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Az intézmény működési rendje a 2021/2022. nevelési évben 
 

Jogszabályi háttér 
 Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 
 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 

intézmények névhasználatáról 
 A 2019. évi LXX. törvény elfogadásával az Országgyűlés módosította a Nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvényt, amelynek módosult előírásai 2019. július 26-án, szeptember 1-jén, 
illetőleg 2020. január 1-jén lépnek hatályba. A leglényegesebb változások szinte kivétel nélkül 
2019. szeptember 1-jén, a következő tanév első napján lépnek hatályba.  Nkt. 45. § (2): 

 363/2012. (XII. 17.) Kormányrendelet az Óvodai nevelés alapprogramjáról 
 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve 
 1997. évi I. törvény a gyermekek védeleméről és gyámügyi igazgatásáról 
 2012. évi I törvény a munka törvénykönyvéről 
 326/2013. VIII. 30.) Kormányrendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 

közalkalmazottak jogálláról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő 
végrehajtásáról 

 2033. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról 
 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet a pedagógiai szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai szakmai 

szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokon való 
közreműködés feltételeiről 

 15/2013. II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről 
 277/1997. (XII. 22.) Kormányrendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, 

valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről 
 

A nevelési munkát meghatározó belső szabályozók 
 Helyi Pedagógiai Program 
 Szervezeti és Működési Szabályzat 
 Házirend 
 Továbbképzési Program 
 Gyakornoki Szabályzat 

 

Az intézménnyel kapcsolatos általános információk 
Intézmény/tagintézmény neve, címe Felvehető maximális 

létszám: 
Zombai Körzeti Óvoda és Mini Bölcsőde OM: 202180 
Rövidítette neve: Zombai Körzeti Óvoda Zomba 
7173 Zomba, Ady e. u. 22. 

75 fő óvodás 
8 fő bölcsődés 

Zombai Körzeti Óvoda és Mini Bölcsőde Kétyi Tagóvodája 
7174 Kéty, Rákóczi u.83 

25 fő óvodás 
 
 

  Zombai Körzeti Óvoda és Mini Bölcsőde Felsőnánai Telephelye 
7175 Felsőnána, Rákóczi u. 5. 

25 fő óvodás 
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Az intézmény célja, feladatai 
A pedagógiai munkát meghatározó főbb tényezők 

 Nevelésközpontúság, gyermekközpontúság 
 A gyermeki személyiség kibontakoztatása, nevelése, fejlesztése 
 A gyermekek egyéni, differenciált fejlesztése – életkori, egyéni, sajátosságokra épülő nevelés, 

oktatás 
 A játék kiemelt szerepe 
 Nevelésünk célja, hogy a gyermekek élmény gazdag környezetben, az egyéni fejlődési ütemük 

figyelembe vételével, koruknak megfelelően, iskolás életmódra érett, harmonikusan kibontakozó, 
problémamegoldó személyiséggé váljanak. 

 Célunk olyan szeretetteljes, meleg, befogadó, támogató légkör biztosítása,, érzelem gazdag óvoda 
megteremtése, ahol a gyermekek testi szükségletein túl, lelki szükségletei is hiánytalanul 
kielégülnek. 

 Az egészséges, harmonikus személyiségfejlesztés, a sikeres iskolai beilleszkedéshez szükséges testi, 
szociális és értelmi, valamint érzelmi érettség kialakítása. 

Kiemelt fő feladatok 
 Belső ellenőrzési csoportok működtetése a tagintézményekben, az önértékelési programok 

elkészítése. 
 Felkészülés  a minősítési eljárásra. 
 A szakmai munkaközösség működtetése, a fejlődést támogató munkaterv megvalósítása. 
 Új munkatársak megismerése, elfogadása, bevezetése az intézménybe. 
 Dokumentumok – csoportnaplók, felvételi és mulasztási naplók, egyéni fejlődési naplók – 

ellenőrzése. 
 Szokásrend kialakítása a tagintézményekben, a csoportokban. 
 Csoportlátogatások az intézményvezető/tagintézmény-vezetők részéről. 
 A gondozási-nevelési tevékenység ellenőrzése. 
 Integrált nevelés – beszédhibák, részképesség-hiányok felmérése, fejlesztése logopédus, 

fejlesztőpedagógus, gyógytestnevelő, gyógypedagógus, konduktor által. 
 Tehetséges gyermekek egyéni fejlődésének támogatása. 
 Esélyegyenlőség megteremtését szolgáló program megvalósítása. 
 Ünnepek, rendezvények megszervezése. 

Az intézményben kötelezően használt dokumentumok 
 Felvételi előjegyzési napló 
 Felvételi és mulasztási napló 
 Óvodai csoportnapló 
 Óvodai Törzskönyv 
 Óvodai szakvélemény 
 Egyéni fejlődési napló 

A kiemelt figyelmet igénylő gyermekekkel kapcsolatos feladatok 
 Az eltérő fejlődésű gyermekek szakemberhez való irányítása 
 Szakértői vélemények beszerzése 
 Differenciált feladatok meghatározása, ellátása 
 Kapcsolattartás szakemberekkel – gyógypedagógus, logopédus, fejlesztőpedagógus 
 A folyamatos fejlesztés megvalósítása – csoportok alakítása, időbeosztás rögzítése, haladási napló 

vezetése 
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Esélyegyenlőséget támogató program megvalósításának feladatai 
 Halmozottan hátrányos helyzetű, hátrányos helyzetű gyermekek határozatának nyilvántartása 
 Munkacsoportok alakítása, munkaterv készítése, munkaterv megvalósítása 
 Értékelő megbeszélések szervezése a szülőkkel 
 Programok megvalósítása, projektfelelősök kijelölése 

Az intézmény partneri kapcsolatai 
Az óvoda és a gyermek 

Megvalósítás feladatai Kapcsolattartás lehetőségei 
 Derűs, nyugodt légkör kialakítása, minőségi 

munka végzése 
 Szeretetteljes nevelési attitűd kialakítása 
 Befogadási időszak zökkenőmentes 

megszervezése 
 A gyermeki jogok tiszteletben tartása 
 Egyéni sajátosságok figyelembevétele, egyéni 

bánásmód alkalmazása minden gyermek esetében 
 Tevékenységformák változatos, színes 

megszervezése, szabad játék biztosítása 
 Közös élmények, rendezvények megvalósítása 
 Egészségvédelem, környezettudatos magatartás 

alakítása 

 Nyílt napok, Nyitva van az ovikapu! 
 Befogadás, beszoktatás 
 Családlátogatás igény és szükség szerint 
 Az óvodai élet mindennapos és különleges 

tevékenységei alatt való együttlét 
o Egyéni differenciált fejlesztés 
o Közös ünnepeken való részvétel 
o Jeles napok, hagyományok ápolása 
o Programok, séták, kirándulások 

szervezése 

 

Az óvoda és a család 
A megvalósítás feladatai Közös programok 

 Szülői értekezlet keretében a szülők részletes tájékoztatása az óvoda 
pedagógiai programjáról. 

 A szülők elvárásainak, igényeinek megismerése, ezekhez való ésszerű és 
rugalmas alkalmazkodás. 

 A gyermekekhez fűződő meleg érzelmi viszony és biztonságot árasztó, 
befogadó légkör kialakítása. 

 Nyitott óvodapedagógusi hozzáállás, amely lehetővé teszi a szülő számára 
a betekintést. 

 Információs lehetőségek biztosítása, megvalósítható szülői javaslatok 
támogatása. 

 Óvodai Szülői Szervezet létrehozása, hatékony együttműködés, erősítve a 
kezdeményező, koordináló szerepüket. 

 A családban és az óvodában folyó nevelési sajátosságok kölcsönös 
megismerése, a különbözőség elfogadásának közvetítése. 

 A családok sajátosságainak, szokásainak figyelembe vételével a segítség 
családhoz illesztett megoldásainak keresése, innovációs gyakorlatok 
érvényesítése. 

 A családi nevelés hiányosságaiból eredő hátrány csökkentése érdekében a 
szülőkhöz való közelítés oly módon, hogy abból egyértelműen a 
segítőkészség és az együttműködés szándéka érvényesüljön. 

 A szülők környezettudatos magatartásának befolyásolása, szokás- 
normarendszer elfogadtatása. 

Szülőkkel együtt 
szervezett 
rendezvények, 
ünnepek, 
kirándulások, 
ünnepek előtti 
készülődés. 

 

KAPCSOLATTARTÁS LEHETŐSÉGEI 
Formája Tartalma Résztvevők Időpont 
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Beíratás  Személyes kapcsolatfelvétel 
 Személyi adatok rögzítése 
 Az óvoda bemutatása, 

tájékoztató jellegű kiadvány 
 Betekintés a kiscsoportosok 

munkájába 

 tag/intézmény-vezető 
 óvodapedagógus 
 pedagógiai asszisztens 
 szülő 

Minden év 
április-május 
hónapban. 

Családlátogatás 
 Megelőző 

családlátogatás 
 Visszatérő 

látogatás 

 Anamnézis felvétele 
 A gyermek 

életkörülményeinek 
megfigyelés 

 Tájékoztatás a beszoktatás 
menetéről, a napirendről, az 
ezzel kapcsolatban felmerülő 
problémák megbeszélése, a 
napirendről, a szülők 
óvodával kapcsolatos 
elvárásairól 

 Felmerülő problémák 
megbeszélése 

 óvodapedagógus 
 szülők 
 szükséges szakemberek 

Minden év 
augusztus 
utolsó 
hetében, vagy 
beszoktatás 
előtt 
Szükség 
szerint 

Óvodakezdés - 
beszoktatás 

 Szülővel történő beszoktatás 
fontossága 

 Bizalom kiépítése 
 Motiváció kialakítása a 

tevékenységek iránt 

 óvodapedagógus 
 szülő 
 gyermek 

Óvodakezdés 
időpontjában, 
legkésőbb a 
gyermek 3. 
életéve 
betöltésekor 

Napi 
kapcsolattartás 

 Mindennapi személyes 
kapcsolat 

 Tájékoztatás a gyermek 
eseményeiről 

 óvodapedagógus 
 szülő 

Folyamatos 

Szülői értekezlet 
 Beszoktatással 

kapcsolatos 
 Éves szülői 

értekezlet 2 
alkalommal 

 Az óvoda életével kapcsolatos 
információk megbeszélése 

 Ismerkedés a Pedagógiai 
Programmal, éves tervvel, 
házirend átvétele. 

 A csoport életével, 
hetirenddel, napirenddel való 
ismerkedés. 

 Nevelési kérdések, aktuális 
programok megbeszélése. 

 óvodapedagógus 
 szülők 
 meghívott előadók – 

védőnő, iskolaigazgató 

Évente 2 
alkalom: őszi, 
téli szülői 
értekezlet 

Családi nap  Együttjátszás, tevékenykedés 
a gyermekkel  

 óvodapedagógusok 
 szülők 

 

Alkalmanként 
vagy szükség 
szerint 

Nyílt napok  Megismertetjük a szülőket a 
korszerű nevelési 
eljárásokkal, és betekintést 
nyernek a gyermek tervezett 
tevékenységébe 

 Ízelítő az óvoda 
mindennapjaiból 

 óvodapedagógus 
 szülő 
 gyermek 

Általában 
tavasszal 

Fogadó óra, 
értékelő 
megbeszélés 

 A gyermek egyéni 
fejlődéséről tájékoztatás 

 Információk cseréje – 
bizalmas jellegű 

 tag/intézmény-vezető 
 óvodapedagógus 
 szülő 

Előre 
egyeztetett 
időpontban, 
illetve ősszel 
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 Nevelési tanácsok, erősségek, 
fejlesztendő területek 

 Iskolaérettséggel kapcsolatos 
információk megbeszélése 

 Családi problémák, családi 
helyzetek, esetleges 
segítségkérés a 
megoldásukban 

és tavasszal 
egy alkalom 
 

 

Az intézmény és a dolgozók 
Megvalósítás feladata Kapcsolattartás lehetőségei 

 Megfelelő munkafeltételek megteremtése 
 Erkölcsi megbecsülés 
 Szakmai továbbfejlődés biztosítása 
 Egymás tiszteletben tartása 
 Empátia, tolerancia 
 Korrekt ellenőrzés, értékelés 
 Arányos munkamegosztás, - vállalás 
 Tisztességes, becsületes, egymást segítő 

magatartás 
 Megfelelő információáramlás biztosítása 
 Pontos, precíz munkavégzés 

 Mindennapos munkahelyi találkozások 
 Nevelőtestület, alkalmazotti értekezletek 
 Megbeszélések 
 Beszámolók 
 Ellenőrzések hospitálások 
 Külső és belső továbbképzések 
 Közös ünnepek, hagyományok programok 

 

Az óvoda és az iskola 
Megvalósítás feladata Kapcsolattartás 

lehetőségei 
 Az iskolakészültséget támogató pedagógiai munka – tanulási 

képességek, kulcskompetenciák, egyéni differenciált 
képességfejlesztés 

 Tanulást támogató módszerek alkalmazása – kooperatív tanulási 
technikák, konfliktuskezelési technikák, DIFER-mérések 

 Óvoda-iskola átmenet támogatása – látogatás iskolában 
 Közös programok, ünnepek – évnyitó, programok 
 Gyermekek fejlődésének nyomon követése – DIFER-mérések 

kontrollja az iskolában 
 Az iskolában működő könyvtárban múzeumi óralátogatás 

Látogatások, 
tapasztalatcserék, közös 
programok, egymás 
rendezvényein való 
részvétel. 
 

 

Az óvoda és a fenntartó 
Megvalósítás feladata Kapcsolattartás lehetőségei 

 Jól működő intézményi struktúra 
fenntartása 

 Gazdaságos, törvényes működés 
 Pontos adatközlés, határidők betartása 

 Állandó információ csere a fenntartó és az 
intézményvezető/tagintézmény-vezetők között 

 Beszámolók írásban, szóban, e-mailben 
 Ellenőrzés, értékelés, betekintés 

 

Az óvoda és az egészségügy 
Megvalósítás feladata Kapcsolattartás lehetőségei 
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 A gyermekek egészségügyi állapotának 
folyamatos figyelemmel kísérése, szülők 
tájékoztatása 

 Szűrővizsgálatok megszervezése, 
lebonyolítása 

 Adminisztratív tevékenység pontos 
vezetése. 

 Alkalmanként esetmegbeszélések 
 Rendszeres tisztasági vizsgálat 
 Alkalmanként tisztasági szűrés 

Az óvoda és az élelmezésvezetés 
Megvalósítás feladata Kapcsolattartás lehetőségei 

 Jó munkakapcsolat kialakítása, ápolása 
 Igények, elvárások továbbítása 
 Pontos létszámadat közlése 

 
 Napi létszámjelentés 
 Probléma esetén személyes egyeztetés 

 

Az óvoda és a szakszolgálatok 
Megvalósítás feladata Kapcsolattartás lehetőségei 

 A problémák, tanulási nehézségek, 
részképesség-zavarok felismerése, kiszűrése, 
dokumentálása 

 Szakszerű jellemzések elkészítése 
 A gyermek irányítása megfelelő szakszolgálathoz 
 Hatékony team-munka végzése a 

gyógypedagógussal, logopédussal és a 
tag/intézmény-vezetővel 

 Egymás kölcsönös tájékoztatása: szülő – 
óvodapedagógus - szakszolgálat 

 esetmegbeszélés, mérések 
 szakmai konzultáció 
 előadásokon való részvétel 
 vizsgálati kérelem, szakvélemények kiadása 
 fejlesztési tervek dokumentációinak 

ellenőrzése 
 intézményi látogatások, vizsgálatok 
 szükség szerint szakember biztosítása 

 

Az óvoda és a Gyermekjóléti – Családsegítő Szolgálatok 
Megvalósítás feladata Kapcsolattartás lehetőségei 

 Szükség esetén esetjelzés 
 Kedvezményekről tájékoztatás a beíratást 

követően 
 Eseti támogatás közvetítése 
 Adományokra szorulók jelzése 
 Esetmegbeszélések, közös családlátogatás 
 Jelzőrendszer működése 

 esetmegbeszélés, konzultáció 
 intézménylátogatások 
 vizsgálatok 
 szükség szerint szakember biztosítása 

 

Az óvoda és a Közművelődési Intézmény 
Megvalósítás feladata Kapcsolattartás 

lehetőségei 
 A közművelődési intézménnyel való folyamatos kapcsolattartás 
 Előadásokon való részvétel, melyeken a gyermekek közösségi 

tapasztalatokhoz, élményekhez juthatnak 
 Bábszínházi és színi előadásokon, a gyermekek életkorának 

megfelelő kiállításokon, könyvtári látogatásokon való részvétel 
 Az óvoda ünnepségeinek, rendezvényeinek lebonyolítása 
 A község rendezvényein való részvétel 

 látogatások 
 tájékoztatások 
 rendezvényeken való 

részvétel 
 megbeszélések 
 értekezletek 

 

 



Zombai Körzeti Óvoda és Mini Bölcsőde OM: 202180 
ÉVES MUNKATERV 

8 

 

~ 8 ~ 
 

Helyzetelemzés 
Csoportok 

Tagintézmény Csoportok Beírt 
létszám 

Óvodapedagógusok Dajkák Pedagógiai 
aszisztens 

 Pillangó 
csoport 

18 fő Dékányné Smit Andrea 
Bayer Gyöngyi 

Illés Mónika 

Krizákné 
Bíró Beáta 

 Halacska 
csoport 

21fő Bálintné Marsai Edit 
Reining Noémi 

László 
Attiláné 

Alma csoport 21fő Baka Barbara 
Sebestyén Viktória 

Klein 
Gáborné 

Zombai Körzeti 
Óvoda és Mini 
Bölcsőde 
Felsőnánai 
Tagóvoda 

     
Vegyes 
csoport 

fő Faragó Krisztina 
Telegdy Gyöngyi Julianna 

Fábián 
Antalné 

 

Zombai Körzeti 
Óvoda és Mini 
Bölcsőde  
 Kétyi 
Tagóvoda 

     
Vegyes 
csoport 

fő Heidtné Fenyvesé Ágota 
Mária 
Maráth Zsuzsanna 

Fábián 
Lászlóné 

 

összesen 5 csoport  óvodapedagógus:10 fő 
 

összesen5: 
fő 

1 fő 

Mini bölcsőde 1 csoport 8 fő Erdős Noémi 
kisgyermeknevelő 

Balogh Zsófia 
kisgyermeknevelő 

 

Beke Tünde 
bölcsődei 

dajka 

 

 

A nevelési év rendje 
A nevelési év időtartama 

 2021/2022. nevelési év – 2021. szeptember 1. – 2022. augusztus 31. 
 2021/2022. tanév – 2021. szeptember 1. – 2022. június 15. 

 Tanítási szünetek 
 Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. október 22. (péntek), a szünet utáni első tanítási 

nap. 2021. november 2. (kedd). 
  
 A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. december 21. (kedd), a szünet utáni első tanítási nap 

2022. január 3. (hétfő).   
  
 A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. április 13. (szerda), a szünet utáni első tanítási 

nap 2022. április 20. (szerda). 

Munkaszüneti napok, eltérő munkarend szerinti napok 

 2021.12.11. szombati munkanap(december 24-e pénteket dolgozzuk le) 
 2022. március 26. (szombat) - áthelyezett munkanap (2022. március 14. (hétfő)) 
 2022. október 15. (szombat) - áthelyezett munkanap (2022. október 31.) 
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Az óvoda nyitva tartása 
 Nevelési év: 2021. szeptember 1. – 2022. augusztus 31. 

o Nevelési időszak: 2021. szeptember 1. – 2022. május 31. 
o Nyári időszak: 2022. június 1. – 2022. augusztus 31. 

 Az intézmény ötnapos munkarenddel dolgozik. 
 Naponta 630 órától 17 óráig tartunk nyitva. 
 Reggel, a gyülekezés és délután, a távozás idején összevontan működnek a csoportok, melynek 

rendjét a tagintézmények a helyben szokásos módon szervezik. 
 Az iskolai őszi, téli és tavaszi szünetek, illetve a nagyobb hiányzások esetén a nevelési év közben 

az óvodai élet zavartalan működését biztosítva nyitva tartunk. Amennyiben a gyermekek létszáma 
csoportonként indokolja, élünk a csoportok összevonásának lehetőségével, ügyelet biztosításával a 
tagintézmények között. 

 Rendkívüli esetben – pl. óvodapedagógus hiányzása, stb. – csoportösszevonást, a törvényes 
létszámkeretek betartásával, és a nevelőtestület véleményének a figyelembevételével az 
intézményvezető rendelheti el. 

 Rendkívüli szünet elrendelésére a fenntartó engedélyével egészségügyi okokból, természeti vagy 
más katasztrófa esetén kerülhet sor. 

 Következő nevelési évre beíratás: a fenntartó által meghatározott időben, általában április 20-
május 20. 

 Új gyermekek fogadása: 2021. szeptember 1-től folyamatosan. 
 Nyári zárva tartás: az intézmény folyamatos nyitva tartása érdekében a tagintézmények 

összehangolják a zárva tartásukat. Ekkor történik az éves felújítás, karbantartás, nagytakarítás. 
Ennek időpontjáról a szülőket legkésőbb 2022. február 15-ig, hirdetmény formájában tájékoztatjuk. 

Nevelés nélküli munkanapok rendje 
A törvényi előírásoknak megfelelően intézményünk nevelési évente 5 munkanap erejéig nevelés nélküli 
munkanapokat szervezhet. Ezeken a napokon az arra igényt tartók számára ügyeleti ellátást biztosítunk. 
Az ilyen napokat a nevelőtestület szakmai továbbképzése, valamint az intézmény működésével kapcsolatos 
tervezési és értékelési feladatok ellátására használjuk fel. Az időpontokról a szülők legkésőbb 7 nappal 
előtte értesítést kapnak. 

 

Felhasználás tárgya időpontja felelőse 
Nevelési értekezletek 2021. augusztus 24. 

2022. január 25. 
2022. június 10. 

Intézményvezető 

Szakmai munkaközösség értekezlete 2021. szeptember 
2022. március 

Szakmai munkaközösség-vezető 

 

Munkaidő beosztás 
A pedagógusok munkaidejének beosztását a 2011. évi CXC. törvény 62. §-a határozza meg: 

(5)A nevelési-oktatási és a pedagógiai szakszolgálati intézményekben pedagógus-munkakörökben dolgozó 
pedagógus heti teljes munkaidejének nyolcvan százalékát (a továbbiakban: kötött munkaidő) az 
intézményvezető által - az e törvény keretei között - meghatározott feladatok ellátásával köteles tölteni, 
a munkaidő fennmaradó részében a munkaideje beosztását vagy felhasználását maga jogosult 
meghatározni.(32 óra) 
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(6) A teljes munkaidő ötvenöt-hatvanöt százalékában (a továbbiakban: neveléssel-oktatással lekötött 
munkaidő) tanórai és egyéb foglalkozások megtartása rendelhető el. A kötött munkaidő fennmaradó 
részében a pedagógus a nevelés-oktatást előkészítő, nevelés-oktatással összefüggő egyéb feladatokat, 
tanulói felügyeletet, továbbá eseti helyettesítést lát el. 

(7) Az intézményvezető a kötött munkaidőben ellátandó feladatok elosztásánál biztosítja az arányos és 
egyenletes feladatelosztást a nevelőtestület tagjai között. 

(8) Az óvodapedagógusnak a kötött munkaidejét a gyermekekkel való közvetlen, a teljes óvodai életet 
magában foglaló foglalkozásra kell fordítania, a munkaidő fennmaradó részében, legfeljebb heti négy 
órában a nevelést előkészítő, azzal összefüggő egyéb pedagógiai feladatok, a nevelőtestület 
munkájában való részvétel, gyakornok szakmai segítése, továbbá eseti helyettesítés rendelhető el 
az óvodapedagógus számára. 

 

Alkalmazottak heti munkaideje  40 óra 
Heti munkarend hétfőtől – péntekig 
Munkaidő beosztás délelőtt – délután bontott műszak 

 

Intézményen belüli megbízások 
Beosztás név feladat ellátási hely 
Intézményvezető Reining Noémi Zombai Körzeti Óvoda és Mini Bölcsőde 

Zomba 
Intézményvezető helyettes Bálintné Marsai Edit Zombai Körzeti Óvoda és Mini Bölcsőde 

Zomba 
Tagintézmény-vezető Heidtné Fenyvesi Ágota  Kétyi Tagóvoda 

 
Szakmai munkaközösség-vezető Sebestyén Viktória Zombai Körzeti Óvoda és Mini Bölcsőde 

Zomba 
Gyermekvédelmi felelős  Bálintné Marsai Edit 

Heidtné Fenyvesi Ágota 
 
Kétyi Tagóvoda 
 

Mentor   
 

A nevelőmunka dokumentálása 
Dokumentum Elhelyezés Vezetése Felelős 
Felvételi előjegyzési 
napló 

Iroda, majd irattár Útmutató szerint Tag/intézmény-vezető 

Felvételi és mulasztási 
napló 

Iroda, majd irattár Útmutató szerint Óvodapedagógusok 

Csoportnapló Iroda, majd irattár Útmutató szerint Óvodapedagógusok 
Egyéni fejlődési napló Iroda, majd irattár Útmutató szerint Óvodapedagógusok 
Étkezési jelenléti 
napló 

 Útmutató szerint Óvodapedagógusok 

Jegyzőkönyvek Iroda, majd irattár Útmutató szerint Óvodapedagógusok 
Szakvélemények, 
fejlesztési tervek 

Iroda, majd irattár Útmutató szerint Óvodapedagógusok 

Meghatalmazások, 
nyilatkozatok 

Iroda, majd irattár Házirend szerint Óvodapedagógusok 
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Hiányzások igazolása Iroda, majd irattár Házirend szerint Óvodapedagógusok 
 

Értekezletek, ünnepek 
Nevelőtestületi értekezletek, rendezvények 
Időpont Téma 
2021. augusztus 24. Alkalmazotti és nevelőtestületi értekezlet – PP, SZMSZ, Házirend, Éves 

munkaterv 
2021. október Nevelőtestületi értekezlet – Belső ellenőrzési csoport megalakulása, 

munkaterve 
2022. január vége Félévértékelő értekezlet 
2022. június 11 Nevelés évet záró értekezlet, Éves beszámoló elfogadása 

 

Szülői értekezletek 
Időpont Téma 
2021. szeptember 14. Nevelési évet nyitó szülői értekezlet, tájékoztatás az első félév 

programjairól 
2022. január 11. Félévet záró értekezlet,  

Második féléves programok, rendezvények programjairól tájékoztatás 
 

A Szülői Munkaközösség értekezletei 
Időpont Téma 
2021 szeptember 15. 2021/2022. nevelési év Munkatervének véleményezése 

Szülői Munkaközösség ülése, vállalt feladatok, munkaterv megbeszélése, 
elfogadása 

2022. január 11  A második félév programjának megbeszélése, farsangi bál szervezésével 
kapcsolatos teendők, kirándulással kapcsolatos javaslatok 

2022. május 2021/2022. nevelési év Éves beszámolójának véleményezése, 
gyermeknappal, búcsúztatással, évzáróval, táncos műsorral kapcsolatos 
javaslatok 

 

Dajkák értekezletei 
Időpont Téma 
2021. augusztus 24. Az évindítással kapcsolatos feladatok áttekintése. Munkaidő beosztások, 

helyettesítések, túlmunkák rendjének megbeszélése 
2021. szeptember Munkaköri leírások átbeszélése, átvétele, aláírása. Tűz és munkavédelmi 

oktatás. HACCP dokumentumainak áttekintése, megbeszélése. 
2021. november A dajkai gondozómunka és a takarítási tevékenységek összehangolása, 

megvalósulásának értékelése. Aktuális feladatok. Ünnepi készülődéssel 
kapcsolatos dajkai feladatok megbeszélése. 

2022. február Az első félév értékelése. Ellenőrzési, értékelési rendszer dajkákra vonatkozó 
részeinek áttekintése 

2022. március Tavaszi eseményekkel, rendezvényekkel kapcsolatos dajkai feladatok 
áttekintése 
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A dajkák és az óvodapedagógusok az aktualitásoknak megfelelően időközönként, illetve a gyermekek 
fejlődésében történt változásokhoz igazodva megbeszélik az aktuális feladatokat, az óvodapedagógusi 
elvárásokat, melyeket az óvodapedagógusok írásban rögzítenek a csoportnaplóban. 

 

Továbbképzések 
Külső szakmai továbbképzések 

Időpont Megnevezés Résztvevők 
  „DiabMentor - szakmai továbbképzés 

pedagógusoknak a cukorbeteg gyerekek 
támogatásáért” című online képzése* 

 

Telegdi Gyöngyi 
Sebestyén Viktória 
Krizákné Bíró Beáta 

2021 szeptember Pedagógus szakvizsga-Közoktatásvezető Maráth Zsuzsanna 
   

   
 

*A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2021. szeptember 1-jétől hatályos módosítása értelmében az 1-es típusú 
diabétesszel élő gyermekek és tanulók esetében az óvoda, valamint az iskola 1-8. évfolyamán az érintett intézmény gondoskodik a 
napközbeni alapvető speciális ellátásról: a vércukorszint szükség szerinti méréséről, valamint – szükség esetén, orvosi előírás 
alapján – a szülővel, törvényes képviselővel történt egyeztetést követően, az előírt időközönként a szükséges mennyiségű inzulin 
beadásáról. 

Ezen feladatok ellátását a jogszabályban meghatározott intézményi kör az iskolaorvos és védőnő, vagy a megfelelő szakmai 
továbbképzést elvégző, pedagógus vagy legalább érettségi végzettséggel rendelkező, nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő 
munkakörben foglalkoztatott személy révén biztosíthatja: 

„62.§ (1a)  A nevelési-oktatási intézmény, többcélú intézmény vezetője a 14 évnél fiatalabb 1-es típusú diabétesszel élő gyermek, 
tanuló részére abban az időtartamban, amikor az óvoda, az általános iskola, a fejlesztő nevelést-oktatást végző iskola, a 
kollégium, a hat és nyolc évfolyammal működő gimnázium vagy a szakgimnázium ötödik-nyolcadik évfolyamán az intézmény – 
beleértve az ilyen köznevelési alapfeladatot ellátó többcélú intézményt is – felügyelete alatt áll, az 1-es típusú diabétesszel élő 
gyermek, tanuló szülőjének, más törvényes képviselőjének kérelmére, a gyermekkori diabétesz gondozásával foglalkozó 
egészségügyi intézmények szakmai iránymutatása alapján az (1b)–(1e) bekezdés szerinti speciális ellátást biztosítja. 

 (1b) Az intézmény vezetője a pedagógus vagy érettségi végzettséggel rendelkező, nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő 
munkakörben foglalkoztatottja számára az (1a) bekezdés szerinti esetben és módon előírhatja 

 a) a vércukorszint szükség szerinti mérését, 

 b) szükség esetén, orvosi előírás alapján, a szülővel, más törvényes képviselővel, a megadott kapcsolattartási módon egyeztetve, 
az előírt időközönként a szükséges mennyiségű inzulin beadását. 

(1c) A nevelési-oktatási intézmény vezetője az (1b) bekezdés szerinti feladat ellátását 

a) olyan pedagógus vagy legalább érettségi végzettséggel rendelkező, nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben 
foglalkoztatott személy útján biztosítja, aki a hivatal által szervezett, a feladat ellátásához kapcsolódó ismeretekről szóló szakmai 
továbbképzésén részt vett, és aki a speciális ellátásban való részvételt vállalja, vagy 

b) iskolaorvos vagy iskolavédőnő útján biztosítja. 
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(1d) A szülő, más törvényes képviselő az (1a) bekezdés szerinti kérelmét az Eütv. 15. § (5) bekezdésével összhangban megtett 
formában nyújtja be.” 

Az 1-es típusú diabétesszel élő gyermekek és családjaik életkörülményeinek további javításáról szóló 1144/2021. (III. 29.) Korm. 
határozat alapján az Oktatási Hivatal biztosítja a szakmai továbbképzési lehetőséget a pedagógus vagy a legalább érettségi 
végzettséggel rendelkező, nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott személyek számára, 
amelynek elvégzését követően az 1-es típusú diabétesszel élő gyermekek óvodákban, iskolákban történő támogatása biztosítható. 

A szakmai továbbképzés két tartalmi egységből – egy elméleti és egy gyakorlati modulból - áll, melynek során a résztvevők 
elméleti áttekintést kapnak a diabéteszről, a dietetikáról, illetve a gyakorlati képzés során megismerkednek a kapcsolódó 
használati eszközökkel valamint azok helyes, biztonságos alkalmazásával. 

Az elméleti és gyakorlati modul együttes elvégzését követően az Oktatási Hivatal a képzésről igazolást állít ki.  Tekintettel arra, 
hogy az Oktatási Hivatal az elmúlt 3 év során már számos továbbképzést szervezett pedagógusok részére a diabétesz témakörben 
hasonló tartalmakkal és időtartamban, lehetővé tesszük ezen már teljesített képzési gyakorlati alkalmak és szakmai tartalmak 
beszámítását az igazolás későbbi kiadása során. 

A továbbképzési igazolás kiállítása során az Oktatási Hivatal kérelemre az alábbi képzéseket veszi figyelembe: 

 2021. évben az Oktatási Hivatal által már megszervezett, „DiaPed - Diabétesz oktatási program pedagógusoknak” 
című online képzése 

2021. szeptember 1-jétőlmegszervezésre kerülő, az Oktatási Hivatal által szervezett, „DiabMentor - szakmai továbbképzés 
pedagógusoknak a cukorbeteg gyerekek támogatásáért” című online képzése 

Kötelező belső továbbképzések 

Időpont Megnevezés Felelős 
2021 szeptember Munka-, és tűz- és balesetvédelmi oktatás 

minden dolgozó részére 
intézményvezető, 
tagintézményveztő 

 
Munkavédelmi, tűzvédelmi szakember Veisz Vickó Barbara. 

 

ÓVÓNŐI ÉRTEKEZLETEK 
 

Az aktuális feladataink végrehajtását illetve az esetleges a változások folyamatát nevelőtestületi 
értekezleteken vitatjuk meg ahol testületünk hatékonyan megtervezni, értékelni az elvégzett illetve 
jövőbeni feladatokat.  

Óvónői értekezleteinket minden héten hétfői napokon12,30 – 14,30-óráig tartjuk.  

A külső képzéseken és programokon résztvevők az eseményt követő óvónői értekezleten röviden átadják 
a szakmai információkat! 

Tervezett foglalkozások 

- Szülő értekezletek tapasztalatai Munkatervi feladatok pontosítása 
(szeptember) 

- (BECS munkacsoport ez évi munkájának részletes ismertetése) 
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- A gyermekek fejlődést követő lapjának kitöltése: összehasonlító elemzése – 
visszacsatolás Difer mérések végrehajtása, tapasztalatok, 
csoporteredmények. Egyéni fejlesztési tervek kidolgozása, felterjesztések 
képesség vizsgálatok.(november) 

- Értékelések, fejlesztési lehetőségek eredményének visszacsatolása 
Beszámolók elkészítése(január) 

- Difer mérés összegzésének, elemzésének eredményei – 
visszacsatolás.(március) 

- Év végi beszámolók előkészítése Szabadságolási terv pontosítása (május) 

 A Zombai Körzeti Óvoda és Mini Bölcsőde által szervezett nemzeti ünnepek és tervezett 
rendezvények 
Időpont Megnevezés Résztvevők Felelős 
2021. 08. 24. Nevelési értekezlet 

Alkalmazotti értekezlet 
Nevelőtestület 
Alkalmazotti kör 

Reining Noémi 

2021. 08. 30. Tanévnyitó Első osztályosok Reining Noémi 
Bálintné Marsai Edit 
 

2021. 09.14. Szülői értekezlet Szülők, logopédus Minden óvodapedagógus 
2021. 09. 11. Szüreti felvonulás Gyermekek, szülők Minden óvodapedagógus 
2021. 12. .hó fogadóóra Szülők Minden óvodapedagógus 
2021. 11. hó Karácsonyi vásárra készülődés Szülők Minden óvodapedagógus 
    
2021.08-11. 
eleje 

Nemzetségek hete Gyermekek, szülők, 
előadó, társulás 
nagycsoportosai 

Minden óvodapedagógus 
Projekt: Sebestyén 
Viktória 

2021. 12. 
eleje 

Színházi előadás keretében 
Mikulás várás 

Gyermekek Minden óvodapedagógus 
Felelős: kiscsoport 

2021. 12.hó. Karácsonyi ünnepély Gyermekek Minden óvodapedagógus 
 

2021. 12.hó. Karácsonyi játszóház   
2022. 01. 11. Szülői értekezlet Szülők  Minden óvodapedagógus 
2022. 
február.05  

Farsang Szülők, gyermekek Minden óvodapedagógus 
 

2022. 03. 11. Március 15-ei megemlékezés Gyermekek Minden óvodapedagógus 
Projekt: nagyobb 
csoportok 

2022. 03. Nyíltnap az iskolában Gyermekek, szülők Nagycsoportos óvónők 
2022. 03. 22. Madarak világnapja Gyermekek Minden óvodapedagógus 
2022. 04. 14. Húsvét, családi nap Gyermekek Minden Óvodapedagógus 
2022. 04. 22. Föld világnapja -  Gyermekek Minden óvodai dolgozó 
2022.május Nyitva van az ovikapu!   
2022.május Gyereknap   
2022.06. Nagycsoportos kirándulás   
2022.május-
június 

Csoportos évzárók,anyák napja   

2022 június Nagycsoportosok búcsúztatója   
 

A Felsőnánai telephely által szervezett nemzeti ünnepek és tervezett rendezvények 
Időpont Megnevezés Résztvevők Felelős 
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2021.09.eleje Megye közepe gyermekek, szülők Faragó Krisztina 
 

2021. 
október. 

Szüreti nap gyermekek, szülők Faragó Krisztina 
 

2021.11.11. Márton nap gyermekek, szülők Faragó Krisztina 
 

2021.12.06. Mikulás nap Minden óvodás Faragó Krisztina 
 

2021. 12.21. Karácsony Minden óvodás Minden óvodapedagógus 
2022.02. . Farsang Minden óvodás Minden 

Óvodapedagógus 
2022.03.11 Március 15. ünnep Minden óvodás Minden 

Óvodapedagógus 
 

A Kétyi Tagóvoda által szervezett nemzeti ünnepek és tervezett események 
Időpont Megnevezés Résztvevők Felelős 
Nevelési 
évenként 3 
alkalom 
Szeptember, 
január, május 

Szülői értekezletek Szülők, pedagógusok Heidtné Fenyvesi 
Ágota Mária 

Nevelési 
évenként 3 
alkalom 

Zenés irodalmi műsorok gyermekek, 
pedagógusok 

Heidtné Fenyvesi 
Ágota Mária 

Nevelési 
évenként 3 
alkalom 

Múzeumi órák Szekszárdon gyermekek, 
pedagógusok 

Heidtné Fenyvesi 
Ágota Mária 

November 11. Márton nap gyermekek, szülők, 
óvoda dolgozói 

Pedagógusok 

December 6. Mikulás   gyermekek, óvoda 
dolgozói 

Heidtné Fenyvesi 
Ágota Mária 
Maráth zsuzsanna 

December 13. Falukarácsony gyermekek , falu 
közössége, 
pedagógusok 

Heidtné Fenyvesi 
Ágota Mária 
Maráth zsuzsanna 

December 19.  Karácsony gyermekek, óvoda 
dolgozói 

Heidtné Fenyvesi 
Ágota Mária 
Maráth zsuzsanna 

 

Belső ellenőrzési terv 
Célja az óvodapedagógusok szakmai munkájának segítése. A Pedagógiai Programban megfogalmazott 
célok, feladatok gyakorlatban történő megvalósulásának segítése, ellenőrzése, szakmai munka javítása. 

Az intézményi szintű belső ellenőrzést az intézményvezető, a tagintézmény-vezetők, illetve az 
intézményvezető esetenkénti felkérésére kijelölt óvodapedagógusok végzik. 

Az ellenőrzés tapasztalatai az „Ellenőrzési naplóban” kerülnek feljegyzésre, megjegyzés a csoportnaplóba 
is kerül. 

Rendkívüli esetben a Belső Ellenőrzési tervtől is elrendelhető ellenőrzés. 
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Tervező és elemző munka vizsgálata 
 A mulasztási napló vezetése tartalmilag, és a szabályoknak megfelelő, naprakész. 
 Az óvodapedagógusok tervezőmunkája, felkészültsége. Csoportnapló, Egyéni fejlődési napló, 

fejlesztési tervek vezetése és a Pedagógiai Programban rögzített elvárásoknak való megfelelés. 
Tevékenységekben rejlő műveltségtartalmak, nevelési feladatok megfogalmazása. 

Az óvodai élet feltételeinek a vizsgálata 
 Milyen a játékeszközök állapota, fejlesztése, megóvása a csoportban és az udvaron 
 Mosdó-öltöző használata megfelelő-e a higiénés elvárásoknak – hogyan használják a gyermekek. 
 Az óvoda eszköztárának használata a nevelőmunkában. 

A Pedagógiai Programban megfogalmazottak megvalósulása a csoportban 
 A befogadás formái, az egészséges életmód szokásainak alakítása. 
 Differenciálás, egyéni képességek szerinti fejlesztés hatékonyságának növelése a játék – munka – 

tanulás folyamatában. 
 Egészségfejlesztő testmozgás szervezése a napi gyakorlatban – mindennapos testnevelés. 
 Tehetséges gyermekek azonosítása – egyéni érdeklődés felderítése. 
 Szokásrendszer kialakítása, munkamegosztás szintjének minősége. 

Ünnepek, ünnepélyek 
 Népi hagyományok ápolása, élmény gazdag ünnepek biztosítása, megvalósulása. 
 A szervezett programok hogyan segítették a környezettudatás életvitel megalapozását. 

Szülői kapcsolattartás dokumentálása 
 Hogyan tükröződik a szakmaiság szülői értekezletekről készült feljegyzésekben 
 Fogadóórák, családlátogatások dokumentumai – gyakoriság, tényfeltárás, megoldási módok. 
 Milyen intézkedések történtek a gyermekek érdekében. 

Gyermekvédelmi feladatok ellátása 
 Megfelelő-e a dokumentáció vezetése 
 Családvédelmi, gyermekvédelmi intézményekkel való kapcsolattartás. 
 A hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek fejlődési mutatói. 

Dajkák ellenőrzése 
 Az óvoda Pedagógiai Programjának, SZMSZ-ének, Házirendjének megismerése. 
 A dajkák szerepének erősítése a nevelő munkában, nevelési tervek megismerése. 
 Saját csoporton kívüli egyéb tevékenységek – másik csoportban történő feladatvégzés, helyettesítés 

esetén az ellátás – minősége. 
 Az udvari életbe való bekapcsolódás. 
 Differenciált gondozási feladatok megvalósulása, gyermekekkel való kapcsolat. 
 Csoportszoba, egyéb helyiségek tisztasága megfelel-e a higiénés követelményeknek. 
 Együttműködés kollégákkal. 
 Szabályoknak megfelelően történik-e a tisztítószerek adagolása, takarító eszközök tárolása, 

tisztántartása. 
 Vagyonvédelem. 

Ellenőrzés módszerei 
 Megfigyelés – folyamatos, esetenkénti, rendkívüli 
 Beszélgetés, interjú. 
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 Beszélgetés. 
 Csoportlátogatás előre meghatározott szempontok alapján. 
 Szóbeli vagy írásbeli beszámoltatás. 
 Önértékelés. 
 Óvodai dokumentáció elemzése. 

Belső ellenőrzési terv 
Az ellenőrzés területei 09. 10. 11. 12. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 

Pedagógiai, tanügy-igazgatási 
Csoportnaplók 
ellenőrzése 

T/V    T/V    T/V   T/V 

Felvételi és mulasztási 
naplók 

T/V    T/V    T/V   VT/ 

Statisztika V    V        
Ünnepek T/V folyamatosan 
Séták, kirándulások 
figyelemmel kísérése 

T/V folyamatosan 

Szülői értekezletek T/V    T/V    T/V    
Munkáltatói feladatok 

Dolgozók segítése T/V alkalomszerűen 
Munkaidő betartása T/V folyamatosan 
Munkaköri leírások 
betartása 

T/V alkalomszerűen 

Gazdálkodási 
Takarékoskodás T/V    T/V    T/V    
Leltár          T/V   
Helyettesítés, túlóra T/V alkalomszerűen 
Szabadságolás    T/V      T/V   

Egyéb 
Munkavédelmi előírások 
betartása, baleset-
megelőzés 

T/V folyamatosan 

Munkavédelmi oktatás  T/V           
Az intézmény tisztasága T/V folyamatosan 
Az udvar tisztasága T/V folyamatosan 
Dekoráció aktualizálása Minden dolgozó folyamatosan 
Elsősegély szekrény T/V    T/V    T/V    

V – intézményvezető            T/V – tag/intézmény-vezető 

 

Intézményi feladatok 
 

Továbbképzési terv:    Reining Noémi 

SZMSZ:     Reining Noémi 

Pedagógiai Program:    Reining Noémi  

KIR rendszer aktualizálása, egyeztetése a csoport dokumentációkkal: Reining Noémi, Heidtné Fenyvesi 
Ágota, Bálintné Marsai Edit 
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Statisztikai jelentés elkészítése, KIR: Heidtné Fenyvesi Ágota, Reining Noémi, Bálintné 

Ingyenes étkezi nyilatkozatok, HH, HHH gyermekek határozatainak dokumentálása, hatályosságának 
nyomon követése: óvodapedagógusok, élelmezésvezető 

Törzskönyv kitöltése: Heidtné Fenyvesi Ágota, Reining Noémi 

Munkaköri leírások: Reining Noémi 

Szabadság nyilvántartás: Reining Noémi 

HACCP rendszer működtetése, dokumentációja: Heidtné Fenyvesi Ágota , dajka 

Gyermek és ifjúságvédelem –Éves munkaterv, értékelés : Bálintné Marsai Edit int.vez.helyettes, 
gyermekvédelmi felelős 

Gyermekek fejlettségi szintje, DIFER mérések: Sebestyén Viktória, Reining Noémi 

Gyermek szakértői vizsgálatra küldése a szülővel történt egyeztetés után: Óvodapedagógusok 
Gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus, intézményvezető 

Munkaközösségek tervei, munkatervi éves terv illetve munkarendjének elkészítése: Sebestyén Viktória 
október 15. Értékelés: január és június 15. 

Dolgozók egészségügyi kiskönyvek érvényességének ellenőrzése: 

Pályázatfigyelés:  

Önértékelések végrehajtatása, koordinálása:  

Óvodai szakvélemények elkészítése: csoportos óvodapedagógusok 

Honlap szerkesztés: 

Könyvárusítás: 

Facebook csoportok működtetése: csoportos óvodapedagógusok 

Elektromos hulladékgyűjtés szervezése: Sebestyén Viktória 

 

 

Melléklet: 

 Nevelőtestületi értekezlet jegyzőkönyve  

 Szülői szervezet értekezletének jegyzőkönyve 
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JEGYZŐKÖNYV 

ÉVINDÍTÓ NEVELŐTESTÜLETI ÉRTEKEZLET 

Időpont: 2021. 08. 24. Téma: a 2021-2022-os nevelési év munkatervének véleményeztetése, 
elfogadtatása.  

A 2021-2022-es nevelési év munkatervének ismertetése  

Előterjeszti: Reining Noémi intézményvezető 

 

A tervezett tevékenységek, célok meghatározása és központi feladatok kitűzése: 

- csoportbeosztások elfogadtatása  

- a 2021/2022. nevelési év kiemelt feladatainak ismertetése 

- év közbeni nevelőtestületi tanácskozások témáinak meghatározása 

- továbbképzések és értekezletek időpontjainak témáinak áttekintése 

- programok meghatározása időpontok egyeztetése. 

- az óvodai nyílt programok megjelölése a partnerkapcsolatok erősítése érdekében. 

- óvodai szolgáltatások körének meghatározása. 

- vezetői ellenőrzés időpontjai és azok tartalmának ismertetése. 

- intézményi egyéb feladataink és a felelősök kijelölése, eddigi tapasztalatok  

figyelembevétele. 

- Szülői Munkaközösségi értekezletek időpontjainak és azok tartalmának meghatározása 
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A 2021/2022-es munkatervet a nevelőtestület területenként véleményezte és egyhangúan  

elfogadta. 

Nevelőtestület tagjai:  

 

Baka Barbara ........................................................ 

Bálintné Marsai Edit ........................................................ 

Dékányné Smit Andrea .…………………………………... 

Faragó Krisztina…………………………………………………………………...….. 

Heidtné Fenyvesi Ágota ........................................................ 

Maráth Zsuzsanna ....................................................... 

Mayer Gyöngyi ........................................................ 

Reining Noémi ……………………………………………………………………………. 

Sebestyén Viktória ........................................................ 

Telegdi Gyöngyi……………………………………………………………………. 

 

 

 

 

P.H. 

Zomba, 2021.08.24. 

 


