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1.Alkalmazott törvények, rendeletek, intézményi dokumentumok 

 

1.1 Jelen munkaterv 

 

 az érvényes jogszabályi rendelkezések, útmutatók figyelembe vételével. 

 A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet az intézmények működési rendjéről 

 11/2019. (VII. 3.) EMMI rendelet a 2019/2020. tanév rendjéről 

 Az óvoda Pedagógiai programja (2019. évi módosított) 

 Lévai Tamásné pályázata 2020./ rövid, közép, hosszú távú tervek/ 

 A 2020-2021 nevelési évről készült Beszámoló  

 20/2021(VI.8) EMMI rendelete a 2021/2022 tanév rendjéről 

 A tervezett programok megvalósítását, a koronavírus járvány terjedésének megelőzése érdekében 

az intézmény aktuális Intézkedési Tervének megfelelően módosítjuk. 

 

1.2 Az intézménnyel kapcsolatos általános információk 

 

Az intézmény fenntartója: Magyarországi Evangélikus Egyház 1085 Budapest, Üllői út 24. 

Az intézmény neve: Szegedi Pitypang Evangélikus Óvoda 

Címe: 6722 Szeged, Szentháromság u. 47. 

Telefon, fax: 62/420-365 

Mobil: 70/340-5630 

Elektronikus elérhetőség: pitypangovi19@gmail.com 

 

 

 

 

mailto:pitypangovi19@gmail.com
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2.A 2021-2022-es tanévünk mottója: 

Szeresd azért az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből. teljes lelkedből, és teljes erődből! 

/5 Mózes 6:5/ 

 

Kiemelt célok: 

 

A 2021-2022 évre meghatározott célokat, feladatokat, programokat csak részben vagy egyáltalán 

nem sikerült megvalósítani a pandémiás időszak miatt, ezek megvalósítása így továbbra is 

feladatunk marad! 

 

1. A Magyarországi Evangélikus Egyház elvárásainak és az óvoda nevelési céljainak 

összehangolása, elmélyítése a mindennapi nevelőmunkában. 

 

2. A helyi evangélikus közösséggel való együttműködés elmélyítése. 

 

3. Elfogadás-Befogadás-Nyitottság 

 Új kapcsolatok, lehetőségek keresése, partnerekkel való kapcsolat elmélyítése  

 Óvoda menedzselésével a maximális gyermeklétszám megtartása,az óvoda jó hírének fenntartása 

 

Kiemelt feladatok: 

 

2.1 A keresztény hitéletre nevelés elmélyítése, az óvoda evangélikus arculatának megerősítése 

a mindennapi nevelőmunkában. 
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Keresztyén hitéletre nevelés: 

Feladatok: 

 

2.1.1 Az életkori sajátosságok figyelembevételével megismertetjük óvodásainkat a keresztyén 

hit és életmód alapjaival. 

- A hitre való 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. 

 

Az óvodai keresztyén nevelés áthatja az óvodai élet egészét. Az egyes gyermekek helyzete, a 

családok körülményei mind eltérőek. Vannak óvodások, akik otthon is találkoznak már bibliai 

történetekkel, számukra nem ismeretlen Jézus. Az előfeltételek különbözek. Vannak, akik 

sohasem imádkoztak még és az óvodában hallják először ezt a szót: Isten. 

Nagy örömünkre szolgál, hogy az idei beiratkozáskor már többen az egyházi jellegű nevelés miatt 

keresték meg óvodánkat! 

 

Az óvodában folyó valláspedagógiai munka módszertani megerősítése: 

 

 Minden csoportban reggelente egy rövid áhítatot tartanak az óvónők. 

 Korcsoportonként heti egy hittan foglalkozást tartunk. 

 A hittan foglalkozásokat Endreffy Kornélia, Koszó Réka óvodapedagógusok hittantanári 

képesítéssel, valamint Lévai Tamásné intézményvezető tartja majd csoportonként. 

 A foglalkozások anyaga: énekek, történetek, imádságok A foglalkozás megvalósítása: mesélés, 

éneklés, bábozás, festés, rajzolás, beszélgetés, templomlátogatás. 
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A bibliai történetek kiválasztásánál a következő kritériumokat tartjuk a szemünk előtt: 

 A gyermekek számára érthető legyen. 

 Mi a történet teológiai tartalma és jelentése? 

 Egyes történetek lehetséges hatása egy meghatározott gyermek szituációban. 

 A csoportnaplókban az áhítat témái is jelenjenek meg! 

 

Endreffy Kornélia tavaly egyedül tartotta a hittan órákat a három csoportba, az idén már 3-an 

fogjuk egymást segítve, módszertani tapasztalatainkat egységesítve tartani az alkalmakat. Az új 

kolléganőnknek hittantanári diplomája van. 

 

 A pedagógusok szakmai, módszertani ismereteinek fejlesztése továbbra is fontos feladatunk.  

A legjobb szervezeti befektetés a munkatársak képzése. Professzionális munka csak professzionális 

csapattal érhető el! 

 Ezt további szakmai, módszertani anyagok, könyvek beszerzésével, hittan munkaközösség aktív és 

hatékony munkájával, illetve országos szakmai napokon való részvétellel szeretnénk megerősíteni. 

 Fontosnak tartom a továbbképzési lehetőségeknél, az EPSZTI által felajánlott lehetőségek 

kihasználását, illetve egy-egy értekezletre előadóként meghívni egy-egy evangélikus óvodában 

dolgozó óvodavezetőt. Szeretnénk felvenni a kapcsolatot több evangélikus óvodával is. 

 A személyes találkozások, óvodalátogatások lehetőséget biztosíthatnak szakmai munkánk 

színvonalának emeléséhez 

 A hétfői hétkezdő áhítatok tavalyi bevezetése is a módszertani megújulást szolgálta, hiszen a 

gyerekekkel együtt a nevelőközösségnek is lehetősége volt új énekek és imádságok megtanulására. 

Ezt az idén is fontosnak tartjuk folytatni.  

 Hittan munkaközösség munkáját reménység szerint erősíti majd az új fiatal kolléganő, akinek 

hittan tanári diplomája is van. Számítunk Cserháti Sándor és Vincze Délia lelkészek, valamint 

Benséné Erzsébet intézményvezető további aktív segítségére is. 
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A szakmai munkaközösség feladata: 

 Vallásos történek, versek, énekek összegyűjtése. 

 Szakmai anyag összeállítása. 

 Beszélgető körök szervezése, lelkésszel, szülőkkel 

 Ismerkedés a Bibliával, a templomi liturgiával, egyházi ünnepeinkkel, evangélikus jelképeinkkel. 

Cél:  

Az összeállított szakmai anyag gyakorlati kipróbálása, korszerűsítése, módszertani megerősítése 

amely alapján az óvodapedagógusok a kereszténység szellemiségét, a keresztény hitéletet be tudják 

építeni gyermekeink minden napjaiba. 

Feladat:  

Egyházi, keresztényi élet integrálása a helyi nevelési programba, fejlesztési lehetőségek 

feltárása. 

 

Munkaközösségi találkozók: 

A munkaközösségi találkozókon minden óvodapedagógus részt vesz ! 

 

Időpontjai: Havi rendszeres megbeszélések 

 

2.1.3 Az óvoda evangélikus arculatának megjelenítése a tavalyi évben a tárgyi feltételekben 

többféleképpen is megvalósult: Pitypang-logó, Luther rózsa, evangélikus templom makett a 

csoportszobákba, óvodai egyen póló a felnőtteknek. 

 Az idei évben a tanévnyitó istentiszteleten kerül sor az óvodai egyen-nyakkendők ünnepélyes 

felavatására, melyet gyermekek és az óvoda dolgozói is különböző ünnepeken rendezvényeken 

viselhetnek 

 Hála falra az idén is hetente váltva kerülnek majd ki a pozitív üzenetek, bibliai idézetek, igék. 

 Hittanos falitábla kialakítására aktuális tartalmak kihelyezésével a hittan foglalkozásokat tartók 

lesznek a felelősek. Fontos, hogy a szülők ezekről a tartalmakról is mindig aktuális és érdekes 

híreket kapjanak! 
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2.2 A helyi evangélikus gyülekezettel való együttműködés elmélyítése 

  Tervezett programok megvalósítását az aktuális járványügyi helyzettől tesszük függővé  

Tervezett Időpont Megnevezés Tartalom 

2021.09.05 

 

 

 

 

 

Évnyitó istentisztelet az 

evangélikus templomban 

Ünnepélyes évnyitó a 

gyerekek szereplésével. 

Az óvodai közösség és a 

gyülekezet ismerkedési 

lehetősége 

szeretetvendégséggel. 

2021.09.17 Őszi családi nap 

Aratási hálaadó ünnep 

A gyülekezeti tagok 

meghívása az óvodába. 

Barkácsolási lehetőségek 

csoportonként. 

Táncház 

2021.10.26 

 

 

 

 

Reformáció napja 

Templomlátogatás. 

Beszélgetés-barkácsolás 

Gyermekcsoportok-lelkész-

óvódai dolgozók részvételével 

2021. 11.28 Adventre hangolva Szülőkkel közös barkácsolás. 

Evangélikus IFI-sek 

meghívása-Karácsonyi 

koncert 

Az 1.2.3.4. vasárnapot követő 

hétfőkön a teljes óvodai 

közösségünkkel 

gyertyagyújtás a zsibongóban 

ádventi énekekkel. 
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2021.12.22 Óvodások karácsonya a 

templomban 

Istentisztelet a gyerekek 

szereplésével. 

2022.01.06 Vízkereszt Keresztszülőkkel, 

Nagyszülőkkel közös 

templomlátogatás rövid 

áhítattal énekléssel Lelkész és 

hitoktató segítségével. 

2022. 02 .18 Szülői Klub 

Cserháti Sándor vezetésével 

Kötetlen beszélgetés a 

gyülekezet lelkészével. 

2022. 03.25 Húsvétra hangolva Húsvéti kézműveskedés a 

családokkal és a gyülekezet 

IFIS tagjainak bevonásával. 

2022.04.15 Szülői Klub 

Cserháti Sándor vezetésével 

Kötetlen beszélgetés a 

gyülekezet lelkészével 

2022.05.22 Pünkösd Istentisztelet a gyerekek 

szereplésével 

2022.06.19. Tanévzáró istentisztelet Istentisztelet a gyerekek 

szereplésével 

 

 

 

Segítséget nyújtunk a családoknak tartalmas programokon, ünnepi alkalmakon keresztül a 

keresztyén életmód alakításában, gyakorlásában. 
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2.3 Óvodai menedzsment feladatok: 

Az intézményi marketing feladata az intézményi szolgáltatások eladása, melynek alapja: 

 

 Tudatosan tervezett stratégiai gondolkodás 

 Sokrétű kapcsolatrendszer 

 Arculattervezés 

 Azok menedzselése 

 

Új kapcsolatok, lehetőségek, partnerek keresése: 

 

 A gyermeklétszám folyamatos és biztos utánpótlása érdekében szükség van arra, hogy óvodánkat 

minél többen megismerjék, a kialakult jó hírünket a szülők, partnerek minden fórumon támogassák. 

 A gyülekezetünkben megkeresztelt gyerekekkel fontos, hogy már a kezdetektől tudjunk 

kapcsolatot fenntartani. Nyilvántartást készítünk ezekről a gyerekekről, folyamatosan hívogatjuk 

őket óvodai rendezvényeinkre. 

 Baba-mama klub alkalmait sajnos a pandémiás időszak miatt nem tudtuk megtartani, reméljük, 

hogy az idén lesz rá lehetőségünk. Ezekre az alkalmakra hívogatjuk a környező bölcsőde 

kisgyermekeit, és az evangélikus templomban megkeresztelt gyermekeket is. 

  Az elmúlt évben a bölcsődei vezetőkkel jó kapcsolatot sikerült kialakítani. Kölcsönös 

hospitálásokkal, szakmai megbeszélésekkel szeretnénk ezt a jó kapcsolatot tovább ápolni. 
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Tervezett alkalmak: 

 

Tervezett Időpont Megnevezés Tartalom 

2021.10.07 Babamasszázs Lajkó Laura védőnő 

vezetésével 

2021.12.09 Pitypang -Ringató foglalkozás Höcögtetők, simogatók, 

énekek Lévai Tamásné 

vezetésével 

 

2022.02.10 Babamasszázs Lajkó Laura védőnő 

vezetésével 

2022.04.07 

 

Pitypang-Ringató foglalkozás Höcögtetők, simogatók, 

énekek Lévai Tamásné 

vezetésével 

2022.06.09 Előadás szervezése az óvoda 

orvosa és védőnője 

részvételével 

Egészségmegőrzés 

kisgyermekkorban 

 

 

A baptista egyházzal való jó kapcsolatunkat kihasználva hívogatjuk az ottani fiatal szülőket, 

családokat is az alkalmainkra! 

 

 

Egyházi intézményekkel való kapcsolattartás: 

 Szorosan együttműködünk a Szegedi Evangélikus egyházközösséggel. 

 A Magyarországi Evangélikus Egyház pedagógiai rendezvényein részt veszünk. 
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 Kapcsolatot tartunk a Hódmezővásárhelyi „Égből pottyant „óvodával, valamint keressük az ország 

többi evangélikus óvodájával való kapcsolatot. 

 Más keresztyén intézményekkel kapcsolatot veszünk fel/ Clarisseum református óvoda 

Karolina Katolikus óvoda, hívogatjuk őket rendezvényeinkre, személyes szakmai megbeszélésekre 

 

3. A nevelési év helyi rendje 

A nevelési év 2021. szeptember 1-től 2022. augusztus 31-ig tart. A jelen tervben megjelenő 

információn túl, az óvoda nyári zárva tartásáról legkésőbb február 15-ig, a nevelés nélküli 

munkanapokról legalább hét nappal a zárva tartást megelőzően tájékoztatjuk a szülőket. 

 

3.1 Csoportösszevonás, óvodazárás alkalmai / az iskolai szünetekkel összhangban/ 

 

Őszi 2021.10.23- 2021.11.01-ig Összevont csoport-előzetes 

igényfelmérést figyelembe 

véve 

Téli 2021.12.22-2022.01.02-ig Előzetes igényfelmérés 

alapján az óvoda zárva tart 

Tavaszi 2022.04.14-2022.04.19-ig Összevont csoport-előzetes 

igényfelmérést figyelembe 

véve 

Nyári 2022.07.18-2022.08.07-ig Nyári zárás ideje 

Nagytakarítás, karbantartás, 

felújítás 
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3.2 Áthelyezett munkanapok 

 

Pihenőnap Munkanap 

2021.12.24 2021. 12.11 

2022.03.14 2022.03.26 

 

4. Szülőkkel való kapcsolattartás formái: 

 

A nevelés eredményességének alapfeltétele, hogy a szülői házzal partnerkapcsolatot tudjunk 

kialakítani, amely az együttműködésre, a nyitottságra és az őszinteségre épít. Ennek 

érdekében olyan fórumokat szervezünk, amelyek az együttnevelés lehetőségét tartalmazzák. 

 

4.1 Szülői értekezletek terve: 

 

Időpontok: Témák: 

2021. 09.07 

 

 Tanévnyitó értekezlet: tájékoztatás a 

változásokról, új személyek bemutatkozása. 

Éves munkaterv ismertetése 

 félév tervezett programjai 

 Csoportok 1. félévi nevelési terve 

 Aktualitások 

2022. 01.11 

 

 

 

 

 

 

 Félévi értekezlet. Beszámoló az 1. félévről 

 Közös programok, tervezett tevékenységek. 

 Írásbeli Tájékoztató a gyermekek féléves 

értékelésekről 

 Meghívott tanítók iskola bemutatója a 

tanköteleseknek 
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2022.04.26.  Évzáró szülői értekezlet 

 Az év értékelése 

 Várható programok, közösségi tevékenységek, 

nyári óvodai élet 

2022.06.07 

 

 Szülői értekezlet az új szülőknek 

 Írásbeli Tájékoztató a gyermekek féléves 

értékelésekről 

 Az újonnan felvett gyermekek szülei részére 

információk az óvodai élettel kapcsolatosan. 

 Az óvodapedagógusok bemutatása, a jelek 

kiosztása, a családlátogatás és a beszoktatás 

menetének megbeszélése. 

 

4.2. SZMK értekezletek: 

 

Időpontok: Témák: 

2021. 09.07 Munkaterv véleményezése, elfogadása, 

programok megbeszélése 

2022. 01.11. A második félév programjainak ismertetése 

2022.04.26. Anyák napi, gyermeknapi, évzárói programok 

megbeszélése 

 

 

4.3 Fogadó óra: 

Fogadó órát az óvodapedagógusok, vagy a szülők is kezdeményezhetik. Óvodapedagógusokkal 

előre egyeztetett időpontokban, az óvoda erre kijelölt helyiségében, zárt körben történik, a gyermek 

(lehetőleg) mindkét szülője és az óvodapedagógusai, valamint a gyermekkel foglalkozó fejlesztő 

szakember jelenlétével. 
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Egyéni beszélgetések –Fogadóóra a gyermek fejlődési eredményéről 

 

A hatályos törvényi előírások [20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 63. § (1)-(4) bekezdése és 

a 93/A. § (1)-(2) bekezdése] szerint a szülőt folyamatosan tájékoztatni kell gyermeke fejlődéséről, 

és a fejlődési eredményeket legalább félévente rögzíteni kell. Ennek során teljes körű tájékoztatást 

kap a szülő gyermeke fejlődéséről. Erre az alkalomra az óvodapedagógus a 

Fejlődésnaplóból készül fel a gyermek fejlődési stádiumát illetően. A beszélgetés időpontjait 

félévkor és év végén egyeztetik az óvónők a szülőkkel. 

 

 

4.4 Családlátogatás: 

Óvodapedagógusok a családdal előre egyeztetett időpontban, a gyermek és a családtagok 

jelenlétével, a gyermek otthonában. Családlátogatást az óvodapedagógusok, vagy a szülők is 

kezdeményezhetik. Az újonnan érkező gyermekeket óvodába lépés előtt az óvodavezető és a 2 

óvodapedagógus látogatja meg otthonában. Ekkor nyílik lehetőség az Anamnézis felvételére. 

 

 

4.5 Nyitott ajtók: 

A meghirdetett napokon, előzetes bejelentkezéssel, február közepétől délelőtt 9 és fél 12 között 

szervezzük. A következő nevelési évre felvételt igénylők létszáma függvényében hosszabbítjuk 

meg a játszó-délelőttök szervezését. 
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5.Az intézmény működési feltételei 

 

5.1. Személyi feltételek 

Köznevelési törvény előírásainak megfelelően, minden csoportban 2 fő óvodapedagógus, 1 fő 

óvodai dajka, a három csoportra együtt 1 fő pedagógiai asszisztens látja el a gyermekeket. Az óvoda 

melegítő–tálaló konyháján 1 fő konyhai alkalmazott, a gazdasági feladatokat 1 fő gazdasági 

ügyintéző látja el. Alkalmazotti közösségünk minden tagja rendelkezik a szakterületéhez szükséges 

szakképzettséggel. 

 

2021. 09.01 Képzettség feladatkör Létszám 

 Gyakornok 1 fő 

 Pedagógus I 4 fő 

 Pedagógus II 1 fő 

 Intézményvezető 1 fő 

 Pedagógiai asszisztens 1 fő 

 Szakképzett dajka 3 fő 

 Gazdasági ügyintéző 1 fő 

 Konyhai alkalmazott 1 fő 

 Összesen: 13 fő 

 

5.2 Szakvizsgával rendelkezők: 

 

Név: Szakvizsga neve: Idő 

Lévai Tamásné Tanügyigazgatási ismeretek 

Közoktatási vezető 

2004 

2020 

Ráczné Komlósi Virág Gyakorlatvezető mentorpedagógus 

Intézményvezető középvezető 

területen 

2016 

2019 
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Tartósan távol levő pedagógus: Helyettesítő pedagógus: 

Hatvani Krisztina Gurzó-Rácskai Enikő 

Gurzó-Rácskai Enikő Kiss Beáta 

Ficzere Nikolett Koszó Réka 

 

Személyi változások 

2021 augusztusától 2 új óvodapedagógus dolgozik a tartósan távol levők helyén 

 

5.3 Minősítésből eredő változások 

 

Endreffy Kornélia, tavalyi sikeres minősülése után 2022 januárjától Pedagógus I fokozatba kerül 

 

5.4 Képzések, továbbképzések, beiskolázási terv 2021-22: 

 

Név Munkakör Továbbképzés 

témája 

Óraszám Időtartam Oktatás módja 

Ráczné Komlósi 

Virág 

óvodapedagó

gus 

mesterpedagóg

us szakértő, 

szaktanácsadói 

képzés 

120 óra 2021-2022 Online 

Kiss Beáta Óvodapedagó

gus 

Zöld óvoda-

Környezetvéde

lmi nevelés az 

óvodában 

60 óra 2021-2022 Online 
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Kiss Beáta Óvodapedagó

gus 

Gyermekút 32 óra 2021-2022 Online 

Böröczné Dékány 

Andrea 

óvodapedagó

gus 

GDPR-

Adatvédelmi 

tisztviselő 

képzés 

6 óra 2021-2022 EPSZTI 

Online 

Endreffy 

Kornélia 

óvodapedagó

gus 

Diaped 5 óra 2021-2022 Szegedi POK 

 

Koszó Réka Óvodapedagó

gus 

Pályakezdő 

pedagógusok 

képzése 

15 óra 2021-2022 OH 

Nevelőtestület  Keresztény 

nevelés az 

evangélikus 

óvodában 

6 óra 2021-2022 EPSZTI 

Lévai Tamásné Óvodapedagó

gus 

Gazdálkodási 

feladatok az 

óvodában 

Vezetői 

önértékelés 

 2021-2022 EPSZTI 
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5.5 Hospitálások terve intézményen belül: 

 

 Gyakornoki szabályzat alkalmazásával a mentori értekezleteken egyeztetve gyakornok 

munkájának ellenőrzése Endreffy Kornélia 

 A látottak megbeszélése önértékelés és értékelés formájában. 

 Dokumentálás csoportnaplóban, ill. hospitálási napló vezetésével. 

  Koszó Réka és Kiss Beáta mint új dolgozók hospitálása Ráczné Komlósi Virágnál 

 

Intézményen kívüli hospitálás terve: 

 

 Hódmezővásárhelyi Égből pottyant Evangélikus Óvodában november és május között 3 

alkalommal. 

 Tapasztalatok, megfigyelések gyűjtése, értekezleteken való megbeszélése. 

 

5.6 Gyermeklétszámok 2021 szeptember 

 

Csoport elnevezése 2021.09.01 BTMN SNI Iskolaköteles 

Mazsola-vegyes 

csoport 

21 1  2 

Katica-vegyes 

csoport 

23   10 

Bóbita- vegyes 

csoport 

25 1 1 4 

Gyermeklétszám 

 

69 2 1 16 
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5.7Az óvoda feltöltöttsége: 

 

Engedélyezett létszám Létszám 2021. 09.10 Feltöltöttség %-ban 

69 69 100% 

 

 

5.8. Tárgyi feltételrendszer 

 

Intézményünk a kötelezően előírt eszköz és felszerelési jegyzékben megtalálható eszközök nagy 

részével rendelkezik. Évente folyamatosan bővítjük, újítjuk, cseréljük a nevelést szolgáló 

eszköztárunkat. Ehhez nagy segítség a Magyarországi Evangélikus Egyház évenkénti 

eszközpályázati és beruházási pályázatának lehetősége. 

Az épület állagmegóvása, valamint a nevelést-oktatást segítő eszközök, felszerelések vásárlása, 

pótlása folyamatos. 

Nagy örömünkre a Magyarországi Evangélikus Egyház eszközpályázata segítségével: 2 új kazánt 

szerezhettünk be, a régi rozsdás vízvezetéket kicseréltük, megújult, bővült a konyhai eszköztárunk, 

korszerű laptopokat szerezhettünk be, játszóudvarunkra korszerű gumitégla borítás került. 

A szülők és a dolgozók is mindig nagy örömmel fogadják az óvoda tárgyi feltételeinek fejlődését. 
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Tervezett fejlesztések, beszerzések: 

 

Megnevezés: Beszerzés indoka és 

mennyisége: 

Időterv: Értéke: 

Gyermek 

öltözőszekrények 

korszerűsítése 

Szakadozó 

függönyök helyett 

időtálló fa ajtó 

felszerelése 70db 

2021 szeptember 500 e Ft 

Nagymozgásos 

fejlesztőjátékok 

beszerzése 

Kevés, elavult a 

meglevő 

2022 tavasz  

Csoportszobai 

székek kicserélése 

A régiek 

kisméretűek, 

elhasználódottak 

2022 tavasz  

Laptopok vásárlása A pedagógusok 

digitális 

kompetenciájának 

fejlesztéséhez, a 

minőségi munkához 

szükség van hogy 

mindenki 

rendelkezzen 

eszközzel 

2022 tavasz 500 000Ft 
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Esedékes javítások: 

 

Javítás, 

karbantartás: 

Beszerzés indoka: Időterv: Értéke: 

Energetikai felújítás: 

elektromos 

hálózatfelújítása 

 2022 nyár 13 millió Ft 

Homlokzat felújítás 

lábazatszigetelés 

udvari nyílászárók 

cseréje 

A külső homlokzat 

vizesedik, mállik, az 

állandóan hulló 

vakolatdarabok 

balesetveszélyesek. 

Esztétikailag taszító a 

kívülről omladozó 

vakolat, a szigetelés 

hiánya egészségtelen 

2022 nyár 28 millió Ft 

Tornaterem felújítása 

szigetelése 

 

Pincehelységből 

régen kialakított 

tornaterem alacsony, 

dohos, ilyen formában 

egészségtelen 

használhatatlan 

 

2022 nyár 14 millió Ft 

Fedett udvarrész, 

lambéria burkolata 

Jelenleg is beázik 

esőzések idején, ezért 

a lambéria már 

deformálódott 

2020tavasz 100 000Ft 
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6.Az evangélikus identitás megjelenése: 

 

Az intézmény 2019. szeptember 01-től működik a Magyarországi Evangélikus Egyház 

fenntartásában. A gyerekcsoportok életébe csak részben épültek be a keresztény tartalmak, 

csoportonként más-más intenzitással. 

 

Vezetői programomban célként fogalmaztam meg az alábbiakat: 

1.Az óvoda evangélikus arculatának megerősítése 

2.A pedagógusok evangélikus szakmai, módszertani ismereteinek fejlesztését 

3. Szakmai együttműködés a Magyarországi Evangélikus Egyházzal és a Szegedi Evangélikus 

gyülekezettel 

 

 

 

A rövid és középtávra betervezett feladatokból 1 év alatt több mindent is sikerült 

megvalósítani: 

 

1.Az óvoda evangélikus arculatának megerősítése: 

-Folyamatosan szerzünk be szakmai, módszertani anyagokat, könyveket elméleti tudásunk 

gyarapítása érdekében 

-Létrehoztuk a Hittan munkaközösséget 

-Országos Szakmai napokon vettünk részt 

- Szimbólumok jelentek meg az óvoda falain: Luther -rózsa, Pitypang logó, Isten hozott 

- Áhítat sarok és Hála fal lett kialakítva 

 

2.A pedagógusok evangélikus szakmai, módszertani ismereteinek fejlesztését 

-Hétfői hétkezdő áhítatokat tartottunk 
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3. Szakmai együttműködés a Magyarországi Evangélikus Egyházzal és a Szegedi Evangélikus 

gyülekezettel 

- A pandémia miatt a gyülekezettel tervezett közös programok elmaradtak 

- Honlapunkon és FB oldalunkon megjelentek az országos, és helyi evangélikus egyház aktuális 

hírei 

A következő táblázatban a nem megvalósult feladatok, lehetőségek mellett, 

új célként, aktuális kihívásként jelenik meg : 

- Az óvodapedagógusok digitális kompetenciájának fejlesztése 

- Helyi nevelési program felülvizsgálata, evangélikus tartalmakkal való bővítése 

- Fenntarthatósági és teremtésvédelmi programokba való bekapcsolódás 

 

 

 

 

Cél Feladat-Hogyan? Sikerkritérium Felmérés 

ideje 

Felelős 

I. Az óvoda 

evangélikus 

arculatának 

megerősítése 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Hittanos falitábla  

készítése 

 

2.Egyen nyakkendő 

készíttetése 

 

 

-Aktuális és vonzó 

legyen 

 

Örömmel és büszkén 

hordják 

ünnepségeken 

Félév 

és év vége 

 

2021 

szeptember 

Lévai 

Tamásné 

 

Böröczné 

Dékány 

Andrea 
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 2.Rendezvények 

ünnepségek módja 

 

-Több rendezvény a 

templomban 

-Közös rendezvények 

a szegedi evangélikus 

egyházközséggel 

-Alkalmazotti kör 

részére 

havi 1 csendes óra 

Cserháti Sándorral 

-Baba mama klub 

Ringatóval legalább 

8-10 fős részvéttel 

Félév 

és év vége 

 

 

Lévai 

Tamásné 

 

 

Endreffy 

Kornélia 

 3.A mindennapi 

nevelőmunkában 

 

-Naplóban a heti 

terveknél is jelenjen 

meg a keresztény 

tartalom 

-A reggeli csendes 

percekre a gyerekek 

90%-a érkezzen be! 

Félév 

és év vége 

 

 

Endreffy 

Kornélia 

 

Ráczné 

Komlósi 

Virág 

 4.Az áhítatsarok 

további fejlesztése 

könyvekkel, 

bábokkal, 

dramatikus játékhoz 

alkalmas ruhákkal, 

fejdíszekkel 

A szabad játékban 

jelenjenek meg a 

bibliai történetek 

szerepjáték, 

dramatikus játék, 

vagy bábozás 

formájában 

 

Félév 

és év vége 

 

Böröczné 

Dékány 

Andrea 
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II.A 

pedagógusok 

evangélikus 

szakmai, 

módszertani 

ismereteinek 

fejlesztését 

    

 .1.Külső-belső 

hospitálások 

Evangélikus 

partneróvodákkal 

közös szakmai 

napok 

 

 

-A hospitáláson 

látottak épüljenek be 

Félév 

és év vége 

 

 

Ráczné 

Komlósi 

Virág 

 2.Értekezletekre 

előadók hívása 

 

-Az értekezleteken 

hallottak épüljenek 

be a mindennapi 

nevelőmunkába 

Félév 

és év vége 

 

 

Lévai 

Tamásné 

 3.Országos szakmai 

rendezvényeken va 

ló aktívabb részvét 

 

 

- Az országos 

szakmai fórumon 

hallottak épüljenek 

be a mindennapi 

nevelőmunkába 

Félév 

és év vége 

 

 

Lévai 

Tamásné 

Fodor-

Maróti 

Tímea 

 4. Bekapcsolódás az 

országos szakmai 

programokba: 

Teremtésvédelem 

A teremtett világ 

védelme jelenjen meg 

a tervezésben és a 

mindennapokban is 

Félév 

és év vége 

 

Kiss Bea 

Böröczné 

Dékány 

Andrea 
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III. Szakmai 

együttműködés 

a 

Magyarországi

Evangélikus 

Egyházzal és a 

Szegedi 

Evangélikus 

gyülekezettel 

 

    

 Óvodai ünnepségek 

kibővítése a 

keresztény 

ünnepekkel: 

Reformáció, 

Vízkereszt, Húsvét, 

Pünkösd 

Az ünnepekre 

legalább 30 család 

jöjjön el 

Félév 

és év vége 

 

Koszó Réka 

Endreffy 

Kornélia 

 Családok, gyerekek 

kapcsolódjanak be 

az egyház által 

szervezett 

programokba 

A programokba 

legalább 10család 

csatlakozzon 

Félév 

és év vége 

 

Ráczné 

Komlósi 

Virág 

Fodor-

Maróti 

Tímea 

 Szülői klub Cserháti 

Sándor vezetésével 

 

 

 

 

Legalább 10-15 

érdeklődő család 

Félév 

és év vége 

 

Lévai 

Tamásné 
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IV: Az 

óvodapedagógu

sok digitális 

kompetenciáján

ak fejlesztése 

 

    

 1.Fiatal kolleganők 

segítségével belső 

képzések 

Belépő A1 szintről 

felfedező A2 szintre 

jutás 

Félév 

és év vége 

 

Lévai 

Tamásné 

 2.Továbbképzéseke

n való részvétel 

Az idősebb kollégák 

jelentkezzenek a 

továbbképzésekre 

Félév 

és év vége 

 

Lévai 

Tamásné 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.Helyi nevelési 

program 

felülvizsgálata, 

evangélikus 

tartalmakkal 

való bővítése 

    

 EPSZTI-től szakmai 

segítség kérése 

Közös célok, elvek 

megfogalmazása 

Félév 

és év vége 

 

Lévai 

Tamásné 
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VI. 

Fenntarthatósá

gi és 

teremtésvédelmi 

programokba 

való 

bekapcsolódás 

 

    

 Természetvédelmi 

és környezetvédelmi 

feladatok jelenjenek 

meg a naplóban a 

tervezéskor 

Az óvoda minden 

dolgozója ismerje a 

fenntarthatóság 

tartalmi jellemzőit. 

Pozitív példát 

nyújtsanak a 

környezettudatos 

magatartásra és az 

egészséges életmód 

szokásainak 

megalapozására 

Félév 

és év vége 

 

Lévai 

Tamásné 

Kiss Bea 
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7. Tervezett értekezletek 

 

7.1 A teljes alkalmazotti kör 

Az értekezleteket nevelés nélküli munkanapon tartjuk 

Fontos minden dolgozó jelenléte a szervezeti klíma javítása, közös norma és értékrendszer 

kialakítása érdekében. Az egységben való gondolkodás, a jól szervezett munka és a közösségi 

érzések erősítése. 

Az óvoda zárva tartása Időpont Téma 

Nevelés nélküli munkanap 2021.08.30 Tanévnyitó áhítat Cserháti Sándor vezetésével 

Éves terv elfogadása 

Nevelés nélküli munkanap 2021.12.23 Áhítat Cserháti Sándor vezetésével 

A félév eredményei elért, megélt sikerek és 

felmerülő nehézségek 

Hittan munkaközösség munkájának bemutatása 

Meghívott előadó: 

Benséné Sánta Erzsébet intézményvezető 

Nevelés nélküli munkanap 2022.06.17 Áhítat Cserháti Sándor 

vezetésével 

A második félév eredményei, nehézségei. Nyári 

élet beindítása. A következő év feladatainak 

átgondolása 

Meghívott előadó: Szabó Zoltán Református 

óvoda  

 

Az értekezletek tervezett témái segítenek abban, hogy a munkatársak nyitottak legyenek a 

keresztény, evangélikus értékek befogadására, a folyamatos módszertani megújulásra  

Segítségével szorosabbá válhat a kapcsolat a Szegedi Evangélikus egyházközséggel és a 

Magyarországi Evangélikus Egyházzal 
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7.2Tervezett nevelőtestületi értekezletek: 

Októbertől májusig minden hónap első hetében szerdánként: 

- Aktuális tennivalók megbeszélése 

- Képzésen, hospitáláson szerzett ismeretek, információk átadása 

-Az értekezletekről minden alkalommal jegyzőkönyv készül 

7.3 Tervezett értekezletek a technikai dolgozók számára 

Minden hónap első hetében októbertől májusig csütörtökönként: 

- Hatékony együttműködés, munkatevékenységek összehangoltságának biztosítása 

- Törvényi és egyéb belső szabályzatok megismerésével, megismertetésével a feladatok 

fontosságának tudatosítása 

- Aktualitások, tennivalók szükség szerint jegyzőkönyvezve/ Fodor-Maróti Tímea/ 

- HACCP emlékeztető oktatás október és március hónapban 

 

8 A különös bánásmódot igénylő kisgyermekek és ellátásuk: 

 Csoportos megoszlás/fő Különös 

gondoskodás 

módja 

biztosított 

szakember vagy 

alkalmazott 

 M K B   

BTMN 1 0 1 fejlesztés/heti 2x, a 

szakértői határozat 

szerint 

fejlesztőpedagógus, 

pedagógiai 

asszisztens, 

mozgásterapeuta, 

óvodapszichológus 

SNI  1 1 fejlesztés/heti 2x, a 

szakértői határozat 

szerint 

gyógypedagógus, 

pedagógiai 

asszisztens, 

mozgásterapeuta 

Egyéni igény alapján     óvodapszichológus 
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SNI, valamint a BTMN megállapítása iránti eljárás megindítását minden esetben több hónapos 

csoportban való megfigyelés, egyéni felmérés előzi meg. 

Az érintett szülőkkel, fogadóórán kell megbeszélni a fejlesztendő területeket és a szükséges további 

vizsgálatokat. A nevelőpartneri viszony erősítésével kell elérni az egyes gyermek érdekében 

történő együtt gondolkodást. Törekedni kell arra, hogy a szakértői vizsgálat kérését a szülőkkel 

közösen, egyetértésben tegyük meg. 

 

A szociális segítő személy – Hárskúti Mónika – heti rendszeres jelenléte és együttműködése 

gyermeknek, szülőnek, pedagógusnak lehetőséget biztosít. Közös programok erősítik a kapcsolatot 

és a bizalmat kialakítani. Ezek az alkalmak tervezés alatt állnak még. 

 

8.1 Gyermekvédelem: 

A gyermekvédelmi munka az óvodai nevelőmunka szerves része és minden gyermekre 

megkülönböztetés nélkül érvényes gondoskodást jelent. Ez a tevékenység elsősorban pedagógiai 

jellegű. Pedagógiai eszközökkel kell segítenünk a gyermek személyiségének harmonikus 

fejlődését és az azt zavaró, gátló körülmények kiküszöbölését, ellensúlyozását. 

Óvodánkban fontosnak tartjuk a megelőzést, a problémák korai felismerését, feltárását 

Év eleji feladatok: 

Az évnyitó szülői értekezleten tájékoztatjuk a szülőket az óvodánkban folyó gyermekvédelmi 

munkáról. Megértésüket és segítségüket kérjük a problémás gyermekek és családok felkutatásához. 

A csoportokban dolgozó óvodapedagógusok alapvető feladatai: 

- Év elején az újonnan érkezőknél családlátogatás 

A hátrányos helyzetű és rászoruló gyermekek nyilvántartásba vétele 

- óvodavezető, gyermekvédelmi felelős értesítése probléma esetén 

- Szükség esetén szociális támogatás igénylése 

- Gyermekvédelmi szervekkel kapcsolat fenntartása 
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Esélyegyenlőség 

Az óvodában a gyermeket, vagy hozzátartozóit hátrányos megkülönböztetés nem érheti 

származása, vagyoni helyzete, színe, neme, vallása, nemzeti, etnikai hovatartozása, politikai nézete 

alapján. A gyermekekre vonatkozó védő-óvó előírásokat, a szülői jogokat és kötelességeket a 

Házirend tartalmazza. A családlátogatások, valamint az esetmegbeszélések információi és a 

gyermekek tényleges óvodába kerülése után az adott év szeptember 30-ig minden csoportvezető 

felméri a veszélyeztetett gyermeket, és jelzéssel él a gyermekvédelmi felelős felé. 

A csoport óvodapedagógusai megfelelő szintű szocializációval elősegítik a gyermekek 

zökkenőmentes beilleszkedését a közösségbe, fejlesztési tervet készítenek az indulási hátrányok 

leküzdésére. Szükség esetén megfelelő szakember javaslatát kérik/ logopédus, pszichológus, 

fejlesztő pedagógus, Szakértői Bizottság/ 

 

Nevelési, gondozási kérdésekben egyéni beszélgetéseket kezdeményeznek a csoport 

óvodapedagógusai az érintett szülők vonatkozásában. A csoport óvodapedagógusai és a 

Gyermekjóléti Szolgálat közötti kapcsolattartás a gyermekvédelmi felelős közvetítésével történik. 

 

A rászoruló családoknak segítséget nyújtunk a szociális juttatásokhoz való hozzájutáshoz, illetve 

segítjük a lehetőségek megismerését. 

 

9. Intézményi önértékelés, tanfelügyeleti ellenőrzések, minősítési eljárások 

A Belső Önértékelési Csoport feladata 

 

Az önértékelésben résztvevő pedagógusokat, a nevelőtestületi értekezleten jelöljük ki. 

A Belső Önértékelési csoport vezetőjét, és tagjait az intézményvezető jelölte ki a nevelőtestület 

egyetértésével. 

A csoport működése a következő jogszabályokra épül: 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

Éves pedagógiai-működési munkaterv 2021-2022. nevelési év 
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A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) 

Kormányrendelet 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI-rendelet 

Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK SZÁMÁRA Ötödik kiadás, /Hatályos 2021. január 1. 

napjától/ 

 

Cél: 

A pedagógusra, vezetőre, valamint intézményre vonatkozó intézményi elvárások teljesülésének 

értékelése alapján a pedagógus és a vezető önmagára, valamint a vezető a nevelőtestület 

bevonásával az intézményre vonatkozóan meghatározza a kiemelkedő és a fejleszthető területeket. 

Ezekre építve fejlesztéseket tervez, a fejlesztési feladatait Intézkedési Tervben rögzíti, szervezeti 

és egyéni tanulási, önfejlesztési programokat indít, hogy azután az újabb önértékelés keretében 

vizsgálja a programok megvalósításának eredményességét. 

 

 

Belső Önértékelési Csoport vezetője: Ráczné Komlósi Virág 

Belső Önértékelési Csoport tagjai : 

Ráczné Komlósi Virág 

Böröczné Dékány Andrea 

Lévai Tamásné 

 

A 2020-2021 nevelési évben kitűzött feladatok: 

- A jogszabályi változások nyomon követése, alkalmazása 

- A belső önértékelés tervezett feladatainak irányítása, végrehajtása 

- Az önértékelés szervezése, lebonyolítás 
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Érintett terület, 

személy 

Megvalósítás feladatai Ütemezése 

Önértékelés 

 
 
 

Fodor-Maróti Tímea 

 

 

 

Önértékelési feladatok 

átgondolása, ütemezése 

OH felületére feltöltés 

 

Október hónap 

 
 
 
 

Vezetői 

önértékelés 

Lévai Tamásné Önértékelési feladatok 

átgondolása, ütemezése 

OH felületére feltöltés 

 

2021-2022. 

Éves önértékelési terv a vezetői munkaterv kiegészítése mellékletben található 

 

10 Belső ellenőrzések terve:  

Október és november hónapban ismerkedő látogatásokat teszek a Mazsola és Katica csoportban. 

Február és március hónapban ennek függvényében végzem el az ismétlő látogatást. Szempont: 

Hogyan valósul meg a gyermekek evangélikus lelki nevelése? 

 Két új kolléganő munkájának megismerése. 

 

10.1 Mentori munka ellenőrzése Óvodapedagógus hallgatók mentorálása: 

- Hogyan segítik a mentorok a hallgatókat a tevékenységekre való felkészülésben? 

- Milyen módszereket alkalmaznak a szakmai megsegítésükre? 

Bóbita csoportban a befogadás tapasztalatainak megfigyelése novemberben. 

Mentori munka ellenőrzése januárban és júniusban. 

 

Gyakornoki szabályzat alkalmazása: 

- Mennyire ismeri a gyakornok a szakma és az intézmény elvárásait, a minőségi munka, a 

megfelelés kritériumait 
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Belső ellenőrzések: 

 

Óvodapedagógus Ellenőrzés ideje Szempont 

Koszó Réka 2021 november 

2022 március 

Ismerkedés az új kolléganő munkájával 

Hogyan valósul meg a gyerekek keresztény 

nevelése 

Fodor-Maróti 

Tímea 

2021 október 

2022 március 

Hogyan valósulnak meg az önértékelési feladatok? 

Hogyan valósul meg a gyerekek keresztény 

nevelése 

Kiss Bea 2021 október 

2022 február 

Ismerkedés az új kolléganő munkájával 

Hogyan valósul meg a gyerekek keresztény 

nevelése 

Endreffy 

Kornélia 

2021 november 

 

2022 április 

Mennyire ismeri a gyakornok a szakma és az 

intézmény elvárásait 

Nagycsoportosok iskolára való felkészítése 

Ráczné Komlósi 

Virág 

2021 november 

2022 január 

A befogadás tapasztalatai 

Mentori munka 

Böröczné 

Dékány Andrea 

2021 december 

2022 június 

A befogadás tapasztalatai 

Mentori munka 
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10.3 NOKS munkájának ellenőrzése 

Hogyan tudják segíteni az óvodapedagógusok nevelőmunkáját a gyermekek evangélikus lelki 

nevelése terén? 

 

Név Ellenőrzés célja Időpont 

Molnár Zsanett Milyen minőségben tudja 

biztosítani a higiéniai feltételeket? 

2021. október 

Ökrös Gábor Györgyné Milyen minőségben tudja 

biztosítani a higiéniai feltételeket? 

2022. január 

Szabóné Tóth Andrea Milyen minőségben tudja 

biztosítani a higiéniai feltételeket? 

2022. április 

 

10.4 Egyéb munkakörök ellátásának ellenőrzése 

 

Név Ellenőrzés célja Időpont 

Gombkötő Nelli Mennyiben lehet számítani a 

pontos, szakszerű 

munkavégzésére?  

Hogyan segíti az óvodavezető 

munkáját 

2021. december 

 

 

2022. május 

Laczi Csabáné Hogyan segíti munkájával a 

diétás gyermekétkeztetés 

megoldását, ellátását? 

Mennyiben működik a 

higiéniai, munkavédelmi 

szabályok betartása? 

2021. október 

 

 

2022. április 
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11. Éves terv havi bontásban: 

 

Szeptem

ber 

Nap Esemény Felelős 

 02 Nevelőtestületi értekezlet 

Kötelező dokumentumok lezárása, újak 

megnyitása: 

Felvételi, előjegyzési napló 

Felvételi és mulasztási napló 

Óvodai csoportnapló 

Óvodai Törzskönyv 

Gyermek fejlődését nyomon követő 

dokumentáció 

SZMSZ, Házirend átnézése 

Munka-tűz-balesetvédelem 

OH informatikai felület 

Ovi honlap 

Szerződések felülvizsgálat 

Családlátogatások -Anamnézis 

Lévai Tamásné 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Óvodapedagógusok 

 03 Technikai dolgozók értekezlete Lévai Tamásné 

 05 Évnyitó istentisztelet a templomban Lévai Tamásné 

 06 SZMK értekezlet Lévai Tamásné 

 06 Hétfői hétkezdő áhítat Endreffy Kornélia 

 07 Tanévnyitó értekezlet Szülői értekezlet Lévai Tamásné 

 13 Hétfői hétkezdő áhítat Endreffy Kornélia 

 14 Udvari játékok felülvizsgálata, Balesetvédelmi 

szemle 

Lévai Tamásné 

 14 Ismerkedő látogatás a bölcsödékbe Lévai Tamásné 
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 15 Ismerkedő látogatás a Karolina óvodába Lévai Tamásné 

 17 Őszi családi nap Fodor-Maróti Tímea 

 20 Hétfői hétkezdő áhítat Endreffy Kornélia 

 27 Hétfői hétkezdő áhítat Endreffy Kornélia 

 30 Nevelőtestületi értekezlet Lévai Tamásné 

Október    

 01 Technikai dolgozók értekezlete Lévai Tamásné 

 01 KIR jelentés létszámról Lévai Tamásné 

 04 Hétfői hétkezdő áhítat Ráczné Komlósi Virág 

 07 Baba-mama klub Babamasszázs Lévai Tamásné 

 11 Hétfői hétkezdő áhítat Ráczné Komlósi Virág 

 18 Hétfői hétkezdő áhítat Ráczné Komlósi Virág 

 22 Őszi szünet Szabadságolások áttekintése Fodor-Maróti Tímea 

 29 Reformáció napja-Templomlátogatás Ráczné Komlósi Virág 

Novem 

ber 

   

 02 Hétfői hétkezdő áhítat Koszó Réka 

 04 Nevelőtestületi értekezlet Lévai Tamásné 

 05 Alkalmazotti értekezlet Lévai Tamásné 

 08 Hétfői hétkezdő áhítat Koszó Réka 

 10 A beiskolázás előtti szakértői vizsgálatra utalandó 

gyermekek óvodai jellemzésének, jelzési lapjának 

összeállítása, szülőkkel való elfogadtatása 

Óvodapedagógusok 

 12 Hittan munkaközösség Lévai Tamásné 

 15 Hétfői hétkezdő áhítat Koszó Réka 

 22 Hétfői hétkezdő áhítat Koszó Réka 

 26 Adventre hangolva –Közös barkácsolás a 

szülőkkel 

Böröczné Dékány Andrea 
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 29 Hétfői hétkezdő áhítat Koszó Réka 

Decem 

ber 

   

 02 Nevelőtestületi értekezlet Lévai Tamásné 

 03 Alkalmazotti értekezlet Lévai Tamásné 

 06 Mikulás Fodor-Maróti Tímea 

 06 Hétfői hétkezdő áhítat Böröczné Dékány A 

 09 Pitypang-Ringató Lévai Tamásné 

 13 Hétfői hétkezdő áhítat Böröczné Dékány A 

 14 Téli szünet felmérése szülők értesítése Lévai Tamásné 

 20 Hétfői hétkezdő áhítat Böröczné Dékány A 

 22 Óvodások karácsonya a templomban Endreffy Kornélia 

 23 Nevelés nélküli munkanap Lévai Tamásné 

Január    

 03 Hétfői hétkezdő áhítat Fodor-Maróti Tímea 

 06 Vízkereszt Keresztszülőkkel, nagyszülőkkel 

templom látogatás-rövid áhítattal 

Endreffy Kornélia 

 06 Nevelőtestületi értekezlet Lévai Tamásné 

 07 Alkalmazotti értekezlet Lévai Tamásné 

 11 SZK értekezlet 2. félév programjai Lévai Tamásné 

 11 Szülői értekezlet –félévi beszámoló Lévai Tamásné 

 10 Hétfői hétkezdő áhítat Fodor-Maróti Tímea 

 17 Hétfői hétkezdő áhítat Fodor-Maróti Tímea 

 24 Hétfői hétkezdő áhítat 

 

Fodor-Maróti Tímea 

 31 Hétfői hétkezdő áhítat Endreffy Kornélia 

Február    

 3 Nevelőtestületi értekezlet Lévai Tamásné 
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 4 Alkalmazotti értekezlet Lévai Tamásné 

 7 Hétfői hétkezdő áhítat Endreffy Kornélia 

 10 Babamasszázs Lajkó Laura 

 11 Farsang Fodor-Maróti Tímea 

 14 Hétfői hétkezdő áhítat Endreffy Kornélia 

 18 Szülői klub Cserháti Sándor vezetésével Lévai Tamásné 

 21 Hétfői hétkezdő áhítat EndreffyKornélia 

 24 Hittan munkaközösség Lévai Tamásné 

 28 Hétfői hétkezdő áhítat Ráczné Komlósi Virág 

Március    

 3 Nevelőtestületi értekezlet Lévai Tamásné 

 4 Alkalmazotti értekezlet Lévai Tamásné 

 7 Hétfői hétkezdő áhítat Ráczné Komlósi Virág 

 11 Március 15 ünneplése  

 16 Hétfői hétkezdő áhítat Ráczné Komlósi Virág 

 21 Hétfői hétkezdő áhítat Ráczné Komlósi Virág 

 25 Húsvétra hangolva-kézműveskedés a családokkal Kiss Bea Koszó Réka 

Április    

 4 Hétfői hétkezdő áhítat Ráczné Komlósi Virág 

 6 Tavaszi szünet-Igényfelmérés szülők Lévai Tamásné 

 7 Nevelőtestületi értekezlet Lévai Tamásné 

 8 Alkalmazotti értekezlet Lévai Tamásné 

 7 Pitypang-Ringató Lévai Tamásné 

 11 Hétfői hétkezdő áhítat Kiss Bea 

 15 Szülői klub Cserháti Sándor vezetésével Lévai Tamásné 

 18 Hétfői hétkezdő áhítat Kiss Bea 

 25 Hétfői hétkezdő áhítat Kiss Bea 

 26 SZMK értekezlet Lévai Tamásné 
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 26 Szülői értekezlet Lévai Tamásné 

 29 Anyák napi ünnepség az óvodában Óvodapedagógusok 

Május    

 1 Anyák napi istentisztelet a templomban Endreffy Kornélia 

 2 Hétfői hétkezdő áhítat Fodor-Maróti Tímea 

 5 Nevelőtestületi értekezlet Lévai Tamásné 

 6 Alkalmazotti értekezlet Lévai Tamásné 

 9 Hétfői hétkezdő áhítat Fodor-Maróti Tímea 

 12 Hittan munkaközösség Lévai Tamásné 

 16 Hétfői hétkezdő áhítat Fodor-Maróti Tímea 

 29 Pünkösdi istentisztelet a templomban Endreffy Kornélia 

 30 Hétfői hétkezdő áhítat Fodor-Maróti Tímea 

Június    

 2 Nevelőtestületi értekezlet Lévai Tamásné 

 3 Alkalmazotti értekezlet Lévai Tamásné 

 6 Hétfői hétkezdő áhítat Böröczné Dékány A 

 7 Új szülőknek szülői értekezlet Lévai Tamásné 

 9 Előadás szervezése az óvoda orvosa és védőnője 

segítségével 

Böröczné Dékány A 

 10 Ballagás Böröczné Dékány A 

 17 Nevelés nélküli munkanap Lévai Tamásné 

 19 Tanévzáró istentisztelet a templomban Endreffy Kornélia 

 

 

. 
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