró
műsora
„Karácsony angyalai”

Óvodai szintű szervezés, csoportonként
Iskola tornatermében 4. évfolyamos tanulók műsora
Rajzpályázat minden óvoda részvételével az Ótemplomban
Kézműves délután az óvodában. Csoportonként szülőkkel

Adventi készülődés
Karácsonyvárás

Advent 2. hete nagycsoportosok szolgálata a templomban
Mézeskalács készítés

Karácsonyi ünnepség,
ajándékozás
Készülődés a farsangra

csoportonként
„ Süssünk- süssünk valamit” farsangi fánk készítése,
kóstolás csoportonként

Farsang

csoportonként
A tavasz jeles napjai

Március 15. megünneplése
Húsvéti szokások,
hagyományok
felelevenítése
Víz Világnapja
Kirándulás
Föld Napja, környezetbarát
közlekedés
Színházi előadás
Anyák napja
Óvodai ballagás
Évzáró
Gyermeknap
Név- és születésnapok
megünneplése.

Petőfi-Kossuth szobor felkeresése csoportonként
csoportonként
csoportonként
csoportonként
Természetjárás óvodai szintű szervezés
Vándor színház előadásai minden óvodában
csoportonként
óvodánként
csoportonként
Óvodai szintű szervezés
A csoport ünnepi dallal köszönti és teljesíti az ünnepelt
kívánságát (lehet dal, vers, mese) ajándékot készít részére. Az
ünnepelt megkínálja társait.
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Hónap

2021.

Feladat-esemény
- Alakuló értekezlet
- Nevelőtestületi értekezlet

Határidő, időpont

Felelős

2021. 08.26.

Gácsi Krisztina mkv.
Csernusné Samu Edit
intvez.h.

9.00

Augusztus
- Csoportszobák, öltözők, játékok előkészítése
a gyerekek fogadására.
Nyugodt, derűs óvodai élet feltételeinek a
megteremtése.

- Munkatársi értekezlet I.

2021. 09.01.
17.00
Zp. - 08.26.
17.00
D. - 08.30.
17.00

B. - 08.30
17.00

óvodapedagógusok
dajkák
Csernusné Samu Edit
intvez.h.
Zöldpázsit óvoda
óvodapedagógusok
(Gácsi K.)
Damjanich óvoda
óvodapedagógusok
(Fehérné I. Zs.)
Bacsó óvoda óvod
óvodapedagógusok
(Gordáné V. A. )

Óvodapedagógusok

Gácsi Krisztina
mk.v.
2021.08.31.

- 2020/21. Nevelési év

Galla Tibor

dokumentumainak lezárása, leadása.

-

Baleset és tűzvédelmi oktatás
megtartása

2021.08.30.
8.00
óvodapedagógusok

- Családlátogatás az új kiscsoportosoknál

anamnézis elkészítése
- Őszi dekoráció elkészítése:
csoportszoba, óvoda

08.23.-09.10.

2021. 08.31.

kiscsoportos
óvodapedagógusok

- Megérkeztek a kisfecskék
Ismerkedés az óvodával játékos „fecske”
délután.

D.- 2021.08.27.
17.00
B.- 2021.08.30.
15.00
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Zp.2021.08.31.17.00

Szeptember

-

Jelenléti ívek leadása

-

Ebédrendelés

08.31.

- Kiscsoportos, új gyerekek fogadása,

beszoktatása.

2021.
09.01.- 09.14.

B: Uhljárné B.G.
D: Völgyesiné Ő. Sz.
Z: Springel Mné.

kiscsoportos
óvodapedagógusok,
óvodapedagógusok

- 2021/22. Nevelési év

09.14.

dokumentumainak megnyitása

Gácsi K.- mkv
Óvodapedagógusok

(csoportnapló, fejlődési-felvételi
mulasztási napló)

-

Szilva nap városi rendezvényen való
részvétel

09.10
D.- 11. Szombat
13.00

Csernusné Samu Edit
intvez.h.
Óvodapedagógusok

Gácsi K.- mkv

- Munkaközösség megalakulása,
munkaterv elkészítése

09.15.

- BECS megalakulása, munkaterv
elkészítése

09.15.

Csernusné Samu Edit
intvez.h.

09.05.

Pedagógiai
Szakszolgálat
szakemberei

-

Iskolaérettségi szűrővizsgálat a
nagycsoportban

Óvodapedagógusok

- Gyümölcs-zöldség nap megszervezése,
beindítása
- Fejlesztésre szoruló gyerekek felmérése

Logopédiai, gyógytornaszűrés…….

09. 01 – 10.15

Fejlesztőpedagóguso
k:
Terhes Tiborné,
Balczó Sándorné,
Tóthné lázár Anita,
Uhljárné B. G.
Garainé-G. Sz. É.
Magonyné Göblyös
Tünde

Óvodapedagógusok
- Őszi projektek elkészítése, indítása
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09. 06.

-

nagycsoport
középsőcsoport
- kiscsoportban

09.13.
10.01.
Csernusné Samu Edit
intvez.h.

-

Szülői értekezlet I. (nagycsoport)
Beiskolázási tájékoztató

Zp. - 09.07.
17. 00

B. -

09.09.

17. 00

D. - 09. 16.

Óvodapedagógusok
Cseresznye,
Halacska,
Pillangó

17. 00

Óvodapedagógusok

-Szülői értekezlet I. (középsőcsoport)

Zp.- 09.08
17.00
B.- 09.27.

17.00

-

-

Óvodai szociális segítő látogatása a
csoportokban

Iskolai játszóház I. – Ősz játékos
ismerkedés a tanító nénikkel, iskolával

Zp.- B. szerda
8.00 - 10.00
D. – szerda
8.00
09.17.

Roszík Zsuzsanna
Szurominé B. É.

Egriné Tusjak Otília
isk.mk.vez.

Csernusné Samu Edit
intvez.h..
Óvodapedagógusok

-

Mobilitási hét - Autómentes világnap
Kerékpártúra

-

Iskolaérettséget megállapító
szakvélemények beszerzése
Egyéni elbeszélgetések (nagycsoport)

- Játékos ismerkedés az óvodában tanító

nénik látogatása a nagycsoportokban
-

Zp. -09.17

B. – 09.20-24.
Egriné Tusjak Otília
isk.mk.vez.

B.- 09.28.
10.000
Zp.: 09.23.

fogászati szűrés

09.30.
- Tehetséggondozás: gyerekek

kiválogatása a tehetségműhelyekbe
- Beiskolázási terv elkészítése

óvodapedagógus
Tehetséggondozó
óvodapedagógus
Csernusné Samu Edit
intvez.h.
Egriné Tusjak Otília
isk.mk.vez.

09.30.
Gerhát Katalin
Óvodapedagógusok

-

09.30

Magyar Népmese Napja
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Rajz pályázat (A mezei nyúl és a
sündisznócímű kiválasztott népmese alapján)
leadási határidő

- Tanévnyitó Istentisztelet Ó-Új
templomban
- Bacsó –Zöldpázsit óvoda
(Katica – Cseresznyecsoport
- Damjanich óvoda Méhecske csoport
szolgálata

-

09.30

Horváth Z. Olivér
Zahorecz Pál
lelkész
Óvodapedagógusok

17.00
09.26
10.30.

Csernusné Samu Edit
intvez.h.

09.30

Hulladékgyűjtés

7.00 -16.00
Plastolus udvar

Csernusné Samu Edit
intvez.h.
Mrena Tibor

09.21.
-

Tűzriadó óvodákban

-

Napsugár Bábszínház Békéscsaba
A bagoly, aki félt a sötétben c.
előadás megtekintése.

B. - 10.25.
10.00

09.30.
-

Óvodai dokumentumok ellenőrzése.

-

Őszi kirándulások:

Zp. - Kerékpár túra a Mobilitási hét keretében

Óvodapedagógusok

Csernusné Samu Edit
intvez.h.

Óvodapedagógusok

időjárás
függvényében

B. - Arborétum, Szarvasmarha telep látogatása,
Körösparti séta
D. - Vonatozás – Csabacsűdre

-

B: Uhljárné B.G.
D: Völgyesiné Ő. Sz.
Z: Springel Mné.

szemészeti szűrővizsgálat 4 évet
betöltött gyerekek
fogászati szűrővizsgálat

09.30.

Október

-

Jelenléti ívek leadása

-

Ebédrendelés

-

Egyéni fejlesztések indítása

-

Tehetség foglalkozások indítása
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10.01.

Fejlesztőpedagóguso
k
T. műhely vezetői

Óvodapedagógusok

-

Zenei Világnap óvodánként

-

Statisztika elkészítése

-

Állatok Világnapja
Kutyamenhely számára gyűjtése
Zöldpázsit óvodások látogatása a papagáj
telepen

-

SZMK alakuló értekezlet megtartása

10.04.

10.04.
16.30

Óvodapedagógusok

Csernusné Samu Edit
intvez.h.
Gácsi K.risztins
mkv.

Dr. Gordáné V. A.

-

-

B. – 10.07

Munkatársi értekezlet II.

- Népmese rajzpályázat díjazása,
kiállítás megtekintése

10.08

- Nagycsoportosok látogatása az
iskolában

Zp. – 10.05.
10.00
D.- 10.12.
10.00

Játékos ismerkedés az óvodában
tanító nénik látogatása a
nagycsoportokban

Gerhát Katalin
Csernusné Samu Edit
intvez. h.
Egriné Tusjak Otília
isk.mk.vez
Óvodapedagógusok

Zp. – 10.2-13.

Óvodapedagógusok

-

Egyéni elbeszélgetések (nagycsoport)
iskolaérettség

B. – 10.11.
9.00
Zp.- 10.00

-

Utazó színház – Száraz N. T.
Piroska és a farkas

10.12.-13.
8.00- 11.00

- Nyílt nap az iskolában
Óvónénik látogatása az első osztályokban

-

Őszi hagyományok hete – családi
nap
Tengeri és barátai - Kézműves
délután a szülőkkel
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B. – 10.14.
17.00

Egriné Tusjak Otília
isk.mk.vez
Csernusné Samu Edit
intvez. h.
Óvodapedagógusok

D.- 10.14.
17.00

-Szülői értekezlet I.
(kis-középsőcsoport)

B. – 10.18.
17.00
Zp. – 10.19.
17.00

- Szülői értekezlet I. (kiscsoport)

-

Gyermekek megfigyelését, állapotát
szolgáló felmérések készítése.

-

Belső szakmai műhely:
Tóth Ágnes – Labdajátékok

-

Nevelés nélküli munkanap I.

folyamatosan

Zp.- 10.21.

Gácsi Krisztina
mk.v.
Csernusné Samu Edit
intvez.h.

10.22.

Óvodapedagógusok

10.15.

B: Uhljárné B.G.
D: Völgyesiné Ő. Sz.
Z: Springel Mné.

Közösségépítő kirándulás az Arborétumba
Horvát Z. Olivér, Horváth Anikó lelkészekkel

Nemzeti ünnep: emlékmű megkoszorúzása

- Őszi iskolai szünetre létszám felmérés
- őszi szünet: 10.22. – 11. 01.

10.31.

- Jelenléti ívek leadása
- Ebédrendelés

November

- Játékos ismerkedés az óvodában tanító

nénik látogatása a nagycsoportokban

B.- 11.09
Zp.- 11.16.

Egriné Tusjak Otília
isk.mk.vez

D.- 11.23.

D. – 11.09.
17.00

-

Munkatársi értekezlet II.

-

Márton nap lampionos felvonulás

11.14.
18.00

-

Őszi hagyományok hete – családi
nap Lámpás készítés
Kézműves délután a szülőkkel

Zp. – 11.09
16.30
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D. – 11.25.
17.00

Fehérné I. Zs.

Óvodapedagógusok

Zp. – 11.23.
17.00

-

Munkatársi értekezlet II.

-

Őszi projektek lezárása

-

Téli dekoráció elkészítése

-

DIFER mérések elvégzésének
ellenőrzése

- Jelenléti ívek leadása
- Ebédrendelés

December

11.30.

Téli projektek indítása

-

11.31

12.01

Gácsi Krisztina

B. – D.
Dr. Gordáné V. A.
Zp. – Gácsi K.
B: Uhljárné B.G.
D: Völgyesiné Ő. Sz.
Z: Springel Mné

Óvodapedagógusok
Lázár Zsolt esperes

„Angyali reggelek” indulása az Ótemplomban

-

„ Karácsony angyalai „
rajzpályázat Ó- templom hirdetésében

-

Mikulás jár az óvodásoknál

12.06.

Óvodapedagógusok

-

iskolások Mikulás napi műsora a
kicsiknek
(iskola tornatermében)

12.07
10.00

Egriné Tusjak Otília
isk.mk.vez
Csernusné Samu Edit
intvez. h.

-

Belső szakmai műhely:
Hartay – Debreczeni Á. –rajzolás,
festés, mintázás és kézimunka

12.03.

Gácsi Krisztina

-

CSIT Adventi gyertyagyújtás, óvodások
templomi szolgálata

mk. V.

B.- Zp.- 12.05

Csernusné Samu Edit
intvez. h.
Horváth Z. O.
lelkész
Csernusné Samu Edit
intvez. h.

- Áthelyezett munkanap 12.11 szombat
(12.24. ledolgozása)

12.11

Nevelés nélküli munkanap II. Dúró
Zsuzsa előadása – Tehetséggondozás
mindenkinek.
Óvodapedagógusok

-

B.- 12.13 hete

Adventi kézműves délután:
Karácsonyi családi nap

- Szent Karácsony ünnepe óvodában
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12.15. hete

2022

- Téli iskolai szünetre létszám felmérés
- téli szüneti munkaend elkészítése
- Téli szünet: 12.21.- 2022.01.03.

12.17.

- Jelenléti ívek leadása
- Ebédrendelés

12.20.

Felvételi - mulasztási naplók ellenőrzése

2022. 01.06.

Óvodatitkár: Fabóné
K. E.

01.17. hétfő

Óvodapedagógusok

Január
- Féléves beszámolók leadása
- Óvodai csoportnapló: I. nevelési félév
értékelése,
- II. nevelési félév feladatainak tervezése

B: Uhljárné B.G.
D: Völgyesiné Ő. Sz.
Z: Springel Mné

-

Ügyeletet igénylő gyermekek felmérése

01.10.

-

Féléves nevelőtestületi értekezlet
Nevelés nélküli munkanap III.

01.17.

Csernusné Samu Edit
intvez. h

17. 00 isk.ebédlő
nagycsoport

-

Szülői értekezlet II.

Zp.- 01.18
17.00
01.19.
17.00
D. –01.19.
17.00
01.20.
17.00

Óvodapedagógusok
Középső –kiscsoport
Óvodapedagógusok
Középső –kiscsoport
Óvodapedagógusok
középső-nagycsoport
Óvodapedagógusok

nagycsoport
B. – 01.24.
170

01.25.
17.00
Zp. – 01.19-21.
-

Szülői egyéni elbeszélgetések a
gyermekek fejlődéséről

01.24-27.

Óvodapedagógusok

Középső –kiscsoport
Óvodapedagógusok

nagycsoport
ÓvodapedagógusokKözépsőcsoport
Óvodapedagógusok

01.31-02.03.
Kiscsoport
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Óvodapedagógusok

B. – 01.10-14.

Nagycsoport
Óvodapedagógusok

01.17-28.
D. – 01.10.- 31.

Középsőcsoport
Óvodapedagógusok
középső-nagycsoport
Óvodapedagógusok
Középső –kiscsoport
Óvodapedagógusok
Gácsi Krisztina
mk. V.

-

-

Február

Belső szakmai műhely:
Csernusné Samu Edit –
ritmusfejlesztés, ének, zene, énekes
játék, gyermektánc
Óvodanyitogató plakát elkészítése
Óvodai játszóházak megbeszélése

-

Féléves beszámoló elkészítése a
fenntartónak

-

Jelenléti ívek leadása
Ebédrendelés

D. – 01.25.

Csernusné Samu Edit
intvez. h.

01.31.
B: Uhljárné B.G.
D: Völgyesiné Ő. Sz.
Z: Springel Mné

-

II. nevelési félévre feladatok tervezése
Óvodai dokumentumok ellenőrzése.

02. 05.

-

„Itt a farsang áll a bál” óvodai farsang
Csoportos farsang megrendezése

B: - 02.10.

Csernusné Samu Edit
intvez. H
Óvodapedagógusok

D. – 02.15.
Zp. – 02.16.

-

Iskolai játszóház II.
Farsang - játékos ismerkedés a tanító
nénikkel, iskolával

-

Óvodai nyári zárás időpontjának kiírása

02.12.
iskola
16.00

Egriné Tusjak Otília
isk.mk.vez
Csernusné Samu Edit
intvez. h.

Csernusné Samu Edit
intvez. h.

02.15.

Csernusné Samu Edit
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intvez. h
-

I. Óvodai játszóházi programok
indulása:
Farsang - Óvodanyitogató játszóház
leendő óvodásoknak.

B. – D.-02.19.
Szombat
9.00-11.00

Óvodapedagógusok

Zp. – 02.26
Szombat
9.00-11.00

Március

-

Téli projekt lezárása

-

Jelenléti ívek leadása
Ebédrendelés

-

Tavaszi projektek indítása

-

Tavaszi dekoráció elkészítése

-

Iskolai játszóház III. – Kuckózás
játékos ismerkedés a tanító nénikkel,
iskolával

-

Udvari játékok előkészítése,
ellenőrzése, javítása

-

Nemzeti ünnep megünneplése
Kossuth-Petőfi szobor felkeresése

-

Víz Világnapja: Séta a Köröshöz –
Kacsa tóhoz

02.28.

B: Uhljárné B.G.
D: Völgyesiné Ő. Sz.
Z: Springel Mné

03.01.

Óvodapedagógusok

Dekorácoó felelős
03.04.
iskola
16.00

Egriné Tusjak Otília
isk.mk.vez
Csernusné Samu Edit
intvez. h

Zámbori Zoltán

-

Belső szakmai műhely:
Völgyesiné Őze Szilvia– Verselés,
mesélés – külső világ tevékeny
megismerése

Folyamatosan

03.14

Óvodapedagógusok

03.22

D. -03.21.

-

Nyílt órák az iskolában leendő elsős
szülőknek

03.21.-25.

-

Munkanap áthelyezés (03. 14 )
Nevelés nélküli munkanap IV.
Szilágyi Barnabás: e-napló újításai

03.26.

Jelenléti ívek leadása
Ebédrendelés

03.30

Gácsi Krisztina
mk. V.

Egriné Tusjak Otília
isk.mk.vez
Csernusné Samu Edit
intvez. h.
Gácsi Krisztina
mk. V.

Április

-

B: Uhljárné B.G.
D: Völgyesiné Ő. Sz.
Z: Springel Mné

Kiscsoport
Óvodapedagógusok
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B. – 04. 04 – 08.
-

-

-

Egyéni elbeszélgetések a szülőkkel a
gyermek fejlettségével kapcsolatban

IV. Iskolai játszóház – idegen nyelvi
játékos ismerkedés a tanító nénikkel,
iskolával

II. Óvodai játszóházi programok
indulása:
Tavaszvárás - Óvodanyitogató játszóház
leendő óvodásoknak.

D. -04.25-05.13.

04.08.
iskola
16.00
B. – D.-04.08.
péntek
16.30

középső-nagycsoport
Óvodapedagógusok
Középső –kiscsoport
Óvodapedagógusok
Egriné Tusjak Otília
isk.mk.vez
Csernusné Samu Edit
intvez. h.
Csernusné Samu Edit
intvez. h
Óvodapedagógusok

Zp. – 03.09
Szombat
9.00-11.00
Óvodapedagógusok

-

Költészet napja – emlék nap

04.11.

Óvodapedagógusok
Csernusné Samu Edit
intvez. h

Látogatás a városi - iskolai könyvtárba

-

Iskolai tavasz szünet létszám
felmérése
tavaszi szünetre munkarend
elkészítése
Tavaszi szünet: 2022. 04.15. – 04.25.

04.10
Óvodapedagógusok

kiscsoport
Óvodapedagógusok
Nagycsoport
04.22.

-

Föld napja: kirándulások a
természetben

-

Szülői értekezlet

Zp. -04.26
17.00
B. – 04.25
04.26
17.00

Középső-kiscsoport
Óvodapedagógusok
Középső-nagycsoport
Kis-középsőcsoport
Óvodapedagógusok
Óvodapedagógusok

D. – 04.25.
04.26
17.00
-

-

Tavaszi készülődés - kis kerti munkák,
gyermekmunkák az udvaron

folyamatosan
04. közepe

Óvodai beíratás
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Csernusné Samu Edit
intvez. h

Fabóné K. E.
Óvodatitkár

04.

-

Nyílit nap a csoportokban

-

Belső tehetségműhelyek nyíltnapjai a
szülők számára

-

Jelenléti ívek leadása
Ebédrendelés

-

Ovi Olimpia

-

Anyák napja
a gyerekek felkészítése a köszöntésre
Bacsó-Damjanich óvoda
Óvodai műsor a Zöldpázsit óvodában

04.10.

Óvodapedagógusok

Tehetségműhely
vezetők

04.30

Május

B: Uhljárné B.G.
D: Völgyesiné Ő. Sz.
Z: Springel Mné

Óvodapedagógusok

05.04.

- Madarak – fák napja
Természetjárás 3 óvoda közös programja

05.10

- Belső szakmai műhely:
Czifráné Petrovszki Anita– Külső világ
tevékeny megismerése

B. – 05.10

mk. V.

Virágos vasárnap városi rendezvény
minden óvoda képviselői

05.15.

Leendő kiscsoportos óvodásoknak
levél elküldése óvodai felvételről

05.22.

-

Tavaszi projekt lezárása
Kirándulások szervezése

05.30

-

Nagycsoportosok búcsúja a kisközépsőcsoportosoktól

05.25.

-

Évzáró ünnepség,

-

-

Gácsi Krisztina

Zp. – 05.26.

Csernusné Samu Edit
intvez. h

Óvodapedagógusok

Kis-középsőcsoport
Óvodapedagógusok

16.00-16.30
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B. – 05.25.
17.00
05.26.
17.00

Kiscsoport
Középsőcsoport
Óvodapedagógusok

D. – 05.26.
17.00

Kis-középsőcsoport
Óvodapedagógusok

Csernusné Samu Edit
intvez. h
Nagycsoportosok búcsúja az óvodától

-

Zp. – 05. 27.
15.30
B. – 05.27.
16.15
D. – 05.27.
17.00

Óvodapedagógusok

05.30

Jelenléti ívek leadása
Ebédrendelés

-

Óvodai nyári élet megszervezése

-

Szabadságolási terv készítése

Óvodapedagógusok
Csernusné Samu Edit
intvez. h

Pedagógus nap

-

Június

B: Uhljárné B.G.
D: Völgyesiné Ő. Sz.
Z: Springel Mné

-

-

Nyári táborok indítása
Óvodai kirándulások szervezése
Beszámolók elkészítése

-

Szülői értekezlet a leendő kiscsoportos
szülőknek

-

Évzáró nevelőtestületi értekezlet

-

Karbantartási munkák

-

Nyári nagytakarítás

-

Év végi értékelés, beszámoló leadása a
fenntartónak
-

Óvodapedagógusok

06.18. – 21.

Csernusné Samu Edit
intvez. H

06.24.
8.00
folyamatosan
az óvodák zárásának
megfelelően

Zámori Zoltán
Dajkák
Csernusné Samu Edit

Csernusné Samu Edit
intvez. h

A következő nevelési év munkatervének
tervezése

-

Jelenléti ívek leadása

-

Ebédrendelés

06.30
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B: Uhljárné B.G.
D: Völgyesiné Ő. Sz.
Z: Springel Mné

Versenyeken való részvétel:

óvoda

név

időpont

Zöldpázsit

Szebedinszky Nelli

2021. 09.16

Vasút rajzpályázat

Zöldpázsit

Szebedinszky Nelli

2021. 09.15

Sakkjátszótér
rajzpályázat

Zöldpázsit

felkészítés alatt
nagycsoport

2021. 09.30

Bacsó
Damjanich
Zöldpázsit

felkészítés alatt
nagycsoport

2021. 09.30

Bacsó
Damjanich
Zöldpázsit

felkészítés alatt
középső-nagycsoport

2021. 12.14

Bacsó
Damjanich
Zöldpázsit

felkészítés alatt
nagycsoport

szervezés alatt

Bacsó
Damjanich
Zöldpázsit

felkészítés alatt
középső-nagycsoport

szervezés alatt

Mesemondó verseny
Soltvadkert

Bacsó
Damjanich
Zöldpázsit

felkészítés alatt
középső-nagycsoport

szervezés alatt

Országos Evangélikus
rajzpályázat

-

verseny

„A világ a szívedben” c.
rajzpályázat Kínai
testvérváros
Magyar népmese napja
rajzpályázat

„Karácsony angyalai”
rajzpályázat

Közlekedési rajzpályázat

Időpont

Téma

Felelős

2021. október 12. hetén

- Óvónők látogatása az iskolai
I. osztályokba

Csernusné Samu Edit
intv.h
Egriné Tusjak Otília
mkv.
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-

- a leendő I. osztályos tanítók
2021.
szeptember 28. – november 23. látogatása a nagycsoportokban
2 alkalommal

-

Labdajátékok

-

Rajzolás, festés, mintázás
és kézimunka



Tóth Ágnes
2021. 10.21.



Hartay-debreczeni Ágnes
2021.12.03.



Csernusné Samu Edit
2022. 01.15

-

Ritmusfejlesztés az ének
zene, énekes játék,
gyermektánc foglalkozáson



Völgyesiné Őze Szilvia
2022.03.21

-

Mese, vers

-

Külsővilág tevékeny
megismerése

Czifráné Petrovszki Anita
2021. 05.10.

-

Külsővilág tevékeny
megismerése
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Tanítók
Csoportóvónők

Gácsi K. mkv.

Név
Dr Gordáné Vagács Angéla

Veszterné Tóth M. Gyöngyi

Kondacs Berta

Feladatkör
- „Jó gyakorlatok” átadása – zenei képességek fejlesztése
- munkaközösségi kapcsolattartó
- Csengő-bongó tehetség műhely vezető
- fényképek készítése
- honlap készítése, szerkesztése,
- e-mail kapcsolattartó
- elektronikus napló vezetésének segítése a Bacsó óvodában
- Gyermekek egyéni fejlesztése DIFER mérés
- intézmény dekorálása
- csoport zárt facebook csoportjának szerkesztője
-

önértékelési csoport tagja
újságok, foglalkoztató füzetek, kiadványok árusítása,
népszerűsítése a gyermekek, szülők körében
Gyermekek egyéni fejlesztése, DIFER mérés

Uhljárné Bárány Gabrielle

- jelenléti ívek, ebédrendelés leadása
- Gyermekvédelmi felelős
- gyerekek fejlesztése
- csoport zárt facebook csoportjának szerkesztője

Hartay - Debreczeni Ágnes

- „Jó gyakorlatok” átadása- kézműves tevékenységek
- intézmény dekorálása
- Gyermekek egyéni fejlesztése DIFER mérés
- beóvodázási program, játszóházak szervezése
- iskolaérettség feladatok elkészítése
- ünnepélyek műsorok szervezése

Czifráné Petrovszki Anita

- önértékelési csoport tagja
- „Zöld” óvoda cím pályázat írója
- Gyermekek egyéni fejlesztése, DIFER mérés
- beóvodázási program, játszó házak szervezése
- iskolaérettség feladatok elkészítése
- ünnepélyek műsorok szervezése
- óvodai elsősegélynyújtó

Mikóné Zana Berta

- óvodanyitogató programok szervezése
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- Új templomi kapcsolattartó
- lelki gondozó
- hittan foglalkozások támogatója a Zöldpázsit óvoda kiscsoportjában
- óvodai elsősegélynyújtó
- csoport zárt facebook csoportjának szerkesztője
- újságok, foglalkoztató füzetek, kiadványok árusítása,
népszerűsítése a gyermekek, szülők körében
Fehérné Ihnátyik Zsuzsanna

Dorogi Margit

- munkaközösségi kapcsolattartó
- elektronikus napló vezetésének segítése a Damjanich óvodában
- Sakkjátszótér program óvodai felelőse – hospitálás
- képek, videófelvételek készítése készítése
- honlap készítése, szerkesztése,
- e-mail kapcsolattartó
- csoport zárt facebook csoportjának szerkesztője
- újságok, foglalkoztató füzetek, kiadványok árusítása,
népszerűsítése a gyermekek, szülők körében
- Óvodai dekorációs felelős, ünnepek, ünnepélyek szervezése
- Gyermekek egyéni fejlesztése, DIFER mérés
- iskolaérettség feladatok elkészítése
- ünnepélyek műsorok szervezése
- beóvodázási program, játszó házak szervezése
- újságok, foglalkoztató füzetek, kiadványok árusítása, népszerűsítése
a gyermekek, szülők körében

Völgyesiné Őze Szilvia

- Gyermekek egyéni fejlesztése, DIFER mérés
- munkaidő nyilvántartás, ebéd rendelés leadása
- iskolaérettség feladatok elkészítése
- beóvodázási program, játszó házak szervezése
- ünnepélyek műsorok szervezése
- csoport zárt facebook csoportjának szerkesztője

Gácsi Krisztina

- önértékelési csoport tagja
- munkaközösség vezető
- „Zöld” óvoda cím pályázat írója
- Sakkjátszótér program bevezetője – hospitálás
- elektronikus napló vezetésének koordinátora
- ünnepélyek műsorok szervezése
- beóvodázási program, játszó házak szervezése
- e-mail kapcsolattartó
- Gyermekek egyéni fejlesztése, DIFER mérése
- csoport zárt facebook csoportjának szerkesztője
- gyakornok mentorálása
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Tóth Ágnes

Sringel Mihályné

Dr. Budai Viktória

Balázs Bernedett

- önértékelési csoport tagja
- labdajátékok óvodai bevezetője – tehetségműhely vezető
- Gyermekek egyéni fejlesztése DIFER mérés
- csoport zárt facebook csoportjának szerkesztője
- fényképek készítése
- dekoráció készítése
- e-mail kapcsolattartó
- Gyermekek egyéni fejlesztése DIFER mérés
- sportos mozgásos feladatok felelőse
- mozgásos zenés torna tehetségműhely vezetője
- jelenléti ívek, ebédrendelés leadása
- óvodai elsősegélynyújtó
- csoport zárt facebook csoportjának szerkesztője
- fényképek készítése
- dekorációkészítés
-

Angol tehetségműhely vezetője
A csoport zárt facebook csoportjának szerkesztője
fényképek készítése
dekorációkészítés

-

újságok, foglalkoztató füzetek, kiadványok árusítása,
népszerűsítése a gyermekek, szülők körében
csoport zárt facebook csoportjának szerkesztője
fényképek készítése
dekorációkészítés

-

Gazsóné Oláh Andrea

- fényképek készítése
- A csoport zárt facebook csoportjának szerkesztője
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Célja: A Helyi Nevelési Programban a fő feladatokban megfogalmazott feladatok feldolgozása,
a pontos információáramlás biztosítása.
Szülői értekezletek
Egy intézményen belül a csoportok összehangolják a szülői értekezletek időpontját.
Szülői értekezletek szervezésére óvodai és csoport szinten kerül sor évente minimum három,
illetve rendkívüli vagy egyéb alkalommal. A csoportok szülői értekezletein mindkét
óvodapedagógus és a csoportban nevelést segítő munkatársak (pedagógiai asszisztens, dajka)
részt vesznek. A csoportok szülői értekezleteiről készített feljegyzéseket, valamint a szülők
aláírását is tartalmazó jelenléti ívet a csoportnaplók tartalmazzák.
A Szülői Közösség (SZMK) tagjainak megválasztására a nevelési év első szülői értekezletén
kerül sor.

Fórum
Nevelőtestületi
értekezlet

Téma

Felelős

- Tűz és balesetvédelmi oktatás

Csernusné

Hely
iskola
ebédlője

Idő
2021.
08.30.
(8.00)

- Az év elindításának feladatai,
munkarend, szervezési feladatok
programok, megbeszélése felelősök
megválasztása, személyre szabott
feladatok kiosztása.

iskola
ebédlője

09.01.
17.00

iskolai ebédlő

2022.
01.17.

- Az éves munkaterv megtárgyalása,
elfogadása
- I. nevelési év erősségei és fejlesztendő
területeinek megbeszélése.
- I. nevelési félév értékelése:
Munkatervhez kapcsolódó további feladatok

(8.00)

- A 2021/22. nevelési év értékelése

iskolai ebédlő

a beszámolók, látogatások alapján.
- Következő nevelési év feladatainak
meghatározása, megtervezésének
előkészítése
Csoport
szülői
értekezlet

-Az év kiemelten fontos nevelési
területeinek megismertetése.
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2021.
06.24.
8. 00.

Csernusné
Óvónők

Zöldpázsit

09. 08.
17. 00.

1.

-A hitéletre nevelés keretén belül az
intézmény keresztény szellemiségének
megéreztetése.
- Egészséges életmódra nevelés,
mozgáslehetőségek, a mindennapos
mozgás jelentősége.
- Iskolára való alkalmasság feltételei,
tankötelezettség, szülő-gyermek
kapcsolata. Beiskolázási tájékoztató-szülői
kérelmek beadási módjának ismertetése,
szűrővizsgálatok
- Aktuális feladatok: (Leendő I. osztályos
tanítók bemutatása, Mikulás, Advent,
Karácsony)
- Betegségek megelőzése, járványhelyzet
előírásainak pontos betartása, helyes
napirend kialakítása otthon is.
- A mese jelentősége a gyermeki
fejlődésben
- Minőségi időtöltés: szülő-gyermek
kapcsolata, közös játékok, kirándulások a
családban.
- Mit egyen a gyermek? egészséges
életmód, étkezési szokások.
- ünnepek megbeszélése
- környezetvédelem, tudatos közlekedés,
hulladékgyűjtés
- hagyományaink
- Beszoktatás tapasztalatai
- Nyomon követés, konzultáció az 1.
osztályos tanítókkal

2.

- Aktualitások: farsang, húsvét
- I. nevelési év értékelése
- Keresztény nevelés eszközei az
óvodában.
- Az óvodások viselkedéskultúrájának
alakítása, pozitívumok erősítése a
családdal együtt, kereszténynevelés.
- A csoport fejlettsége. A gyermek
fejlődésének nyomon követése, egyéni
elbeszélgetések időpontok egyeztetése.
Aktualitások: nyílt napok, játszóházak,
óvodai-iskolai beíratás,
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Damjanich

09.09.
(17.00)

Bacsó óvoda
csoportjai

09.17.
(17.00)

Zöldpázsit
09.29.
Bacsó óvoda

(17.00)

10.19.
17.00

Damjanich
10.15
17.00

Csernusné
Óvónők

Zöldpázsit

2021.
01.19.

Damjanich
Bacsó
óvoda
csoportjai

(16.30

01.26.27
(17.00)

02.28.
(17.00)

- Ünnepek: Anyák napja, ballagás,
tanévzáró, gyermeknap
- Kirándulások szervezése
- Biztonságos nyári élet: nyári táborok
szervezése
- Iskolaérettséggel kapcsolatos
képességek fejlettsége a nagycsoportban,
- tanító nénik meghívása, tájékoztatás az
iskolaérettséggel kapcsolatban
iskolaérettség kritériumai, iskolai életre
való felkészítés
- Tájékoztató a nyári nyitva tartásról.
Szülői értekezlet
igazgató,
iskola
leendő elsősök
Csernusné, ebédlője
szüleinek
- Iskolás lesz a gyermekem. Tájékoztatás a

02.15

tanköteles korú gyermekek szülei
számára.
- Mikor menjen a gyerek iskolába?
Szülői értekezlet
a leendő
kiscsoportos
- Óvodás lesz a gyermekem tájékoztató
szülőknek
szülői értekezlet:

Csernusné Bacsó
óvodapeda
gógus
Zöldpázsit

Munkatársi
értekezlet

- Felelősök választása
- Munkaterv megbeszélése, elfogadása
- Óvodai rendezvényekbe való aktív
bekapcsolódás
- A családdal való kapcsolatunk erősítése,
együttnevelés elősegítése.
- nevelési év értékelése

17.00

Damjanich

-

Csernusné
Gácsi K.
SZMK
tagok

A telephely feladatainak megbeszélése, Csernusné
egyéni
tennivalók,
megbízások
elosztása. heti-napirend összeállítása.
az
éves
óvodai
programok
megbeszélése, időpontok kiválasztása,
feladatok elosztása.
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06.23
17.00

- Elektronikus napló 2020/21 nevelési Gácsi K.
évének zárása. A 2021/22 nevelési év
elektronikus
csoportnaplójának
megszerkesztése.
-

17.00

06.22.

- Óvodai élet bemutatása, szokások,
szabályok ismertetése.
- Házirend
SZMK –
értekezlet

06.21.

Iskola

2020.
09. 28.
(16.00)

Iskola
ebédlője

2021
08.26.
9.00

óvodai
B.:08.3
helyszíneken 0.
13.00

10.07.
17.00

2022.03
.24.

-

-

Szülőértekezletek
témáinak
egyeztetése.
Aktuális nevelési, szervezési feladatok
megbeszélése, információcsere.
Aktualitások teendői-felelősök (ovi
olimpia megszervezése)
Családi kézműves du., feladatai
Beóvodázási programok, feladatok.
Óvodai ballagás, évzáró előkészítése
Nyári élet megszervezése, nyári tábor
előkészítése.
Az év során tervezett feladatok
megvalósulása,
egyéni
feladatok
teljesítése.
Csoportszervezés.

negyedévente, szükségszerűen, a kiírásnak
megfelelően

17.00

05.19.
17.00

D.:08.3
0.
17.00

11.09.
17.00

2022.04
.04.
17.00

Zp.:08.
25.
17.00

11.23.
17.00

2022.04
.19.
17.00



Az ellenőrzés és értékelés alapelvei az alábbiak:

- Az értékelés területei lefedik a működés valamennyi területét
- Kiemelt hangsúlyt helyezünk a szabályozó dokumentumainkban foglaltak betartására
- Az ellenőrzés formai (megfelelőségi) és tartalmi (minősítő értékelési) feladatai az
intézményvezető döntése szerinti megosztásra kerülnek
- A szakmai munka értékelésének alapjai az intézményi gyakorlat szerinti
önértékelési/teljesítményértékelési rendszer, a külső szakmai ellenőrzés és értékelés valamint
a Pedagógus életpálya modellhez kapcsolódó nyilvános szempontok
- Óvodáink minden csoportjában az ellenőrzés folyamatos a nevelési év folyamán, mely előre
jelzett napokon történik. Az óvodavezető, de esetenként bevonja a munkaközösség vezetőjét
is.


Az ellenőrzés szempontjai:

1. Célja:





Az intézmény egészére vonatkozóan a pedagógiai munka segítése, fejlesztése, hatékony
működésének elősegítése.
Megfelelő mennyiségű és minőségű információ gyűjtése, elemzése, a tényleges állapot
összehasonlítása a pedagógiai célokkal (a nevelési program cél-feladatrendszerével).
Az eredmények megerősítése
A hatékony módszerek elterjesztése
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Az esetleges hiányok feltárása, hibák javítása
A megvalósulás értékelése, ténymegállapítás
Visszajelzés a pedagógiai munka színvonaláról, a vezető tervező munkájának segítése.
Az intézményi működés és feladatellátás a hatályos jogszabályoknak, rendeleteknek,
valamint a nevelési programnak megfelelő legyen.

2. Feladata:





A nevelési elvek egységének erősítése és azok megvalósításának színesebbé tétele. A
módszertani szabadságot tiszteletben tartva fejlessze a nevelőtestület szakmai
tevékenységét, a nevelés eredményességét, biztosítva a zavartalan működést.
Az óvodában folyó pedagógiai tevékenység színvonalának, hatékonyságának mérése,
növelésének segítése.
Szolgálja az óvónők szakmai, személyi fejlődését, amely a bizalom és az őszinteség
légkörében lehet csak eredményes.

2. Az ellenőrzés típusai:




alkalomszerű
betekintő
átfogó, tematikus

4. Az ellenőrzés módja:



spontán ellenőrzés a nap bármely szakaszában
előre tervezett és bejelentett látogatások

5. Vezetői látogatások kiemelt területei:
 szakmai önértékelés,
 gyakornok 2 hetente 1 kidolgozott tervvázlat. Pedagógusoknak, látogatások alkalmával,
1 kidolgozott foglalkozási terv. Bemutató esetén kötelező. A kidolgozott tervek az éves
beszámolókhoz csatolandók!
 tervezés pontossága-mind formai mind tartalmi szempontból
 gyermekekről vezetett dokumentáció szakmaisága.
 projekt témaválasztás ötletesség, kreativitás -olyan gyermekeket érdeklő és
kíváncsiságot ébresztő témaválasztás, mely lehetőséget ad a gyermek érdeklődésének,
kíváncsiságának kielégítésére és inspirálja a szülőket a közös gondolkodásra.
 szülők bevonása-munkahely, speciális tudás, gyűjtőmunka-tervező munka.
6. A szakmai ellenőrzés köre kiterjed:
o Óvodapedagógusok:





írásbeli, adminisztratív munka naprakészségére, formai, tartalmi szabályosságára
helyettesítésekre
csoportban kialakított szokásokra
egyéni fejlesztésekre azok adminisztrációjára, határidejének betartására
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nevelő-oktató munkára
a gyermekek személyiségének differenciált fejlesztésére
gyermekközpontúságra, rugalmas napirend betartására
játéktevékenységek biztosítására
óvodapedagógus tervezőmunkájára, mindennapi felkészültségére
szülőkkel való kapcsolattartás
ünnepek, rendezvények lebonyolítására
kirándulásokra
tehetséggondozásra
kollégákkal, szülőkkel, gyerekekkel kialakított kapcsolatra
o Dajkák:









gyermekekkel való bánásmódra
gondozási feladatokra
higiéniai szabályok betartására, tisztaságra, rendre az egész épületen belül
csoportban végzett munka színvonalára
munkamegosztásra, rendre
A HACCP szabályainak alkalmazására, betartására, a rendelkezésre álló konyhai edények
rendeltetésszerű használatára.
kollégákkal, szülőkkel, gyerekekkel kialakított kapcsolatra, stílusára, kommunikációjára.
o Udvaros, karbantartó:






az udvar és az óvoda környékének tisztaságára
az épületen belüli folyamatos hibaelhárításra, karbantartásra
az udvari játékok minőségének folyamatos ellenőrzésére
segítőkészségre
Külső szakmai ellenőrzés
Közvetlenül érintettek köre
Önértékelés a tanfelügyeleti ellenőrzést
megelőzően

önértékelési csoport

Önértékelés az intézmény éves önértékelése
szerint

pedagógusok

Veszterné Tóth Maczonka Gyöngyi

minősítés

o A pedagógusok felelőssége abban áll, hogy a nevelési, tevékenység és
foglalkozáslátogatás, és az azt követő interjú, valamint a dokumentumellenőrzés során úgy
a belső, mint a külső ellenőrzésnél felkészültségüket, pedagógiai kompetenciájukat,
hivatásszeretetüket bizonyítsák, hiszen az egész intézményről alkotott kép az egyes
pedagógusok és a vezetés összteljesítményét mutatja.
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o Mind a belső, mind pedig a külső szakmai ellenőrzések során annak feltárása folyik, milyen
módon és mértékben jelennek meg a pedagógus munkájában az alábbi szakmai tartalmak:
- Az általános pedagógiai szempontoknak való megfelelés,
- Az Óvodai nevelés országos alapprogram nevelési céljainak való megfelelés,
- Az intézmény pedagógiai programjának való megfelelés.
o Az intézmény pedagógiai programjának, az intézmény belső elvárás rendszernek való
megfelelés.
o Általános pedagógiai szempontoknak való megfelelés: mesterségbeli tudás a
pedagógus kompetenciák mentén. A pedagógus kompetenciáknak való megfelelés, mind
a tervezésben, mind a gyakorlatban.
8 pedagóguskompetencia a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet szerint, melyet a
pedagógusok közvetlen támogatása céljából az alábbiakban felelevenítek:

1. Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás
2. Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó
önreflexiók
3. A tanulás támogatása
4. A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos
helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel
küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez,
oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség
5. A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság
a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, osztályfőnöki
tevékenység
6. Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése,
elemzése
7. Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás
8. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért
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A rendszeres napi kapcsolaton kívül részt veszek a csoportok ünnepségein, egyéb óvodai
rendezvényeken, szülői értekezleten, nyílt napokon, játszóházakon stb.. Ezek az alkalmak
betekintést nyújtanak számomra a csoportok életébe, és jelzések is egyben a pedagógusok
munkájáról.
Tanügyi munka:

Terület

Hely

Személy

Idő, gyakoriság

A 2021/22.-es nevelési
év dokumentumainak
megnyitása

Bacsó óvoda
Damjanich óvoda
Zöldpázsiti óvoda
minden csoportjában

óvodapedagógusok

- 2021. 09. 15.
- legalább évente
négyszer minden
csoportban,
- szükség esetén

- áttekintés,

Csoportnaplók
naprakészsége, tartalmi
szabályossága (nevelési
terv, éves terv, projektek
tervezése, értékelése).

Bacsó óvoda
Damjanich óvoda
Zöldpázsiti óvoda
minden csoportjában

óvodapedagógusok

- folyamatosan

- áttekintés,
dokumentumele
mzés
- vizsgálat,

Egyéni fejlesztő lapok,
felvételi-mulasztási
napló, szakvélemények,
jelenléti ívek
naprakészsége,
munkaidő nyilvántartás,
eü. - könyvek
érvényessége

Bacsó óvoda
Damjanich óvoda
Zöldpázsiti óvoda

-

- legalább évente
egyszer
- időszakosan

- áttekintés
- beszélgetés

- folyamatosan
- legalább kétszer
minden
csoportban

- alkalmi részvétel
- látogatás
- visszajelzések
gyűjtése

legalább kétszer
minden
csoportban

alkalmi részvétel
- látogatás
- visszajelzések
gyűjtése

óvodapedagóguso
k
- dajkák

Módszer

Nevelő-oktató munka:
Ünnepélyek előkészítéselebonyolítása,
csoportkirándulás
szervezése, szülői
értekezletek megtartása,
szülőkkel
kapcsolattartás,
Önkiszolgálás, csoport
dekorációja,
berendezései,
játszóhelyek
kialakításának módjai.

Bacsó óvoda
Damjanich óvoda
Zöldpázsiti óvoda
minden csoportja

Bacsó óvoda
Damjanich óvoda
Zöldpázsiti óvoda
minden csoportja

óvodapedagóguso
k
- dajkák

óvodapedagógusok
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Szakmai munka:
A gyerekek fejlettségi
szintje, iskolaérettség,
nevelési területek.

Bacsó óvoda
Damjanich óvoda
Zöldpázsiti óvoda

óvodapedagógusok

- legalább kétszer
minden
csoportban
- szükség esetén
- november,
- február

- látogatás
- megfigyelés
- beszélgetés

- óvodapedagógus

- október,
- március

- látogatás
- megfigyelés
- beszélgetés

- óvodapedagógus

- december,
- április

- látogatás
- megfigyelés
- beszélgetés

Munkavédelmi
megbízott Mrena
TiborTibor

- évente egyszer
2021. 09.21.

- felülvizsgálat
- áttekintés
dokumentumele
mzés

- évszakonként
- szükség esetén

- helyszíni szemle
- megbeszélés
- bevizsgálás

nagycsoportosok

Beszoktatás, új gyerekek
a csoportban, nevelési
területek

Bacsó óvoda
Damjanich óvoda
Zöldpázsiti óvoda
kiscsoportosok

Gyerekek játéka,
konfliktuskelés, társas
kapcsolatok a
csoportban,
csoportlégkör, érzelmi
nevelés a szocializáció
alakulása a csoportban,
nevelési területek.

Bacsó óvoda
Damjanich óvoda
Zöldpázsiti óvoda
minden csoportja

Munka – tűz
balesetvédelem

Bacsó - Damjanich
Zöldpázsiti óvoda

középsőcsoportosok

Technikai dolgozók:
Óvodaudvar, óvoda
környezetének rendje,
tisztasága, biztonsága



Bacsó óvoda
Damjanich óvoda
Zöldpázsiti óvoda

Karbantartó:
Zámbori Zoltán
dajkák

Ellenőrzés következményei hiányosság esetén:

o utasítás a hiánypótlásra, hibák javítására
o kötelező hospitálás elrendelése
o napi vázlatírás
o módszertani segédanyag kötelező használata
o képzésre való kötelezés
o szóbeli-írásbeli figyelmeztetés
o fegyelmi felelősségre vonás
o javító team elindítása
o problémás területek beszabályozása
A hiányosság feltárása után minimum 3 hónap várakozás után kontroll ellenőrzést tartok.
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Az ellenőrzések dokumentációja:

Az ellenőrzés a belső ellenőrzési tervben kidolgozott táblázat szempontjai szerint történik.
Ezzel a táblázattal egyértelmű, lényegre törő és egységes szempontok alapján kerül sor az
ellenőrzött személy megfigyeléseinek tapasztalati lejegyzésére.
A látogatási dokumentumban leírtakat az ellenőrzött személy aláírásával elfogadja, mely erre a
célra elkülönített dossziéba, személyi anyagában kerül elhelyezésre.
A betekintő, alkalmankénti látogatásokat, melyek előre nem tervezettek, hanem az adott
helyzetben születnek, nem kell sem dokumentálni, sem előzetesen bejelenteni.
Az ellenőrzés eredményeit, tapasztalatait az év végi értékelésben illetve a következő évi
munkaterv elkészítésében felhasználjuk.

név

Dokumentumelemzés
ellenőriz

határidő

feltölt

Kondacs Berta
Tóth Ágnes

2021.
Csernusné
szeptember

Dorogi Margit
Hartay-Debreczeni Ágnes

Springel Mihályné

Csernusné
2021.
november

Czifráné Petrovszki Anita
Völgyesiné Őze Szilvia

Uhljárné Bárány Gabriella

2022.
február

Csernusné

2022.
március

Csernusné

Fehérné Ihnátyik Zsuzsanna

Tóth Ágnes
Czifráné Petrovszki Anita
Mikóné Zana Berta
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név

Foglalkozáslátogatás

látogat

határidő

feltölt

2021.
október

Csernusné

Csernusné Samu Edit
Tóth Ágnes
Gácsi Krisztina

Csernusné Samu Edit
Hartay-Debreczeni Ágnes

Csernusné
2021.
december

Gácsi Krisztina

/
Csernusné Samu Edit
Völgyesiné Őze Szilvia

2022.
március

Csernusné

2022.
május

Csernusné

készítő

határidő

feltölt

Tóth Ágnes

Csernusné Samu Edit

2021.
november

Csernusné

Hartay-Debreczeni Ágnes

Csernusné Samu Edit

2021.
december

Csernusné

2022
február

Csernusné

Gácsi Krisztina

Czifráné Petrovszki Anita

Csernusné Samu Edit

Gácsi Krisztina

név

Interjú (vezetővel)

Völgyesiné Őze Szilvia
Csernusné Samu Edit
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Czifráné Petrovszki Anita

Csernusné Samu Edit

2022.
április

Csernusné

név

Kérdőív (pedagógus)
kitöltő

határidő

feltölt

Tóth Ágnes

Dr. Gordáné Vagács Angéla

2021.
november

Csernusné

Hartay-Debreczeni Ágnes

Czifráné Petrovszki Anita

2022.
január

Csernusné

Völgyesiné Őze Szilvia

Uhljárné Bárány Gabriella

2022.
április

Csernusné

Czifráné Petrovszki Anita

Veszterné Tóth M. Gyöngyi

2022.
május

Csernusné

határidő

feltölt

2021.
november

Csernusné

2022.
január

Csernusné

4/1. Kérdőív (munkatársi)
név
kitöltő
Tóth Ágnes

Springel Mihályné
Fehérné Ihnátyik Zsuzsanna
Völgyesiné Őze Szilvia

Hartay-Debreczeni Ágnes

Czifráné Petrovszki Anita
Mikóné Zana Berta
Völgyesiné Őze Szilvia

Völgyesiné Őze Szilvia

Csernusné

Dorogi Margit
2022.
április
Veszterné Tóth M. Gyöngyi
Kondacs Berta
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Czifráné Petrovszki Anita

Hartay-Debreczeni Ágnes

2022.

Csernusné

május
Tóth Ágnes

Kondacs Berta
4/2. Kérdőív (szülői)
név

kitöltő

határidő

feltölt

Csernusné

15 db szülő

2021.
október

Tóth Ágnes

Hartay-Debreczeni Ágnes

15 db szülő

2021.
december

Csernusné

Völgyesiné Őze Szilvia

15 db szülő

2022.
február

Csernusné

Czifráné Petrovszki Anita

15 db szülő

2022.
április

Csernusné

név

Önértékelés

határidő

feltölt

Tóth Ágnes

2021. december

Csernusné

Hartay-Debreczeni Ágnes

2022. február

Csernusné

Völgyesiné Őze Szilvia

2022. május

Csernusné

Czifráné Petrovszki Anita

2022. június

Csernusné
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5.1 Önfejlesztési terv
név

határidő

feltölt

Tóth Ágnes

2022. december

Csernusné

Hartay-Debreczeni Ágnes

2022. február

Csernusné

Völgyesiné Őze Szilvia

2022. május

Csernusné

Czifráné Petrovszki Anita

2022. június

Csernusné

1.

Óvodáink és a szülők kapcsolata:

A szülőkkel való partneri együttműködés szabályozása a helyi nevelési programban és a
házirendben leírtak szerint valósult meg.
A személyes kapcsolat kialakítására minden szülővel törekedtünk. Ebben a nevelési évben is
nagyon sok olyan programot, lehetőséget kínáltunk a szülőknek, amelyeken részt vehettek,
amelyekbe aktívan bekapcsolódhattak.
Óvodánk életében már vannak állandó, jól bevált programok, de minden évben igyekszünk
színesíteni, újabbakkal gazdagítani.
A programokat a szülői értekezleteken is ismertetjük a szülőkkel. A szülői értekezleteken való
részvétel változó, de általában magas a résztvevők száma.
Az óvodapedagógusok igyekeztek olyan légkört kialakítani, ahol a szülők szívesen beszéltek
örömeikről, de gondjaikról is. Azt tapasztaltuk, hogy kéréseinket, ötleteinket elfogadják a
szülők és a többség segítőkész
Az óvodai nevelés a családi neveléssel együtt, azt kiegészítve szolgálja a gyermek fejlődését
Ennek alapvető feltétele a családdal való együttműködés.
Az együttműködés formái változatosak a személyes kapcsolattól a különböző rendezvényekig
magukba foglalják azokat a lehetőségeket, amelyeket az óvoda illetve a család teremt meg.
A szülők részesei lehetnek az ünnepi készülődés keresztyén jellegű folyamatának,
megismerhetik az ünnepekhez kapcsolódó bibliai tartalmat az ünnepek eredetét.
Közös ünneplés a templomban, óvodában a gyerekek és a szülők aktív bekapcsolódásával.
A szülők mindenkori reális kéréseit, kezdeményezéseit figyelembe vesszük.
Mind a szülőkkel, mind a nagyszülőkkel igyekszünk az óvodánkra jellemző családias,
közvetlen a kölcsönös bizalmon és megbecsülésen alapuló kapcsolatot kialakítani, megtartani
és tovább erősíteni. Az elkövetkezendő időszakban is arra törekszünk, hogy érezzék a szülők,
hogy számítunk segítségükre, együttműködésükre. Óvodában létező kapcsolattartási formákat
a programból fakadó tartalmi sajátosságok gazdagítják, egyben hatnak a családok
szemléletmódjára.
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A kapcsolattartás formái:


Családlátogatás

Célunk: Megismerkedjünk a gyermek, otthoni körülményeivel.
Óvónői feladatok:
o Szoros együttműködés a családdal.
o Tájékozódik a gyermek családi körülményeiről.
o Minden gyermeket legalább egyszer meglátogat otthonában.
o A viselkedészavaros gyermekhez, vagy más szocializációs problémával küszködő
gyermekhez szükség szerint többször is eljut.
o A családlátogatás eredményességéről dokumentációt vezet.
Fejlődés jellemzői óvodáskor végére:
- Kölcsönös bizalom alakul ki az óvónő és a család között.


Szülői értekezlet

Célunk: Megismertesse a szülőket az óvoda rendjével, elvárásaival, feladataival, szokásaival.
Óvónői feladatok:
o Reális képet ad a csoport életéről, szokásairól.
o Törekszik arra, hogy oldott hangulatú beszélgetések legyenek.
o Szülők érdeklődéséhez közel álló témákat dolgoz fel.
o Lehetőséget biztosít arra, hogy a szülők gondjaikat elmondják.
o Meghallgatja, ötleteivel, tanácsaival próbál segítséget nyújtani az egyes nevelési
problémák megoldásában.
o Javaslatokat kér az értekezletek anyagához.
o Szakembereket hív meg egyes témák feldolgozásához.
Fejlődés jellemzői óvodáskor végére:
o A szülő megismeri a csoport életével kapcsolatos szokásokat.
o Érdeklődéssel vesz részt a beszélgetéseken.
o Témákat javasol az értekezlet anyagához.
o Bizalommal fordul az óvónőhöz.


Fogadóóra

Célunk: Személyes beszélgetésen az egyéni problémák megbeszélése. Közös megoldáskeresés
lehetőségének biztosítása minden olyan esetben, amikor a szülő igényli, valamint ha a gyermek
óvodai életének rendezésében erre szükség van.
Óvónői feladatok:
o Alkalmat teremt a személyes beszélgetésre a szülővel.
o A felmerülő problémák megoldásához a szülő segítségét kéri.
o A problémák okát megpróbálja feltárni.
o Tájékoztatja a szülőt a gyermek fejlődéséről.
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Sikerkritériumok:
o A szülő bizalommal fordul az óvónőhöz.
o Problémájához segítséget kér, elfogadja a segítséget.
o Együttműködik az óvónővel.


Nyílt napok

Célunk: A szülő bepillantást nyerjen gyermeke óvodai életébe, minden napi tevékenységeibe.
Megismerkedjen a csoport szokás és szabályrendszerével.
Óvónői feladatok:
o Az év folyamán többször biztosít lehetőséget a szülőknek a csoport életébe való
bepillantásra.
o Biztosítja a megszokott napi tevékenységeket a gyermekeknek.
o Bevonja a szülőket a gyermekekkel közös tevékenységekbe.
Fejlődés jellemzői óvodáskor végére:
o Érdeklődéssel fordulnak a szülők a gyermekeik tevékenységei felé.
o Aktívan vesznek részt a gyermekkel közös tevékenységekben.
o A szülők elégedettek


Közös ünnepek

Célunk: A szülőkkel közös manuális tevékenységek, melyek az ünnepekre való készülődés
jegyében telnek.
Óvónői feladatok:
o Különböző technikákkal megismerteti a szülőket.
o Eszközöket biztosít a manuális tevékenységekhez.
o Bevonja a szülőket a terem díszítésébe.
Fejlődés jellemzői óvodáskor végére:
Aktívan és kreatívan vesznek részt a szülők ezeken az összejöveteleken.
o Elsajátítják a különböző technikákat.
o Szülők tájékoztatása
o Közös programok szervezése
o Szülőknek szóló előadások
2.

Óvodáink és az iskola kapcsolata.

Az iskolával a kapcsolattartás folyamatossága az együttműködés nélkülözhetetlen eleme. A
kölcsönös intézménylátogatás lehetőséget ad a programok megismerésére, esetleges
összehangolására, az óvónők és a tanítónők közötti eszmecserére, tapasztalatok átadására.
Óvodáink a Benka Gyula Evangélikus Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Óvoda és
Alapfokú Művészeti Iskolával tart fenn kapcsolatot.
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A kapcsolattartás formái:
- Elsős pedagógusok meghívása az óvodáinkba
- Iskolalátogatás a nagycsoportosokkal
- Közös ünnepek (Mikulás)
Óvónői feladatok:
- Meglátogatja az első osztályosokat (volt óvodásait) az iskolában tanórán.
- Lehetőséget ad a tanítóknak az óvodai életbe való betekintésbe.
- Szakmai megbeszéléseket tart a tanítókkal.
- Tájékoztatja a szülőket az iskolaérettségről.
- Nagycsoportos óvodásokkal ellátogat az iskolába egy tanítási órára.
- Meggyőződik arról, hogy az első osztályosok sikeresen beilleszkedtek az iskolai életbe.
Fejlődés jellemzői óvodáskor végére:
- A tanítónők megismerik a gyerekeket.
- A gyerekeknek van elképzelésük az iskoláról.
- Szívesen mennek iskolába.

3.



Óvodáink és a fenntartóval való kapcsolattartás:

o
o
o
o
o

óvodai rendezvényeinkre való meghívás
fél éves – éves beszámoló az óvodák munkájáról
napi kapcsolat
kölcsönös intézménylátogatás
bemutató foglalkozások során volt óvodásaink látogatása

Óvodáink egyéb kapcsolatai:

Kapcsolatok célja: a gyermekek egészséges testi fejlődésének elősegítése.








Védőnői, szakorvosi, fogorvosi kapcsolat:
Szükség szerinti védőnői kapcsolat
Tisztasági vizsgálat
Láb deformitások kiszűrése
Hallás vizsgálat
Fogak ellenőrzése
Látás vizsgálat



Logopédiai kapcsolat:

o Beszédhibák szűrése, javítása, logopédiai foglalkozások megszervezése.
o Folyamatos kapcsolat a logopédussal.


Nevelési Tanácsadói kapcsolat:
o Magatartási problémás gyerekek, sajátos nevelési igényű gyerekek iskolaérettségi
vizsgálata, szűrése, fejlesztése. Fejlesztő foglalkozások igénybe vétele. Szakemberek
felkérése szülői értekezleten történő előadásra.

Célunk:
A különböző problémák feltárásához a megfelelő szakember segítségének igénybevétele.
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Óvónői feladatok:
- Felismeri a beszédhibás, ill. a különböző magatartási problémával küzdő gyermeket.
- Jelzi a megfelelő szakember felé.
- Időpontot egyeztet.
Fejlődés jellemzői óvodáskor végére:
- A gyermek beszédhibái javulnak.
- Kiegyensúlyozottabbá válik a gyermek.
- Magatartási problémák enyhülése várható.



Család – és Gyermekjóléti Központ Család és Gyermekjóléti Szolgálat:

o A hátrányos helyzetű és veszélyeztetett gyerekek, családok figyelemmel kísérése,
kölcsönös tájékoztatás.
o Részvétel a jelzőrendszer havi megbeszélésein, kölcsönös tájékoztatás prevenció.
o Szurominé Bánfi Éva (Damjanich óvoda) és Roszík Zsuzsanna (Bacsó – Zöldpázsit
óvoda) a családsegítő szociális segítő munkatársa heti rendszerességgel járja óvodáinkat
és megfigyeléseivel, egyéni elbeszélgetésekkel segíti a gyerekek csoporton belüli
viselkedéseit.


Szülői Munkaközösséggel való kapcsolat:

o A szülők közösségét képviselő, összefogó szervezete az óvodában az SZMK.
o A szülők maguk választják meg képviselőiket, akik véleményüket, állásfoglalásaikat
képviselik, ezáltal befolyásolják az óvoda döntéseit.
o Hatékony szerepe van az óvoda és a családok kapcsolattartási rendszerében.


Kapcsolattartás a bölcsödével:

Célja:
A gyermekek beilleszkedésének elősegítése, egymás nevelési gyakorlatának megismerése, az
átmenet megkönnyítése.
 látogatás
 tapasztalatcsere
 szülői értekezleten való részvétel (tájékoztató az óvodai nevelőmunkáról,
beiratkozásról)
A kapcsolatunk az onnan érkező gyerekek számának függvényében alakul. A bölcsődei
gondozónőkkel folytatott tapasztalatcsere, az érkező gyerekek fogadását könnyíti, és lehetővé
teszi a gyermek egyéni tulajdonságainak figyelembevételét, alapot nyújtva az óvodai fejlesztő
munkához.
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Célunk:
A gyermekek alapvető szükségleteinek kielégítése, gyermeki és emberi jogainak érvényesítése.
Hátránykompenzálással az esélyegyenlőség biztosítása az eltérő szociális és kulturális
környezetből érkező gyermekek számára.
Hátrányos helyzetű gyermek az, akinek családi körülményei, szociális helyzete miatt
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát a jegyző megállapította
Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek:
A hátrányos helyzetű gyermekek közül halmozottan hátrányos helyzetű az, akinek a törvényes
felügyeletét ellátó szülője - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
törvényben szabályozott eljárásban tett önkéntes nyilatkozata szerint – (a gyermek hároméves
korában legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen,
valamint akit tartós nevelésbe vettek.)
Veszélyeztetettség:
Olyan – a gyermek vagy más személy által tanúsított – magatartás, mulasztás vagy körülmény
következtében kialakult állapot, amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését
gátolja, vagy akadályozza.
Óvónői feladatok:








Az óvodába járó gyermekek szociális, szociokulturális családi hátterének
megismerése.
Szükség szerint környezettanulmány végzése.
Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű és veszélyeztetett helyzet jelzése a
gyermekvédelmi felelősnek.
Tapintatos, személyes kapcsolat kialakítása azon családokkal, akik segítséget kérnek,
vagy láthatóan segítségre szorulnak.
Mindenkire érvényes titoktartási kötelezettség.
A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetben lévő gyermekek differenciált
nevelése, fejlesztése.
A rendszeres óvodába járás figyelemmel kísérése, szükség esetén a hiányzás jelzése a
gyermekvédelmi felelősnek.

Gyermekvédelmi felelős feladatai:









Szükség szerint családgondozó, védőnő segítségének igénybevétele
Éves munkaterv-készítés.
Gyermekvédelmi esetek feltérképezése, feladatok összehangolása egyéni
esetmegbeszélések révén.
Gyermekvédelmi szempontból szükséges nyilvántartások vezetése.
Térítési díjak megállapítására javaslattétel.
Kapcsolattartás a Nevelési Tanácsadóval.
Beszámoló készítése évente
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Fejlődés jellemzői óvodáskor végére:







Csökken a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekek száma.
Minden rászoruló időben megkapja a segítséget.
A szülők bátran fordulnak az óvónőkhöz és a vezetéshez gondjaikkal.
A gyermek jól érzi magát az óvodában, nyugodttá, oldottá válik.
Nem sérülnek a gyermeki jogok.
A segítő szervezetekkel hatékony együttműködés alakul ki.

Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése:
A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek esetében különösen jelentős az óvoda együttműködő
szerepe a jogszabályban meghatározott, speciális felkészültséggel rendelkező szakemberekkel.
Az Alapító Okiratába foglalt, a fenntartó által meghatározott fogyatékosság típusának
megfelelő sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését, fejlesztését vállaljuk fel.
A sajátos nevelési igényű gyermekek integrált neveléséhez, fejlesztéséhez szükséges feltételek
közé tartozik az illetékes szakértői bizottság által meghatározottak szerinti foglalkozáshoz
szükséges speciálisan képzett szakember foglalkoztatása, a foglalkozásokhoz szükséges
speciális nevelési terv, valamint speciális gyógyászati és technikai eszközök, a gyermek részére
a szakértői és rehabilitációs bizottság által meghatározott szakmai szolgáltatások biztosítása.
Sajátos nevelési igényű gyermek az, aki a szakértői és rehabilitációs bizottság
szakvéleménye alapján:
Testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása
esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének
organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd.
Célunk:
A harmonikus, nyugodt, biztonságot adó óvodai környezetben természetessé váljon a gyerekek
között személyiségük különbözősége
A sajátos nevelési igényű gyermekek esélyegyenlőségének biztosítása, fejlődésének
elősegítése, hogy javuljon életminőségük, és a későbbiek folyamán könnyebben tudjanak
beilleszkedni a társadalomba
Alapelvünk:
A sajátos nevelési igényű gyermeknek joga, hogy különleges gondozás keretében állapotának
megfelelő gyógypedagógiai ellátásban részesüljön.
Valljuk, hogy nem a közösségből kiszakítva, hanem a többi gyermek között, párhuzamos
tevékenységként kezdeményezett fejlesztőjáték a legeredményesebb formája a fejlesztésnek.
Gyermekközösségbe csakis olyan sajátos nevelési igényű gyermekek integrálhatók, akik a
többiekkel együtt nevelhetők.
A gyermekek mindenekfelett álló érdekében a mi felelősségünk, hogy minden
rendelkezésünkre álló segítséget megadjunk a gyermekeknek képességeik fejlődéséhez,
személyiségük kibontakozásához, ismereteik bővítéséhez.
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Az óvónőnek olyan befogadó csoportlégkört kell kialakítani, melyben a gyermekek
magatartása, viselkedése kizárja a hátrányos megkülönböztetést.
A fejlesztés rövid távú céljait minden esetben a fejleszthetőséget tükröző gyógypedagógiai –
orvosi-pszichológiai komplex vizsgálat diagnózisára, javaslataira, illetve szakértői bizottság
javaslatára kell építeni.
A fejlesztés legfontosabb területei:
o

A kognitív funkciók fejlesztése

o

Alapmozgások kialakítása,
egyensúlyérzék fejlesztése

o

Manuális készség, finommotorika fejlesztése

o

Minimális kontaktus, kooperációs készség, a nonverbális és verbális kommunikáció
fejlesztése, a beszédszervek ügyesítése, beszédindítás, a beszédmegértés fejlesztése, az
aktív és passzív szókincs bővítése és a grammatikai rendszer kiépítése

o

Játéktevékenység alakítása, adekvát játékhasználat elsajátítása

o

Szociális kompetenciák kialakítása, fejlesztése

a

nagymozgások

koordinálásának

javítása,

az

Óvónői feladatok:














Keresztény szemlélettel a különbözőséget elfogadó viselkedés és magatartás alakítása a
gyermekközösségben, ezen belül különösen a tolerancia, türelem, megértés,
figyelmesség, segítőkészség, empátiás készségek alakítása.
A sajátos nevelési igényű gyermek terhelhetőségénél az óvónő vegye figyelembe a
sérülés jellegét, súlyosságának mértékét, adott fizikai állapotát
Ismerje fel és gondozza kiemelten a gyermekben rejlő kiemelkedő teljesítményt.
A napirend során mindig csak annyi segítséget kapjon a kisgyermek, hogy önállóan
tudjon cselekedni
Az óvodapedagógus tudatosítsa csoportban dolgozó dajkával, hogy kommunikációja,
bánásmódja, viselkedése ugyanolyan modellértékű, mint az övé
A pedagógusok önképzése, elsősorban gyógypedagógiai téren fontos.
Együttműködés a szaksegítőkkel- gyógypedagógus, pszichológus, logopédus,
fejlesztőpedagógus.
Szükség szerint szakvélemény, fejlesztési javaslat kérése a megfelelő szakszolgálattól.
A megismert sérülés, lemaradás fogyatékosság függvényében, szakmai kompetenciánk
határain belül, speciális fejlesztési terv kidolgozása, megvalósítása.
Az óvodáskor végére, a sérülés arányában a sajátos nevelési igényű gyermeket is
juttassa el az óvodai nevelés általános célkitűzéseiben megfogalmazott minimális
szintre.
Tárgyi feltételek biztosítása, különösen a nagymozgások fejlesztését, téri tájékozódást
beszédészlelés és megértés fejlesztését és a gondolkodási stratégiák támogatását
szolgáló eszközök.
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Fejlődés jellemzői óvodáskor végére:





A sajátos nevelési igényű gyermekek is szívesen járnak óvodába.
A közösségen belül megtalálják helyüket, társaik elfogadják.
Örömmel vegyenek részt a speciális foglalkozásokon.
A bemeneti fejlettséghez képest kimutatható a fejlődés.

A Nemzeti Köznevelési Törvény 45§ módosított 2. bekezdése szerint a gyermek abban az
évben, amelynek augusztus 31. napjáig a 6. évet betölti, tankötelessé válik.
Játszóházak célja:





Játékos képességfejlesztés az 5-6 éves korú nagycsoportosok körében
A gyerekek alkalmazkodóképességének, társas kapcsolatának, kifejező – alkalmazkodó
képességének, beilleszkedésének megfigyelése.
Figyelmük, türelmük, kifejezőkészségük, tájékozódó képességük, feladatmegértésük,
kommunikációs készségük megfigyelése, ceruzafogásuk feltérképezése.
az óvoda-iskola közötti átmenetet előkészíti, megkönnyíti a leendő elsősök, szüleik és
tanítóik számára.

Feladat:
-

-

A gyermekek fejlődésének nyomon követése, a hiányosságok pótlása, felzárkóztatás az
elmaradt területeken, hatékony és átfogó fejlesztés-„iskolára késszé tétel” a gyermek
egyéni fejlettségéhez igazodó módszerekkel, differenciált fejlesztés segítségével
Fejlettség szerinti beiskolázás
Hatékony együttműködés az óvoda és az iskola pedagógusai között
Hatékony együttműködés a gyermekek érdekében az iskolával, a szülőkkel
Óvoda-iskola átmenetet támogató munkaterv
Tevékenység

Tevékenység
rövid leírása

Felelős

Időpont

Várható eredmény,
tovább fejlesztés

1. A már meglévő jól
működő óvoda-iskola
kapcsolat működtetése,
fenntartás
Évnyitó az
Ótemplomban

Közös programok,
események
megtartása.
Közlekedési
verseny, Márton
nap, Mikulás
ünnepség,
játszóházak

Nagycsoportos
óvodapedagógusok
Egriné T. O.
Csernusné S. E.

Szeptembertől
folyamatosan
aktuális
programokban

Érdeklődés felkeltése,
A volt nagycsoportosok
megkezdik iskolai
tanulmányaikat.
Elmondják a versüket
az ünnepélyen

2. Leendő elsős tanító
nénik részvétele a
nagycsoportos
szülőértekezleteken

- iskolaérettség
kritériumai
- eddigi
tapasztalatok

óvodapedagógus
Csernusné
leendő elsős
tanítók

09.07.-09.-16.

A szülők tájékozódnak
gyermekük munkáiról,
tevékenységeiről,
fejlesztéséről.
Megismerik a leendő
tanítókat, az iskola
programját.
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17.00

09.28.
minden
óvodában
folyamatosan
2 alkalommal

Minél színesebb
tevékenységek
biztosítása, egymás
megismerése.

tanító nénik
óvodapedagógusok

a
munkatervben
megtervezettek
alapján

kitartás, feladattudat
akarat, fegyelem,
figyelem erősítése.
problémák
megbeszélése,
probléma megoldás

játékos tevékenység
az iskola udvarán

tanító nénik
óvodapedagógusok
Csernusné

10.02.
megbeszélt
időpontokban
3 alkalom

5. Óvónők látogatása az
I. osztályokba

a volt óvodások az
iskolapadban
bepillantás egy
iskolai tanórára

tanítók
óvodapedagógusok
munkaközösség
vezetője
Csernusné

10.12 hét

6. Iskolások műsora az
óvodásoknak

Mikulás napi
műsor, ajándékozás
az iskola
tornatermében 4.
osztályosok
részvételével,

tanítók
óvodapedagógusok

12. 06.

Az iskolások
műsorának
megtekintése
óvoda – iskola
kapcsolatának
erősítése, ismerkedés
az iskola épületével.

7 .Iskolanyitogató
foglalkozások:

játékos
tevékenységek,
ismerkedés az
iskolával az ott
dolgozó
pedagógusokkal

tanítók
óvodapedagógusok
Csernusné
Egriné T. O.

2021.

A szülők megismerik a
leendő tanítókat, az
iskola programját, az
iskola épületét.
Érdeklődés felkeltése.

3. Tanítók látogatása az
óvodai
nagycsoportosoknál

A gyermekek
képességeinek
mérése

óvodapedagógus
Csernusné

Tanító nénik
részképesség fejlesztő
foglalkozásai a
nagycsoportokban

játékos iskolára
előkészítő feladatok
megoldása,
egymás minél
sokoldalúbb
megismerése a
munka során

4. Óvodások látogatása
az iskolába

2021.
02. 12.
03..04.
04. 08.

Játszóház I.
– II
- III.
- IV.

09.17.

- Őszi játszóház
- farsangi
játszóház
- kuckózás
- idegen nyelvi
játszóház
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Személyes kapcsolatok,
egymás jobb
megismerése
ismerkedés az iskola
épületével, a volt
óvodatársak
meglátogatása az
osztályokban
Az óvónők
tájékozódnak az
elsősök iskolai
munkájáról.
Visszajelzés a gyerekek
beilleszkedéséről,
fejlettségéről.
Tapasztalatok,
észrevételek, további
feladatok megbeszélése

8. Nyílt nap a Benkában

az első osztályos
szülők látogatása az
iskolába,

9. Óvodai ballagás

Az elsős tanító
nénik meghívása,
részvétele a
ballagási
ünnepségeken,
műsorban való
szereplésük

Elégedettségvizsgálat

03.21. – 25.
hete

betekintés az itt folyó
munkába,

óvodapedagógusok
Csernusné

05. 27.

egymás munkájának
segítése

tanítók
óvodapedagógusok
Csernusné S. E.
Egriné T. O.

06.14

Az óvodai program ide
vonatkozó részének
tanulmányozása
Szakkönyvekben,
interneten való
tájékozódás
Tapasztalatok,
vélemények
megbeszélése

Vezetői utasítás a járványhelyzet miatt kialakult vészhelyzet, rendkívüli szünet
időszakában
Otthoni munkavégzés elrendelése:
Ha a Kormány törvényi rendeletben, vagy az intézmény fenntartója, intézmény vezetője
valamely okból rendkívüli szünetet rendel el és az óvodapedagógusok az óvodai csoportban
nem folytathatnak nevelői tevékenységet rendkívüli helyzet lép életbe.
- Amennyiben az intézményen belül nem lehetséges a munkavégzés a munkavállaló
tudomásul veszi, hogy az elvégzendő feladatait, a mindennapi munkát a munka és
tűzvédelmi szabályok betartása mellett többnyire elektronikus rendszerek, számítástechnikai
eszközök segítségével végzi az intézményen kívül (otthonában).
- A Homo Office időszakra a munkáltató ügyeletbe más munka elvégzésére és személyes
ügyintézés céljából előre egyeztetett időpontban a közalkalmazottat berendelheti.
- A Homo Office (otthoni munkavégzés) idejére a közalkalmazott köteles munkaidőben az
elérhetőségét telefonon és e-mailen keresztül folyamatosan biztosítani és bármi fenntartás
nélkül rendelkezésre állni.
- A munkarend, munkaidő és a munkavégzés módjának esetleges változásáról személyes
megbeszélés alapján tájékoztat, elektronikus úton értesítést küld a munkáltató.
- A munkavállaló tudomásul veszi, hogy a munkáltató az otthoni munkavégzés folyamatát
ellenőrzi. Ennek megfelelően a munkáltató jogosult követni a munkavállaló otthoni
munkavégzéssel kapcsolatos feladatainak elvégzését.
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- Mivel a munkavállaló az otthoni munkavégzést szabad akaratából választja, ezért a
munkáltató az otthoni munkavégzésből eredő költségeket nem téríti meg a munkavállaló
részére.

Bevezetésre kerülő távmunka célja:
A gyerekekkel, családokkal, kollégákkal, munkatársakkal történő folyamatos kapcsolattartás,
ezáltal az intézményi, óvodai csoportok kohéziójának a megőrzése.
A szülői ház támogatása a gyermekeik nevelése, fejlesztése során. A szülők számára nyújtott
nevelési tartalmakkal kiegészítse a család nevelési gyakorlatát.

Tárgyi feltételek:
A távmunkában olyan óvodapedagógusok foglalkoztathatók, akik rendelkeznek a feladatellátás
szempontjából szükséges készségekkel, képességekkel, azaz a munkavégzéshez
nélkülözhetetlen digitális eszközökkel azok használhatóságával és megfelelő informatikai
kompetenciákkal.

Feladatkörök szintjei – ellátandó feladatok:

-


-

-

Intézményvezetői feladatok:
A Homo Office bevezetésének intézményi szintű szabályozása
Az új munkaforma beindításának előkészítése
Szülők tájékoztatása
A rendszer működtetése – irányítási feladatok ellátása
Az elvárásoknak való megfelelés ellenőrzése
Szükséges korrekciók végrehajtása
A minőségelvű működés támogatása a szakmai munkaközösséggel együtt az óvoda
szakmai színvonalának megtartása
Online konferenciák, továbbképzések felkutatása, belső továbbképzések szervezése a
kollégák ezeken való részvételének biztosítása, tudásbővítés. Videókonferencia keretében
szakmai megbeszélések.
Óvodapedagógusi feladatok:
A Homo Office kialakított munkarendje szerint az intézmény Pedagógiai Programjára és
az éves munkatervére alapozott feladatok ellátása.
A szülőkkel történő online kapcsolattartás lehetőségeinek megbeszélése, kiválasztása.
A heti terv alapján valamennyi területre kiterjedően a gyerekek személyiségét,
érdeklődését egyéni képességeit figyelembe véve online feladatok, játékos
tevékenységformák, támogató segédanyagok, élményszerzési lehetőségek ajánlása,
eljuttatása a szülőknek.
Ötletek adása az egészséges életmódra nevelés, munka jellegű tevékenységek
megvalósítására.
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Elvárás minden óvodapedagógustól, hogy a különböző digitális tartalmakat megjelenítő
linkek csak válogatás, magyarázat vagy ráutalás kíséretében kerüljenek megosztásra.
- Folyamatos online kommunikáció, tapasztalatcsere, nevelési tanácsok adása a szülőknek
igény esetén.
- Egyértelmű feladatadás, esetenként visszajelzés kérése az elvégzett feladatokról (alkotások
feltöltése, versmondás….)
- Folyamatos konzultálás a nevelőtestület tagjai között, annak érdekében, hogy az
intézményen belül dolgozó óvodapedagógusok hasonló felépítéssel, a gyermekek számára
változatos tevékenységeket biztosító a szülők számára pedig teljesíthető mennyiségű és
könnyen értelmezhető segítő tartalmak megosztására kerüljön sor, kerülendő a gyerekek,
szülők túlterhelése.
- Az óvodapedagógussal szembeni elvárás, hogy feladatellátása során a család anyagi terheit
ne növelje. Olyan megoldásokat keressen, amelyekhez feltehetően rendelkezésre állnak az
eszközök és anyagok a különböző felszereltséggel rendelkező otthonokban.
- Elvárás minden óvodapedagógustól, hogy a szülők számára javasolják az otthoni heti napirend kialakítását illetve gyakorlatát.
- Fontos felhívni a szülők figyelmét arra, hogy biztosítsák a javasolt tevékenységekhez a
szükséges feltételeket, és amennyiben szükséges jelenlétükkel is támogassák
gyermekeiket, lehetőség szerint vonják be a kisebb-nagyobb testvéreket elősegítve ezzel is
a különböző képességek fejlesztését, fejlődését a szocializációt.
- Az óvodapedagógusok adjanak tanácsot a tevékenységek közötti harmonikus arányok
kialakítására, erősítve a szülőkben a játék kitüntetett szerepét és annak
személyiségfejlesztő lehetősségeit, hatásait.
- Fokozottabb mértékben kerüljön sor az óvodapedagógusok és a munkájukat segítő
szakemberek együtt gondolkodására és együtt munkálkodására.
- Az óvodapedagógus a gyerekek otthoni tanulásának az alábbi formáit ösztönözze,
javasolja:

spontán játékos tapasztalatszerzés

játékos cselekvéses tanulás

gyermeki kérdésekre, válaszokra épülő ismeretszerzés

szülők által irányított megfigyelés, tapasztalatszerzés, felfedezés

gyakorlati probléma megoldás

szokások alakítása
- Az óvodapedagógus ösztönözze a szülőket, hogy vegyenek részt az óvoda vagy a közösségi
hálókon meghirdetésre kerülő pályázatokon, versenyeken.
-


-

-

-

Szülői feladatok:
A szülő dönthet az együttműködés hajlandóságáról, arról hogy bekapcsolódik,
együttműködik, élni kíván–e az intézmény az óvodapedagógus által felkínált
lehetőségekkel.
A szülők folyamatos kapcsolatot tartsanak az óvodapedagógusokkal és lehetőség szerint
működjenek együtt az együttnevelés eredményessége a gyermekeik megfelelő fejlődése,
fejlesztése érdekében.
Számos családban adódhatnak olyan körülmények, amely a digitális kommunikációt és az
együttműködést kevésbé vagy egyáltalán nem tudják felvállalni. Ebben az esetben
célszerűnek látszik a szociális segítő segítségének az igénybe vétele.
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-

-

A kommunikáció legyen kétoldalú, a szülő adjon visszajelzést az elvégzett feladatokról
(alkalmanként kerüljön sor a gyermeki vagy családi alkotások, tevékenységek
megosztására a szülő és az óvodapedagógus között), szülői tapasztalatok, vélemények
megosztása.
A szülők biztosítsák a javasolt tevékenységekhez a szükséges feltételeket, és amennyiben
szükséges jelenlétükkel is támogassák gyermekeiket, lehetőség szerint vonják be a kisebbnagyobb testvéreket elősegítve ezzel is a különböző képességek fejlesztését, fejlődését a
szocializációt.

 Dajkák és egyéb technikai dolgozók:
- Alapos mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítás, figyelembe véve a Nemzeti
Népegészségügyi Központ (a továbbiakban NNK) ajánlását.
- A takarítást végző dolgozók részére a felhasznált szernek megfelelő védőkesztyű, maszk,
fertőtlenítő-tisztítószerek biztosítása.
- Az intézmény környezetének, udvarának, kiskertjének rendbetétele, folyamatos
gondozása.
- Szükséges, aktuális karbantartási, javítási, eszközmegóvási munkák elvégzése.

A Homo Office bevezetése esetén az óvodapedagógusok napi munkarendjének
kialakítása (rugalmasan értelmezve) javasolt ütemezéssel:
-

8.00 – 12.00 óra között (4 óra időtartam)
 Nevelő - oktató munka tervezése, munkatervi feladatok kivitelezése
 A családok számára készített segítő tartalmak elkészítése, elektronikus megosztása
 Elektronikus kapcsolattartás vagy rendelkezésre állás a munkatársakkal az intézmény
vezetésével
(feladategyeztetés,
videókonferencia
keretében
nevelőtestületi
megbeszélés, továbbképzés.)

-

15.00 – 17.00 között (2 óra időtartam)
 Elektronikus kapcsolattartás a családokkal
 A családok számára készített segítő tartalmakkal kapcsolatos megbeszélések
 Esetleges visszacsatolások fogadása, gyerekek, szülők által kezdeményezett különböző
kommunikációs helyzetek.

-

A kötött munkaidő további időtartamában (2 óra időtartam)
 szakmai töltekezés
 egészségvédelem
 mentálhigiénés töltekezés

Az intézményben dolgozók részletes munkaidőbeosztását heti lebontásban az intézményvezető
helyettes által készített munkarend táblázatban, jelenléti ívekben nyomon követhető.
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2021/2022-ES TANEV

A tanev kiemelt nevelesi es oktatasi feladatai
„Az Úr irgalma nem fogyott el egészen; jósága és kegyelme még nem merült ki. Minden
reggel újjáéled, nagy az ő hűsége.” (Siralmak 3,22-23)
Elvárt eredmény

Feladatok

tantárgyi Látható tehetségműhelyek

Tehetséggondozás,

High-tech suli program bevezetése

felzárkóztatás

Sakkpalota program
Beiskolázási programok kiszélesítése

Óvoda-iskola átmenet segítése,

1-és 5. évfolyamon a tanulók Zökkenőmentes
beilleszkedésének
követelmények

és

az

iskolakezdés,

iskolánkhoz

való

új kötődés erősödése

teljesítésének Szakmai tapasztalatcsere, megbeszélés

segítése
Két tanítási nyelvű osztályok B1 szintű nyelvvizsgára eredményes felkészítés
tanulóit motiválttá kell tenni a Két tanítási nyelvű diákokkal nemcsak a nyelvi órákon,
nyelvvizsga

eredményes hanem a szabadidőben is angol nyelven kell

megszerzéséhez

kommunikálni

ÖKO iskolaként a

Az iskolaközösség valamennyi tagja, nevelők, diákok

fenntarthatóság elvének

számára kötelező érvényű a tantárgyakon és a

tevékenységekkel összekapcsolt

mindennapokban

továbbadása

(energia-víz
iskolarádió)
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rejlő

lehetőségek

takarékosság,

növények

kihasználása.
gondozása,

A 2021/2022-es tanev helyi rendje
„Ha tengereken kelsz át, veled leszek; és ha folyókon, nem borítanak el, ha tűzön kell
átmenned, nem égsz meg, és a láng nem perzsel meg.” (Izajás 43,2)

Tanítási napok száma 181 nap
Az emberi erőforrások minisztere 20/2021. (VI. 08.) EMMI rendelet a 2021/2022. tanév
rendjéről
Esemény
Dátum
Tanév kezdete

2021. szeptember 1. (szerda)

Utolsó tanítási nap

2022. június 15. (szerda)

Első félév vége

2022. január 21. (péntek)

Őszi szünet előtti utolsó tanítási nap

2021. október 22. (péntek)

Őszi szünet utáni első tanítási nap

2021. november 2. (kedd)

Téli szünet előtti utolsó tanítási nap

2021. december 21. (kedd)

Téli szünet utáni első tanítási nap

2022. január 03. (hétfő)

Tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap

2022. április 14. (csütörtök)

Tavaszi szünet utáni első tanítási nap

2022. április 25. (hétfő)

Elsősök beíratása a következő tanévre

2022. április 21-22.

Pályaválasztási vizsgálat
nyolcadikosoknak

2021. szeptember 21 - 2021. október 12.

Munkanap áthelyezés
2021. december 11. szombat

munkanap

2021. december 24. péntek

pihenőnap

2022. március 26. szombat

munkanap

2022. március 14. hétfő

pihenőnap
Tanítás nélküli munkanapok

Időpont

Feladat

2021. szeptember 01.

Suli-kezdő – iskolára hangoló

2021. december 11.

Pályaválasztási-helytörténeti nap

2022. március 26.

Tehetségnap

2022. április 21.

Csendesnap

2022. április 22.

Szakmai értekezlet – pedagógus csendesnap

2022. május 27.

Gyermeknap- DÖK NAP
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2021/2022-es tanév rendje
Naptári
hét
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Iskolai
hét
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A

Hétfő

Kedd

09. 06.
09. 13.
09. 20.
09. 27.
10. 04.
10. 11.
10. 18.
10. 25.
11. 01.
11. 08.
11. 15.
11. 22.
11. 29.
12.06.
12. 13.
12. 20.
12. 27.
01. 03.
01. 10.
01. 17.
01. 24.
01. 31.
02. 07.
02. 14.
02. 21.
02. 28.
03. 07.
03. 14.
03. 21.
03. 28.
04. 04.
04. 11.
04. 18.
04. 25.
05. 02.
05. 09.
05. 16.
05. 23.
05. 30.
06. 06.
06. 13.

09. 07.
09. 14.
09. 21.
09. 28.
10. 05.
10. 12.
10. 19.
10. 26.
11. 02.
11. 09.
11. 16.
11. 23.
11. 30.
12. 07.
12. 14.
12. 21.
12. 28.
01. 04.
01. 11.
01. 18.
01. 25.
02. 01.
02. 08.
02. 15.
02. 22.
03. 01.
03. 08.
03. 15.
03. 22.
03. 29.
04 .05.
04. 12.
04. 19.
04. 26.
05. 03.
05. 10.
05. 17.
05. 24.
05. 31.
06. 07.
06. 14.

Tanítási napok
Tanítás nélküli munkanap

Szerda
09. 01.
09. 08.
09. 15.
09. 22.
09. 29.
10. 06.
10. 13.
10. 20.
10. 27.
11. 03.
11. 10.
11. 17.
11. 24.
12. 01.
12. 08.
12. 15.
12. 22.
12. 29.
01. 05.
01. 12.
01. 19.
01. 26.
02. 02.
02. 09.
02. 16.
02. 23.
03. 02.
03. 09.
03. 16.
03. 23.
03. 30.
04. 06.
04. 13.
04. 20.
04. 27.
05. 04.
05. 11.
05. 18.
05. 25.
06. 01.
06. 08.
06. 15.

Csütörtök
09. 02.
09. 09.
09. 16.
09. 23.
09. 30.
10. 07.
10. 14.
10. 21.
10. 28.
11. 04.
11. 11.
11. 18.
11. 25.
12. 02.
12. 09.
12. 16.
12. 23.
12. 30.
01. 06.
01. 13.
01. 20.
01. 27.
02. 03.
02. 10.
02. 17.
02. 24.
03. 03.
03. 10.
03. 17.
03. 24.
03. 31.
04. 07.
04. 14.
04. 21.
04. 28.
05. 05.
05. 12.
05. 19.
05. 26.
06. 02.
06. 09.
06. 16.

Pihenőnap
Munkaszüneti
Ünnepnap nap
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Péntek
09. 03.
09. 10.
09. 17.
09. 24.
10. 01.
10. 08.
10. 15.
10. 22.
10. 29.
11. 05.
11. 12.
11. 19.
11. 26.
12. 03.
12. 10.
12. 17.
12. 24.
12. 31.
01. 07.
01. 14.
01. 21.
01. 28.
02. 04.
02. 11.
02. 18.
02. 25.
03. 04.
03. 11.
03. 18.
03. 25.
04. 01.
04. 08.
04. 15.
04. 22.
04. 29.
05. 06.
05. 13.
05. 20.
05. 27.
06. 03.
06. 10.
06. 17.

Szombat
09. 04.
09. 11.
09. 18.
09. 25.
10. 02.
10. 09.
10. 16.
10. 23.
10. 30.
11. 06.
11. 13.
11. 20.
11. 27.
12. 04.
12. 11.
12. 18.
12. 25.
01. 01.
01. 08.
01. 15.
01. 22.
01. 29.
02. 05.
02. 12.
02. 19.
02. 26.
03. 05.
03. 12.
03. 19.
03. 26.
04. 02.
04. 09.
04. 16.
04. 23.
04. 30.
05. 07.
05. 14.
05. 21.
05. 28.
06. 04.
06. 11.
06. 18.

Vasárnap
09. 05.
09. 12.
09. 19.
09. 26.
10. 03.
10. 10.
10. 17.
10. 24.
10. 31.
11. 07.
11. 14.
11. 21.
11. 28.
12. 05.
12. 12.
12. 19.
12. 26.
01. 02.
01. 9.
01. 16.
01. 23.
01. 30.
02. 06.
02. 13.
02. 20.
02. 27.
03. 06.
03. 13.
03. 20.
03. 27.
04. 03.
04. 10.
04. 17.
04. 24.
05. 01.
05. 08.
05. 15.
05. 22.
05. 29.
06. 05.
06. 12.
06. 19.

Tanítási szünet
Ünnep nap
Munkaszüneti

Megemlékezések és iskolai ünnepségek időpontjai
„Mindannyian az ő teljességéből részesültünk, kegyelmet kegyelemre halmozva.”(Ján 1,16)
Megemlékezése neve

A megemlékezése
időpontja

Tanévnyitó
ünnepség

2021. szeptember 01.

Aradi vértanúk
(október 6.)

2021. október 6.

Nemzeti ünnep
(október 23.)

2021. október 22.

Mikulás várás

2021. december 5.

osztályfőnökök

osztályközösségek

Karácsonyi
ünnepély

2021. december 18

Himerné Duló Erika

Színjátszó csoport

Farsang

2022. február.

osztályfőnökök
Egriné Tusjak Otília
Szabó Józsefné
Farkas Antalné (alsó)
Magyartanárok (6. évfolyam)
Gazsóné Gugolya Beáta

Március 15.
Nemzeti ünnep
Benka Gála

2022. március 11.

Gyermeknap

2022.május 27.

2022. április 29.

A szervezésért felelős
pedagógus(ok)

A
megemlékezésen
fellépő osztályok,
csoportok

Paraszt Attiláné
1.o.ofők
Gazsóné Gugolya Beáta,
1.5.és 8. évfolyam
Hovorkáné Hegedűs
Hajnalka
Egriné Tusjak Otília
4.b (isk.rádió)
8. évfolyam
Magyartanárok (8. évfolyam)
(városi
megemlékezés)
Medvegyné Gaál Eliza (alsó)
4.c
7. évfolyam
Magyartanárok (7. évfolyam)

osztályközösségek
4.a
6. évfolyam
osztályközösségek

Nemzeti
Összetartozás napja

2022. június 4.

Egriné T. Otília,
Lestyanné Uhljar Éva (alsó)
Szabó Józsefné
Valastyán Balázs

Pedagógus nap

2022. június 5.

Molnár Istvánné

-

2022. június 18.

8.o. osztályfőnökök

8. évfolyam

2022. június 22.

4.o. osztályfőnökök

4. évfolyam

DÖK
felső tagozat

Ballagási ünnepség
Tanévzáró ünnepség

93

2022-es év kiemelt megemlékezése
2022. július
SZARVAS 300
Szarvas város
újratelepítésének 300.
évfordulója
Emléknapokra, Világnapokra való

Felelős
Igh-k
Munkaközösség-vezetők

megemlékezések

időpontjai

Felelős

Népmese napja

2021. szeptember

Zene világnapja

2021. október.01.

Egriné Tusjak Otília,
Gerhát Katalin
Szabó Józsefné
Paraszt Attiláné

Állatok világnapja

2021. október 04.

Himerné Duló Erika

Újraélesztési Világnap

2021. október

iskolavédőnő

Világ gyalogló hónap

2021. október

Tüskés Éva

Magyar Tudomány napja 2021. november
Magyar Kultúra napja

2022. január 22.

Víz világnapja

2022. március 22.

Költészet napja

2022. április 11.

Föld világnapja

2022.április 22.

Madarak és Fák napja

2022. május 10.

Témahetek időpontjai

Szabó Józsefné
Weinperné Kiszely Nóra
Medvegyné Gaál Eliza
Biacsné, Lestyanné U.É.
Nagy Istvánné
Abonyi Éva
Lestyanné U. É.
Fekete-Rekényi János
Bencsik Tiborné

Felelős

Magyar Diáksport Napja 2021. szeptember 24.
Teremtés hete

2021. szeptember 26-október 3.

Pénz7

2022. március 7-11.

Digitális témahét

2022. április 4-8.

Fenntarthatósági témahét 2022. április 25-29.
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Molnár Eteléné
Zalán Csaba, Tüskés Éva
Horváth Z. Olivér
Védőné Dobrotka Edit
Bencsik Tiborné
Csekőné Szabó Anikó
Szemenyei Csaba
Rohony-Bodnár Éva
Lestyanné Uhljár. Éva
Biacsné Bajusz Szilvia

Nyílt napok, szülői értekezletek időpontjai
Nyílt napok
Alsó tagozat
2021. október 12-13.
elsősök beilleszkedésenevelőknek,
óvodapedagógusoknak
2022. március 21-25.
leendő elsős szülőknek
2022. február 21—25.
alsó tagozatos szülőknek

Felső tagozat
2022. március 28-31.
Felelős:
mkvez.

Felelős:
mkvez.

Szülői értekezletek tervezett időpontja
Alsó tagozat
2021. szeptember 14-15. 1-4. évf.
1-4. évf.
2021. november 23-24.
2022.február 08-09.
2022. május 03-04.

Felső tagozat
2021. szeptember 13.
5-8. évf.
2021. október 18.
8. évf.
(pályaválasztás)
2021. november 22.
5-7. évf.
2022. február 07.
5-8. évf.
2022. május 02.
5-8. évf.

1-4. évf.
1-4. évf.

Fogadóóra
Alsó tagozat
Egyéni megbeszélés, igény alapján a
pedagógussal előre egyeztetett
időpontban

Felső tagozat
Minden szülői értekezlet előtt
16.00-17.00 óráig
Egyéni megbeszélés, igény alapján a
pedagógussal előre egyeztetett időpontban

Iskolarádió működtetése
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek

Alsó tagozat
Napi ige tanulói Himerné
felolvasása/
D. E.
Aktualitások/
megemlékezések

hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
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Felső tagozat
Áhítat
Horváth Z. Olivér
Igazgatói
Molnár Istvánné
tájékoztató
DÖK
Szabó Józsefné
ÖKO
Biacsné Bajusz
Szilvia
Aktualitások Fekete-Rekényi
János

Előre tervezhető értekezletek időpontjai
Az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek időpontja
Értekezlet dátuma

Az értekezlet célja, főbb napirend

2021. augusztus 23

Alakuló értekezlet: A következő tanév előkészítése,
tantárgyfelosztás ,órarend ismertetése
Tanévnyitó értekezlet

igazgató

Őszi nevelési értekezlet –
Dr. Duró Zsuzsa – tehetséggondozás előadás
Félévi osztályozó értekezlet

ig.

Félévi értékelő, következő félévre vonatkozó feladat
meghatározó értekezlet
- pedagógiai munka elemzése, értékelése
- a pedagógiai munka hatékonyságának vizsgálata
Tavaszi nevelési értekezlet – digitális pedagógiával támogatott
oktatás, high-tech suli tapasztalatai

igazgató

2022. június 13.

Év végi osztályozó értekezlet

igazgató

2022. június 27.

Tanévzáró értekezlet – szakmai munka értékelése

igazgató

2021. augusztus 30.
2021. október 21.
2022. január 21.
2022. február 3.

2022. március 31.

Az előre tervezhető munkaközösségi értekezletek időpontja
Alsó tagozat
Az értekezlet célja, főbb napirend
Értekezlet dátuma

Felelős

igazgató

igazgató

ig.
mkv.

Felelős

2021. Augusztus 24.

Tanév indításával kapcsolatos feladatok

Egriné T.O.

2021. szeptember 21.

Tanév eleji mérések eredménye, tapasztalatok, javítandó
területek
Iskolai könyvtár lehetőségei a 2021-2022-es tanévben

Egriné T.O.
Gerhát Katalin

2021. Október 12.

Területi énekverseny előkészítése
Elsősök értékelése

2021. November 16.

Benkás Angyalok adománygyűjtés
Mikulás
Advent- Lelki feltöltődés
Félévzárással kapcsolatos teendők megbeszélése Félév
értékelése, farsang előkészítése, játszóház előkészítése
Pénz hét, tehetség hét, előkészítése, aktualitások
Nyílt hét megbeszélése
Digitális témahét, Költészet napja
Tanév végi felmérések előkészítése
Gyermeknap előkészítése
Területi versmondó verseny megszervezése
Éves munka értékelése, Osztályozó értekezlet

Egriné T.O.
Paraszt Attiláné
Elsős
osztályfőnökök
Csekőné Sz. A.
Egriné T.O.
Horváth Olivér
Egriné T.O.

2021. December 14.
2022. Január 21.
2022. Február 23.
2022. Március 22.
2022. Április 26.
2022. Június 13.
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Védőné
Egriné T. O.
Egriné, Baginé
Egriné T. O.,
felelősök
Egriné T.O.

Az előre tervezhető munkaközösségi értekezletek időpontja
Felső tagozat
Az értekezlet célja, főbb napirend
Értekezlet dátuma
2021. augusztus 23.

Az éves munkaterv elkészítése, elfogadása

2021. szeptember 30.

A tanévindítás tapasztalatai, az osztályokkal és a
tanulókkal

történt

változások

Felelős

összegzése,

2021. október 21.

Aktuális nevelési—oktatási kérdések megvitatása

2021. november 25.

A szociometriai mérés eredményének értékelése

2021. december 16.

Adventi lelki töltekezés

2022. január 27.

A félév zárásához kapcsolódó teendők, az első féléves
munka értékelése

2022. február 24.

A nyílt hét és a tavaszi témahetek előkészítése

2022. március 31.

Aktuális nevelési—oktatási kérdések megvitatása

2022. április 28.

Az országos (és helyi) mérések előkészítése

2022. május 26.

A tanévzárás feladatai: ballagás, tanévzáró

2022. június 16.

Az

éves

munka

értékelése,

nyári

munkaközösség-vezető

megbeszélése

programok

egyeztetése

2021. október 12

Tehetséggondozó foglalkozások indításával kapcsolatos
tapasztalatok

2022. február 15.

Digitális pedagógia

2022. május 12.

Nyári szaktáborok egyeztetése
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Felelős

munkaközösségvezető

Az előre tervezhető munkaközösségi értekezletek időpontja
Tehetség munkaközösség
Az értekezlet célja, főbb napirend
Értekezlet
dátuma

Az előre tervezhető munkaközösségi értekezletek időpontja
Idegen nyelvi munkaközösség
Értekezlet
dátuma
2021.
augusztus 26.
2021. október
8.

Az értekezlet célja, főbb napirend

Felelős

2022. június
23.

munkaközösség-vezető

Alakuló értekezlet megtartása, az új munkaterv
megbeszélése.
Csoportbontás, bemeneti teszt megbeszélése,
fejlesztési stratégiák
összeállítása. Szaktanácsadói beszámoló az idegen
nyelvi mérésekről.
2022. február Téma: Idegen nyelvi Napok, nyílt órák, idegen nyelvi
játszóházi foglalkozás.
16.
2022. május 6. Kompetenciamérés előkészítése.
Téma: Tanév lezárása, az éves munka értékelése.

2021. augusztus

Munkaterv megbeszélése, összeállítása

2022. február

Hittanverseny – felkészítés, tapasztalatátadás

2022. május

Konfirmáció, nyári táborok előkészítése

munkaközösség-vezető

Az előre tervezhető munkaközösségi értekezletek időpontja
Hittan munkaközösség
Az értekezlet célja, főbb napirend
Felelős
Értekezlet dátuma

Vezetői értekezletek
hétfő 14.00
• igazgató
Vezetőségi tagok:
• igazgató – helyettesek
• munkaközösségi vezetők
• DÖK segítő tanár
Igazgatótanács értekezlet
2022. április
2021. október
Igazgatótanács tagjai
Lázár Zsolt - elnök
Horváth Z. Olivér
Czinkoczky Mihály
Fest Sarolta
Molnár Istvánné
Radosné Lengyel Anna
Molnár Eteléné
Mikóné Zana Berta
Benyóné Török Éva
Bődi Etelka
Jani Jánosné
Himerné Duló Erika
Zahorecz Pál
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Tanulmányi és sportversenyek
„De akik az Úrban bíznak, új erőre kapnak, szárnyra kelnek, mint a sasok. Futnak, de nem
fáradnak ki, járnak-kelnek, de nem lankadnak el.” (Iz 40,31)

Tantárgy
Anyanyelv

ALSÓ TAGOZAT
Verseny
Bolyai
Bendegúz
Suliguru
Jonatán
Versmondó

Évfolyam

Felelős
Magyart tanítók

1-4.

Matematika

Bolyai
Kenguru
Zrínyi
Pangea
Suliguru
Teki totó

1-4.

Matematikát
tanítók

Idegen nyelv

1-4

Angol nyelvet
tanítók

Hittan

Suliguru
Országos angol vers- és
prózamondó
Onlion
Országos hittanverseny

1-4.

Hitoktatók

Ének

Koráléneklő verseny

1-4.

Sakk

Nemzetközi sakkverseny
Diákolimpia
Városi sakkverseny
Közlekedési rajzverseny
Anygyali pályázat
Sió pályázat

1-4.

Paraszt Attiláné
Földiné Boczonádi
Zsuzsanna
Nagy Istvánné
Huszti Erika

1-4.

Rajzot tanítók

Mezei futóverseny
Területi versenyek
Diákolimpia
Atlétika
Méh-ész

1-4

Testnevelést
tanítók

Rajz

Testnevelés

Informatika

Rohony Bodnár
Éva
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FELSŐ TAGOZAT
TANTÁRGY
Hittan
Matematika

Anyanyelv

Történelem

Idegen nyelv

VERSENY

ÉVF.

FELELŐS

Országos Evangélikus
Hittanverseny
Bolyai Csapatverseny

5-8.

Hitoktatók

5-8.

Jedlik Ányos Országos
Matematikaverseny
MOZAIK tanulmányi verseny

6-8.

Mezeiné Szatmári
Rita
Szabó Józsefné

Nemzetközi Kenguru
Matematikaverseny
Nemzetközi Matematikaverseny
(Mezőberény)
Varga Tamás Országos
Matematikaverseny
Zrínyi Ilona Matematikaverseny

5-8.

Körös Menti Levelezős Matematika
Verseny
Bolyai Csapatverseny

5-8.

Kazinczy „Szép Magyar Beszéd”
verseny
Kölcsey-verseny: versmondó

5-8.

Országos Lotz János szövegértési és
helyesírási verseny
Simonyi Zsigmond Kárpátmedencei helyesírási verseny
Országos történelemi verseny

7-8.

Időutazó történelmi és műveltségi
levelezőverseny
Titok történelem levelezőverseny

5-6.

Evangélikus Iskolák Területi Angol
Versenye (Orosháza)
Két tanítási nyelvű iskolák
civilizációs versenye
Országos Angol Nyelvű Vers- és
Prózamondó Verseny
Országos Angol Tanulmányi
Verseny
Löwenzahn német on-line-verseny

5-8.

HEBE projektverseny (angol,
német)
SULI GURU (angol,)
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5-8.

7-8.
7-8.
5-8.

5-8.

7-8.

Abonyi Éva
Gazsóné Gugolya
Beáta
Hovorkáné
Hegedűs Hajnalka
Megyikné Bagi
Erika

5-8.
7-8.

Valastyán Balázs

5-8.

5-8.
5-8.
7-8.
5-8.
5-8.
2. évf.

Abonyi Éva
Baginé Lőrincz
Erika
Mezeiné Szatmári
Rita
Weinperné Kiszely
Nóra

Biológia /
természetismeret

Földrajz

Fizika

Kémia
Informatika

Ének-zene

Rajz
Testnevelés

Szent-Györgyi Albert
természettudományi verseny
MOZAIK tanulmányi verseny

5-8.

Őszirózsa Természetismereti
Verseny
Bókay Árpád Országos
Biológiaverseny
Túzok Tusa természetismereti
vetélkedő
ZöldOkos Kupa

5-7.

Bolyai Természttudományi
Csapatverseny
MOZAIK tanulmányi verseny

5-6.

Less Nándor földrajzverseny

7-8.

Tűzön-vízen át online
földrajzverseny
Teleki Pál Kárpát-medencei
földrajz-földtanverseny
Jedlik Ányos fizikaverseny

7-8.

Öveges József Országos
Fizikaverseny
Lila Vegyészbajnokság kémia
verseny
Békés Megyei Számítástechnika
Verseny
MOZAIK tanulmányi verseny

5-8.

7-8.
7-8.
5-8.

7-8.

7-8.

7-8.
5-8.
7-8.

Kölcsey-verseny: népdaléneklési

5-8.

Országos Koráléneklési Verseny
(Albertirsa)

5-8.

Kölcsey-verseny: képzőművészeti

5-8.

Rajzversenyek, rajzpályázatok

5-8.

Mezei futóverseny
Sárkányhajó versenyek
Városi úszóverseny
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Szabó Józsefné

8.

5-8.

Diákolimpia (labdarúgás, úszás)

Fekete-Rekényi
János

7-8.

Neumann János Informatikai Kupa

Atlétika verseny

Biacsné Bajusz
Szilvia
Bencsik Tiborné
Fekete-Rekényi
János

Biacsné Bajusz
Szilvia
Rohony-Bodnár
Éva
Szemenyei Csaba
Himerné Duló
Erika
Megyikné Bagi
Erika
Paraszt Attiláné
Búzás Mihály
Horti György
Tüskés Éva
Zalán Csaba

Egyéb

Országos Elsősegélynyújtó
Verseny
Kutató Gyerekek Tudományos
Konferenciája

5-8.

Nyemcsok Emese

5-8.

Biacsné
Fekete-Rekényi J.
Gazsóné
Valastyán Balázs

Területi verseny iskolánk szervezésében
2021. 10. 20.
ének

1-4.

2022.04. 06.
versmondóverseny

Nagy Istvánné, Védőné Dobrotka Edit,
Egriné Tusjak Otília

1-4.

Anyanyelvi verseny
Mesemondó verseny
Környezetismeret
Matematika
Szépíró verseny
Rajzpályázatok
Matematika háziverseny
Idegen
háziversenyek

Védőné Dobrotka Edit, Paraszt Attiláné,
Földiné Boczonádi Zsuzsanna, Egriné
Tusjak Otília

Házi versenyek
2-4 .
Farkas Antalné
1-4.
Egriné Tusjak Otília
3-4.
Lestyan Györgyné, Huszti Erika
Kohutné Trabach Gyöngyi, Varga Molnár
2-4.
Gabriella, Vajda Ildikó
2-4.
Egriné Tusjak Otília
Medvegyné Gaál Eliza, Egriné Tusjak
1-4.
Otília
Mezeiné Szatmári Rita, Szabó Józsefné
5-8.
Abonyi Éva, Torda-Csekő
Weinperné Kiszely Nóra

nyelvi

Biológia háziverseny
Természetismeret
háziverseny
Házi magyar verseny
Házi
történelemverseny
két tanítási nyelvű és nem
tagozatos osztályok részére
külön szervezve.

5-8.

Mónika,

Bencsik Tiborné, Biacsné Bajusz Szilvia

7-8.

Bencsik Tiborné, Biacsné Bajusz Szilvia

5-6.
5-8.

Hovorkáné Hegedűs Hajnalka

5-8.

Hovorkáné Hegedűs Hajnalka, Valastyán
Balázs
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Tanulmányi kirándulások, kulturális programok
A kirándulások megtartása az aktuális járványügyi helyzet figyelembevételével,
igazgatói mérlegelés alapján lehetséges!
Osztály
1. évfolyam
2. évfolyam
3. évfolyam
4. évfolyam
5. évfolyam
6. évfolyam
7. évfolyam
8. évfolyam

Helyszín
Tiszaföldvár
Szentes-Bokros
Tiszaföldvár
Ópusztaszer/ Lillafüred
Poroszló
Nyíregyháza, Eger, Poroszló
Határtalanul/ Esztergom
Budapest

Időpont
2022. június
2021. szeptember 16.
2021. szeptember 22.
2021. szeptember 21.
2021. ősz, 2022. tavasz
2021.ősz, 2022. tavasz
2021. ősz
2021. ősz

Benkás Bakancsosok - túramozgalom
Védőné Dobrotka Edit
Fekete-Rekényi János

2021. október
2022. április

KM Nemzeti Parkban
osztályközösségek

2022. május/június

Előre tervezhető kulturális programok
Program
Őszi felsős kirándulás
Bérletes gyermekelőadások

Fővárosi Nagycirkusz
(kitűnő tanulók
jutalmazása)
Szarvasi Víziszínház
(ajándékjegy a várostól a jó
tanulóknak)
Kakaó Koncert
Filharmonikusok
(bérletes)
Lázár Ervin program

Helyszín
Budapest
Kecskeméti Katona József
Színház
Cervinus Teátrum
Szarvas
Budapest

Időpont
2021. október
2 alkalommal
3 alkalommal
2021. június

Szarvas
2021. nyara
Szarvas
Szarvas

havonta
3 alkalommal

Szarvas/vidék

folyamatos
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Tervezett nyári táborok
„Hát nem azt a parancsot adtam neked, hogy légy erős és kitartó? Ne félj és ne aggódj
tehát, mert az Úr, a te Istened veled lesz mindenütt, ahova csak mész.” (Józs 1,9)
TÁBOR
NEVE/JELLEGE
Nyári napközis tábor

TERVEZETT
IDŐPONTJA
2021. június 16. – július 22.

PEDAGÓGUSOK
Beosztás szerint

Balatoni tábor (Siófok)

2022. június

Bencsik Tiborné

Képzőművészeti

2022. június

Buzás Mihály

Színjátszó

2022. augusztus

Himerné Duló Erika

Erzsébet Táborok

Kiírásnak megfelelően

Munkaközösség-vezetők

Zenei tábor

2022. június/július

Sakk tábor

2022. június/július

Sport tábor

2022. június/július

Paraszt Attiláné, Földiné
Boczonádi Zsuzsanna
Lestyan Györgyné, Huszti
Erika
Medvegyné Gaál Eliza,
Egriné Tusjak Otília

2021/2022. tanév pedagógus (tanár) szabadság ütemterv - tervezet
A 2021/2022-es tanév pedagógus szabadság ütemezése:
Őszi szünet
2021. október 23.- 2021. november 01.
Téli szünet
2021. december 22.-2022. január 02.
Tavaszi szünet :
2022. április 15.- 2022. április 22.
Nyári szünet*:
2022. július 7.–2022. augusztus 19.

5 nap
7 nap
2 nap
32 nap

Összesen:

46 nap

*:

A nyári szünet időtartama pedagógusonként a táboroztatás miatt a tábori beosztástól függően valamint
a kivett évközi szabadság miatt eltérő lehet (2022. június 16. – 2022. augusztus 19. között).

A pedagógus szabadság ütemterv a 326/2013 (VIII.30.) Korm. rendelet 30.§ alapján lett
megállapítva, ez alapján a pótszabadság egyes esetekben legfeljebb 15 munkanapjára kötelező
munkavégzésre igénybe vehető.
Nyári napközis tábor tervezett ideje: 2022. június 16. -2022. július 22.
A tábori beosztást az intézményvezető helyettes koordinálja. A tábori étkezési igények
továbbítását és a szükséges adminisztrációt pedagógiai asszisztens végzi. A szakmai munkát a
tábori beosztás szerint a pedagógusok látják el.
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A nyári szabadságolásig a tantermekben, tanáriban, szertárakban rendet kell tenni, fel kell
készülni a 2022/2023-as tanévre, amelyet a munkaközösség-vezető és intézményvezető
helyettes ellenőriz a felelős kolléga jelzése után.
A könyvtári könyveket a tanév végével a könyvtáros részére vissza kell szolgáltatni!

Beiskolázási terv
„Az Úr irgalma nem fogyott el egészen; jósága és kegyelme még nem merült ki. Minden
reggel újjáéled, nagy az ő hűsége.” (Sir 3,22-23)
Leendő elsős tanítók:
Egriné Tusjak Otília, Farkas-Gergely Arnold Zoltán, Medvegyné Gaál Eliza
A foglalkozások célja:
-

Képességfejlesztés az 5-6 éves korú nagycsoportosok körében játékos formában.

-

A gyerekek társas kapcsolatának, kifejező- és alkalmazkodóképességük megfigyelése.

-

Figyelmük, emlékezetük, tájékozódó képességük, feladatmegértésük, ceruzafogásuk,
kommunikációs készségük megfigyelése.

-

Az óvoda-iskola közötti átmenet zökkenőmentessé tétele a leendő elsősök és szüleik
számára.

Feladatok:
-

A gyermek fejlettségi fokának feltérképezése.

-

Iskolai feladathelyzetek kialakítása játékos formában.

-

Hatékony, átfogó fejlesztés a gyermekek adottságaihoz igazodó módszerekkel.

-

Javaslat fejlettség szerinti beiskolázáshoz.

-

Hatékony együttműködés a szülők, az óvoda és az iskola pedagógusai között.

Tervezett programok
Szülői értekezletek látogatása az óvodákban. - Egriné Tusjak Otília, Medvegyné Gaál Eliza,
Farkas Gergely Arnold

-

Szeptember 17. Őszi játszóház- Egriné Tusjak Otília, Medvegyné Gaál Eliza, Farkas
Gergely Arnold, alsós tanítók, néptáncot oktatók
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-

Szeptember 28. 10:00 Képességfejlesztés a Bacsó óvodában. - Egriné Tusjak Otília,
Medvegyné Gaál Eliza, Farkas Gergely Arnold

-

Szeptember vége, október eleje: A nagycsoportosok látogatása az iskolába a népmese
napjához kapcsolódóan. /Mind a három óvoda előre egyeztetett időpontban. Ismerkedés az
iskola épületével, tanítókkal

-

Október 5. 10: 00 Képességfejlesztés a Zöldpázsit óvodában. - Egriné Tusjak Otília,
Medvegyné Gaál Eliza, Farkas Gergely Arnold

-

Október 12. 10:00 Képességfejlesztés a Napfény óvodában . - Egriné Tusjak Otília,
Medvegyné Gaál Eliza, Farkas Gergely Arnold

-

Október 12-13. Bemutató órák, szakmai napok – az elsősök beilleszkedése - bemutató
órák nevelőknek, óvónőknek
Felelősök: Egriné Tusjak Otília és az első évfolyamon tanítók

-

November 9. 10:00 Képességfejlesztés a Bacsó óvodában - Egriné Tusjak Otília,
Medvegyné Gaál Eliza, Farkas Gergely Arnold

-

November 16. 10:00 Képességfejlesztés a Zöldpázsit óvodában - Egriné Tusjak Otília,
Medvegyné Gaál Eliza, Farkas Gergely Arnold

-

November 23. 10:00 Képességfejlesztés a Napfény óvodában. - Egriné Tusjak Otília,
Medvegyné Gaál Eliza, Farkas Gergely Arnold

-

December 7. 10:00 A negyedik évfolyamosok műsora a nagycsoportosoknak. Ismerkedés
az iskolával. – Egriné Tusjak Otília , Medvegyné Gaál Eliza, Farkas Gergely Arnold

-

Február 12. Farsangi játszóház - Egriné Tusjak Otília , Medvegyné Gaál Eliza, Farkas
Gergely Arnold, alsós tanítók

-

Március 4. Kuckózás - Játékos ismerkedés a tanító nénikkel. Egriné Tusjak Otília ,
Medvegyné Gaál Eliza, Farkas Gergely Arnold

-

Március 21-25. Bemutató órák leendő elsős szülőknek.
Medvegyné Gaál Eliza, Farkas Gergely Arnold

-

Április 8. Idegen nyelvi játszóház. – Egriné Tusjak Otília, Medvegyné Gaál Eliza, Farkas
Gergely Arnold, Idegennyelvi munkaközösség
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-

Egriné Tusjak Otília ,

Pályaorientáció segítése
„Jézus pedig monda nékik: Én vagyok az életnek ama kenyere; a ki hozzám jő, semmiképen
meg nem éhezik, és a ki hisz bennem, meg nem szomjúhozik soha.”( János 6,35)
A pályaorientáció egy folyamat, mely az iskolai pedagógiai folyamatba ágyazottan, az
iskolában tanórán, vagy tanórán kívül, a tanév során megvalósított általános
pályaorientációs tevékenységek és ismeretterjesztés zajlik a köznevelési keretek között az
osztályfőnök/pedagógus/szakember/szülők közreműködésével.
Kiemelt feladatunk a helyes önértékelés, kritikai gondolkodás fejlesztése, melyet az
érzékenyítő foglalkozások szervezésével, osztályfőnöki/tanórák keretein belüli
tevékenységekkel, azok értékelésével segítünk.
Felelős: Bencsik Tiborné

Feladatok
Alsó tagozat

szülők bevonásával foglalkozások
bemutatása
üzemlátogatások

Felső tagozat

szakmaismertető üzemlátogatások
pályaválasztási vizsgálat lebonyolítása
(Felelős: Fekete-Rekényi János)
pályaválasztási szülői értekezlet szervezése
városi középiskolák nyílt napján részvétel
önismereti foglalkozások szervezése
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Egyhazi alkalmak tervezese
Vasárnap

Jellege

Beosztás

Köv. DIT
DIT – 09-01 – H. Z. Olivér

2021.08.29
2021.09.05
2021.09.12
2021.09.19
2021.09.26
2021.10.03
2021.10.10
2021.10.17
2021.10.24
2021.10.31
2021.11.07
2021.11.14
2021.11.21
2021.11.28
2021.12.05
2021.12.12
2021.12.19
2021.12.26
2022.01.02
2022.01.09
2022.01.16
2022.01.23
2022.01.30
2022.02.06
2022.02.13
2022.02.20
2022.02.27
2022.03.06
2022.03.13
2022.03.20
2022.03.27
2022.04.03
2022.04.10
2022.04.17
2022.04.24

Márton nap
Örökélet
Advent 1
Advent 2
Advent 3
Advent 4
Kar2
Újév u.
Vízk.u. 1
Vízk.u. 2
Vízk.u. 3
Vízk.u. 4
Vízk.u.u.
Hetvened
Hatvanad
Ötvened
Böjt 1
Böjt 2
Böjt 3
Böjt 4
Böjt 5
Virágvasárnap
Húsvét
H.u. 1

2022.05.01

H.u. 2

2022.05.08
2022.05.15
2022.05.22
2022.05.29
2022.06.05
2022.06.12

H.u. 3
H.u. 4
H.u. 5
H.u. 6
Pünkösd
Szenth.

5a
5b
CSIT 2
6a
6b
6c
Őszi szünet
Őszi szünet
7a

DIT – 09-13 – 4. osztály
DIT – 09-27 – 4. osztály
DIT – 10-11 – 3. osztály

DIT - 11-01 – 3. osztály

DIT - 11-15 – 6. osztály
CSIT4
7b
Angyali reggelek - DIT helyett találkozás hétfőnként
8a
Angyali pályázat eredményhirdetés – 12-21 Benka Karácsony
Téli szünet
Téli szünet
DIT - 01-06 Vízkereszt (6) óracsere! 01-06↔01-03
8b
8c
DIT - 01-17 (7. osztály)
4a
CSIT 8
DIT – 01-31 (7. osztály)
4b
4c
DIT - 02-14 (8. osztály)
5a
CSIT 6
DIT – 02-28 (8. osztály)
5b
6a
elmarad
6b
CSIT 5
DIT – 03-28 (5. osztály)
6c
7a
Nagycsütörtök Istentisztelet (óracsere: 04-11 ↔ 04-14)
Tavaszi szünet
Tavaszi szünet
CSIT - Anyák
DIT - 05-02 5. osztály
napja
7b
8a
DIT – 05-16
8b
DIT - 05-26 Mennybemenetel (óracsere: 05-26 ↔ 05-30)
CSIT3
Népdalosok
06-06 Konfirmáció
8c
DIT – 06-13
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Köv.
Hét
A
B
A
B
A
B
A
B
Szünet
A
B
A
B
A
B
A
B
Szünet
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
Szünet
B
A
B
A
B
A
B
A

Az intezmeny műkodesenek feltetelei
„Vigyázzatok, tartsatok ki állhatatosan a hitben, viselkedjetek bátran, legyetek erősek.
Minden dolgotokat intézzétek szeretettel.” (1Kor 16,13-14)

Személyi feltételek biztosítása, pedagógus továbbképzés
Dolgozói létszámadatok:
• Pedagógus:
igazgató
igazgatóhelyettes
pedagógus (tanító, tanár)
nyelvi lektor (Brett Baker)

45 fő
1 fő
2 fő
41 fő
1 fő

1. Pedagógus életpálya modell szerinti besorolás
Gyakornok pedagógus
Pedagógus I. pedagógus
Pedagógus II. pedagógus
Mesterpedagógus pedagógus

5 fő
31 fő
9 fő
-

2. Betöltött pedagógus álláshelyek
határozatlan idejű munkaviszony
pedagógus
38 fő
határozott idejű munkaviszony
pedagógus
7 fő
óraadó pedagógus
fejlesztő (SNI ellátása)
4 fő
Terhes Tiborné, gyógytestnevelés ellátása
Balczó Sándorné, SZIT terapeuta, SNI-s tanulók ellátása
Garai-Szabóné Fabó Éva, logopédia ellátás(SNI-s tanulók)
Magonyné Göblyös Tünde autista terapeuta (SNI tanulók)
Halász Zsanett autista terapeuta (SNI tanulók)
pedagógus
3 fő
Gerő Andrásné 14 óra angol
Keresztesné Henrietta angol történelem
Erdei Tamás angol informatika
részmunkaidőben foglalkoztatott pedagógus
Nagy Istvánné
Farkas Antalné
Árgyelán Kitti
Oláh Márkó
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4 fő
58 %
65 %
85 %
85 %

tartósan távol lévő dolgozók:
Sztrehovszki Mária- tanító
Szabó Alexandra (GYED) – tanár
Kriska Zsuzsa (CSED) - tanító
Pedagógus munkát közvetlenül segítők (NOKS):

6 fő
1 fő
1 fő
1 fő
3 fő

rendszergazda (Ped. I.)
iskolatitkár
pedagógiai asszisztens
közcélú foglalkoztatott
•

Egyéb munkakörök, technikai dolgozók:
gazdasági vezető
gazdasági ügyintéző
takarító, konyhai személyzet
portás
tartósan távol lévő (Tamás György )

13 fő
1 fő
1 fő
9 fő
1 fő
1 fő

Pedagógus szakvizsgával rendelkező pedagógusok
Sorsz.

Név

1.

Szabó Józsefné

2.

Medvegyné Gaál Eliza

3.

Szakvizsga megnevezése

Dátum

közoktatási vezető

2001

Óvodapedagógusi, tanítói
gyógytestnevelés

2003

Lestyan Györgyné

közoktatási vezető

2005

4.

Molnár Istvánné

közoktatási vezető

2005

5.

Sztrehovszki Mária

közoktatási vezető

2005

6.

VédőnéDobrotka Edit

közoktatási vezető

2005

7.

Fekete- Rekényi János

közoktatási vezető

2010

8.

Molnár Eteléné

közoktatási vezető

2012

Kriska Zsuzsa

tehetségfejlesztő

2015

közoktatási vezető

2016

10. Csernusné Samu Edit

közoktatási vezető

2018

11. Gazsóné Gugolya Beáta

közoktatási vezető

2020.

9.
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Továbbtanulók
Továbbképzés
Rohony –Bodnár Éva

SZTE informatikatanár, mesterképzés (államilag
finanszírozott)

Rohony –Bodnár Éva
Szemenyei Csaba
Valastyán Balázs

High-Tech Suli – informatikai továbbképzés
60 óra

Továbbképzések
Békéscsabai Oktatási Központ

Országos mérési eredmények értelmezése – idegen
nyelvi munkaközösség

Dr Duró Zsuzsa

tehetséggondozás

EPSZTI

digitális pedagógus kompetencia
SNI, BTMN, integrált gyermekek, tanulók
nevelése-oktatása
HH gyermek, tanuló nevelése-oktatása

Továbbképzések vezetői
Sakkpalota 1-2.osztály kontakt felnőtt képzés
Sakkpalota 3-4.osztály online felnőtt képzés
SakkTesi pilot képzés
Online sakk képzés külhoni magyaroknak
Óvoda-iskola átmenet támogatása
Zandaka - Egyensúly a képességfejlesztésben
Gyermek labdajátékok

Huszti Erika

Csekőné Szabó Anikó
Medvegyné Gaál Eliza

Vezetői megbízatások
igazgató
nev. ig.h
tanügyig.ig.h

Molnár Istvánné
Csernusné Samu Edit
Molnár Eteléné

Munkaközösség-vezetői megbízatások
Munkaközösség megnevezése

Vezető

Hittan munkaközösség
Alsós munkaközösség
Felsős munkaközösség
Idegen nyelvi munkaközösség
Tehetséggondozó munkaközösség

Horváth Z. Olivér
Egriné Tusjak Otília
Fekete-Rekényi János
Baginé Lőrincz Erika
Gazsóné Gugolya Beáta
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DÖK segítő pedagógus
Ifjúságvédelmi felelős
Pályaválasztási felelős
Beiskolázási felelős
Mérési koordinátor
BECS vezető
ÖKO koordinátor
Közlekedési szakreferens
Tankönyvfelelős
Iskolaorvos
Foglalkozás egészségügy
Munkabiztonság, tűzvédelem

Egyéb megbízatások
Szabó Józsefné
Nagy Nikolett
Bencsik Tiborné
Csernusné Samu Edit, Egriné Tusjak Otília
Fekete-Rekényi János
Molnár Eteléné
Lestyanné Uhljár Éva, Biacsné Bajusz Szilvia
Egriné Tusjak Otília, Fekete-Rekényi János
Gerhát Katalin
Dr Igliczi Zsuzsanna
Dr Tóth László
Galla Tibor

Osztályfőnöki megbízatások/ Helyettes osztályfőnök vállalások
Osztály

Helyettes osztályfőnök

Osztályfőnök

1.a

Baginé Lőrincz Erika

Valach Nikol

1.b

Földiné Boczonádi Zsuzsanna

Védőné Dobrotka Edit

1.a
1.b
1. c
2. a
2. b
3.a
3.b
3. c
5.a
5.b
6.a
6.b
6.c
7.a
7.b
8.a
8.b
8.c

Szilágyi Zoltán
Lestyanné Uhljar Éva
Vajda Ildikó
Kohutné Trabach Gyöngyi
Lestyan Györgyné
Farkas Gergely Arnold
Egriné Tusjak Otília
Medvegyné Gaál Eliza
Szabó Józsefné
Fekete-Rekényi János
Himerné Duló Erika
Hovorkáné Hegedűs Hajnalka
Biacsné Bajusz Szilvia
Abonyi Éva
Bencsik Tiborné
Gazsóné Gugolya Beáta
Mezeiné Szatmári Rita
Megyikné Bagi Erika

Tóth Rigler Annamária
Huszti Erika
Huszti Erika
Nagy Istvánné
Varga-Molnár Gabriella
Farkas Antalné
Csekőné Szabó Anikó
Csekőné Szabó Anikó
Weinperné Kiszely Nóra
Tüskés Éva
Horti György, Nagy Nikolett
Torda-Csekő Mónika
Buzás Mihály
Valastyán Balázs
Valastyán Balázs
Paraszt Attiláné
Zalán Csaba
Paraszt Attiláné
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Napközi/tanulószoba vezető
Osztály
1. a
1. b
2. a
2. b
2.c
3. a

Napközis/tanulószobás nevelő
Védőné Dobrotka Edit
Földiné Boczonádi Zsuzsanna
Szilágyi Zoltán
Huszti Erika
Huszti Erika/ Himerné Duló
Erika/VMG
Kohutné T. Gyöngyi, Csekőné Szabó
Anikó
Varga - Molnár Gabriella
Egriné Tusjak Otília
Medvegyné Gaál Eliza
Biacsné Bajusz Szilvia/ Megyikné
Bagi Erika
Megyikné Bagi Erika/Valastyán Balázs
Horti György

Vezető neve
Valach Klaudia
Védőné Dobrotka Edit
Tóth Rigler Annamária
Lestyanné U. Éva
Vajda Ildikó
Nagy Istvánné

3. b
4. a
4. b
4.c
5. a
5. b/6.c

Lestyan Györgyné
Farkas Antalné
Csekőné Szabó Anikó
Csekőné Szabó Anikó
Buzás Mihály
Fekete-Rekényi János

6.a/6.b
7.-8.évf

Torda-Csekő Mónika
Bencsik Tiborné

Vállalások/felelősök a tanévben
Pedagógus neve
Csekőné Szabó Anikó
Farkas-Gergely Arnold

Huszti Erika
Lestyan Györgyné
Lestyanné Uhljár Éva
Lustyikné Bodnár Krisztina
Nagy Istvánné
Paraszt Attiláné
Tóth – Rigler Annamária
Vajda Ildikó
Varga Molnár Gabriella
Védőné Dobrotka Edit

Felelős
Plakátok készítése
e-napló kezelő
oklevelek készítése
külső szertár felelős
dekoráció felelős
szertár felelős
ÖKO faliújság (alsó); virágosítás
szertárfelelős
Újságfelelős
gyermekszínház szervező
fellépések, műsorok
versenyeredmények gyűjtése (alsó)
dekoráció felelős
dekoráció felelős
szertár felelős
Mesemondó verseny szervezése
Bakancs-túra szervezése
Hirdetőfalak aktualizálása
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Abonyi Éva
Bencsik Tiborné
Biacsné Bajusz Szilvia
Búzás Mihály
Fekete-Rekényi János
Gazsóné Gugolya Beáta
Himerné Duló Erika
Horti György
Mezeiné Szatmári Rita
Nagy Nikolett
Rohony-Bodnár Éva
Szabó Józsefné
Szemenyei Csaba
Zalán Csaba

Könyvfelelős
Nyelvi lektor segítése
kiadványok lektorálása
szertárfelelős
ÖKO rádió vezetése,
iskolai dekoráció készítése;
dekoráció felelős-folyosó, tantermek (Luther rózsa;
címer), rendezvények dekorálása;
templomi hirdetőtábla aktualizálása
iskolarádió szerkesztő
Benka Gála
próbaterem felelős
egyházi/városi alkalmak műsorszervező
hulladékgyűjtés szervezése
szertárfelelős (matematika)
SNI/BTMN nyilvántartás felelőse
Plakátok szerkesztése
iskolarádió szerkesztő
Honlap készítés;
számítógéprendszer karbantartása;
tornaszertár felelős
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Gyermek/tanulói létszámadatok, tanulócsoportok, bontások
„Hiszen mindnyájan a világosság és a nappal fiai vagytok.
Nem vagyunk az éjszakáé, sem a sötétségé.” (1Tessz 5,5)
Tanulók
Létszámadatok
Tanulók létszáma a KIR-ben
442
Ebből:
a tanulói jogviszonya szünetel
a nappali tanulók száma
ALSÓ
FELSŐ
Ebből:
SNI tanuló
BTMN tanuló
Hátrányos helyzetű tanuló
HHH tanuló

220
222
43
27
8
6

Csoportok száma

Tanulócsoportok
Tanulócsoportok
Ebből:

7 (3+4)

20 osztály
10

alsó tagozatos iskolai osztály
napközis csoportok
felső tagozatos iskolai osztály
tanulószobai csoport

10
4
Létszám (fő)
550
89%

Kihasztnáltsági adatok
Alapító okirat szerinti felvehető maximális létszám
Felvehető maximális létszám és a tényleges tanulói létszám aránya

Osztály /Csoport jele
1.a
1.b
2.a
2.b
2.c
3.a
3.b
4.a
4.b
4.c
5.a
5.b
6.a
6.b
6.c
7.a
7.b
8.a
8.b
8.c

Ebből
Létszám
(fő)
2 főnek számít 3 főnek számít
28
26
26
23
18
20
23
17
15
23
24
19
18
23
22
23
24
20
25
24

1
2
1
1

1

5
2
1
4
1
3
4
1
5

1

1

5
3
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Számított
létszám
30
28
26
24
21
20
28
17
17
24
24
25
19
26
26
24
31
20
30
27

Fenntartó
engedélye
szükséges
+
+

+

+
+

Bontott csoportban oktatott tantárgyak, bontások száma:
Évfolyam

Bontott tárgyak

Ped. óraszám

1. évfolyam

angol/angol

4-4

1 osztály* 5 óra

2. évfolyam

angol/angol

4-4

1 osztály* 5 óra

angol/angol

5-5

1 osztály* 5 óra

angol környezet

0,5-0,5

1 osztály * 0,5 óra

angol/angol

5-5-5

2 osztály* 5 óra (3 csop.)

angol környezet

1-1-1

2 osztály * 1 óra (3 csop)

angol/angol

5-5

1 osztály* 5 óra

angol történelem

1-1

1 osztály* 1 óra

angol civilizáció

1-1

3. évfolyam

4. évfolyam

5. évfolyam

6. évfolyam

8. évfolyam

osztály* 1 óra

angol/német

3-3

1 osztály * 3 óra

dig.kult./dig.kult.

1-1

1 osztály * 1 óra

angol történelem

1,5-1,5

2 osztály* 1,5 óra

angol civilizáció

1-1

2 osztály* 1 óra

5-5-3

2 osztály* 5/3 óra (3 csop.)

angol/angol

5-5

1 osztály* 5 óra

angol/német

3-3

1 osztály * 3 óra

inf./inf.

1-1

1 osztály * 1 óra

angol történelem

1,5-1,5

1 osztály* 1,5 óra

angol civilizáció

1-1

1 osztály* 1 óra

angol/angol

3-3

2 osztály* 3 óra

angol/angol

5-5

1 osztály* 5 óra

inf./inf. (célnyelv)

1,5-1,5

1 osztály * 1,5 óra

inf./inf.

1-1

1 osztály * 1 óra

angol történelem

1,5-1,5

1 osztály* 1,5 óra

angol civilizáció

1-1

1 osztály* 1 óra

angol/angol

7. évfolyam

1

7.-8. évfolyamon a matematika tantárgy minősítés és értékelés alól felmentett tanulók
fejlesztését csoportbontásban végezzük.
A hittan tantárgyat felekezeti hovatartozás szerinti bontásban tanítjuk.
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Tárgyi feltételek biztosítása a 2021/2022-es tanévben
„Adjatok hálát mindenért, mert Isten ezt kívánja mindnyájatoktól Krisztus Jézusban.”
(1Tessz 5,18)
Megnevezés
kiviteli tervek:
5540 Szarvas, Kossuth u. 7.
5540 Szarvas, Kossuth u. 17. sz. iskola
épületekre
HI-TECH terem
átalakítás, festés, eszközök, berendezés:

Űj tornaterem (Kossuth u. 9.)
kivitelezés 1. részszámla:
48 223 eFt
műszaki ellenőr 1.részszámla: 550 eFt
áramhálózat bővítése miatt villanyszerelés
díja: 183 eFt
Meglévő kis tornaterem (Kossuth u. 17.)
vonalazás (sportágak)
Asztalos munka a két iskola épületben
meglévő szekrénysorok áthelyezése, kisebb
javítások, alsó tagozaton új
öltözőszekrények készítése, táskatartó
szekrény készítése, válaszfal készítése az új
fejlesztő helyiségbe
MEE Eszközpályázatból:
informatikai eszköz:
2 db laptop 559 eFt

Összeg Eft Pályázat
9 779 eFt

25 040 eFt pályázati
támogatásból :
20 MFt értékű
eszköz,
berendezés,
tisztasági festés

48 956 eFt MEE
beruházási
támogatásból
(2020,2021.
évi):
48 773 eFt

Saját erő
9 779 eFt
Energetika
pályázathoz
(pályázati kiírás
nem ismert)
5 040 eFT
átalakítás (4 kis
helyiségből lett 1
nagy helyiség):
3 827 eFt
festés : régi festék
lekaparása, újra
festés : 1 213 eFt
183 eFt

139 eFt

139 eFt

878 eFt

878 eFt

1 871 eFt 1 500 eFt

taneszköz: 1 312 eFt
hangfalak, LEGO mindstroms
feltalálókészlet,
videokamera+webkamera+videomikrofon,
bee-bot 6db,
összesen
86 663 eFt 70 273 eFt
Beszerzések, fejlesztések 2021.06.15 – 2021. 08. 31.

371 eFt

16 390 eFt

Szakmai munka tárgyi feltételei a 2021/2022-es tanévre:
•
•

Ebben a tanévben a High-Tech Suli kiépítése (tárgyi, szakmai) a fő feladatunk.
A csoportbontások miatt a tantermek kihasználtsága 100%-os.
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Iskolában használt tankönyvek
1-3. évf. OFI (Apáczai) által összeállított tankönyvcsomag (Az 1.a-ban OFI – Újgenerációs
Matematika lesz.)
4. a – OFI (Új generációs) tankönyvek
4.b – OFI (Apáczai) magyar+ OFI (Új generációs) matematika és környezetismeret
4.c - OFI (Apáczai) által összeállított tankönyvcsomag
5-8. évfolyam OFI (Új generációs) által összeállított tankönyvcsomag
7-8. évfolyam MOZAIK fizika
7-8. évfolyam MOZAIK biológia
6-8. évfolyam NEMZETI
Kompetenciafejlesztő gyakorlatok szövegértés
Kompetenciafejlesztő gyakorlatok matematika
Kompetenciafejlesztő gyakorlatok természettudomány
Idegen nyelv: Alsó tagozat:
Angol – Smart Junior 3. (3., 4. évfolyam) – normál tantervű csoportok
1. évfolyam – Young Stars 1. – kéttanítási nyelvű osztályok
2. évfolyam – Young Stars 2. – kéttanítási nyelvű osztályok
3. évfolyam – Fairyland 3. – kéttanítási nyelvű osztályok (szülők által vásárolt)
Angol –

történelem-

Normál tantervű osztályok:
Project 1 4th edition (5. évfolyam)
Project 2 4th edition (6. évfolyam)
Project 3 4rd edition (7. évfolyam)
Project 4 4rd edition (8. évfolyam)
Kéttanítási nyelvű osztályok:
English Plus 1 – 5. o.
English Plus 2 – 6.o.
English Plus 3 – 7.o
English Plus 4. – 8. o
History 1 5. o.
History 2 6.o.
History 3 7.o.
History 4 – 8.o

Vizuális nevelés –History of Art 5-6.o.
Civilizáció- Civilisation 5-6.o.
Civilisation 7.o.
Civilisation 8.o
ének –
My first bilingual songbook 1. 1o
My secund bilingual songbook 2.o.
My third bilingual songbook 3.o.
környezet –

Nature and science for children 3. 3-4.o

rajz

Let’s play with art 1-4 1-4.o.
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Palyazatok
„Bíztam az Úrban, bizakodtam, s ő lehajolt hozzám és meghallgatta kiáltásomat.”
(Zsoltárok 40,2)
Pályázati
támogatást
nyújtotta
Magyarországi
Evangélikus
Egyház

Magyarországi
Evangélikus
Egyház
Magyarországi
Evangélikus
Egyház
Magyarországi
Evangélikus
Egyház
Magyarországi
Evangélikus
Egyház

Magyarországi
Evangélikus
Egyház
Emberi
Erőforrás
Támogatáskezelő

cél
Beruházási célú
támogatás: új
tornacsarnok építése
12/12/2020 (II.6) OP
határozat

Beruházási célú
támogatás: új
tornacsarnok építése
7/2021 (II.4) OP határozat
„Egy ritmusra
mozdulunk”
antiszegregációs pályázat

Összeg
Ft

Pályázat
Állapota, megvalósítás ideje

100 000 000 A beruházás folyamatban van.
2021.évben 67 256 eFt
felhasználva:
- bontási kiadás 2. részszámlájára,
- tervek készítésére,
- beszerzési feladatok (árajánlatok)
ellátása,
- építési kivitelezés
előlegszámlájára, mely összegek
elszámolásra kerültek a MEE felé.
2021.06.15-ig felhasználva: 74 256
eFt (2020. és 2021. évben).
150 000 000 A beruházás folyamatban van.

4 744 680 Támogatás időtartama: 2020.08.092022.06.30-ig folyamatban van.

Eszközfejlesztési
támogatás 2021.

7 250 000 Támogatás időtartama:
2021.01.01-2021.12.31,
folyamatban van.
3 502 300 Támogatás időtartama: 2021.július

OKTV versenyek
támogatása:
diákok részére ajándék
utalvány: 1 585 000 Ft
pedagógusok jutalmazása:
1 917 300 Ft
Év tanítója

500 000 Támogatás időtartama: 2021.
szeptember
3 401 750 Pályázati támogatás megérkezett
2019.évben
Megvalósítási időszak:
2020.06.01-2020.06.05.
Az utazás nem valósult meg a
járványhelyzet miatt.
Az érintett diákok a 2020/21-es
tanévben 8. osztályosok, ha a nyár
folyamán nem utaznak el, a
támogatás összegét vissza kell
fizetnünk.

HAT-19-01-0314
„A gregoriántól a
népéneken át a
rockoperáig”
A hazai és határon túli
művészeti
tehetséggondozó
programok támogatása
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Emberi
Erőforrás
Támogatáskezelő

HAT-20-01-0860
„Barangolás a Szepesség
és a Tátra csodálatos
helyszínein”

Mészáros
Csoport –
HI-TECH SULI
2021. I.
pályázati kiírása

HI-TECH pályázat

3 547 480 Pályázati támogatás megérkezett
2020.évben
Megvalósítási időszak:
2020.08.01-2021.08.31.
A járványhelyzet miatt az utazás
ideje elhalasztva 2021. szeptember
hónapra.
20 000 000 -1 db digitális tanterem kifestése,
dekorálása és felszerelése;
o1 db tanári laptop
o1 db interaktív panel
o24 db tanulói laptop
o24 db iskolapad
o24 db iskolaszék
o1 db dokumentumkamera
o1 db digitalizáló tábla
o1 db töltő és tároló
szekrény a tanulói laptopok
számára
o12 db LEGO SPIKE robot
o12 db Micro:Bit +
kiegészítő kit
o4 db Raspberry Pi 4.
perifériák
o4 db Craftbot 3D
nyomtató o1 db lézervágó
o1 db Maker’s Red Box
-3 tanító pedagógus ösztöndíj
támogatása 5 hónapra;
-3 tanító pedagógus képzése,
mentorálása 5 hónapon keresztül.
Nyertes pályázat, a tanterem
felszerelése szeptember elején
megtörtént

pályázatok összesen:

292 946 210
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Mere s, ertekele s
„A jó harcot megharcoltam, a pályát végigfutottam, hitemet megtartottam.” (2Tim 4,7)
A mérés
megnevezése

A méréssel érintett
évfolyam/csoport
megnevezése

A mérés elvégzésének
határideje

1. évfolyam

2021. december 10-ig

DIFER - mérés
Pályaorientációs mérés
Szociometriai mérés

8.évfolyam
5-8. évfolyam

Tantárgyi mérések
témakörönként
Országos mérések
értékelések

5-8 évfolyam
6. évfolyam

Felelős

igh.
osztálytanítók
2021. 09.20-10.11. között
FRJ
december
Bencsik
Tiborné
folyamatos
szaktanárok

Kimeneti vizsga
magyar, tört.,mat. idegen
nyelv
Alapfokú művészeti oktatás

8. évfolyam

2022. május 18.
2022. május 25.
2022. május 04.
2022. május 11.
2022.05. 30-31.

előkészítő

2022. 06.15.

szakoktatók

Év végi mérések
Fizikai állapot mérés NETFIT
intézményi önértékelés

5-8 évfolyam
5-8 évfolyam

május
2022. 06.15-ig

szaktanárok
testnevelők

pedagógus

külön táblázat
szerint

BECS

8. évfolyam

Ig.; FRJ.
Ig.; FRJ.
szaktanárok

A mérésre való felkészülés feladatai:
-

A mérés eredményeinek javítására készült intézkedési tervben megfogalmazott
feladatok megvalósítása
A tanulási motiváció erősítése
Egyensúly kialakítása az iskolai programok és tanítás- tanulás folyamatának
irányításában.
Az olvasási, szövegértési készség fejlesztése, könyvtárhasználat rendszeressé tétele
felső tagozaton is.
Alapvető számolási készségek fejlesztése, tanórába beépített kompetencia feladatsorok
megoldása.
Az alsó tagozat az alapkészségek kialakításának erősítése.
Minden tanórán fejlesztendő terület a gondolkodás képességének fejlesztése
Tudatos felkészülés a tanítási órákra, differenciálás, egyéni fejlesztés tervezése.
Tudatos eszköz és mérőeszköz használat.
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-

Differenciáló, tehetséggondozó foglakozások tervezett megtartása.
Az SNI-s, BTM-es tanulók fejlesztő foglalkozásának megszervezése.
A különleges gondozást igénylő tanulókkal, a magatartási problémával rendelkező
tanulókkal való egyéni bánásmód alkalmazása, szakértői javaslatok figyelembevétele.
A HHH-s gyermekek fokozott segítése, szociális hátrányok kompenzálása.
A mérési napra tanulóink felkészítése, munkájuk ellenőrzése.
A mérés eredményeinek elemzése, közzététele, értékelése.
A mérések eredményeiből tapasztalatok levonása, tervek készítése.

Kompetenciamérést előkészítő foglalkozások
Kompetenciamérést A felkészítő
előkészítő
témája
foglalkozásvezető
Molnár Istvánné
Tüskés Éva

Szövegértés

A
felkészítőn
résztvevő
gyerekek
osztálya
6. évf
vagy
évfolyama

A foglalkozás
óraszáma
A hét
B hét

A foglalkozás
időpontja, helye
péntek 5. óra

Vizsgarendszer - Nyolcadik évfolyam
Tantárgy

Vizsga típusa
szóbeli

matematika

x

írásbeli

Vizsga

Vizsgáztató pedagógusok

időpontja
Mezeiné Szatmári R.

x

Szabó Józsefné
magyar

Hovorkáné Hegedűs Hajnalka

x

Gazsóné Gugolya Beáta

irodalom
történelem

Valastyán Balázs

x
2022.

idegen nyelv

Hovorkáné H.H.
Abonyi Éva

x

Torda-Csekő Mónika
Weinperné K. N.
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SNI, BTMN-es tanűlok ellatasa
„Mindent elviselek abban, aki erőt ad.” (Filippi 4,13)
Tanuló csoportok:
Intézményegység
Alsó tagozat

Felső tagozat

Fejlesztési terület
Logopédia
Fejlesztő foglalkozás
Mozgás terápia
Gyógytestnevelés
Logopédia
Fejlesztő foglalkozás
Gyógytestnevelés

Csoport száma
szűrés folyamatban
6
Nevelési tanácsadó által
3
8
1

Személyi feltételek:
Pedagógus neve:
Molnár Eteléné
Nagy Nikolett
Lovászné Draho Éva
Sztankovics Éva
Terhes Tiborné

Végzettsége
Gyógypedagógus
Fejlesztő pedagógus
Gyógytestnevelő – 5-8.o.
Gyógytestnevelő – 4. o.
Gyógytestnevelő-1-2.o; 3.o.

Szerződéssel foglalkoztatott pedagógusok SNI ellátására:
Pedagógus neve:
Balczó Sándorné
Garai-Szabóné Fabó Éva
Magonyné Göblyös Tünde
Halázs Zsanett

Végzettsége
SZIT terapeuta
Logopédus
Autizmus terapeuta
Autizmus terapeuta

Feladatok:
•
•
•
•
•
•

Szakvéleménnyel rendelkező tanulók órarendjének összeállítása
Adminisztrációs feladatok egységes végzése
Egyéni fejlesztési tervek elkészítése
Fejlesztő foglalkozások látogatása
Egyéni lapok, haladási naplók lezárása, leadása a határidők pontos betartásával
A tanév értékelése a közösség tagjai által leadott írásos értékelések, tapasztalatok
alapján
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Gyermek – es ifjűsagve delmi feladatok
„Szeressetek tettetés nélkül, irtózzatok a rossztól, ragaszkodjatok a jóhoz.” (Róma 12,9)
Készítette: Nagy Nikolett
Célok:
o
o
o
o
o

szegregációmentesség;
diszkriminációmentesség;
a HHH tanulók oktatási és társadalmi integrációjának támogatása;
a minőségi oktatáshoz való hozzáférés biztosítása;
támogató lépések alkalmazása, amelyek segítik és csökkentik a meglévő hátrányokat,
javítják az óvodai, iskolai sikerességet, támogatják a megfelelő iskolaválasztást, tanulói
életutat.
Feladatok:

o
o
o
o
o

az osztályfőnöki feladatok hatékony végzése;
HH és HHH tanulók számbavétele, nyomon követése – egyeztetése;
SNI és BTM-es tanulók fejlesztésének megszervezése;
helyzetelemzés után akcióterv készítése;
adománygyűjtési akciók szervezése;
Alapvető, folyamatos feladatok:

1, Veszélyeztetett gyermekekkel kapcsolatos teendők:
o Az osztályfőnökök segítségével a halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a
veszélyeztetett tanulók felmérése, tanulmányi előmenetelük, szociális helyzetük
figyelemmel kísérése.
o Szükség esetén felvenni a kapcsolatot a Gyermekjóléti és a Családsegítő Szolgálattal.
o Fejlesztő csoportok, vagy egyéni foglalkozások alakítása a szaktanárokkal
együttműködve.
o Tanácsadás a szülőknek és a kollégáknak.
o A hiányzások figyelemmel kísérése, kiemelten az igazolatlan hiányzások tekintetében.
2, A szülők körében végzett feladatok:
o
o
o
o
o
o
o

Együttműködés, szemléletformálás.
Tanácsadás, tájékoztatás a jogokról és kötelességekről.
Szülői értekezleteken, fórumokon aktív közreműködés.
Érdeklődés esetén előadások szervezése.
Esetenként családlátogatás az osztályfőnökkel, vagy a családsegítővel.
Hetenkénti, rendszeres fogadóóra biztosítása.
A városi Gyermekjóléti-, és Családsegítő Központ elérhetőségének kifüggesztése.
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3, A nevelőtestület körében végzett feladatok:
A gyermek- és ifjúságvédelmi munka koordinálása.
Együttműködés, szemléletformálás.
Tanácsadás, információk, nyomtatványok átadása.
Szoros kapcsolattartás az iskola vezetésével.
Továbbképzések szervezése, motiválás a részvételre.
A nevelőtestületi értekezleteken való részvétel.
Szakirodalom ajánlása, tájékoztatás a változó törvényekről.
Aktív együttműködés az egészségnap és a drog-prevenciós programokon.
Egyeztetés az ingyenes tankönyvre jogosultakról, biztosítani a rászorult tanulók részére
könyvtári példányokat.
o Fokozott figyelem az osztályfőnökökkel és a szaktanárokkal a hátrányos, a halmozottan
hátrányos és a veszélyeztetett tanulók tanulmányaira.
o A hátrányos megkülönböztetés elkerülése- szoros együttműködés az integrációs
feladatok ellátásában az esélyegyenlőség megteremtése érdekében.
o
o
o
o
o
o
o
o
o

4, Önálló feladatok:
o Kapcsolattartás a külső intézményekkel (Gyermekjóléti Sz., Gyámhatóság,
Önkormányzat, szervezetek, egyesületek, iskolaorvos).
o Pályázati források keresése.
o Szakirodalom, törvényi változások tanulmányozása.
o Továbbképzéseken való részvétel.
o Estemegbeszéléseken való részvétel.
o Nyilvántartások naprakész, folyamatos vezetése, kezelése.
o Közzétenni a gyermekvédelmi feladatokat ellátó fontosabb intézmények címét,
telefonszámát.
o Szükség esetén a jelzőrendszeren keresztül értesíteni az illetékeseket.
o Az igazolatlan mulasztások figyelemmel kísérése, szükség esetén jelzés jegyző és a
Gyermekjóléti Szolgálat felé.
o Együttműködés a DÖK-kel.
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Feladatok havonkénti bontásban:

Szeptember

Cél

Tájékoztatás az
intézményben folyó
gyermekvédelmi
munkáról

Plakátok, feliratok,
tájékoztató anyagok

Gyermek- és
ifjúságvédelmi
felelős

Egyeztetés a település
gyermekvédelmi
szakembereivel

A gyermekvédelmi
programok egyeztetése
külsős szakemberrel

Közös megbeszélés

Gyermek- és
ifjúságvédelmi
felelős

Nevelőtestületi tagok
tájékoztatása

A nevelőtestület
tájékoztatása a
pedagógusok
gyermekvédelmi
feladatairól,
igazolatlan hiányzások
jelentéséről
Az étkezési- és a
rendszeres
gyermekvédelmi
támogatásban
részesülők felmérése,
folyamatos
figyelemmel kísérése
Felmérés, statisztika
készítése, tanácsadás,
segítségnyújtás a
szülőknek

Értekezleten való
előadás

Gyermek- és
ifjúságvédelmi
felelős

Határozatok,
nyilatkozatok
bekérése, statisztikák
elkészítése

Gyermek- és
ifjúságvédelmi
felelős
Napközis
csoportvezetők

Statisztikai adatlap,
nyomtatványok

Gyermek- és
ifjúságvédelmi
felelős
Osztályfőnökök

A DÖK-kel való
együttműködés

Kapcsolatfelvétel a
DÖK-kel, a közös
programok egyeztetése

Közös megbeszélés

Gyermek- és
ifjúságvédelmi
felelős
DÖK segítő

Igazolatlan hiányzások
nyomon követése

Az igazolatlan
hiányzások számának
visszaszorítása

Naplók átnézése,
kapcsolattartás a
szülőkkel

Gyermek- és
ifjúságvédelmi
felelős
Osztályfőnökök

A tanulási kudarcnak
kitett tanulók
felzárkóztatásának
segítése

Felmérni a tanulókat
a haladási naplókban
a tantárgyi jegyek
alapján

A veszélyezett, HH-s,
HHH-s, SNI-s
gyermekek felmérése,
támogatásuk

Október

Felelős

A diákok és a szülők
ismerjék meg
lehetőségeiket,
jogaikat a
gyermekvédelemmel
kapcsolatban

Statisztikák,
nyilvántartások,
munkaterv elkészítése

Novembe
r

Eszköz, módszer

Feladat
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Naplók ellenőrzése,
beszélgetés az
osztályfőnökökkel

Gyermek- és
ifjúságvédelmi
felelős
Osztályfőnökök

December
Január
Február - Április
Május
Június

Ingyenes tankönyvre
jogosultak köre

Az ingyenes
tankönyvre szoruló
tanulók felmérése

Ismertetés,
nyomtatvány
eljuttatása a
szülőkhöz

Gyermek- és
ifjúságvédelmi
felelős
Tankönyvfele-lős

A bukásra állók, és a
rendszeresen késő
tanulók felmérése,
támogatásuk

A bukásra álló tanuló
szüleinek értesítése

Levélben, vagy
személyesen történő
tájékoztatás

Gyermek- és
ifjúságvédelmi
felelős
Osztályfőnökök

Karácsonyi
jótékonysági akciók
megszervezése,
rendkívüli támogatás
igénylése a
rászorultaknak

Kapcsolatfelvétel az
önkormányzattal,
civil szervezetekkel,
támogatókkal

Levél, telefon,
személyes
kapcsolatfelvétel

Gyermek- és
ifjúságvédelmi
felelős

Kollégák
tájékoztatása az első
féléves munkáról

Beszámoló készítése
az 1. félév
munkájáról

Írásbeli, szóbeli
beszámoló a félévi
értekezleten

Gyermek- és
ifjúságvédelmi
felelős

Statisztikai adatok
aktualizálása

Szükség esetén új
jövedelemigazolások
kérése

Statisztikai adatlap,
nyomtatványok

Gyermek- és
ifjúságvédelmi
felelős

A kirándulási tervek
megismerése

Felmérés az
osztályokban a
segítségadáshoz

Megbeszélés az
osztályfőnökökkel

Gyermek- és
ifjúságvédelmi
felelős
Osztályfőnökök

A hátrányos helyzetű
tanulók
felzárkóztatása

Szükség esetén
egyéni foglalkozások
megszervezése

Differenciált
foglalkozások

Gyermek- és
ifjúságvédelmi
felelős
Osztályfőnökök

A bukások számának
leszorítása

A bukásra álló tanuló
szüleinek értesítése

Személyes, vagy
írásbeli értesítés.
Felzárkóztató
foglalkoztatások

Gyermek- és
ifjúságvédelmi
felelős
Osztályfőnökök

Hátrányos helyzetűek
osztálykirándulásokon
való részvételének
segítése

A rászorultak bevonása
az osztálykirándulások
programjaiba

Anyagi támogatás,
irányított feladatok
kiosztása

Gyermek- és
ifjúságvédelmi
felelős
Osztályfőnökök
DÖK segítő
Gyermek- és
ifjúságvédelmi
felelős

Nyári iskolai, napközis
és szociális tábor
kihasználása

Feltérképezni a térség
kínálta lehetőségeket

Információgyűjtés

A következő tanévi
étkezési kérelmek
nyomtatványainak
eljuttatása a szülőkhöz

A jelen évi adatok
alapján az igények
felmérése

Nyomtatványok
kiosztása a megfelelő
tájékoztatóval
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Gyermek- és
ifjúságvédelmi
felelős
Osztályfőnökök
DÖK segítő

Belso ellenorze sek a tanev soran
„Közel az Úr mindenkihez, aki hozzá kiált, mindenkihez, aki tiszta szívből hívja.”
(Zsoltárok 145,18)
A 2021/2022-es tanévben az igazgató, valamint helyettesei fokozott figyelmet fordítanak:
•

Helyi tanterv 2020

•

alapfokú művészeti oktatás szervezése

•

a nevelői ügyeleti rendszer ellátását.

A tanítási órák látogatásának szempontjait a mérés-értékelési dokumentumokban találhatóak.

A pedagógia munka ellenőrzése elsősorban az alábbi területekre terjed ki:
•

az adminisztratív fegyelem javítása, a pontos adminisztrációs munka elvégzése,

•

hiányzások fokozott figyelemmel kísérése; igazolatlan hiányzás esetén a szabályzat
szerinti eljárás (Az osztályfőnökök feladata, hogy az iskolavezetésnek az igazolatlan
hiányzásokat azonnal jelezzék!)

•

naplóvezetés (heti zárás)

•

szünetekben hatékonyabb nevelői ügyelet

•

a házirend következetes betartatása és betartatása,

•

személyes példamutatás – a tanórai feladatok maradéktalan teljesítése, a tanórán kívüli
iskolai programokban való részvétellel, a munkaköréhez tartozó titoktartási
kötelezettség megtartása,

•

az osztályokban tanítókkal és a szülőkkel való korrekt együttműködés a közös
feladatok sikere érdekében,

•

továbbra is cél az eredményes részvétel a tanulmányi, sport és művészeti versenyeken

•

A folyamatos szakmai ellenőrzés, értékelés, motiválás kiemelt feladat a sikeres
karriertervezés, pedagógus életpálya modell szerinti előrelépés alakításában. Fel kell
készülnünk a szaktanácsadói- tanfelügyeleti rendszer fogadására. Ehhez szükséges a
módszertani, szemléleti kultúra folyamatos alakítása, fejlesztése.
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Pedagógiai dokumentáció és munka éves ellenőrzési terve
Az ellenőrzés területei

Határidő
VIII.

Dokumentumok ellenőrzése
Tantárgyfelosztás
Tanmenet
Éves munkaterv
Osztályfőnöki tanmenetek helyzetelemzése
Szakkörök, középiskolai előkészítő foglalkozások

2021. augusztus 16.
2021. szeptember 20.
2021. szeptember 15.
2021. szeptember 1.
2021. szeptember 13.

Felzárkóztató foglalkozások munkatervei
Tehetséggondozó foglalkozások munkatervei
Munkaközösségi munkaterv elkészítése
Diákönkormányzat éves munkatervének elkészítése
Egyéni fejlesztési tervek elkészítése
A e-naplóhaladási részének áttekintése

2021. szeptember 13.
2021. szeptember 13.
2021. augusztus 27.
2021. szeptember 11.
2021. szeptember 30.
havonta

Az e-naplók osztályozási értékelési részének áttekintése

Ellenőrzés ideje
XII.
I.
II.

III.

igh.

igh

mkv
igh

mkv
igh

igh.

igh

igh

igh

IX.

X.

XI.

V.

VI.

ig.
igh.
ig.
ig.

mkv

Igh.

Igh.

ig.
ig.
igh.
igh.

igh

október, december,
április, május

.

igh

igh

A hiányzások dokumentálása

tárgyhónapot
követő hónap
első hete

igh.

igh

igh

Félévi értesítők, szöveges értékelés,
év végi bizonyítványok, törzslapok

január, június

igh

igh
igh
igh

igh
igh

igh

igh

igh
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IV.

igh
igh

igh

igh

igh

igh

igh

igh
igh
igh
igh

igh

igh

Személyi anyagok
Támogatások nyilvántartása
Kedvezmények nyilvántartása
Tanuló nyilvántartás
Tanulói és pedagógus azonosító számok nyilvántartása
Diákigazolványok, pedagógus igazolványok nyilvántartása
Könyvtári nyilvántartások
HACCP dokumentáció, Leltári ütemterv
Gazdasági analitikák
Pedagógiai munka ellenőrzése
Napközis foglalkozások, tanulószoba
Szakkörök, korrepetálás
Új kollégák
Tanári ügyelet, napközi ügyelet
Étkeztetés
Egyéb ellenőrzés
Tisztasági bejárások
Technikai és ügyviteli dolgozók
munkafegyelmének ellenőrzése

negyedévente
negyedévente
negyedévente
október
október
október
október
november
negyedévente

gaz.v
gaz.v
gaz.v

gaz.v
gaz.v
gaz.v

gaz.v
gaz.v
gaz.v

ig.
ig.
ig.

gaz.v
gaz.v

ig.
ig.
ig.

ig.
ig.
ig.
ig.
gaz.v
gaz.v

Tantermi dekorációk
Tanulói szekrények elosztása, állapota
Leltárellenőrzése, selejtezés

nigh.
tigh.
tigh.
mkv.
nigh.

mkv.
mkv.

ig.
ig.

mkv. tigh
gaz.v tigh

nigh.
tigh.
ig.
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gaz.v
gaz.v

mkv.
mkv.

mkv.
mkv.

nigh.
tigh.
tigh.
mkv.
nigh.

mkv.
mkv.

mkv.
gaz.v

ig.
ig.

mkv. tigh.
gaz.v tigh.

nigh.

nigh.
tigh.
gaz.v

mkv.
mkv.

nigh.

mkv.
mkv.

nigh.
tigh.
tigh.
mkv. mkv.
mkv. nigh.

mkv. mkv. ig.
gaz.v gaz.v ig.
nigh.
tigh.
ig.

A pedagogűsok elomeneteli rendszerehez kapcsolodo
feladatok
Életpályamodell bevezetéséből adódó feladataink
Segítségnyújtás a kollégáknak abban, hogy sikeresen teljesítsenek minősítés, tanfelügyelet
esetén.
Valach Klaudia
Nagy Nikolett
GYAKORNOKAINK:
Védőné Dobrotka Edit
Molnár Eteléné
mentor
Minősítési eljárásban résztvevők
Pedagógus II –be
Tanfelügyeleti eljárásban résztvevő

Minősítési tervbe bekerült

Paraszt Attiláné
2021. október 05.
Vajda Ildikó
2021. október 06. - törölve
2021. november 30. – új időpont
Egriné Tusjak Otília

„Isten a menedékünk és az erőnk, nagyszerű támaszunk a szorongattatásban.” (Zsoltárok 46,2)

Intezmenyi Önertekelesbol adodo feladatok a tanev soran
vezető iskola
óvoda
tagok - óvoda

Molnár Eteléné
Csernusné Samu Edit
Gácsi Krisztina
Tóth Ágnes

tagok- iskola

Molnár Istvánné
Egriné Tusjak Otília
Fekete-Rekényi János

Feladatok:
Önértékelési program, szabályzat elkészítése a következő 5 éves ciklusra.
Határidő: 2021. október 1
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Az intezmeny sajatossagaibol adodo feladatok
Referenciaintézményi címből adódó feladatok
„Ne hasonuljatok a világhoz, hanem gondolkodástokban megújulva alakuljatok át, hogy
felismerjétek, mi az Isten akarata, mi a helyes, mi a kedves előtte és mi a tökéletes.”
(Róma 12,2)
Célok:
• iskolánk referenciaértékű működési és pedagógiai gyakorlattal rendelkező közoktatási
intézményként működjön,
Feladatok:
•
•

modern pedagógiai módszerek bemutatása, folyamatos fejlesztése,
felkészülés az intézmények közötti együttműködésre, a jó gyakorlatok átadására.
Belső szakmai műhely – iskola
Iskola éves belső hospitálási terv
Módszertani kultúra

Kompetencia terület

digitális pedagógiával támogatott oktatás

tanulás

Külső szakmai műhely
NYÁRI EVANGÉLIKUS PEDAGÓGUS AKADÉMIA
Dokumentáció: rendezvény dosszié
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Örökös Ökoiskola címből adódó feladatok
"Az ember nem csak azért felelős, amit tesz, hanem azért is, amit nem tesz meg"
(Prótagorasz, ókori görög filozófus, szofista gondolkodó)

AZ ÖKOISKOLA CÉLJAI










A környezetvédelemmel kapcsolatos ismeretanyagok feldolgozása.
A hagyományos tanulási környezet kiterjesztése az iskolán kívüli környezetre.
Környezettudatos magatartás kialakítása közös élmények átélésével.
Szemléletformálás, környezettudatosságra nevelés, a fenntartható fejlődés elveinek
érvényesítése a napi gyakorlatban. Ismeretek és tapasztalatok integrálása.
A környezetkímélő magatartás legyen meghatározó erkölcsi alapelv, egyéni és közösségi
szinten egyaránt.
A tanulók kezeljék értékként a rendezett, tiszta és szép környezetet.
Alakuljon ki érzékenység környezetünk állapota iránt, ismerjük fel és óvjuk a környezet
értékeit.
Fenntarthatósággal kapcsolatosan a gyerekek kritikus gondolkodásának és
problémamegoldó képességének fejlesztése.
Fenntarthatóság pedagógiai elve érvényesüljön az iskolai életben.

AZ ÖKOISKOLA FELADATAI:














Jó kapcsolatot ápolása a Körös-Maros Nemzeti Park szakembereivel, az Arborétummal,
a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesülettel, NAIK-HAKI és a NAIK-ÖVKI
szakembereivel.
Folyamatos tájékoztatás az öko-iskolarádión keresztül minden héten, cikkek és képes
hírek megjelenítése a helyi online és nyomtatott sajtóban.
Legyen szempont az újrahasznosítás.
Az ökoiskolai tevékenység folyamatos továbbfejlesztése, a tervezett feladatok esetében
a megjelölt határidők betartása.
Iskolai zöld faliújság tartalmak gyakori frissítése, iskolai dekoráció zöldítése,
iskolazöldítés program folytatása a tanulók aktív részvételével.
Az iskola, és környékének rendben tartása, zöld növényzetének ápolása, madarak
megfigyelése és gondozása.
Nemzeti és népi hagyományaink ápolása.
Hátrányos helyzetű tanulóink támogatása, érzékenyítő programok.
Szelektív hulladékgyűjtés, használt elem és kisméretű akkumulátor gyűjtés.
Jeles napok megünneplése.
Tantermek dekorálása gyerekek bevonásával.
Pályázatfigyelés és pályázatírás, a lehetőségek keresése és megragadása (ökoiskolai,
környezetnevelési, környezetvédelmi, egészségnevelési témakörökben).

133

Időpont
Szeptember

Tevékenység
1-10.

folyamatos

folyamatos

17.

16-22.

24.

30.

ÖKO
tehettséggondozó
foglalkozások
beindítása

Megvalósítás

A foglalkozásokra
jelentkező tanulók
felmérése,
időpontok
egyeztetése.
Iskolazöldítés:
Az alsó tagozat
„Kis Benkások
épület előtti
kertje” program.
járdarész zöldítése,
virágosítása a
tanulók
segítségével.
A szelektív hulladék- A veszélyes
gyűjtés bővebb
hulladék szelektív
kiterjesztése a
gyűjtésének
használt elem és
népszerűsítése,
kisméretű
együttműködés a
akkumulátorok
PontVelem Okos
gyűjtése.
programmal.
Ózonvédelmi
Öko
Világnap
foglalkozások,
öko-iskolarádió.
Európai Mobilitási
Iskolarádió, a
Hét
kerékpáros
közlekedés
előtérbe helyezése
diákok, szülők,
pedagógusok,
iskolai dolgozók
között.
Részvétel a városi
programokon.
Az egészségtudatos
A testmozgással és
gondolkodás és
az egészségtudatos
iskolai
életvezetéssel
mozgástevékenységek összefüggő
témanap
tevékenységek 18. évfolyamokon
Hulladékgyűjtés
Papírhulladék
gyűjtése 1-8.
évfolyamos diákok
és szüleik
segítségével
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Felelős
Gazsóné G.
Beáta, Biacsné
Bajusz Szilvia
Lestyanné U.
Éva

Biacsné Bajusz
Szilvia

Biacsné Bajusz
Szilvia
Biacsné Bajusz
Szilvia,
Bencsik
Tiborné

Zalán Csaba,
Tüskés Éva,
tanítók

Horti György

27-30.

4-8.
Október

November

December

Teremtés hete

A teremtett világ
értékeinek közös
ünneplése.

Horváth Z.
Olivér,
osztályfőnökök

A Világ legnagyobb
tanórája

Minőségi oktatás
és az
éghajlatváltozás
témájának tanórai
feldolgozása.
Állatvédelemmel
kapcsolatos ppt
megtekintése,
állateledel gyűjtésadományozása.
A kézmosás
fontosságának
bemutatása.

Biacsné Bajusz
Szilvia,
Bencsik
Tiborné

4.

Állatok világnapja

15.

Kézmosás világnapja

22.
(24.)
18.

Éghajlatvédelmi
Világnap
Füstmentes világnap

26.

Ne vásárolj semmit
nap!

Faliújság, ökoiskolarádió
A dohányzás és
légszennyezés
veszélyeiről való
beszélgetés.
Faliújság,
iskolarádió
Öko-iskolarádió,
faliújság.

folyamatos

Madárbarát
iskolaudvar.
Madáretetők
utántöltése

Az öko szakkör
tanulói kísérik
figyelemmel a
madarak etetését.

Bencsik
Tiborné,
Biacsné Bajusz
Szilvia,
Lestyanné
Uhljár Éva

folyamatos

Madáretetők
utántöltése

Az öko szakkör
tanulói kísérik
figyelemmel a
madarak etetését

Bencsik
Tiborné,
Biacsné Bajusz
Szilvia,
Lestyanné
Uhljár Éva
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Himerné D.
Erika,
Lestyanné U.
Éva
Biacsné Bajusz
Szilvia,
Lestyanné
Uhljár Éva,
ofők
Biacsné Bajusz
Szilvia
Biacsné Bajusz
Szilvia

Biacsné Bajusz
Szilvia

1.
Január

21.

folyamatos

Február

2.
folyamatos

Március

Április

Május

7-11.

Környezettudatos
ajándékozás,
csomagolás
A féléves munka
értékelése

Öko-iskolarádió

Biacsné Bajusz
Szilvia

Beszámoló
készítése

Biacsné Bajusz
Szilvia,
Lestyanné
Uhljár Éva

Madáretetők
utántöltése

Az öko szakkör
tanulói kísérik
figyelemmel a
madarak etetését

Bencsik
Tiborné,
Biacsné Bajusz
Szilvia,
Lestyanné
Uhljár Éva

Vizes élőhelyek
Világnapja
Madáretetők
utántöltése

Öko-iskolarádió,
faliújság
Az öko szakkör
tanulói kísérik
figyelemmel a
madarak etetését

Pénzügyi tudatosság
és Gazdálkodás Hete

22.

A Víz Világnapja

4-8.

Digitális Témahét

25-29.

Fenntarthatósági
Témahét.
(A Föld Napja,
Egészséghét)

május első
hete

Hulladékgyűjtés
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Biacsné Bajusz
Szilvia
Bencsik
Tiborné,
Biacsné Bajusz
Szilvia,
Lestyanné
Uhljár Éva
Rendhagyó órák 1- Bencsik
8. évfolyamokon
Tiborné,
Egriné Tusjak
Ottília,
Rendhagyó
természetismeret
óra, faliújság, ökoiskolarádió
A digitális
pedagógia
módszertanának
népszerűsítése 1-8.
évfolyamokon.
Rendhagyó órák 18. évfolyamokon,
délutáni iskolai
programok,
ökorádió,
faliújság.

Biacsné Bajusz
Szilvia

Papírhulladék
gyűjtése 1-8.

Szilágyi Zoltán

Szemenyei
Csaba

Biacsné Bajusz
Szilvia,
Lestyanné
Uhljár Éva,
FeketeRekényi János

Június

10.

Madarak és Fák
Napja

25.

Európai Nemzeti
Parkok Napja

3.
(5.)

Környezetvédelmi
Világnap

8.

1-18.

Óceánok Világnapja
Az éves munka
értékelése

Versenyeink:







Lila Vegyész országos kémia verseny
Őszirózsa természetismereti verseny
Túzok Tusa természetismereti verseny
ZöldOkos Kupa
Bókay Árpád Országos biológiaverseny
Bolyai Természttudományi Csapatverseny
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évfolyamos diákok
és szüleik
segítségével
Vidám, szabadtéri
vetélkedő az
osztályközösségek
között.
Faliújság, ökoiskolarádió, öko
szakkör. Minden
évben más-más
Nemzeti Park
részletes
bemutatása.
Faliújság, ökoiskolarádió, öko
szakkör.
Faliújság, ökoiskolarádió, öko
szakkör.
Beszámoló
készítése

Biacsné Bajusz
Szilvia,
Bencsik
Tiborné,
Lestyanné
Uhljár Éva
Biacsné Bajusz
Szilvia

Biacsné Bajusz
Szilvia
Biacsné Bajusz
Szilvia
Biacsné Bajusz
Szilvia

Akkreditált Kiváló Tehetségpont címből adódó feladatok
Tehetséggondozó műhelyek
Műhelyt vezető
pedagógus
Huszti Erika
Himerné Duló Erika

Paraszt Attiláné

Alsó tagozat
Műhely neve

„Feketén a hófehér”
sakk

Énekkar

1-3. évfolyam

Énekkar

4-8. évfolyam

„Zengede” furulya

1-6. évfolyam

Csengettyű

4-6. évfolyam

Benkaláka
(kezdő)

1-4. évfolyam

Benkaláka
(haladó)

1-4. évfolyam

csütörtök
14.00-14.45

Bóbita Énekegyüttes
(népdal)

1-4. évfolyam

kedd
15.00-15.45

Matematika - magyar
versenyfelkészítő

2. évfolyam

csütörtök
12.45-13.30

Gépírás
(max. 24 fő)

3-8. évfolyam

kedd
15.00-15.45

Méh-ÉSZ
(max. 24 fő)

1-4. évfolyam

hétfő
14.00-14.45

Robotika

2-4. évfolyam

kedd
14.00-14.45

Műhelyt vezető
pedagógus

Műhely
neve

Valastyán Balázs

Foci

Horti György

Labdarúgás

Zalán Csaba

3-4. évfolyam

hétfő
16.15-17.00
szerda
14.35-15.20
péntek
14.00-15.30
csütörtök
15.15-16.00
hétfő
15.15-16.00
kedd
15.15-16.00
szerda
15.15-16.00
csütörtök
15.00-15.45

3-8. évfolyam

Rohony-Bodnár Éva

Tüskés Éva

1-2.évfolyam

Műhely időpontja

Luther színjátszó

Földiné Boczonádi
Zsuzsanna

Lestyanné Uhljár Éva

Évfolyam

Labdás
alapok
Zenés
mozgás
Úszás

Évfolyam

Műhely időpontja

1-2. évfolyam

kedd 15.00-15.45

3-4. évfolyam
5-6. évfolyam

kedd 15.45-16.30
péntek 15.00-16.00

7-8. évfolyam

péntek 14.00-15.00

5-8. évfolyam

csütörtök 14.30-15.15

5-8. évfolyam

kedd 14.00 – 15.00

5-8. évfolyam

péntek 14.00-15.30
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Két tanítási nyelvű oktatás, idegen nyelvoktatás feladatai
„Hiszen tudom, milyen terveket gondoltam el felőletek – mondja az Úr; ezek a tervek a békére
vonatkoznak, nem a pusztulásra, mert reménységgel teli jövőt szánok nektek.” (Jer 29,11)

A célnyelv oktatásának alapvető célja:
-

a Közös európai referenciakerettel összhangban a tanulók célnyelvi kommunikatív
kompetenciájának megalapozása és fejlesztése

-

a nyelvtanulás iránti pozitív attitűd kialakítása és fenntartása

Feladat:
- a kommunikatív nyelvi kompetencia fejlesztése az általános kompetenciákkal,
- a világról szerzett ismeretek, a gyakorlati készségek és jártasságok bővítése
- a minden tevékenységhez, így a nyelvi kommunikációhoz is nélkülözhetetlen motiváció
erősítése
- tevékenységközpontú oktatás (projektmunka, kooperatív feladatok)
- folyamatos megerősítés, pozitív tanári visszajelzés a tanulók önbizalmának és
beszédbátorságának erősítése
- a nyelvi tehetség korai felismerésére, kibontakoztatására és fejlesztésére.

Az anyanyelvi lektor feladata:
-

kommunikációs készségek fejlesztése
kultúraközvetítés
más kultúrákkal kapcsolatos pozitív attitűd kialakítása

Részletes feladatterv az idegen nyelvi munkaközösség munkatervében.
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Művészeti alapiskola néptánc tanszak feladatai
„Mindannyian az ő teljességéből részesültünk, kegyelmet kegyelemre halmozva.”
(János 1,16)
Célok:
-

a magyar néptánc és népi kultúra iránti érdeklődést elmélyítse

-

a múlt és a jelen hagyományainak és táncművészeti értékeinek megismertetése
és megszerettetése

Feladatok:
- jelentkezéshez szükséges dokumentumok elkészítése
-

a néptánc tanszak népszerűsítése

-

egyeztetés a foglalkozásvezetőkkel (szakmai munka)

-

órarend összeállítása

-

szülői értekezleteken a program bemutatása

-

fellépési lehetőségek biztosítása

értekezletek időpontja

2021. augusztus

Munkaterv megbeszélése, összeállítása, szervezési feladatok

2022. február

Első félév tapasztalatai
Versenyek megbeszélése

2022. június

Tanév értékelése, nyári táborok előkészítése

Tervezett fellépések
Szeptember

November
Február
Április
Május

-

első tanítási nap - táncház
Szilvanapi sokadalom – fellépés, táncház
beiskolázási játszóház - táncház
Márton napi felvonulás – táncház
farsang – fellépés, táncház
Benka Gála - fellépés
Gyermeknap - táncház

Versenyek:
Kádár Ferenc gyermek szóló táncverseny - Dévaványa
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Felelős

oktatók

Az értekezlet célja, főbb napirend

Értekezlet dátuma

Intezmeny kapcsolatai
„Tudjuk azt is, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra válik…” (Róma 8,28)
Szülői közösség
Szülői Munkaközösség

Óvodáink

Vajda Péter
Evangélikus
Gimnázium
Fenntartó

A szülőkkel való partneri együttműködés szabályozása a helyi
nevelési programban és a házirendben leírtak szerint valósul meg.
Bődi Etelka, SZMK vezető folyamatos tájékoztatása, közös
programok megvalósítása
SZMK ülések tervezett időpontja: szeptember 20.
április
Szakmai kapcsolattartás segíti a beiskolázást, a zökkenőmentes
iskolakezdést.
A kapcsolattartás formái:
Elsős pedagógusok foglalkozást szerveznek az óvodákban,
Szülői értekezleten leendő elsős osztályfőnökök bemutatkozása
Iskolalátogatás a nagycsoportosokkal
Közös ünnepek (Népmese napja, Mikulás, Karácsony)
Nyílt nap – november 9.
Iskolai ünnepek, rendezvények kölcsönös látogatása
Öveges labor
NYEPA közös szervezése
Folyamatos tájékoztatás
Rendezvények, szakmai napok kölcsönös látogatása

Védőnő, szakorvos,
fogorvos

Munkaterv szerinti kapcsolattartás. Szükség szerinti védőnői
ellenőrzések, előadások tartása.

Pedagógiai
Szakszolgálat

Tanulók ellátásával kapcsolatos megbeszélések, egyeztetések.
Magatartási problémás gyerekek, sajátos nevelési igényű gyerekek
vizsgálata, szűrése, fejlesztése. Fejlesztő foglalkozások igénybe
vétele. Beszédhibák szűrése, javítása, logopédiai foglalkozások
megszervezése.
Az iskolai szociális segítő heti 1 alkalommal tartózkodik
iskolánkban, segít a szociális hátrányok leküzdésében.

Családsegítő szolgálat
Média
Egyházak
„Gyermekünkért
Jövőnkért” Alapítvány

Iskolai eseményekről a szülők, a térség lakóinak tájékoztatása
Iskolai WEB lap megújítása, tartalmának folyamatos frissítése
Facebook-on folyamatos tájékoztatás
hitoktatás összehangolása
egyházi alkalmakon való aktív részvétel
1% kampányban való aktív részvétel – január, május
lehetőség szerinti anyagi támogatás elősegítése

Roma Önkormányzat

EPSZTI által támogatott „Egy ritmusra mozdulunk!” pályázati
partnere

Corteva Szarvas

pályázatokban együttműködés
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Az intézmény szakmai szervezetekben vállalt feladatai, tagságok
„Nem távozom el tőled s nem hagylak magadra.” (Zsidók 13,5)

Dr. Balogh László – Nemzeti Tehetségsegítő Tanács
5-8. osztályos tehetséges tanulóink pszichológiai/pedagógiai mérése a fejlesztések tudatos
tervezésének, a gyermekek személyiségének megismerésének segítése.
MATEHETSZ Tehetségközpontok hálózata:
Az általuk kiírt pályázatokhoz kapcsolódva segítik az iskolánk tehetséggondozás műhelyeinek
további fejlődését, szakmai kiteljesülését.
Körös-vidéki Tehetségsegítő Tanács központja az intézményünk:
Szakmai konzultációk biztosításával, közös pályázati lehetőségek kiaknázásával valósul meg
a kapcsolattartás.
Kétnyelvű Iskoláért Egyesület tagja iskolánk:
Az egyesület az általa szervezett szakmai programokkal segíti, hogy iskolánk megfeleljen a
két tanítási nyelvű oktatással szemben támasztott követelményeknek.
Európai Tehetségpont:
A regisztrációról szóló oklevelet 2016. október 1-jén vehette át iskolánk. A hálózatba való
csatlakozással kapcsolatrendszerünk bővítését, szakmai továbblépését várjuk.
MTA-SZTE Ének-Zene Szakmódszertani Kutatócsoport
A Zenei fejlesztés, transzfer, digitális eszközök, élményközpontúság / A velünk született
muzikalitás kibontakoztatása a digitális korban, az élményközpontú ének-zene oktatás
eszközeivel című, a Magyar Tudományos Akadémia által támogatott kutatásban együttműködő
partnerként veszünk részt. A tavalyi tapasztalatokra építve folytatjuk a gyermekek fejlesztését.
Szarvasi Hagyományőrző Egyesület
A néptánc tanszak szakmai támogatása, fellépések segítése, beiratkozott gyermekek
támogatása.
Kábítószerügyi Egyeztető Fórum
Az egyeztető ülésen rendszeresen részt veszünk. Programjaikra tanulóinkat mozgósítjuk.
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Feladatok havonkenti lebontasban
SZEPTEMBER
IDŐPONT

FELELŐS

FELADAT

01.

A tanítási év első tanítási napja (TNM 1.)

Osztályfőnökök

01.

Tanévnyitó istentisztelet

Horváth Z. Olivér

10.

Szarvasi Szilvanapok (felvonulás)

Osztályfőnökök

11.

Szarvasi Szilvanapok (fellépés)

Himerné Duló Erika

13.

Szülői értekezlet (felső)

Osztályfőnökök

14.

Szülői értekezlet (alsó)

Osztályfőnökök

15.

Szülői értekezlet (alsó)

Osztályfőnökök

16 - 22.

Európai Mobilitási Hét

Bencsik Tiborné

17.

Őszi játszóház

Egriné Tusjak Otília

21.

Munkaközösségi értekezlet (alsó)

Egriné Tusjak Otília

24.

Magyar Diáksport Napja (témanap)

Zalán Csaba, Tüskés Éva, Molnár Eteléné

26. – 10. 03.

A Teremtés hete

Horváth Z. Olivér

30.

A népmese napja

Szabó Józsefné

30.

Hulladékgyűjtés

Horti György

30.

Munkaközösségi értekezlet (felső)

Fekete-Rekényi János
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OKTÓBER
IDŐPONT

FELELŐS

FELADAT

01.

A zene világnapja

Paraszt Attiláné

04.

Az állatok világnapja

Himerné Duló Erika

06.

Az aradi vértanúk emléknapja

Magyartanárok (8. évfolyam); 4.b oszt.fő

08.

Munkaközösségi értekezlet (idegen nyelvi)

Baginé Lőrincz Erika

12.

Munkaközösségi értekezlet (alsó, tehetség)

Egriné Tusjak Otília

Szakmai nap (belső továbbk.) – bemutató óra

első évfolyamos tanítók

15.

Bolyai Matematika Csapatverseny

Szabó Józsefné

18.

Pályaválasztási szülői értekezlet (8. évfolyam)

Osztályfőnökök (8. évfolyam)

20.

Területi énekverseny

Paraszt Attiláné

21.

Nevelési értekezlet

Molnár Istvánné

22.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapja

Magyartanárok (7. évfolyam); 4.c oszt.főnök

22.

Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap

12-13.

25 - 29.

Őszi szünet

1 - 31.

Világ Gyalogló (HÓ)Nap

Tüskés Éva, Zalán Csaba

Benkás bakancsosok (őszi túra)
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NOVEMBER
IDŐPONT
november

FELELŐS

FELADAT
Szöveges értékelés az első évfolyamon

02.

Az őszi szünet utáni első tanítási nap

10.

A magyar tudomány napja

Szabó Józsefné

12.

Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny

Hovorkáné Hegedűs Hajnalka

14.

Márton-napi szeretetünnep

Osztályfőnökök

16.

Munkaközösségi értekezlet (alsó)

Egriné Tusjak Otília

22.

Szülői értekezlet (felső)

Osztályfőnökök

23-24.

Szülői értekezlet (alsó)

Osztályfőnökök

25.

Munkaközösségi értekezlet (felső)

Fekete-Rekényi János

28. -

Adventi készülődés

Osztályfőnökök

29. -

Angyali reggelek

Osztályfőnökök

29.

Zrínyi Ilona Matematikaverseny (1. forduló)

Matematikatanárok

30.

Tea time

Baginé Lőrincz Erika
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DECEMBER
IDŐPONT

FELELŐS

FELADAT

- 03.

Életjel cikkeinek leadása

Abonyi Éva

06.

Mikulásvárás

Osztályfőnökök, DÖK

07.

Varga Tamás Matematikaverseny (1. forduló)

Matematikatanárok

- 10.

Benkás angyalok adománygyűjtés

Fekete-Rekényi János

11.

Pályaorientációs nap (TNM 2.) [Munkanap áthelyezés 12.24.]

14.

Munkaközösségi értekezlet (alsó)

Egriné Tusjak Otília

16.

Munkaközösségi értekezlet (felső)

Fekete-Rekényi János

21.

Karácsonyi ünnepség

Himerné Duló Erika

21.

A téli szünet előtti utolsó tanítási nap

22 – 31.

Téli szünet
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JANUÁR
IDŐPONT

FELELŐS

FELADAT

03.

A téli szünet utáni első tanítási nap

06.

Vízkereszt (DIT)

Horváth Z. Olivér

Ökumenikus imahét 2022

Horváth Z. Olivér

18 – 25.
21.

Az első félév vége

21.

Osztályozó értekezlet

Molnár Istvánné

21.

A magyar kultúra napja

Weinperné Kiszely Nóra; Egriné Tusjak
Otília

27.

Munkaközösségi értekezlet (felső)

Fekete-Rekényi János

28.

A félévi értesítők kiosztása

Osztályfőnökök
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FEBRUÁR
IDŐPONT

FELELŐS

FELADAT

03.

Félévi értekezlet

Molnár Istvánné

04.

Bolyai Természttudományi Csapatverseny

Bencsik Tiborné

07.

Szülői értekezlet (felső)

Osztályfőnökök

8-9.

Szülői értekezlet (alsó)

Osztályfőnökök

11.

Farsang

Szabó Józsefné, osztályfőnökök

13.

Farsangi játszóház

Egriné Tusjak Otília

15.

Munkaközösségi értekezlet (tehetség)

Gazsóné Gugolya Beáta

16.

Munkaközösségi értekezlet (idegen nyelvi)

Baginé Lőrincz Erika

Sítábor

Buzás Mihály

Nyílt hét (alsó tagozat)

Molnár Eteléné

23.

Munkaközösségi értekezlet (alsó)

Egriné Tusjak Otília

24.

Munkaközösségi értekezlet (felső)

Fekete-Rekényi János

20 – 26.
21-25.
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MÁRCIUS
IDŐPONT

FELELŐS

FELADAT
Idegennyelvi napok

Nyelvtanárok

Kuckózás – beiskolázási program

Egriné Tusjak Otília

„Pénz7” pénzügyi és vállalkozói témahét

Bencsik Tiborné; Védőné Dobrotka Edit

11.

Az 1848-as forradalom ünnepe (iskolai ünnepség)

Magyartanárok (6. évfolyam);
4.a oszt. Farkas Antalné

17.

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Mezeiné Szatmári Rita

14.

Pihenőnap

-

21 - 25.

A Tehetség hete

Gazsóné Gugolya Beáta; Farkas Antalné

21-25.

Bemutató órák leendő elsős szülőknek

Molnár Eteléné, tanítók

22.

Víz világnapja

Biacsné Bajusz Szilvia

22.

Munkaközösségi értekezlet (alsó)

Egriné Tusjak Otília

26.

Tehetségnap (TNM 3.) [Munkanap áthelyezés 03.14.]

Szabó Józsefné

28 – 31.

Nyílt napok (felső tagozat)

Fekete-Rekényi János

31.

Tavaszi nevelési értekezlet

Molnár Istvánné

01 – 03.
4.
07 – 11.
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ÁPRILIS
IDŐPONT

6.

Területi versmondó verseny

FELELŐS
Szemenyei Csaba, Rohony-Bodnár Éva
Csekőné Szabó Anikó
Egriné Tusjak Otília

8.

Idegen nyelvi játszóház

Egriné Tusjak Otília

11.

A magyar költészet napja

Abonyi Éva, Nagy Istvánné

14.

A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap

4 - 8.

19 - 20.

FELADAT
Digitális témahét

Tavaszi szünet

21.

Csendesnap (TNM 4.)

22.

Csendesnap, pedagógus szakmai nap (TNM 5.)

22.

A Föld napja

Fekete-Rekényi János

Iskolai beíratás

Molnár Istvánné

21-22.
25.

A tavaszi szünet utáni első tanítási nap
Fenntarthatósági Témahét

Biacsné Bajusz Szilvia, Lestyanné Uhljár Éva

25.

Bukásértesítés

Osztályfőnökök

26.

Munkaközösségi értekezlet (alsó)

Egriné Tusjak Otília

28.

Munkaközösségi értekezlet (felső)

Fekete-Rekényi János

29.

Benka Gála

Gazsóné Gugolya Beáta

25 – 29.
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MÁJUS
IDŐPONT

FELELŐS

FELADAT

1.

Családi istentisztelet 1.o. szolgálatával

elsős tanítók, hitoktatók

02.

Szülői értekezlet (felső)

Osztályfőnökök

3-4.

Szülői értekezlet (alsó)

Osztályfőnökök

04.

Országos mérés 1. (8. évfolyam)

Fekete-Rekényi János

06.

Munkaközösségi értekezlet (idegen nyelvi)

Baginé Lőrincz Erika

10.

Madarak és fák napja

Bencsik Tiborné; tanítók

10.

Munkaközösségi értekezlet (tehetség)

Gazsóné Gugolya Beáta

11.

Országos mérés 2. (8. évfolyam)

Fekete-Rekényi János

18.

Országos mérés 1. (6. évfolyam)

Fekete-Rekényi János

25.

Országos mérés 2. (6. évfolyam)

Fekete-Rekényi János

26.

Konfirmációs ötpróba

Horváth Z. Olivér

26.

Munkaközösségi értekezlet (felső)

Fekete-Rekényi János

27.

Gyermeknap (TNMN 6.)

Szabó Józsefné; Lestyanné Uhljár Éva

30.

Kimeneti vizsga (8.a)

Érintett szaktanárok

31.

Kimeneti vizsga (8.b)

Érintett szaktanárok

Hulladékgyűjtés

Horti György
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JÚNIUS
IDŐPONT

FELELŐS

FELADAT

01.

Kimeneti vizsga (8.b)

Érintett szaktanárok

02 – 03.

Kimeneti vizsga (8.c)

Érintett szaktanárok

04.

A nemzeti összetartozás napja

Valastyán Balázs

06.

Konfirmáció

Horváth Z. Olivér

13.

Osztályozó értekezlet

Molnár Istvánné

15.

A tanítási év utolsó tanítási napja

16.

Munkaközösségi értekezlet (felső)

Fekete-Rekényi János

18.

Ballagás

Molnár Eteléné

22.

Tanévzáró istentisztelet

Horváth Z. Olivér, 4. évf. oszt. főnökök

23.

Munkaközösségi értekezlet (idegen nyelvi)

Baginé Lőrincz Erika

27.

Tanévzáró értekezlet

Molnár Istvánné
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A munkaterv elfogadása, legitimáció
1. Elfogadás
- A munkatervi célkitűzéseket az érintett közösségek Szülői
Munkaközösség, Diákönkormányzat megismerték, azzal
egyetértenek, elfogadták.
- Az intézmény nevelőtestülete a 2021/2022-es tanévre, nevelési
évre szóló munkatervet a 2021. augusztus 30-i ülésen elfogadta.

2. Érvényesség, hatályosság
- Az elfogadott munkaterv 2022. augusztus 31-ig érvényes
- Hatálya az intézmény valamennyi gyermekére, tanulójára
és alkalmazottjára kiterjed.

3. Nyilvánossága
- A munkaterv nyilvános, betekintésre megtalálható az igazgatóhelyetteseknél, az intézmény honlapján.
- Az eredeti példány a mellékletekkel az intézmény vezetőjénél
található.

Molnár Istvánné
igazgató
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