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1. Kiemelt célok: 

 

1.1 A 2022-2023-as tanévünk mottója: 

          „Nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki titeket, 

            és arra rendeltelek, hogy elmenjetek, és gyümölcsöt teremjetek 

             és gyümölcsötök megmaradjon” (Jn15,16) 

Szeretném, ha a közeljövőben sikerülne kialakítani óvodánk egyéni arculatát, melyben a 

MEE-al és a Szegedi Evangélikus gyülekezettel való kapcsolat további erősítése mellett 

hangsúlyos szerepet kapna a teremtésvédelem, és a gyermekek kulcskompetenciáinak 

fejlesztése. 

Pedagógusnak, szülőnek lenni eddig sem volt kis feladat, de ma még nagyobb kihívásokkal kell 

szembe néznünk. 

A legnagyobb kihívás a jövő kapcsán az egyre több átalakulást, és bizonytalanságot hordozó jövő, 

amire nem lehet ugyanazokkal a módszerekkel felkészülni, mint amit mi kaptunk útravalóként, 

amikor gyerekek voltunk. 

Egyre fontosabb saját megküzdési stratégiáink, és alkalmazkodó képességünk fejlesztése.  

A jövőben a specializált szaktudás mellett felértékelődnek azok a képességek, melyek minden 

helyzetben, és bármilyen váratlan, dinamikusan változó világban revalánsak. Az lesz a fontos, hogy 

merünk-e bátorságunkra, kíváncsiságunkra, kreativitásunkra támaszkodni, alkalmazkodni a 

kihívásokhoz, és erre kell tanítanunk, bátorítanunk a gyerekeket is. A hit mellett a kritikus 

gondolkodás, kreativitás, céltudatosság, kitartás, problémamegoldás, alkalmazkodóképesség, 

önismeret, önbizalom, empátia, mint kulcskompetenciák fejlesztése a legfontosabb, ahhoz, hogy a 

változó világban a gyermekek és felnőttek is egyaránt megtalálják a helyüket 

Kiemelt céljaink: 

1. A keresztény hitéletre nevelés további elmélyítése, az óvoda evangélikus arculatának 

további erősítése / EPSZTI, Magyarországi Evangélikus Egyház 

rendezvényei/segítségével 

2. Pedagógusok szakmai, módszertani ismereteinek folyamatos fejlesztése  

3. Szakmai együttműködés a Szegedi Evangélikus Egyházközösséggel  

4. Óvoda egyéni arculatának kialakítása  

5. A Magyarországi Evangélikus Egyház beruházási és eszközpályázata segítségével 

óvodánk tárgyi, és működésbeli lehetőségeinek további javítása 

6. Egységes keresztény szervezeti kultúra megerősítése, csapatépítés 
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CÉL FELADAT SIKERKRITÉRIUM Felelős-

Határidő 

1.A keresztény 

hitéletre nevelés 

további elmélyítése, 

az óvoda 

evangélikus 

arculatának 

további erősítése  

EPSZTI, 

Magyarországi 

Evangélikus 

Egyház 

rendezvényei 

segítségével 

 

1/a Az EPSZTI és MEE 

rendezvényein való részvétel 

 

 

 

 

1/bCsoportszobai áhítatsarkok 

továbbifejlesztése 

gyerekbibliákkal, 

társasjátékokkal, bábokkal, 

jelmezekkel, flanel képekkel a 

bibliai történetek dramatikus 

eljátszásához, 

feldolgozásához 

1/a Minden rendezvényen 

legalább 1 fő vegyen részt 

óvodánkból 

 

 

1/b Minden csoportban 

legyen legalább 5 biblia, 

 5 társasjáték, 10 báb, 

5jelmez,5történet 

kirakásához alkalmas 

flanel kép 

Lévai   

Tamásné 

 

 

2023 

június 

 

 

 

2.Pedagógusok 

szakmai, 

módszertani 

ismereteinek 

folyamatos 

fejlesztése  

 

2/aBelsőképzések, 

hospitálások 

 

 

 

 

 

2/b Evangélikus óvodákkal 

közös szakmai nap 

szervezése 
 

 

 

 

2/c Bekapcsolódás az 

országos szakmai 

programokba 

 

 

2/d Közös módszertani 

megbeszélés 

óvodapedagógus-lelkész 

között 

 

2/a A 2 új óvodapedagógus 

decemberig legalább 4-szer 

hospitáljon a régi 

dolgozóknál 

 

 

2/b Kulturális pályázat 

segítségével legalább 2 

szakmai nap 

megszervezése 

 

 

 

 

2/c A szakmai 

programokon legalább 1 fő 

vegyen részt 

 

 

2/d Egy évben legalább 4 

megbeszélés legyen 

 

 

 

Lévai 

Tamásné 

 

 

 

2023 

június 
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2/e Pedagógus önértékelés, 

minősítés, tanfelügyelet 

lebonyolítása 

2/e Sikeres önértékelés, 

minősítés, tanfelügyelet 

3.Szakmai 

együttműködés a 

Szegedi 

Evangélikus 

Egyházközösséggel 

3/a Gyülekezetünk lelkészei 

bevonásával lelki csendes óra 

tartása az óvoda dolgozóinak 

3/b Gyülekezetünk 

lelkészeinek bevonásával 

beszélgető körök szervezése a 

szülőknek- Szülői Klub 

 

3/c Pitypang vasárnap 

Óvodások hívogatása a 

Luther házba vasárnapi ovis 

hittanra 

 

 

3/d Ovis nyári hittantábor 

szervezése 

 

 

3/e Gyermekistentisztelet 

szervezése a templomban 

Évnyitó, Reformáció, 

Karácsony, 

Húsvét 

Évzáró 

 

 

 

3/f Családi nap szervezése 

pünkösdkor a Luther -

házba 

 

 

3/a Egy évben legalább 4 

megbeszélés legyen 

 

3/b Egy évben legalább 2 

megbeszélés legyen 

 

 

 

3/c Legalább 10 gyermek 

járjon a vasárnapi ovis 

hittanra 

 

3/d Legalább 10 gyermek 

vegyen részt a nyári 

hittantáboron 

 

3/e A gyermekek 60%-a 

vegyen részt a 

szereplésükkel egybekötött 

templomi 

gyermekistentiszteleten 

 

 

 

 

 

 

3/f Legalább 10 család 

vegyen részt a közös 

családi napon 

Lévai 

Tamásné 

 

 

 

2023 

június 

 

4.Az óvoda egyéni 

arculatának 

kialakítása  

 

- 4/a 

Teremtésvédelem, 

környezetvédelem 

 

 

 

4/a 

- MEE Teremtés hete, 

teremtésvédelmi 

programjaihoz való 

csatlakozás 

Folyamat

os 

Lévai 

Tamásné 



 
 

Szegedi Pitypang Evangélikus Óvoda 

                                                                                

 

6 
 

Oktatási azonosító: 029505 

6722 Szeged, Szentháromság u. 47. 

Tel+36-62/420-365; +36-70/340-5630 

E-mail: pitypangovi19@gmail.com; 

web: pitypangszeged.hu  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4/b. Digitális kompetenciák 

erősítése felnőtteknél és 

gyerekeknél 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4/c Kritikus gondolkodás 

megerősítése, 

tehetséggondozás az Edison 

platform segítségével 

 

- Szelektív 

hulladékgyűjtők 

vásárlása 

Az Edisonplatform 

következő programjaihoz 

csatlakozás: 

Klímanócskák- 

Klímatudatos 

szemléletmód fejlesztése, 

klímatudatosság a 

mindennapokban 

ÖKO kuckó – Környezeti 

nevelési program a 

fenntarthatóság jegyében 

Bábozd zöldre az otthonod- 

Környezetvédelem 

Varázsmancsok- kutyás 

terápia 

Pontvelem szelektív 

hulladékgyűjtés 

 

 

 

4/b   - Csoportonként 1  db   

okosjáték vásárlása 

 

 

- A felfedező szintről 

a beépítő szintre 

való eljutás az 

óvodapedagógusokn

ál 

 

 

4/c Legalább 2 előadás 

meghallgatása ebben a 

témakörben 

- Játékgyűjtemény 

elkészítése a kritikus 

gondolkodás 

fejlesztéséhez 
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5.A Magyarországi 

Evangélikus 

Egyház beruházási 

és eszközpályázata 

segítségével 

óvodánk tárgyi, és 

működésbeli 

lehetőségeinek 

további javítása 

 

5/a Az épület 

energiahatékony 

működésének javítása 
 

5/b Esztétikus környezet 

kialakítása, tárgyi és eszköz 

feltételek javítása, megfelelő 

tornaterem kialakítása 

Sikeres eszköz és 

beruházási pályázat 

Folyamat

os 

Lévai 

Tamásné 

6. 

Egységes 

keresztény 

szervezeti kultúra 

megerősítése, 

csapatépítés 

 

6/a 

Nevelés nélküli 

munkanapokon 

hitébresztő,hitmélyítő,csapaté

pítő lehetőségek kihasználása 

Legalább 3 alkalom 

szervezése 

Folyamat

os 

Lévai 

Tamásné 

 

A sikerkritériumok megvalósulásának ellenőrzése és értékelése félévkor, 2023 január végén, és 

tanév végén 2023 augusztus 31-én történik. 

1.2 A MEE köznevelési stratégiájának helyi implementációja 

A 2021-2026-ig tartó Evangélikus köznevelési stratégia célja: 

„Az evangélikus köznevelési rendszer minőségének fejlesztése, a megfelelő vezetőkön, 

pedagógusokon keresztül, az intézmények tanulószervezetté alakítása, a méltányosság, és 

a hitélet erősítése.” 

 

1.2.1 Rendszerszintű működés 

A Szegedi Pitypang Evangélikus Óvoda 2019 -ben került a MEE fenntartásába. 

Óvodánk szervezeti kultúrája, lelkisége, szakmai, és gazdálkodási felkészültsége eltért, 

elmaradt az evangélikus köznevelési rendszerben évek óta működő intézmények 

színvonalától. 

Az intézményi munkatervemben célként jelentkeznek e feltételek javítása. 

Nagy segítséget jelentett számomra az intézmény gazdasági mentorálása, illetve Varga 

Márta osztályvezető asszony segítségével intézményvezetői kompetenciáim erősítése. 

 A NOO- EPSZTI jogi tanügyigazgatási, gazdasági és szakmai segítségnyújtására is 

tudatosan építek. 

A tudás és információmegosztást segítik továbbá az intézményvezetői alkalmak és az 

óvodavezetők rendszeres Discord értekezletei, melyeken mindig aktívan veszek részt. 

Feltételeink javításához rendszeresen kapunk segítséget a kulturális, beruházási és 

eszközpályázatok segítségével. 
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Nagy örömünkre szolgál, hogy a kezdeti csekély érdeklődés után már vannak olyanok, 

akik tudatosan egyházi intézményként érdeklődnek óvodánk után. 

Az első évben csak 6 gyermek jelentkezett az óvodába, de a tavalyi és az idei évben 

megnőtt az érdeklődés az óvoda iránt. /30-32 beiratkozás/ 

Feladat: 

Óvodánk sajátos, egyéni arculatának kialakításához szükséges az innovációs 

lehetőségek további feltérképezése, megismerése, a tudás és információmegosztás, a 

többéves szakmai múlttal rendelkező intézményekkel. 

 

1.2.2 Vezető-utánpótlás 

„A MEE iránti elköteleződés, az evangélikus tanítások ismerete, a keresztény nevelés 

értékeinek képviselete a vezető részéről elengedhetetlen ahhoz, hogy a 

pedagógusközösség a nevelés, és oktatás feladatán túl a diákok, a gyerekek hitéletére is 

hatást tudjon gyakorolni” 

A Szegedi Evangélikus gyülekezet aktív tagja vagyok kisgyermekkorom óta, hitem, 

meggyőződésem áthatja az óvoda mindennapi életét. 

 A csoportokban én tartom a heti hittanórákat, törekszem az óvoda evangélikus 

arculatának megerősítésére. Folyamatosan törekszem az önképzésre, megújulásra, 

fejlődésre. 

Feladat: 

Vezetői készségeim fejlesztése szakmai tudásmegosztó alkalmak, szakmai műhelyek, 

folyamatos önképzés segítségével 

 

1.2.3 Pedagógusok megtartása, fejlesztése, utánpótlásuk biztosítása 

 

Nehézséget jelentett, hogy 2 óvodapedagógus munkatársunk is tanév végén másik városba 

költözött. 

A pedagógushiány, az alacsony bérek miatt nagyon nehéz a helyükre megfelelő új 

szakembert találni. Csatlakoztunk az e-Pedagóra rendszeréhez, de sajnos kevés a 

potenciális óvodapedagógus jelentkező. 

Óvodánk költségvetését jelentős mértékben megterhelik a fenntartási-javítási költségek. 

Külön a dolgozók anyagi ösztönzésének lehetőségével sajnos emiatt nem tudok élni. Úgy 

érzem ez hátrányt jelent új kollégák felvételénél, illetve a régiek megtartásánál. 

A nehézségeket-változásokat próbálom lehetőségként kezelni, igyekezve a legjobbat 

kihozni belőle 

Intézményvezetőként többször igénybe veszem az EPSZTI szolgáltatói kosarából a 

gyakornokok segítésére, a minősítésre, önértékelésre, vagy tanfelügyeletre irányuló 

szakmai segítségnyújtást. 

A Szegedi Pitypang Evangélikus Óvoda több évig alapítványi óvodaként működött. Átvett 

intézményként nem volt elvárás a hitélet gyakorlása. Jelenleg óvodánkban 

intézményvezetőként egyedül vagyok evangélikus. 
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A nevelőközösség számára szükség van hitébresztő, hitmélyítő alkalmak tartására, a 

Szegedi Evangélikus Gyülekezettel, valamin a MEE-al való kapcsolat elmélyítésére, az élő 

keresztény közösség kialakítására. Ehhez szükség van a közös norma és szabályrendszer 

egyöntetű elfogadására, megvalósítására. 

Feladat: 

Intézményi klíma javítása, szervezeti kultúra fejlesztése 

 

 

1.2.4 Digitalizáció 

Pedagógusaink között 2 fiatalabb van, az idősebbeknek a digitális kompetenciák területén a 

felfedező szintről a beépítő szintre való eljutás a cél. 

A Google Digitál Workshop online díjmentes oktatási tartalmainak megismerése alkalmas 

az önképzésre, szervezetfejlesztésre. 

A belső tudásmegosztás mellett, szükség van a közösség tagjainak tudatos digitális 

továbbképzésbe való bekapcsolódására is. 

A pandémiás időszak rákényszerített bennünket a digitális tér használatára, ehhez minden 

pedagógus már rendelkezik saját munkahelyi laptoppal.  

„A digitális pedagógia jelenléte indokolt, A pedagógusok számára _ a magabiztos 

eszközhasználat elsajátításán már túllépve- a tudatos tervezés, a módszerek rugalmas, 

pedagógiai célhoz illesztése jelent majd feladatot a következő években” 

Feladat: 

Folyamatos képzés, önképzés, ismerkedés az evangélikus digitalisz.hu programmal. 

 

1.2.5 Tanulószervezeti működés 

„A tanulószervezetek tagjai rendszerben gondolkodnak, közös jövőképpel 

rendelkeznek, képesek interiorizálni a szervezet értékeit, meggyőződéseit” 

     A tavalyi évben Küldetésnyilatkozatot fogalmaztunk meg, Pedagógiai programunkat, 

Házirendünket, SZMSZ-ünket módosítottuk, figyelembe véve az aktuális törvényi szabályozást. 

Mivel az idén 2 új kolléganő csatlakozik hozzánk fontos a csapatépítés, bizalmi kapcsolatok 

megerősítése. Fontos, hogy a kialakulóban levő egységes norma és szabályrendszert mindenki 

magáénak érezze, mihamarabb erősödjön meg a keresztény alapokon nyugvó szervezeti kultúra.  

A szervezeti tanulásra kiváló lehetőséget nyújt más intézmények működésének tanulmányozása. 

Jelenleg a hódmezővásárhelyi, az orosházi, és a soltvadkerti óvodákkal vagyunk kapcsolatban, de 

kulturális pályázat segítségével szeretném, ha a nevelőközösség több evangélikus óvodát is 

megismerhetne. 

 

Feladat: 

Intézmények közötti együttműködés továbbfejlesztése 
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1.2.6 Hitélet 

       Minden reggel óvodapedagógusaink reggeli csendes perceket tartanak, ahol a gyertya fényénél 

bibliai történettel, vagy erkölcsi tanítással kapcsolatos meghitt beszélgetés folyik. 

A gyerekeknek lehetőségük van bizalmas, meghitt légkörben beszélni félelmeikről, örömeikről, 

vagy az egész csoportot érintő eseményekről.  

Erős lelki támaszt jelentettek ezek az alkalmak a bizonytalanságokkal teli pandémiás időszakban. 

Minden csoportban hetente egyszer tartunk hittanórát, ilyenkor a gyermekek az életkori 

sajátosságaiknak megfelelően játékos formában ismerkedhetnek meg az Ószövetségi-és 

Újszövetségi történetekkel. 

Feladat:  

Az óvodai nevelőközösségnek csendesnapok, áhítatok szervezése, evangélikus énekek 

megismerése 

 

1.2.7 Méltányosság 

Nincs olyan gyermek, akinek ne lenne szüksége állandó vagy átmeneti jellegű fizikai, biológiai 

vagy pszichikai, intellektuális, családi vagy szociokulturális okok miatt egyéni nevelésre, egyéni 

bánásmódra. 

 Vannak akadályozottak, s vannak tehetségesek, vannak visszahúzódóak s vannak agresszívek, 

vannak szegények és jómódúak, s ezek kombinációi. Mivel minden gyermek más, ezért a közöttük 

lévő különbségek is annyi félék, ahány gyermek van. 

1.Szegénység 

Az Európa Tanács 1984. november 19-i döntése alapján „szegénynek kell tekinteni egy személyt, 

egy családot, illetve egy embercsoportot abban az esetben, ha a rendelkezésükre álló erőforrások 

(anyagi, kulturális és társadalmi) oly mértékben korlátozottak, hogy kizárják őket a minimálisan 

megkövetelhető életformából abban az országban, amelyikben élnek” (Halász és Lannert, 2000). 

A „minimálisan megkövetelhető életforma” tehát szorosan összefügg az adott ország társadalmi, 

gazdasági fejlettségével. 

 Vannak azonban olyan jellemzők, amelyek a szegénység kialakulásához (külön-külön vagy 

párhuzamosan) hozzájárulhatnak, mint például, a következők: 

 • három vagy több gyermek egy háztartásban, • valamelyik szülő munkanélkülivé válása, • 

egyedülálló, elvált vagy özvegy szülő, • tartósan beteg szülő, • a szülők alacsony iskolai 

végzettsége. A szegénységnek vannak objektív jelzőszámai, például, a családi jövedelem 

létminimumhoz vagy egy főre jutó nettó átlagjövedelemhez 
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Feladat: Tájékoztatás a szociális juttatások lehetőségéről 

                  Ingyenes étkezés biztosítása 

2.Kulturális szociokulturális hátrány 

A társadalomban különbségek vannak abban is, hogy mit tartanak fontosnak, értékesnek, hogy 

milyen anyanyelvet, nyelvjárást beszélnek, sőt még abban is, hogy anyanyelvüket vagy mások 

nyelvét mennyire, amilyen szinten birtokolják. Ezek a különbségek más-más eredetűek lehetnek. 

Vannak, akik azért nem mennek el étterembe, mert nem engedhetik meg magunknak, azért nem 

járnak színházba, mert sokba kerül. A szegénység, a szerényebb jövedelem akadályozhatja a 

kultúrához való hozzájutást. Más családban ez nem anyagi kérdés. Egyszerűen „nincs benne a 

családi gondolkodásban”. Noha lenne rá pénzük, nem vesznek könyvet, nem járnak hangversenyre 

– mert nem így szocializálódtak. Természetesen ahhoz, hogy a pedagógus segíteni tudjon a 

gyermeknek a tanulásban, ismernie kell azt, hogy a gyermek miként szocializálódott.  

Feladat: Kulturális élmények biztosítása az óvodában 

 

3       Szocializáció zavarai 

A hátrányos helyzet lehet anyagi természetű, érzelmi jellegű, vagy kifejeződhet a kulturális 

értékekben való korlátozódásban. Vannak olyan esetek, amikor valakit családi szocializációja miatt 

fenyeget veszély. Ez nem feltétlenül függ össze a család gazdasági helyzetével vagy a szülők 

iskolai végzettségével. Ép, szociálisan kedvező körülmények között élő családban is érheti a 

gyermeket társadalmilag káros következményekkel járó hatás. Ezek a szocializáció zavarai. 

Mindene megvan, szép lakás, ruhák, jó iskola. Értelmiségi szülei megpróbálnak mindent megadni 

neki. Ám túlhajszolt életmódjuk, a karrier mindenek elé helyezése a gyermekre rossz hatással van. 

Érzelmi kötődése és a kötődés megtanulása kétséges. Rossz minta számára az „üres ház”, a széteső 

család.  

A gyermeknek, függetlenül attól, hogy sajátos nevelési szükségletei, tanulás vagy magatartási 

problémái vannak-e, illetve, hogy tehetséges-e, joga van ahhoz, hogy szükségleteinek és 

képességeinek megfelelő fejlesztő bánásmódban részesüljön. 

A méltányos pedagógia olyan óvodában valósulhat meg, ahol megfelelően képzett, továbbképzett 

pedagógusok minőségi fejlesztést folytatnak. A méltányos pedagógia feladata a kirekesztés, az 

intolerancia, a szegregáció megszüntetése, a pedagógiai „védőháló kifeszítése”. Adaptív, 

befogadó, kellően differenciál, individualizál a nevelés - oktatás tartalmában, stratégiáiban, 

módszereiben, munkaformáiban és az értékelés terén. Számol a gyermekek sajátos nevelési 

szükségleteivel, a velük való különleges bánásmódot – emberi jogon alapuló – természetes 

feladatnak tekinti, legyen a gyermek sérült, tanulási vagy magatartási problémával küzdő, 

szociálisan vagy kulturálisan hátrányos vagy éppen tehetséges. 



 
 

Szegedi Pitypang Evangélikus Óvoda 

                                                                                

 

12 
 

Oktatási azonosító: 029505 

6722 Szeged, Szentháromság u. 47. 

Tel+36-62/420-365; +36-70/340-5630 

E-mail: pitypangovi19@gmail.com; 

web: pitypangszeged.hu  

 
Jellemzői a feltételrendszer terén: • az óvodapedagógus és speciális szakemberek (orvos, 

pszichológus, gyógypedagógus, gyógytornász, terapeuta, iskolai segéderő) állnak rendelkezésre, 

köztük team munka folyik; • konstruktív „kapaszkodókat” nyújt (biztosítja a tanulási környezetet,     

• megfelelő az infrastruktúra, a technikai eszközök. 

Feladat: 

Érzékenyítő, és tudásmegosztó programokon való részvét 

A méltányos oktatásban-nevelésben érintett csoportok fejlesztése 

-HH, HHH 

-SNI, BTMN-hátránykompenzáció, egyenlő esélyek biztosítása 

-Tehetséggondozás    

 

2. A tanév helyi rendje  

 

A nevelési év 2022.szeptember 01-től 2023. augusztus 31-ig tart. 

Az óvoda nyári zárva tartásáról legkésőbb február 15-ig, a nevelés nélküli munkanapokról 

legalább 7 nappal a zárva tartást megelőzően tájékoztatjuk a szülőket. 

Az iskolai szünetekben csoportösszevonással működünk, a takarítási szünet idejét 4 hétben 

határozzuk meg a várható nagyobb felújítási munkák miatt. 

A nevelési évben 4 nevelés nélküli munkanapot tervezünk 

 

2.1 Csoportösszevonás, óvodazárás, nevelés nélküli munkanapok 
 

 

Őszi -utolsó nap 2022. október 28 

- első nap 2022.  november 07 

Összevont csoport 

előzetes igényfelmérést 

figyelembe véve 

Téli -utolsó nap 2022. december 21 

- első nap 2023.január 02 

Előzetes igényfelmérés 

alapján az óvoda zárva 

tart 

Tavaszi -utolsó 2023. április 05 

-első 2023. április 12 

Összevont csoport 

előzetes igényfelmérést 

figyelembe véve 

Nyári 

takarítási 

szünet 

2023.07.17-08.13 Karbantartás, Felújítás 

Nevelés 

nélküli 

munkanap 

- 2022.augusztus 29 

- 2022.december 21 

- 2023 április 05 

- 2023 június 15 

Előzetes igényfelmérés 

alapján az óvoda zárva 

tart 
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2.2 Áthelyezett munkanapok 

Pihenőnap Munkanap 

Október 31 Október 15 Szombat 

November.01 Halottak napja  

December 24-26 Karácsony  

Március 15 Nemzeti ünnep  

Április 7-10 Húsvét  

Május 01Munka ünnepe  

Június 29 Pünkösd  

 

2.3 Szülőkkel való kapcsolattartás 

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 

Szülői értekezletek terve: 

Időpontok Témák 

2022.09.06 Tanévnyitó értekezlet: Új dolgozók 

bemutatása, Éves munkaterv, házirend 

ismertetése. Az első félév tervezett 

programjai Csoportok első félévi nevelési 

terve  

Aktualitások: Népszámlálás, Beruházási és 

eszköz pályázat megvalósulása 

2023. 01.09  Félévi értekezlet. Beszámoló az 1. félévről 

 Közös programok, tervezett tevékenységek. 

  Tájékoztató a gyermekek féléves 

értékeléséről 

Meghívott tanítók iskola bemutatója a 

tanköteleseknek 

2023.05.19  Évzáró szülői értekezlet 

 Az év értékelése 

 Várható programok, közösségi 

tevékenységek, nyári óvodai élet 

2023.06.19  Szülői értekezlet az új szülőknek 

  Tájékoztató a gyermekek egyéni 

fejlettségéről 
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 Az újonnan felvett gyermekek szülei részére 

információk az óvodai élettel kapcsolatosan. 

Az óvodapedagógusok bemutatása, a jelek 

kiosztása, a családlátogatás és a beszoktatás 

menetének megbeszélése. 

 

SZMK értekezletek: 

Időpontok Témák 

2022.09.05 Munkaterv véleményezése, elfogadása, 

programok megbeszélése 

2023.01.06 A második félév programjainak ismertetése 

2023.05.15  Évzáró programok megbeszélése 

 

 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. 

 

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. 

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. 

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 
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meg a játszó-délelőttök szervezését. 

3. Az evangélikus identitást, egyházi jelleget kifejező alkalmak tervezése 

 

--Minden hónap első vasárnapja családi istentisztelet - hívogatjuk a Szegedi 

Evangélikus gyülekezet rendezvényére a családokat, elsősorban a Pitypang vasárnapi 

hittanórákra járókat 

-Pitypang Vasárnap Vasárnapi hittan óra a Luther házban, az érdeklődő ovis gyerekeknek 

-Az összes óvodás, és dolgozó jelenlétével:  

Évnyitó Istentisztelet, Karácsonyi Istentisztelet, Virágvasárnapi Istentisztelet, Évzáró 

istentisztelet 

-Óvodapedagógusoknak havonta 1 alkalommal csendes óra a lelkészeink vezetésével 

-Szülői beszélgető kör/lelkészeink vezetésével/ 3 alkalom 

-Nyári ovis hittantábor 

 

Tervezett Időpont Megnevezés Tartalom 

2022.09.11 

 

 

 

 

 

 

Évnyitó istentisztelet az 

evangélikus templomban 

Ünnepélyes évnyitó a 

gyerekek szereplésével. 

Az óvodai közösség és a 

gyülekezet ismerkedési 

lehetősége 

szeretetvendégséggel. 

2022.10.05 Őszi családi nap 

 

A gyülekezeti tagok 

meghívása az óvodába. 

Barkácsolási lehetőségek 

csoportonként. 

Táncház 

2022.10.10 Szülői kör Vincze Délia 
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2022.10.31 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reformáció napja 

 

 

Templomlátogatás. 

Beszélgetés-barkácsolás 

Gyermekcsoportok-

lelkész-óvódai dolgozók 

részvételével 

 

2022. 11.25 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. 

2022.12.18 Óvodások karácsonya a 

templomban 

Istentisztelet a gyerekek 

szereplésével. 

2023.01.06 Vízkereszt Keresztszülőkkel, 

Nagyszülőkkel közös 

templomlátogatás rövid 

áhítattal énekléssel 

Lelkész és hitoktató 

segítségével. 
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2023. 02 .17 Szülői Klub 

Cserháti Sándor 

vezetésével 

Kötetlen beszélgetés a 

gyülekezet lelkészével. 

2023. 03.31 Húsvétra hangolva Húsvéti kézműveskedés 

a családokkal és a 

gyülekezet IFIS 

tagjainak bevonásával. 

 

2023.04.14 Szülői Klub 

Cserháti Sándor 

vezetésével 

Kötetlen beszélgetés a 

gyülekezet lelkészével 

2023.05.29 Pünkösd Családi nap a Luther-

házban 

2023.06.11. Tanévzáró istentisztelet Istentisztelet a gyerekek 

szereplésével 

2023.06.26-30 Ovis Hittan tábor Luther házban 

Segítséget nyújtunk a családoknak tartalmas programokon, ünnepi alkalmakon keresztül a 

keresztyén életmód alakításában, gyakorlásában. 

 

4. Az intézmény működési feltételeinek bemutatása 

4.1 Humán erőforrásbeli 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. 
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2022. 09.01 Képzettség feladatkör Létszám 

 Pedagógus I 3 fő 

 Pedagógus II 3 fő 

 Intézményvezető 1 fő 

 Pedagógiai asszisztens 1 fő 

 Szakképzett dajka 3 fő 

 Gazdasági ügyintéző 1 fő 

 Konyhai alkalmazott 1 fő 

 Összesen: 13 fő 

 

 Szakvizsgával rendelkezők: 

Név: Szakvizsga neve: Idő 

Lévai Tamásné Tanügyigazgatási ismeretek 

Közoktatás vezető és pedagógus 

szakvizsga 

2004 

2020 

Ráczné Komlósi Virág Gyakorlatvezető 

mentorpedagógus 

Intézményvezető középvezető 

területen 

2016 

 

2019 

Mura-Mészáros Tünde Közoktatás vezető és pedagógus 

szakvizsga 

2018 

 

Tartósan távol levő pedagógus: Helyettesítő pedagógus: 

Ficzere Nikolett Kiss Beáta 
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Személyi változások 

2021augusztusától 2 új óvodapedagógus dolgozik a tartósan távol levők helyén. 

2021-2022 év közben tartós táppénzre ment a fejlesztőpedagógusunk, illetve egy új konyhai 

dolgozót vettünk fel 

2022 augusztusától pedig 2 új óvodapedagógus dolgozik a Budapestre, és költözők helyett. 

A dolgozói létszám változása miatt nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk a csapatépítésre, a 

csoportkohézió fejlesztésére, az egységes és közös keresztény norma és szabályrendszer 

megerősítésére. 

 

 Minősítésből eredő változások 

A 2022-2023 évben Kiss Beáta óvodapedagógus jelentkezett Pedagógus II minősítésre 

 Képzések, továbbképzések, beiskolázási terv 2022-2023: 

Név Munkakör Továbbképzés 

témája 

Óraszám Időtartam Oktatás módja 

      

      

 

Tervezett nevelőtestületi képzések 

2022.08.29-én a Nevelés nélküli munkanapon a szabad játékba integrálható fejlesztési 

lehetőségekről tart előadást az SZTE Óvó-és tanítóképző főiskolájának tanára Havlikné Rácz 

Andrea 
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4.2 Tanulói létszámadatok 

Csoport elnevezése 2021.09.01 BTMN SNI Iskolaköteles 

2023.-ban  

Mazsola-vegyes 

csoport 

21 1 - 10 

Katica-vegyes 

csoport 

23 - - 7 

Bóbita-vegyes 

csoport 

25 1 - 1 

Gyermeklétszám 

 

69 2 - 18 

 

Engedélyezett létszám 

 

Létszám 2022. 09.10 Feltöltöttség %-ban 

69 69 100% 

 

 

4.3 Tárgyi feltételek, tervezett fejlesztések, beruházások, problémák, kihívások 

 

Az óvoda tárgyi feltételeit folyamatosan javítjuk, korszerűsítjük a MEE eszközpályázata 

segítségével. 

Nagy örömünkre a MEE beruházási pályázatán 50 millió Ft támogatást kapott óvodánk. 

Ebből az összegből fog megvalósulni a homlokzatfelújítás nyílászáró cserével, valamint az 

elektromos elosztószekrény cseréje 

 Az épület karbantartása, folyamatos javítása nagyon sok pénzt emészt fel az óvoda 

költségvetéséből, hiszen a kapott támogatási összeget az infláció miatt jelentős önrésszel 

kell kiegészítenünk 

Az idei évben elnyert összegből: 

- Udvari szennyvízcső folyamatos eldugulása, nagymértékű rozsdásodása, megsüllyedése 

azonnali intézkedést igényelt, sikerült kicserélni 

- Óvodatej programban való részvételhez elengedhetetlen volt az új hűtő megvásárlása 
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- Az Udvari babaház kívül-belül a tégla szintig lekopott, felújítása esztétikailag és 

balesetveszély elkerülése miatt is szükséges volt 

- A gyermekek fektetői jelenleg „szabadon” állnak ágyneműkkel tarkítva a csoportszobákban 

Esztétikus elhelyezésükhöz új ágytároló szekrények készültek 

- A csoportszobákban található asztalok székek kopottak, rögzítéseik meglazultak-cseréjük 

szükséges, a pályázati pénz lehetővé tette újak rendelését 

- A falban levő elektromos hálózat elavult-felújítása a nyáron megtörtént 

- NÉBIH véleményezése alapján szükséges volt konyhaszekrényeink cseréje, ezek 

kicserélése megtörtént 

- A korszerű elvárásoknak megfelelően szelektív kukákat vásároltunk 

- Az Eszközpályázat segítségével minden óvodapedagógus rendelkezik laptoppal 

- A Karolina Katolikus Óvoda felajánlásának köszönhetően az egyik csoport galériát kapott 

ajándékba. 

 

5. Az intézmény képzési sajátosságai 

Nem relaváns 

 

6. Tervezett értekezletek 

6.1 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 2022.08.29 Tanévnyitó áhítat Vincze 

Délia vezetésével 

Csapatépítő játékok 

Ismerkedés az Edison 

platform munkájával Előadó: 

Borsos Dorottya 

Szabad játék-Játékba integrált 

tanulás Előadó: Havlikné 

Rácz Andrea 
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Éves terv elfogadása 

Nevelés nélküli munkanap 2022.12.21 Csendes nap Cserháti 

Sándor vezetésével 

A félév eredményei elért, 

megélt sikerek és felmerülő 

nehézségek 

Teremtésvédelem, 

Játékgyűjtemény a kritikus 

gondolkodás fejlesztésére, 

A második félév tervezett 

feladatai 

Minősítési, önértékelési, 

tanfelügyeleti ellenőrzés 

feladatai 

Nevelés nélküli munkanap 2023.04.05 Látogatás a Szentendrei 

Evangélikus Óvodába 

Nevelés nélküli munkanap 2023.06.15 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. 

6.2Tervezett nevelőtestületi értekezletek: 

Minden héten keddenként: 

- Aktuális tennivalók megbeszélése 

- Képzésen, hospitáláson szerzett ismeretek, információk átadása 
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- Félévkor, és év végén a sikerkritériumok teljesülésének felmérése 

-Az értekezletekről minden alkalommal jegyzőkönyv készül 

 

6.3 Tervezett értekezletek a technikai dolgozók számára 

Kéthetente csütörtökönként: 

- Hatékony együttműködés, munkatevékenységek összehangoltságának biztosítása 

- Törvényi és egyéb belső szabályzatok megismerésével, megismertetésével a feladatok 

fontosságának tudatosítása 

- Aktualitások, tennivalók szükség szerint jegyzőkönyvezve 

- HACCP emlékeztető oktatás október és március hónapban 

 

7.Bevonni tervezett külső források 

7.1  Az aktuális  tanévben futó, folyamatban levő, és a tervezett egyházi pályázatok rövid 

bemutatása 

  Beruházási pályázat: 

A pincében működő tornaterem belmagasságának növelését nem tudtuk megvalósítani. 

 Az alapfeltárásnál derült ki, hogy a szintsüllyesztést nem tudjuk megvalósítani úgy, hogy 

a 2.20 m magasság elérhető legyen.  

A tornaterem új helyszínen való elhelyezése tervezés alatt áll, ezért valószínű 

kérvényeznünk kell a megvalósítás határidejének meghosszabbítását, az új tervekhez 

anyagi támogatás nyújtását 

Tervezett beruházásainknál elsődleges szempont az épület energetikai hatékonyságának 

növelése is. /Padlás szigetelése/ 

Energetikai tanúsítványt készítettünk, melyben ajánlások fogalmazódnak meg az 

energiahatékonyság növelésével kapcsolatban. 

Eszközpályázat: 

            -   Az elavult függönykarnisok, függönyök cseréje 

           -    Ábrázolási-barkácsolási eszközök vásárlása 

            -   Légkondicionáló vagy szellőztető rendszer -Az épület régi építésű, védett ezért a napelem          

, és a falszigetelés nem megoldható 

         -     Rajz szárító állvány 

        - Készségfejlesztő játékok a csoportba 

         -   Kerítés magasító háló/ a szomszédba mindig átmennek a gyerekek labdái/ 
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           - Vasaló, vasalóállvány, szárító 

            -Ajtók cseréje 

            -  Szivacs a galériára 

             - Szerepjátékhoz jelmezek 

            - Az elavult esőcsatorna cseréje 

 

Kulturális pályázat: 

  Kiemelt feladatunk ebben az évben az evangélikus óvodákkal való kapcsolat erősítése, 

tapasztalatok gyűjtése. Tavasszal a Szentendrei óvodába szeretnénk látogatni egy közös szakmai 

napon tanulni tőlük 

 

8. Nevelő oktató munka eredményeinek, módszereinek fejlesztésére irányuló 

tevékenységek, tervek 

 

 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 bölcsödei vezetőkkel jó kapcsolatot sikerült kialakítani. Kölcsönös 

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

 

 

Tervezett alkalmak: 

Tervezett Időpont Megnevezés Tartalom 

2022.10.11 Babamasszázs Lajkó Laura védőnő 

vezetésével 

2022.12.05 Pitypang -Ringató foglalkozás Höcögtetők , simogatók, 

énekek Lévai Tamásné 

vezetésével 
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2023.02.14 Babamasszázs Lajkó Laura védőnő 

vezetésével 

2023.04.18 

 

Pitypang-Ringató foglalkozás Höcögtetők, simogatók, 

énekek Lévai Tamásné 

vezetésével 

2023.06.06 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 

Vezetőként a személyem, és az általam képviselt keresztény értékek elfogadása, átadása a 

legfontosabb ebben az évben is a szülők, és a munkatársaim felé is.  

Több az új illetve csak 1 éve dolgozó munkatársaink miatt fontos a szervezeti kultúra fejlesztése 

Az óvoda menedzselése folyamatos feladatunk, fontos, hogy mindig aktuális képeket, híreket 

töltsünk fel az óvoda honlapjára, és a Facebook oldalára  

Gyengeségként jelenik meg továbbra is az óvoda épületének rossz állapota.  

A Magyarországi Evangélikus Egyház Beruházási és Eszközpályázatai segítségével reméljük, 

hogy ezek a problémák mielőbb megoldódnak 

 Az óvoda homlokzata és az óvoda energetikai felújítása, a nyár folyamán megújulhat a 

támogatások segítségével 

Az óvodát több éve fenyegető veszély volt a gyermekhiány. Két éve folyamatosan jó kapcsolatban 

vagyunk a közeli két bölcsődével 

Az idei évben nagy örömünkre 32 gyermek jelentkezett óvodánkba úgy, hogy városi szinten 3 

óvodát zárnak be gyermekhiány miatt  

 A kapcsolati tőke, a jó partneri kapcsolat megerősítése sikeres volt a Művelődési Intézményekkel, 

bölcsődékkel, katolikus, és református óvodákkal 

 A betervezett Ringató foglalkozásokat sikerült megtartani.  

8.1 Nevelő munka eredményei, felvetődő kihívások,problémák 

Fejleszthető területek az Evangélikus Köznevelési stratégia alapján: 



 
 

Szegedi Pitypang Evangélikus Óvoda 

                                                                                

 

26 
 

Oktatási azonosító: 029505 

6722 Szeged, Szentháromság u. 47. 

Tel+36-62/420-365; +36-70/340-5630 

E-mail: pitypangovi19@gmail.com; 

web: pitypangszeged.hu  

 
 

Feladat Sikerkritérium Felelős-Határidő 

1.Óvodánk sajátos, egyéni 

arculatának kialakításához 

szükséges az innovációs 

lehetőségek további 

feltérképezése, megismerése, a 

tudás és információmegosztás, 

a többéves szakmai múlttal 

rendelkező intézményekkel. 

 

 

Két evangélikus óvodával 

kapcsolatfelvétel 

Lévai Tamásné 

2023 június 15 

2.Vezetői készségeim 

fejlesztése szakmai 

tudásmegosztó alkalmak, 

szakmai műhelyek, folyamatos 

önképzés segítségével 

 

3.Intézményi klíma javítása, 

szervezeti kultúra fejlesztése 

 

 

Intézményvezetői alkalmakon 

való részvétel 

Óvodavezetői Discord értekezlet 

EPSZTI segítségkérés az 

intézményi és vezetői 

tanfelügyelethez 

 

Legalább 3 csapatépítő lehetőség 

szervezése 

Lévai Tamásné 

2023 június 15 

 

 

 

 

 

Lévai Tamásné 

2023. június 15 

4.Folyamatos képzés, 

önképzés, ismerkedés az 

evangélikus digitalisz.hu 

programmal. 

 

 

EPSZTI_ szolgáltatói kosár 

igénybevétele 

Lévai Tamásné 

2023. június 15 

 5.Intézmények közötti 

együttműködés továbbfejlesztése 

 

Két evangélikus óvodával 

kapcsolatfelvétel 

Lévai Tamásné 

2023 június 15 

6.Az óvodai 

nevelőközösségnek 

csendesnapok, áhítatok 

szervezése, evangélikus énekek 

megismerése 

 

Havonta egy alkalom Lévai Tamásné 

2023június 15 

7.Tájékoztatás a szociális 

juttatások lehetőségéről 

Ingyenes étkezés biztosítása 

Szülőértekezleten szülők 

tájékoztatása 

Szakemberellátottság 

biztosítása-Református EGYMI 

Gombkötő Nelli 

(gazdasági ) 

Ráczné Komlósi Virág 

(gyermekvédelmi) 
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Fejlesztési lehetőségek 

biztosítása 

 

Folyamatos határidő 

Kulturális élmények biztosítása Kapcsolatfelvétel Agóra, 

Bábszínház 

Bertókné Kati 

Folyamatos határidő 

Érzékenyítő és tudásmegosztó 

programokon való részvétel 

Legalább 3 rendezvény 

szervezése 

Lévai Tamásné 

Folyamatos határidő 

 

8.2 Mérések 

A gyermeki fejlődést nyomon követő dokumentációba folyamatosan kerülnek feljegyzések a 

gyermekek fejlődési folyamatáról. A gyengeségek, erősségek megjelölésével fejlesztési terv 

készül, az egyes évek értékelési eredményeit összekapcsoljuk, folyamatosan vezetjük. 

Az óvodapedagógusok a gyermekek eredményeiről a DIFER szűrés segítségével 5 éves kortól 

visszacsatolnak, beszámolnak a szülőknek. 

Egyéni fejlesztési tervet készítünk annak az SNI gyermeknek, aki még 1 évet maradt óvodában 

 

Milyen mérés? Ki végzi? Határidő 

DIFER 

5 éves korban 

Minden csoport 

Óvodapedagógusa 

2022 December 

Visszamérés 2023. május 

Szociometria 

4 éves kortól 

Minden csoport 

Óvodapedagógusa 

2022 Október 

Visszamérés 2023. május 

KOFA, Szól-e 

beszédfejlettség felmérése  

3 éves korban 

Logopédus 2022. szeptember-október 

Sindelar Szakvizsgázott 

gyógypedagógus 

2022. szeptember-október 

 

9. Esélyegyenlőség és különleges bánásmódot igénylő gyermekek, tanulók 

9.1 BTMN SNI gyerekek 

 Csoportos megoszlás/fő Különös 

gondoskodás 

módja 

biztosított 

szakember vagy 

alkalmazott 

 M K B   

BTMN 1 0 1 fejlesztés/heti 2x, a 

szakértői határozat 

fejlesztőpedagógus, 

pedagógiai 
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szerint asszisztens, 

mozgásterapeuta, 

óvodapszichológus 

SNI 0 0 0 fejlesztés/heti 2x, a 

szakértői határozat 

szerint 

gyógypedagógus, 

pedagógiai 

asszisztens, 

mozgásterapeuta 

Egyéni igény alapján     óvodapszichológus 

 

- 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. 

 

9.2 Tehetséggondozás 

Tehetségígéretes gyermekeink gondozása az óvodai tevékenységek keretében történik. 

      Az óvodapedagógus a mindennapi helyzetekbe, tervezett tevékenységekbe építi be a 

kreativitást fejlesztő feladatokat, többletismereteket.  

Az óvodáskori alapozó szakaszban pedagógiai programunkba beépítve a speciális képességek 

fejlődésének biztosítása a szabad játékban való differenciált lehetőségek biztosításával történik. 

Foglalkozások alkalmával speciális képességfejlesztő tevékenységeket kínálunk fel 

     Mozgás: Ügyességi játékok, labdajátékok 

A külső világ tevékeny megismerése: Múzeumlátogatások-interaktív lehetőségekkel, 

Vadaspark-Zoo pedagógiai foglalkozások, Egyszerű kísérletek bemutatásával kritikus 

gondolkodás fejlesztése 

Rajzolás, festés, kézimunka: Folyamatosan megújuló technikák alkalmazása, kiállítások 

megtekintése 

Mesélés, verselés: Dramatikus játékok segítségével élményfeldolgozás, bábozás 

Munka jellegű tevékenységeknél egyéni megbízatások 
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Lehetőséget biztosítunk a tehetséges gyermekeknek városi versenyeken való részvételre 

     A hangsúly a tehetséggondozás megalapozásán van. Folyamatosan segítjük kíváncsiságuk 

kielégítését, gazdagítását. 

 

Kapcsolatot alakítunk ki az Edison platformmal, játékgyűjteményt készítünk a 

kulcskompetenciák fejlesztésére 

 

A megismerést követően a pedagógus feladatai:  

 Tervezésben 

 • Annak reflektív végiggondolása, hogy kik a csoportban a felismert tehetséges gyermekek? 

• Pontos meghatározása annak, hogy miben várunk el változást, javulást a tehetséges 

gyermekeknél: teljesítmény, magatartás, attitűd, szorgalom stb. terén. Ezzel kapcsolatosan a 

fejlődést gátló és aktivizáló diszpoziciók kiemelése, perspektívaorientáció: a képességek 

kibontakoztatására a pedagógiai lehetőségek kibővítése.  

• Ezt követi a hogyan és a mivel számbavétele és megtervezése, az eddig alkalmazott oktatási 

formák, stratégiák, módszerek, eszközök felülvizsgálata. Kívánatos a tevékenykedtetés állandó 

lehetőségének nyújtása, megfelelő tevékenységi minták szolgáltatása. A felfedeztető tanítási mód, 

a feladatok problémamegoldó gondolkodása, kritikus gondolkodás fejlesztése  

•  az önbecsülés fejlesztése, önaktivizáló pozitív énkép alakítása.  

 Értékelésben 

 • A teljesítmény folyamatos nyomonkövetése, monitorizálása.  • Az individuális (az aktuális 

teljesítményt a közvetlen megelőzőhöz mérő), kritériumra orientált (a kitűzött célokhoz viszonyító) 

és differenciált értékelés ajánlatos.  A beiktatott változások hatásvizsgálata  • Egyidejűleg 

figyelembe veendő, hogy a képességek fejlődése egyenetlen, megtorpanások, sőt visszafejlődések 

is előfordulhatnak.  

 

9.3 Lemorzsolódás elleni küzdelem, tankötelezettség, óvodakötelezettség teljesítése 

1. Az óvodai felvétel, az óvodai jogviszony létesítése a 2022/23-as nevelési évben 
Kötelező beíratni azt a gyermeket, aki a harmadik életévét 2023. augusztus 31-ig betölti, illetve 

betöltötte. 

Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezmények: 
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Az 3. életévet betöltött gyermek beíratásának elmulasztását a szabálysértésekről, a szabálysértési 

eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. tv. 247. §-a szerint az a 

szülő vagy törvényes képviselő 

1. aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába, illetve az 

iskolába nem íratja be, 

2. aki nem biztosítja, hogy súlyos és halmozottan fogyatékos gyermeke a fejlődését biztosító 

nevelésben, nevelés-oktatásban vegyen részt, 

3. akinek a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeke ugyanabban az óvodai nevelési 

évben igazolatlanul a jogszabályban meghatározott mértéket vagy annál többet mulaszt, 

szabálysértést követ el, amely pénzbírsággal sújtható. 

Ha a gyermek a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 8. § 

(2) bekezdése alapján vesz részt óvodai nevelésben, és egy nevelési évben igazolatlanul öt nevelési 

napnál többet mulaszt, az óvoda vezetője, — a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök 

ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) 

Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban — értesíti a gyermek tényleges tartózkodási helye 

szerint illetékes gyámhatóságot és a gyermekjóléti szolgálatot. 

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről 

szóló 2012. évi II. törvény 247. § c) pontja szerinti szabálysértési tényállás megvalósulásához 

szükséges mulasztás mértéke az Nkt. 24. § (3) bekezdése alapján óvodai nevelésben részt vevő 

gyermek esetén tíz nap. 

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló az óvodai 

nevelésben való részvételre kötelezett (3 éves) gyermek szülője, amennyiben gyermeke az 

óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját 

követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási 

helye szerint illetékes jegyzőt. 

 

9.4 . HH és HHH Hátránykompenzáció 

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/ 

https://uj.jogtar.hu/login?o=doc/id/A1200002.TV/lr/lawrefP(247)
https://uj.jogtar.hu/login?o=doc/id/A1100190.TV
https://uj.jogtar.hu/login?o=doc/id/A1100190.TV
https://uj.jogtar.hu/login?o=doc/id/A1100190.TV/lr/lawrefP(8)B(2)
https://uj.jogtar.hu/login?o=doc/id/A1100190.TV/lr/lawrefP(8)B(2)
https://uj.jogtar.hu/login?o=doc/id/A0600331.KOR
https://uj.jogtar.hu/login?o=doc/id/A0600331.KOR
https://uj.jogtar.hu/login?o=doc/id/A1200002.TV/lr/lawrefP(247)p(c)
https://uj.jogtar.hu/login?o=doc/id/A1100190.TV/lr/lawrefP(24)B(3)
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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. 

 A hátránykompenzációra irányuló fejlesztő tevékenységeket a csoport óvodapedagógusain kívül 

a Református EGYMI látja el 

∙ Személyi feltételek:  

√ 1 fő szakvizsgázott logopédus;  

√ 1 fő pszichológus;  

√ 1 fő szakvizsgázott gyógypedagógus, mozgásterapeuta.  

Gyógypedagógusunk szenzomotoros alapokra épülő csoportos mozgásfejlesztő 

foglalkozásokat tart heti egy alkalommal az iskolába menő gyermekek részére. Hozzájuk 

csatlakoznak még a különleges gondozást igénylő (SNI és BTM-N diagnózissal élő) gyermekek.   

 

Logopédusunk az idei tanévben már nem csak az SNI-s és BTMN diagnózissal rendelkező 

gyermekek fejlesztésével foglalkozik, hanem iskolára felkészítő, prevenciós foglalkozásokat is tart 

az óvodában. 

Pszichológusunkhoz való jelentkezés ugyanolyan arányban volt a pedagógusok javaslatára, illetve 

a szülők kérésére kezdeményezett találkozás.   

 Óvodáskorban elsősorban az érzelemszabályozás, önszabályozás talaján kialakuló viselkedési 

nehézségek okozhatnak problémát otthon, illetve a közösségben. Ezek fakadhatnak az az 

idegrendszer éretlenségéből, vagy érzelmileg megterhelő helyzetből (válás, költözés, túl sok 

változás a mindennapokban). Az előforduló problémák: magatartási és viselkedési probléma, 

alvási nehézség, dadogás, érzelmi probléma  

A felmerült nehézségek, és örömek átbeszélésére év közben is folyamatosan találtunk alkalmat. A 

gyermekek optimális fejlődése érdekében az idei tanévben is megvalósul a különböző szakemberek 

(logopédus, pszichológus, óvodapedagógusok) és a szülők együttműködése, mely alapja a hosszú 

távú és eredményes fejlesztő folyamatnak 

 

9.5 Gyermekvédelmi jelzőrendszer működtetése: 

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 
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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 

A gyermekvédelmi programunkban átvesszük a NOO-EPSZTI ajánlásával készült Zárókő 

programot 

 

10.A pedagógusok előmeneteli rendszeréhez kapcsolódó feladatok: 

Az önértékelés, a külső szakmai ellenőrzés és a pedagógusok előmeneteli rendszerének alapját 

képező minősítési rendszer célja a szakmai színvonal mérhető emelése 

Intézményvezető felelőssége: 

- A szükséges szervezési, személyi és tárgyi feltételek biztosítása 

- Tevékenységlátogatás, dokumentumok ellenőrzése 

- Mentorálási lehetőségek megszervezése 

 A pedagógusok felelőssége abban áll, hogy mint a külső, mint a belső ellenőrzésnél 

felkészültségüket, pedagógiai kompetenciájukat, hívatásszeretetüket bizonyítsák, hiszen az egész 

intézményről alkotott kép az egyes pedagógusok és a vezetés összteljesítményét mutatja 

Feladatok: 

2022. november 25-ig Ped I. fokozatban lévő Kiss Beáta portfóliójának feltöltése 

Felelős : Kiss Beáta  

 

11.Ellenőrzések 

11.1 Tanfelügyelet 
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2023-ra az OH Intézményvezetői, és Intézményi tanfelügyeletet írt ki 

Felelős: Lévai Tamásné 

 

11.2Várható, és előre látható 2 évenkénti hatósági ellenőrzések, várható fenntartói 

ellenőrzések  

- 2023-ban Törvényességi ellenőrzés várható 

 

 

11.3Pedagógiai-szakmai belső ellenőrzések 

Az ellenőrzés célja 

- a szervezeti kultúra fejlesztése, szakmai kompetenciák erősítése 

- A Pedagógiai Programban megfogalmazott célok, feladatok teljesítése, nyomon követése 

- 2022-2023 év kiemelt céljainak, feladatainak időarányos megvalósulása a sikerkritériumok 

mentén 

- A gyermekek fejlődésének, és fejlesztésének ellenőrzése 

- Erősségek, gyengeségek feltárása, és az ebből fakadó fejlesztési terv, feladatok 

Feladata az óvodában folyó pedagógiai és egyéb tevékenységek jogszerűségének, 

hatékonyságának ellenőrzése. Az ellenőrzés tapasztalatairól jegyzőkönyv készül, mely 

tartalmazza az erősségeket, gyengeségeket, az esetleges hiányosságokat, és az ezek javítására 

tett javaslatokat, utasításokat. A belső ellenőrzés az óvoda minden dolgozójára kiterjed. 

 

 

Az ellenőrzés célja Kit? Mikor? Ki? Az ellenőrzés 

módszere 

Új gyerekek 

befogadása 

Katica csoport 

Mazsola 

csoport 

Október-

November 

Óvodavezető Csoportlátogatás 

Megfigyelés 

Beszélgetés 

Pedagógiai munka 

ellenőrzése 

/Differenciálás,szabad 

játék,egyéni fejl/ 

Bóbita 

csoport 

November Óvodavezető Csoportlátogatás 

Megfigyelés 

Beszélgetés 

Szolgáltatások, külön 

órák ellenőrzése 

Zeneovi 

Angol 

Néptánc 

Moderntánc 

December Óvodavezető Megfigyelés 

Beszélgetés 
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Vezetői ellenőrzési terv a 2022-2023 nevelési évre 

Jelmagyarázat: V- Vezető H – Helyettes G- Gazdasági vezető 

Tanüggyel kapcsolatos ellenőrzések 

 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 

Csoportnaplók 

ellenőrzése 

V V   V V   V V 

Mulasztási naplók 

ellenőrzése 

V V V V V V V V V V 

Nevelési év kiemelt 

feladatai 

V    V     V 

Óvodai élet 

szervezettsége,tartalma 

H H H H H H H H H H 

Fejlesztőpedagógusok 

munkája 

V    V     V 

 

 

Munkaüggyel kapcsolatos ellenőrzések 

 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 

Új dolgozók segítése V V V   V    V 

Munkaidő 

betartása,munkarend 

H H H H H H H H H H 

Technikai dolgozók 

munkavégzése 

V    V     V 

Szabadságolás H H H H H H H H H H 

Karbantartás, 

pályázatok 

V V   V V   V V 
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Pedagógiai munka ellenőrzése 

 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 

Foglalkozásvezetés  V V  V V   V V 

Reggeli áhítatok  V V  V V   V V 

Egyéni fejlesztés  V V  V V   V V 

Csoportszoba, 

folyosó dekoráció 

 V V  V V   V V 

 

11.4 Működést segítő belső ellenőrzések 

Gazdálkodáshoz kapcsolódó ellenőrzések 

 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 

Takarékos 

gazdálkodás 

V    V     V 

Normatíva 

igénylés,elszámolás 

 G 

V 

  G 

V 

    G 

V 

Beszerzések V 

G 

  V 

G 

    V 

G 

 

Eszköznyilvántartás, 

leltár 

V 

G 

  V 

G 

     V 

G 

Pályázati elszámolás    V 

G 

      

Étkezés 

nyilvántartás 

V    V     V 

 

 

 

Munka -és balesetvédelemmel kapcsolatos ellenőrzések 

 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 

Munkavédelmi 

előírások 

betartása, 

baleset 

megelőzés 

V    V     V 

Munkavédelmi 

oktatás 

V          
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HACCP 

betartása 

V    V     V 

Udvari játékok 

biztonsága 

H H H H H H H H H H 

Udvar 

tisztasága 

H H H H H H H H H H 

 

 

 

12.Az intézményi önértékelésből adódó feladatok: 

Az intézményi önértékelés alapját képezi az ötéves 2021-2026-ig            

és az     2022-2023-as   évi önértékelési terv 

Az önértékelési szabályzat az alábbi törvényi szabályozás alapján készült, az éves 

önértékelési terv aktualizálása folyamatosan igazodik a jogszabályi környezet 

változásaihoz 

 326/2013 (VIII.30) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről, és a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 

intézményekben történő végrehajtásáról 

 Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez (7. javított változat) 

 Önértékelési kézikönyv óvodák számára 

 Ebben az évben Kiss Beáta pedagógus önértékelését végezzük el 

 

 

13. Egyéb, intézményi sajátosságból fakadó feladatok tervezése 

 

A gyermekeket Isten ajándékának tekintjük és a családdal együtt közösen részt veszünk 

formálásukban, a bennük lévő készségek, képességek, tálentumok kibontakoztatásában. 

A gyermekek még ebben a korban kevés élettapasztalattal rendelkeznek, ezért szükségük van az 

iránymutatásra. 

A gyermekek életkori és egyéni sajátosságait figyelembe véve indirekt módszerekkel vezetjük rá 

óvodásainkat a helyes út választására. 

A hittan foglalkozásokon a lelkészek, hitoktatók megmutatják a gyermekek számára a helyes 

erkölcsi magatartásformákat (szeretet, bizalom, türelem, megbocsájtás, engedelmesség, 

felelősségvállalás, lelkiismeretesség, becsületesség). 

A hittan heti egyszeri alkalommal a délelőtti tevékenységekbe szervesen beilleszkedve van jelen 

az óvodánkban. A gyermekeket szeretettel kell segítenünk abban, hogy felfedezzék, megismerjék 

a teremtett világ kincseit, szépségét, hogy közel érezzék magukat Istenhez. Az a gyermek, aki 
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megismerte Isten mindent átölelő szeretetét, az bízni fog önmagában, és a Teremtőben, nyitottabb 

lesz a világra, biztonságban fogja érezni magát benne. 

 Óvodánk ökumenikus szellemű evangélikus óvoda, ezért a saját felekezetű hittan minden gyermek 

számára továbbra is elérhető. 

A gyermekek vallásos nevelését segítik a mindennapos életbe beépített „szeretet üzenetek”, a 

gyertyagyújtás, a hitéleti sarok, a csendjáték  

- A reggeli áhítatok  

I. szint 

 

- Reggeli áhítatokon való részvét ,szokások kialakítása 

- Figyelmesen hallgassák a beszélgetést, igény szerint kapcsolódjanak be a 

beszélgetésekbe 

- - Segítséggel ismerjék fel , fogalmazzák meg a jó és rossz közötti különbséget 

- Segítséggel mondják el az imádságokat/ étkezés előtti, étkezés utáni, elalvás előtti ima/ 

- Ismerjék meg az evangélikusok köszönését: Erős vár a mi Istenünk! 

- Ismerkedjenek meg a Luther rózsával, mint az evangélikusok jelképével 

II. szint 

 

-Legyen igényük az elcsendesedésre, a reggeli áhítatokon való részvételre 

- Tudják egyedül elmondani az imádságokat 

- Alkalmazzák, és használják az evangélikus köszönési formát 

- Életkori sajátosságaiknak megfelelően kapcsolódjanak be a bibliai foglalkozásokba, a már 

ismert történeteket játsszák el együtt, fogalmazzák meg a történetek erkölcsi tanításait 

- Ismerjék fel a Luther rózsát mint szimbólumot, ismerkedjenek meg jelentésével 

 

A családi istentiszteleteken és az ünnepi alkalmakon keresztül kialakítjuk a gyerekekben a rendszeres 

templomlátogatás igényét. 

A zenés áhítatokon tanult énekek szövegén és zeneiségén keresztül szeretnénk elérni, hogy a 

gyerekek megértsék az evangélium üzenetét, és ez által hit ébredjen bennük. 
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Az óvoda hagyományos ünnepei: 

 Évnyitó Családi Istentisztelet: Ünnepélyes évnyitó a gyerekek szereplésével. Új gyermekeknek 

óvodai egyen-nyakkendő ünnepélyes átadása, megáldása 

Őszi családi nap: Őszi barkácsolás, Táncház, Óvodai szintű ismerkedős nap melyre partnereinket 

is meghívjuk: gyülekezet, bölcsőde 

Reformáció napja: okt.31. A gyermekekkel megbeszéljük a reformáció jelentőségét a 

csoportokban, Luther rózsa színezése, templom látogatás 

Advent, ünnepre hangolódás – Advent első vasárnapja előtti héten egy délutáni alkalommal 

kézműves tevékenységekkel várjuk a szülőket, a családok együtt készíthetik el az adventi 

jelképeket (koszorú, kopogtató, gyertyatartó, …stb.)   

Mikulás-várás – a gyermeki kíváncsiság és a titok mítosza jellemzi ezt a napot, hagyományosan 

cipőpucolással,  csomag-várással; 

Karácsonyi betlehemes játék – a nagycsoportosok, drámajátékkal kedveskednek a kisebbeknek 

és a szülőknek a templomban Családi Istentisztelet 

Vízkereszt: a háromkirályok ünnep körével ismerkedhetnek a gyerekek. Keresztszülők elhívása a 

templomba 

Farsangi mulatság – maskarába öltözve, népi hagyományok felelevenítésével  

Virágvasárnap-Családi Istentisztelet a templomban 

Húsvét – kézműves tevékenységeket szervezünk délután, tojásfestéssel, húsvéti jelképek 

készítésével. A hagyományaink éltetésére locsolóverseket tanulnak a fiúk.: a gyermekek a 

Húsvéttal, mint egyházi ünneppel is megismerkednek.  

Anyák napja - bensőséges ünnep, csoportonként, egyéni ötletek szerint szervezik az 

óvodapedagógusok.  

Nagyok búcsúja – évzáró ünnepség közös ünneplés a búcsúzás, hagyományos elemekkel. A 

nagyobbak a színpadon adják elő az óvodai évek alatt szerzett ismeretek egy kis válogatását, 

műsorba koreografálva. Jelentős eleme a zene, a tánc, esetleg bábozás, vagy dramatizálás. 

Résztvevőik az óvodásaink és a családok, régi óvodásaink, szülők, óvoda dolgozói, gyermekek. A 

meghívó és ajándék-készítés, az izgalmakkal teli készülődés része az ünnepnek.  

Pünkösd: Közös családi nap szervezése a Szegedi Evangélikus Gyülekezettel  

Tanévzáró családi istentisztelet 

Nyári hittantábor óvodásoknak-első alkalommal szervezzük meg ezt a lehetőséget a Luther 

házban 

Jeles évfordulók és egyéb megemlékezések 

Nemzeti ünnepeinket alkalomhoz illő külsőségekkel, jelképekkel szemléltetjük a gyermekek 

életkorához, ismereteikhez, gyermeki mivoltukhoz közelálló és érzelmileg befogadható módon.  
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Nemzeti ünnepünk március 15. alkalmából nemzeti jelképeket (zászló, kokárda) barkácsolnak, 

alkotnak, majd ezekkel sétálnak be a városi megemlékezések helyszínére a csoportok. 

Hangulatában, témájában jellemző zene, ének, énekes játékok segítik a ráhangolódást és a nemzeti 

identitástudat, hazához való kötődés erősítését. Az élmények feldolgozását is lehetővé kell tenni. 

Legyen jelen játékukban, tevékenységeikben, beszélgetések, élménybeszámolók során. 

A gyermekek születésnapjának megünneplése  

Csoporton belül szervezik meg az óvodapedagógusok a szülőkkel előre megbeszélt módon. Fontos, 

hogy egymás megajándékozása saját alkotásokkal történjen, érezzék az egymásra szentelt idő 

jelentőségét, a megbecsülés, tisztelet, szeretet jegyében. 

 

Teremtésvédelem: 

A 2022-2023-as tanévben kiemelt figyelmet fordítunk a zöld jeles napok beépítésére. 

 

-Szeptember 27-Október 01 Teremtés hete 

-Október 04 Állatok világnapja 

- Március 22 Víz világnapja 

- Április 22 Föld napja –Fenntarthatósági témahét 

- Május 10 Madarak és fák napja 

 

Feladatok-felelősök 

Gyermekvédelmi felelős Kiss Beáta 

Balesetvédelmi felelős Bertókné Kati 

BECS tagok Mura-Mészáros Tünde 

Ráczné Komlósi Virág 

 

Hittan foglalkozások Lévai Tamásné 

Dekorációs felelős Böröczné Dékány Andrea 
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 14.Intézményi munkaterv havi bontásban: 

 

Augusz 

tus  

Nap 

29 

Esemény 

Nevelés nélküli munkanap 

Felelős 

Lévai Tamásné 

Szeptem

ber 

   

 06 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 
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Jogviszony ki és bejelentés KIR 

Gyermekvédelmi munkaterv 

Esélyegyenlőségi terv 

Éves önértékelési terv-tanfelügyelet, minősítésre 

felkészülés 

Különórák, hittan foglalkozás megszervezése 

 05 SZMK értekezlet Lévai Tamásné 

 06 Tanévnyitó értekezlet Szülői értekezlet Lévai Tamásné 

 08 Technikai dolgozók értekezlete Lévai Tamásné 

 11 Évnyitó istentisztelet a templomban Lévai Tamásné 

 13  Áhítat-énektanulás Vincze Délia 

 13 Nevelőtestületi értekezlet Lévai Tamásné 

 14 Udvari játékok felülvizsgálata, Balesetvédelmi 

szemle 

Lévai Tamásné 

 20 Nevelőtestületi értekezlet Lévai Tamásné 

 20 Áhítat-énektanulás Vincze Délia 

 22 Technikai dolgozók értekezlete Lévai Tamásné 

 23 Ópusztaszeri kirándulás Lévai Tamásné 

 27 Nevelőtestületi értekezlet Lévai Tamásné 

 27  Áhítat-énektanulás Vincze Délia 
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 29 Teremtés hete Kiss Beáta 

Október    

 01 KIR jelentés létszámról. 

Közzétételi lista 

Lévai Tamásné 

 04 Állatok világnapja Bertókné Kati 

 04 Nevelőtestületi értekezlet Lévai Tamásné 

 04 Áhítat-énektanulás Vincze Délia 

 05 Őszi családi nap Lévai Tamásné 

 06 Technikai dolgozók értekezlete Lévai Tamásné 

 10 Szülői kör Vincze Délia 

 Lévai Tamásné 

 11 Baba-mama klub Pitypangoló Lévai Tamásné 

 11  Áhítat-énektanulás Vincze Délia 

 11 Nevelőtestületi értekezlet Lévai Tamásné 

 18  Áhítat-énektanulás Vincze Délia 

 18 Nevelőtestületi értekezlet Lévai Tamásné 

 20 Technikai dolgozók értekezlete Lévai Tamásné 

 22 Őszi szünet Szabadságolások áttekintése Mura-Mészáros Tünde 

 25 Nevelőtestületi értekezlet Lévai Tamásné 



 
 

Szegedi Pitypang Evangélikus Óvoda 

                                                                                

 

43 
 

Oktatási azonosító: 029505 

6722 Szeged, Szentháromság u. 47. 

Tel+36-62/420-365; +36-70/340-5630 

E-mail: pitypangovi19@gmail.com; 

web: pitypangszeged.hu  

 
 25 Áhítat-énektanulás Vincze Délia 

 31 Reformáció napja-Templomlátogatás Ráczné Komlósi Virág 

Novem 

ber 

   

 02  Áhítat-énektanulás Vincze Délia 

 02 Nevelőtestületi értekezlet Lévai Tamásné 

 03 Technikai dolgozók értekezlete Lévai Tamásné 

 08  Áhítat-énektanulás Vincze Délia 

 08 Nevelőtestületi értekezlet Lévai Tamásné 

 10 A beiskolázás előtti szakértői vizsgálatra utalandó 

gyermekek óvodai jellemzésének, jelzési lapjának 

összeállítása, szülőkkel való elfogadtatása 

Óvodapedagógusok 

 15  Áhítat-énektanulás Vincze Délia 

 15 Nevelőtestületi értekezlet Lévai Tamásné 

 17 Technikai dolgozók értekezlete Lévai Tamásné 

 22  Áhítat-énektanulás Vincze Délia 

 22 Nevelőtestületi értekezlet Lévai Tamásné 

 25 Adventre hangolva –Közös barkácsolás a 

szülőkkel 

Böröczné Dékány Andrea 

 29  Áhítat-énektanulás Vincze Délia 
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 29 Nevelőtestületi értekezlet 

 

Lévai Tamásné 

Decem 

ber 

   

 01 Technikai dolgozók értekezlete Lévai Tamásné 

 05 Baba-mama klub Pitypangoló Lajkó Laura 

 06 Nevelőtestületi értekezlet Lévai Tamásné 

 06  Áhítat-énektanulás Vincze Délia 

 06 Mikulás Mura-Mészáros Tünde 

 13 Nevelőtestületi értekezlet Lévai Tamásné 

 13  Áhítat-énektanulás Vincze Délia 

 14 Téli szünet felmérése szülők értesítése Lévai Tamásné 

 15 Technikai dolgozók értekezlete Lévai Tamásné 

 18 Óvodások karácsonya a templomban Endreffy Kornélia 

 21 Nevelés nélküli munkanap 

Tárgyi eszköz leltár 

Iktatókönyv éves zárása 

Lévai Tamásné 

Január    

 03 Nevelőtestületi értekezlet Lévai Tamásné 
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Illetményváltozások, soros lépések, Dolgozói 

adatok aktualizálása a KIR-ben 

 03  Áhítat-énektanulás Vincze Délia 

 05 Technikai dolgozók értekezlete Lévai Tamásné 

 06 Vízkereszt Keresztszülőkkel, nagyszülőkkel 

templom látogatás-rövid áhítattal 

Ráczné Komlósi Virág 

 09 Szülői értekezlet –félévi beszámoló Lévai Tamásné 

 10 Nevelőtestületi értekezlet Lévai Tamásné 

 10  Áhítat-énektanulás Vincze Délia 

 10 SZMK értekezlet 2. félév programjai Lévai Tamásné 

 17 Nevelőtestületi értekezlet 

Éves célok siker kritériumainak megvalósulása 

Lévai Tamásné 

 17  Áhítat-énektanulás Vincze Délia 

 19 Technikai dolgozók értekezlete Lévai Tamásné 

 24 Nevelőtestületi értekezlet 

Eszközpályázat 

Lévai Tamásné 

 24  Áhítat-énektanulás Vincze Délia 

 31 Nevelőtestületi értekezlet Lévai Tamásné 

 31  Áhítat-énektanulás Vincze Délia 

Február    
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 02 Technikai dolgozók értekezlete Lévai Tamásné 

 07 Nevelőtestületi értekezlet Lévai Tamásné 

 7  Áhítat-énektanulás Vincze Délia 

 10 Farsang Koszó Réka 

 14 Baba-mama klub Pitypangoló Lévai Tamásné 

 14 Nevelőtestületi értekezlet 

Szabadság terv elkészítése 

Lévai Tamásné 

 14  Áhítat-énektanulás Vincze Délia 

 15 Szülők tájékoztatása a nyári zárvatartásról Lévai Tamásné 

 16 Technikai dolgozók értekezlete Lévai Tamásné 

 17 Szülői klub Cserháti Sándor vezetésével Lévai Tamásné 

 21 Nevelőtestületi értekezlet Lévai Tamásné 

 21  Áhítat-énektanulás Vincze Délia 

 28 Nevelőtestületi értekezlet Lévai Tamásné 

 28  Áhítat-énektanulás Vincze Délia 

Március    

 02 Technikai dolgozók értekezlete Lévai Tamásné 

 07 Nevelőtestületi értekezlet Lévai Tamásné 

 07  Áhítat-énektanulás Vincze Délia 
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 14 Március 15 ünneplése Böröczné Dékány Andrea 

 14 Nevelőtestületi értekezlet Lévai Tamásné 

 14  Áhítat-énektanulás Vincze Délia 

 15 Továbbképzési és beiskolázási terv elkészítése Lévai Tamásné 

 16 Technikai dolgozók értekezlete Lévai Tamásné 

 21 Nevelőtestületi értekezlet Lévai Tamásné 

 21  Áhítat-énektanulás Vincze Délia 

 22 Víz világnapja Ráczné Komlósi Virág 

 28 Nevelőtestületi értekezlet Lévai Tamásné 

 28  Áhítat-énektanulás Vincze Délia 

 30 Technikai dolgozók értekezlete Lévai Tamásné 

 31 Húsvétra hangolva-kézműveskedés a családokkal Kiss Bea -Bertókné Kati 

Április    

 4 Nevelőtestületi értekezlet Lévai Tamásné 

 4  Áhítat-énektanulás Vincze Délia 

 5 Nevelés nélküli munkanap Lévai Tamásné 

 6 Tavaszi szünet-Igényfelmérés szülők Lévai Tamásné 

 11 Nevelőtestületi értekezlet Lévai Tamásné 

 11  Áhítat-énektanulás Vincze Délia 
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 13 Technikai dolgozók értekezlete Lévai Tamásné 

 14 Szülői klub Cserháti Sándor vezetésével Lévai Tamásné 

 15 Óvodai beiratkozás megszervezése Lévai Tamásné 

 18 Baba-mama klub Pitypangoló Lajkó Laura 

 18 Nevelőtestületi értekezlet Lévai Tamásné 

 18  Áhítat-énektanulás Vincze Délia 

 22 Föld napja- Fenntarthatósági témahét Koszó Réka 

 25 Nevelőtestületi értekezlet Lévai Tamásné 

 25  Áhítat-énektanulás Vincze Délia 

 27 Technikai dolgozók értekezlete Lévai Tamásné 

Május    

 01 Anyák napi istentisztelet a templomban Endreffy Kornélia 

 02 Nevelőtestületi értekezlet Lévai Tamásné 

 02  Áhítat-énektanulás Vincze Délia 

 09 Nevelőtestületi értekezlet Lévai Tamásné 

 09  Áhítat-énektanulás Vincze Délia 

 10 Madarak és fák napja Böröczné Andi 

 11 Technikai dolgozók értekezlete Lévai Tamásné 

 12 Hittan munkaközösség Lévai Tamásné 
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 15 SzMK értekezlet Lévai Tamásné 

 16 Nevelőtestületi értekezlet Lévai Tamásné 

 16  Áhítat-énektanulás Vincze Délia 

 19 Évzáró szülői értekezlet Lévai Tamásné 

 23 Nevelőtestületi értekezlet Lévai Tamásné 

 23  Áhítat-énektanulás Vincze Délia 

 25 Technikai dolgozók értekezlete Lévai Tamásné 

 29 Pünkösdi családi nap a Luther házban Lévai Tamásné 

 30 Nevelőtestületi értekezlet 

Kiemelt célok siker kritériumainak megvalósulása 

Lévai Tamásné 

 30  Áhítat-énektanulás Vincze Délia 

Június    

 06 Nevelőtestületi értekezlet Lévai Tamásné 

 06  Áhítat-énektanulás Vincze Délia 

 06 Előadás szervezése az óvoda orvosa és védőnője 

segítségével 

Böröczné Dékány A 

 08 Technikai dolgozók értekezlete Lévai Tamásné 

 09 Ballagás Böröczné Dékány A 

 11 Tanévzáró istentisztelet a templomban Koszó Réka 

 15 Nevelés nélküli munkanap Lévai Tamásné 
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 19 Új szülőknek szülői értekezlet Lévai Tamásné 

 26-

30 

Ovis hittan tábor a Luther házban Lévai Tamásné 
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Legitimációs záradék: 

 

 

A tervet készítette: 

………………………………………………. 

Dátum                                Óvodavezető 

 

 

Az intézményi munkatervet elfogadta: A nevelőtestület: 

…………………………………………….. 

Dátum                              A nevelőtestület képviselője 

 

 

ÓSZK nevében véleményt nyilvánított, és javaslatait megtette: 

……………………………………………………………. 

Dátum                              ÓSZK vezetője 

 

 

Az Igazgatótanács nevében a munkatervet elfogadta: 

………………………………………………………….. 

Dátum                             Igazgatótanácselnöke 
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                                         Jelenléti Ív 

Az intézmény éves tervét megismertem 

 

Sorszám Név Aláírás 

1. Bertókné Tóth Katalin  

2. Böröczné Dékány Andrea  

3. Gánóczy Gáborné  

4. Gombkötő Nelli  

5. Kiss Beáta  

6. Koszó Réka  

7 Kovács Mária  

8. Laczi Csabáné  

9. Mura-Mészáros Tünde  

10. Ökrös Gábor Györgyné  

11. Ráczné Komlósi Virág  

12. Szabóné Tóth Andrea  
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