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”A pedagógus lenn marad a földön. Tudománya nem abban van, hogy 

hogyan kell repülni, hanem hogy ki tud majd repülni, hogy hogyan kell 

elengedni a repülőket, és hogyan lehet boldognak lenni ebben a tanításban. 

„ Szarka Tamás 

1. 1. Nevelő munkát meghatározó külső szabályzók: 

 

 2011. évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről  

 Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) 

 1. melléklet a363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés orszá-

gos Alapprogramjáról 

 20/2016. (VIII.24.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények műkö-

déséről 

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

nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatá-

sának irányelve kiadásáról 

 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvény végrehajtásáról  

 346/2013. (IX. 30.) Kormányrendelet a pedagógus –továbbképzésről, a pe-

dagógus szakvizsgáról, a résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről  

 326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendelet a pedagógusok előmeneteli rend-

szeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tör-

vény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról 

 235/2016. (VII. 29.) Kormányrendelet a pedagógusok előmeneteli rendsze-

réről és a közalkalmazottak jogállásáról rendelet végrehajtásáról  

 2017.évi XCV törvény a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról 

 2008 évi XXXI. törvény az esélyegyenlőség érvényesülésének közoktatás-

ban történő előmozdítását szolgáló egyes törvények módosításáról 

 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről Hatály: 2019.IX.1. –  

2019.XII.31.  



 229/2012.(VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló tör-

vény végrehajtásáról Hatály: 2019.IX.1.  

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

ködéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról  

 326/2013.(VIII. 30.) Kormányrendelet a pedagógusok előmeneteli rend-

szeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tör-

vény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról Hatály: 

2019.IX.1. - 2019.XII.31. 

   363/2012.(XII. 17.) Kormányrendelet az Óvodai nevelés országos alap-

programjáról A jogszabály mai napon (2019.08.19. ) hatályos állapota. 

EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének 

irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irány-

elve kiadásáról a jogszabály (2019.08.19. ) hatályos állapot 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.2. Nevelőmunkát meghatározó belső szabályzók: 

 

 Tordasi Mesevár Óvoda Pedagógiai Programja 

 Éves munkaterv 

 SZMSZ 

 Házirend 

 

2. Intézmény adatai: 

 

Tordasi Mesevár Óvoda 

2463. Tordas Szabadság út 134. 

OM azonosító: 203255. 

Óvodavezető: Diósiné Besenyei Boglárka Mária 

 Óvodavezető helyettes: Szokó Attiláné 

 

3. 2020-2021 nevelési év rendje 

Nevelési év: 2020. szeptember 1 - 2021. augusztus 31.-ig tart. 

Szorgalmi idő: 2020. szeptember 1 - 2021. május 31. 

Az iskolai szünetek időszakában az óvoda nyitva tart, előzetes igényfelmérés 

történik a csoportbeosztás és a dolgozók beosztása érdekében. Cél a gazdaságos 

működés biztosítása. 

Nyári élet: 2021 június 01-től 2021.július 31-ig 



 

A fenntartó jóváhagyása értelmében 2020. december 23. - 2021. január 01-ig az 

óvoda zárva tart. A szünet előtti utolsó nevelési nap 2020. 12. 22.  

 A zárást követően az első nevelési nap 2020. január 2. 

Nyári zárás a fenntartó jóváhagyása értelmében 2021. augusztus 01. – 2021. 

augusztus 31-ig tart. 

Nyári időszakban a szabadságolások és a létszámváltozások alapján, változó 

beosztásban és összevont csoportokkal működünk. Minden esetben biztosítjuk a 

szakszerű ellátást. 

3.2  Értekezletek, szakmai fórumok 

Értekezletek, szakmai fórumok Időpont 

Nevelési évet nyitó értekezlet Augusztus 24. 

Szakmai nap November 9.  

Nevelési értekezlet Február 12. 

Szakmai nap Április 26. 

Nevelési évet záró értekezlet Június 18. 

Nevelőtestületi értekezletek Havonta egy alkalommal illetve 

szükség szerint 

 Amennyiben lehetőségem lesz belső továbbképzések szervezésére, úgy 

szeretném előadók meghívását kezdeményezni, ezen témákban. Egyelőre a 

Miniszteri utasítás ezt nem teszi lehetővé. 

Escher Andrea – mentálhigiéné, a lelki egészségünk megőrzése  

Hajnal Margit Hajnalka – Asszertív kommunikáció 

 

Szülői értekezletek 

2020. szeptember 

2021. Január 



 Az Intézkedési tervhez igazodva és a távolságtartás szabályait betartva a szülői 

értekezleteket, minden csoport más időpontban, lehetőség szerint az udvaron 

tartja, ahol az intézményt érintő információkról is tájékoztatást kapnak. Ezen 

kívül minden további fontos információt emailben is továbbítunk.  

A Szülői munkaközösség megbeszéléseit a programok függvényében, és a 

gyermekeket érintő kérdésekben bekövetkező változások esetén szükség szerint, 

előzetesen egyeztetve tartja. 

Fogadó órák 

Csoportonként, fél évente egy alkalommal lehetőséget biztosítunk.  A Korona 

vírus járvány miatti szükséghelyzetre tekintettel, a szülőkkel való kapcsolattartás 

mailben és telefonon történik. 

Az óvoda nyitva tartása 

6.30-17.00 óráig 

4. Óvoda csoportok száma, és a gyermekek létszáma csoportonként 

Csoport neve Csoportszoba 

alapterülete 

Felvehető 

gyermeklétszám 

2020 - 2021 nevelési 

évre felvett 

gyermeklétszám 

Csibe 52 26 24 

Katica 52 26 26 

Süni 52 26 25 

Nyuszi 26 13 14 

Összesen  91fő 89 fő 

SNI: 3 gyermek 

BTM: 3 gyermek 

5. Személyi feltételek: 



Az alkalmazotti közösségünk 14 személyből áll. A 2020-2021 nevelési évben új 

kolléganőként Kovács-Nagy Ágnest köszönthetjük, aki 4 órában van 

foglalkoztatva. Millichovszkiné Szalai Ilona és Ujszásziné Antal Ildikó megbízási 

szerződéssel részmunkaidőben foglalkoztatjuk. Előreláthatólag Lévai Gyöngyi 

2021 évben a nők 40 éves korkedvezményével nyugdíjba kíván menni.  

 

Óvodapedagógusok: 

Diósiné Besenyei Boglárka  óvodavezető 

Szokó Attiláné    óvodavezető helyettes,  

Belső ellenőrzési csoport vezetője 

 

Vojtkó – Szilágyi Estera Hajnalka  Gyermekvédelmi felelős 

Mojzerné Engler Viktória 

Millichovszkiné Szalai Ilona 

Ujszásziné Antal Ildikó   BTM fejlesztés 

Somogyiné Kocsis Mária   (tartósan távol) 

 

Pedagógiai asszisztens: 

Parti Henrietta 

Bányai Rita 

Lőrincz- Nagy Anna 

Kovács - Nagy Ágnes 

 

  

Dajkák: 

Horváth Erika 

Lévai Gyöngyi 

Jáger Melinda 

Csapó Patrícia 

 



Munkarend 

A Köznevelési Törvény és a hozzákapcsolódó rendeletek, a MT és az SZMSZ-

ben előírtaknak megfelelően történik. A névre szóló munkaköri leírások, 

megtalálhatók az irattárban és minden nevelési év elején felülvizsgálatra kerülnek. 

Az aktuális járványhelyzetre tekintettel az Emberi Erőforrások Minisztériuma 

által továbbított intézkedési tervnek megfelelően kezdjük meg a nevelési évet. Az 

általam javasolt óvintézkedések szabályok, a fenntartó jóváhagyásával kerültek 

bevezetésre. A változásokat figyelemmel kísérjük és az intézkedéseket ennek 

megfelelően korrigáljuk. 

Logopédus:  Kis Krisztina 

            Toman Ilona 

Gyógy testnevelő:   Tóthné Bíró Erika 

Fejlesztő pedagógus:  Ujszásziné Antal Ildikó 

 

 

Közalkalmazottak továbbképzése 

A tartósan fennmaradó pedagógus hiányt, a pálya iránt érdeklődő kollégákkal 

kívánom mérsékelni. Célom egy szakmailag elhivatott, együttgondolkodó, 

kreatív, rugalmas kollektíva kialakítása, mely innovatív, szakmódszertani 

elképzeléseivel az intézmény fejlődését támogatja. 

Az idei tanévben Óvodapedagógus képzésben Bányai Rita és Kovács-Nagy 

Ágnes végzős hallgató. Szokó Attiláné továbbképzési szándékát jelezte a Sindelar 

Fejlesztő programon mely képzés a tanulási és magatartási zavarok megelőzésére 

irányul, Vojtkó- Szilágyi Estera Hajnalka pedig Komplex mozgás terápia, illetve 

Alapozó terápia továbbképzésén szeretne részt venni. valamint a népi játék, 

néptánc és a néphagyomány témakörében, lehetőség szerint „Így tedd 

rá!”képzésen többen is jelezték felém részvételi szándékukat. 

 

6. Tárgyi feltételek:  

Az önkormányzat technikai dolgozói elvégezték a szükséges javításokat (zárak 

javítása, csapok szerelése.) A nyár folyamán a Fogyasztó Védelem ellenőrzése is 

pozitívan zárult. A bébi hintákat, a tavalyi hatósági ellenőrzések után, a jogszabály 

változásokra tekintettel, az ütéscsillapító hiánya miatt leszereltettem. A bébi hinta 

újbóli használatához kérném mielőbb a gumiszőnyeg lehelyezését. Indokolnám 

azzal, hogy az idei kis csoportosok között, több a 3. életévüket be nem töltött 

gyermekek száma.  A babahinták megléte elengedhetetlen ennél a korosztálynál. 



Míg a többi hinta használatánál a balesetveszély fokozottan fennáll, így a bébi 

hinta újbóli felszerelésével biztonságban hintázhatnának a legkisebbek. Az 

ütéscsillapító felületének kialakításához, a gumitéglák adottak, csak a betonalap 

elkészítéséhez szükséges anyag beszerzésére kell anyagi forrást biztosítani. 

Fejlesztőpedagógusként szükségességét mindemellett abban látom, hogy fejlődik 

egyensúlyérzékük, segít a testrészek irányítását megtanulni, fejleszti a térben való 

tájékozódást, a mozgáskoordinációt. Szerepe van a központi idegrendszer érési 

folyamataiban, térérzékelés fejlesztésében, nem utolsó sorban az izomzat 

erősítésében.  Ezen kívül relaxációs tér is lehet a gyermek számára. Kérem 

hozzájárulásukat és segítő együttműködésüket! A nyári időszakban nagyon 

elszaporodtak a darázsfészkek, átvizsgálását kezdeményeztem. A nyári zárást 

követően kiemelt figyelmet igényelt az épület, valamint a játékok teljes takarítása.  

Ezen felül a belső tér, ózonnal történt tisztítása is megvalósult, és a pince 

lomtalanítását is elvégeztük.  

Az év indításhoz új szabályokat kellett kialakítani a biztonságos működés 

érdekében. Ezek a Fenntartóval egyeztetve bevezetésre kerültek. Beszerzésre 

kerültek tisztítószerek, kézfertőtlenítők és felületfertőtlenítők. Minden csoport elé 

érintés nélküli kézfertőtlenítő adagolók lettek kihelyezve, valamint lézeres 

hőmérők lettek minden csoportba vásárolva. A szülők az épületbe nem léphetnek 

be! Így a gyermekek fogadását és távozását megkönnyítve, nem utolsósorban a 

dajkák munkáját megtámogatva, az öltözőkből nyíló ajtókhoz csengők lettek 

felszerelve. A mosdókban, a WC deszkákat, több esetben le kellett cserélni.     Így 

a higiéniai feltételeket is megteremtve, a gyermekeket esztétikus óvodai 

környezetben tudtuk fogadni. Köszönöm a képviselő testületnek, hogy a 

szükséges munkálatok elvégzésében a nyári zárva tartás idejét támogatta! 

Köszönet mindenkinek a munkáért! Sok újdonság is került a Mesevár falai közé. 

Új öltözőszekrények lettek vásárolva a Nyuszi csoportnak, valamint új tároló 

szekrény, polcok kerültek beszerzésre. A csoportszobákba szelektív kukákat 

vásároltunk, de a kültéri szelektív hulladékgyűjtőt is felújítottuk és elhelyeztük.  

Minden csoportszobába a Százlábú Gyermektámogató Alapítvány jóvoltából 

forgó fotelek kerültek elhelyezésre, melyek a forgó mozgást és az egyensúlyérzék 

fejlődését megsegítve, relaxációs térként is funkcionálnak. Az elkövetkező 

nevelési évben az óvodai folyosó és az emelet festését szeretném megvalósítani, 

valamint a mosdókban az elöregedett lámpatesteket szeretném kicseréltetni. Ezen 

kívül szükségesnek látnám a folyosóról nyíló terasz átvizsgálását, mert az aljzat 

megsüllyedt.  Új biciklitárolókra lenne szükségünk a zsúfoltság megszüntetése 

érdekében. Szeretnénk a „Zöld óvoda” és a „Madárbarát óvoda” programhoz 

kapcsolódva, a gyermekek környezettudatosságát patronálva, komposztáló, 

madáritatók, madáretetők kialakítását, a szülői közösség bevonásával 

megvalósítani. 

 

 



 

 

 

7. Nevelési évünk feladatai: 

Törvényes működés biztosítása 

Házirend, SZMSZ, mellékletek, szabályzatok, átdolgozása a aktualizálása, 

átszervezéssel kapcsolatos teendők, pedagógus kompetenciáknak megfelelés. 

„Zöld óvoda” és a „Madárbarát óvoda” program kapcsán a tervezett feladatok 

megszervezése 

 

 

 Pedagógiai feladatok: 

A pedagógiai Programban megfogalmazott célok tudatos beépítése a tervezésbe, 

megvalósításba. 

Tervezéskor mindenkor az előző év tapasztalatai, eredményei szolgáljanak alapul. 

Célok, feladatok, elvárások meghatározásában az egész kollektíva részt vesz. 

A gyermekek mindenekfelett álló érdekeinek tiszteletben tartásával, nyugodt 

kiegyensúlyozott légkör biztosítása. 

Az érzelmi, az erkölcsi és az értékorientált közösségi nevelés biztosítása. 

Egészséges életmód szokásainak hangsúlyozása. 

Környezettudatos szemléletmód további alakítása, Zöld óvoda programban 

meghatározott célok elérése. 

Beszélő környezet megteremtése, anyanyelvi fejlesztés. Népmesék, mondák, 

versek megszerettetése olvasóvá nevelés. 

Nemzeti identitás tudatra nevelés. 

Tehetséggondozás. 

Néphagyományőrzés, falunk hagyományainak, jeles napjainak beépítése óvodai 

életünkbe. 

Esztétikus, harmonikus környezet megteremtése. 

A szervezet szakmai színvonalának emelése. 

 

 



 Tanügy igazgatási feladatok: 

Tanügy igazgatási dokumentumok napra kész vezetése. 

Gyerekek, mérése, értékelése, dokumentáció rendszeres regisztrálása. 

Naprakész adminisztráció vezetése. 

A járványhelyzet alakulásával szükség szerint, online tematikus ajánlások 

készítése. 

Felkészülés a 2021- ben esedékes Intézményi és vezetői ellenőrzésre. 

 

 

 

 Munkáltatói, gazdálkodási: 

Személyi feltételek biztosítása. 

Logopédia, gyógytestnevelés, SNI, BTM - es gyermekek fejlesztésének 

megszervezése, szakemberek biztosítása. 

Az intézmény működése érdekében a rendelkezésre álló források feltérképezése, 

pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése. 

Egészségügyi vizsgálatok megszervezése. 

Felnőttek munka és tűzvédelmi oktatása. 

 

 

8. Minőségfejlesztés: 

Belső ellenőrzési csoport működtetése, az éves tervben meghatározott 

óvodapedagógusok látogatása annak értékelése, dokumentálása pedagógus 

kompetenciák alapján. 

Látogatások ütemezése: októbertől – decemberig, februártól áprilisig. 

Látogatást végzők: intézményvezető, minőségellenőrzési csoportvezető. 

 

 

 

 

 



9. Vezetői ellenőrzések: 

 

Ideje Szempontok 

Szeptember Gyermekek befogadása, velük való foglalkozás. Szabad játék 

feltételeinek biztosítása. Dokumentáció ellenőrzése (nevelési, 

tematikus, heti tervek, reflexiók) napló naprakész vezetése, 

felvételi és mulasztási naplók, statisztikák. 

Október Munkavégzés szervezettsége (összehangolt munkavégzés 

óvodapedagógus és dajka). Munkatervek. Óvodai környezet, 

szerető, beilleszkedést elősegítő környezet. 

November Gyermekek fejlettségi szintjének megfelelő foglakozás, fejlesztés. 

Egyéni bánásmód elve hogyan érvényesül. Szülői fórum a 

beiskolázással és az iskolaérettséggel kapcsolatban a 

nagycsoportos gyermekek szüleinek. 

December Gyermekek változatos tevékenységének megfigyelése. 

Hospitálások, reflexiók, megbeszélések 

Január Szakmai munka, pedagógiai dokumentáció ellenőrzése, első félév 

értékelése, második félév tervezése. 

Február Gyermeki személyiség fejlesztése tevékenykedtetés által. 

Felzárkóztatás, tehetséggondozás, beépülése a mindennapokba. 

Március A csoport szervezettsége, szokások az életkori sajátosságoknak 

megfeleltetése. 

Április Pedagógiai munkát segítők munkavégzésének segítőkészségének 

ellenőrzése. Megbeszélések, reflektálások. Egészséges életmódra 

nevelés, ezen belül a mozgásfejlesztés, edzés. 

Május Nevelési év lezárása, dokumentum ellenőrzés. 

Június, 

Július 

Nyári élet megszervezése. Dokumentumok ellenőrzése 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Egyéb tevékenységek és programok 

  Program tervezet 2020-2021 nevelési 

évre 

időpont Program 

Szeptember  

  

15.,16., 22. Szülői értekezletek 

28-október 2. Népmese hete 

30. Népmese napja 

 Idősek napja 

Október  

5 -9 Állatok hete 

 Szüreti mulatság az óvodásoknak 

12-16 Szüret, őszi betakarítás hete 

12 Szüreti mulatság a gyerekeknek 

  

 Őszi kirándulás csoportonként, tájház 

megtekintése 

 Fogászati szűrés 

22 Megemlékezés nemzeti ünnepünkről 

26- 30 Egészséghét 

November  

 Szülők fóruma 

5-9 Liba hét, mese előadás (9) 

 Szülői értekezlet a nagycsoportos 

gyermekek szüleinek 

 Advent első vasárnapja, betlehemes  

December Advent: november 29- december 20. 

November 20-24 Adventi készülődés, nyílt napok 

4 Mikulás 

November 26-dec 

18. 

Adventi vásár 

20. Karácsonyi vendégség 

Január  

Január6- február 16 Farsang időszaka 

 Szülői értekezlet 

14-18 Egészséghét 

 Bábszínház 

Február  

1- 5 Medve hét 

1 Medve nap 



február 11. Farsangi mulatság 

 Fogászati szűrés 

 Fényképezés megszervezése 

Március  

8 Nőnap 

8-12 Készülődés az 1848- as forradalom és 

szabadságharc alkalmából, ünnepi 

műsor 

12 Megemlékezés március 15. 

16-22 Víz hete 

22 Víz világnapja 

Április  

Március 29- április 1 Húsvéti készülődés, nyílt napok 

 Húsvéti játszóház 

 Nagycsoportosok látogatása a 

könyvtárba 

 Nagycsoportosok látogatása az 

iskolában 

 Tanítónők látogatása az óvodában 

19- 23 Föld hete, 

22 Föld napja 

22 Virágpiac 

Ápr.26- 30. Készülődés anyák napjára, anyukák 

köszöntése 

 Kirándulások 

Április Óvodai beiratkozás 

30 Májusfa állítás 

Május  

10 Madarak és fák napja 

 Művészeti iskola bemutatója 

 Kirándulások 

21 Pünkösd 

 Évzárók, ballagások 

Június  

4 Nemzeti összetartozás napja, viselet 

napja 

5 Környezetvédelem napja 

11 Mesevár nap 

 Jövendő óvodások ismerkedése az 

óvodával 



 Az járványügyi protokoll és eljárásrend miatt, a 2020- 2021 nevelési évben 

programjainkat zártkörűen valósítjuk meg. Az eseményekre vendég előadók 

fogadását, ameddig szükséges szüneteltetem.  

Tordas, 2020. Szeptember 1. 

 

.…..…..………..……..…….……… 

Diósiné Besenyei Boglárka Mária 

  óvodavezető 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


