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1. A pedagógiai munka feltételrendszere 
 
Tagóvodánk 2018. szeptember 1-jétől új alapítású, egyházi fenntartású köznevelési intéz-
ményként folytatja működését Szent Rita nevének felvételével, az Orczy Anna Katolikus Ál-
talános Iskola és Óvoda részeként.  
 
Római katolikus elkötelezettségű óvoda.  Nevelési gyakorlatunkban a környezetvédelem, a 
környezettudatosság megalapozása kiemelt feladat, amelyet a zöld jeles ünnepeink is mutat-
nak. 
 
A két csoportos óvoda Fegyvernek szapárfalui részén található. A 2018/2019-es nevelési év-
ben 1 kis-középső és 1 nagycsoport indul. A 45 férőhelyből 40 férőhely lett betöltve, 4 SNI-s 
gyermeket látunk el. Óvodai csoportjaink a törvényi előírásoknak megfelelően nem lépik túl a 
maximális létszámot. 
 
1.1 Alapító okirat szerinti feladatellátás (2018.09.01.) 
 

 Terület Adat 

1. A hatályos alapító okirat kelte, száma 111/KG-2/2018.06.19. 
2. Fenntartó neve, címe Egri Főegyházmegye  

3300 Eger, Széchenyi u. 1. 
3. Az intézmény hatályos alapító okirat 

szerinti neve 
Orczy Anna Katolikus Általános Iskola és Óvoda 

4. Az intézmény székhelye, címe 5231 Fegyvernek, Dózsa György út 2. 
5. Tagintézményének neve, címe, elérhető-

sége 
Orczy Anna Katolikus Általános Iskola és Óvoda 
Szent Rita Tagóvodája 
5231 Fegyvernek, Ady Endre út 53. 
Tel:56/481-013 
E-mail: szaparfaluiovoda@gmail.com 

6. A tagintézménybe felvehető maximális 
gyermeklétszám  

45 fő 

7. A tagintézmény óvodai csoportjainak 
száma 2018/2019. nevelési évben 

2 

8. A tagintézmény napi nyitvatartási ideje a 
2018/2019. nevelési évben 

6.00 – 17.00 óra 

9. Alapító okirat szerinti ellátandó alapfel-
adatai 

- óvodai nevelés 
- a többi gyermekkel együtt nevelhető, oktatható 
sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelé-
se 

10. Alapító okirat szerinti ellátandó egyéb 
tevékenységei 

- rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
- hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 
- óvodai intézményi étkeztetés 
- munkahelyi étkeztetés 
- egyéb vendéglátás 
- nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

11. Sajátos nevelési igényű gyermekek neve-
lése 

- beszédfogyatékos 
- autizmus spektrumzavarral küzdő 
- egyéb pszichés fejlődési zavarral (tanulási- fi-
gyelem- vagy magatartászavar) küzdők 



 

~ 4 ~ 
 

   
 

1.2 Óvodás gyermekek létszámadatai 
 

 Terület szept. 01. 

1. Óvodás gyermekek összlétszáma 40 

2. Tényleges gyermeklétszám alapján meghatározott csoport át-

laglétszám fő/csoport 

20 

3. SNI-s gyermekek száma 4 

4. SNI-vel felszorzott létszám 46 

5. SNI-vel felszorzott gyermeklétszámmal számított csoport át-

laglétszám: fő/csoport 

23 

6. Étkező gyermekek létszáma 40 

7. Félnapos óvodás 0 

8. Veszélyeztetett gy létszáma 0 

9. A tényleges összlétszáma % 0 

10. Hátrányos helyzetű gy. Létszáma: 1 

11. A tényleges összlétszáma % 2,5% 

12. Ebből halmozottan hátrányos helyzetű 0 

13. A tényleges összlétszáma % 0 

14. A nemzetiséghez tarozók létszáma 0 

15. A tényleges összlétszáma % 0 

 
 

2018.09.01. 
A 2018/2019. 
nevelési évre 
beiratkozott 
gyermekek 
létszáma 

 

A.2018/2019. 
nevelési évre 

elutasított 
gyermekek 
létszáma 

 

A.2018/2019.  
nevelési 

évre felvé-
telt nyert 

gyermekek 
létszáma 

Nemek 
aránya 

A gyermekek korösszetétele 
2018. 08. 31-ig betöltötte 

fiúk 
 (fő) 
 

lá-
nyok 
(fő) 
 

2,5 
éves 
(fő) 
 

3 
éves 
(fő) 
 

4 
éves 
(fő) 
 

5 
éves 
(fő) 

6 
éves 
(fő)  

7 
éves 
(fő) 

Szent Rita 
Tagóvoda 
 

40 0 40 17 23 1 12 7 19 1 0 

 
 

 
 

óvodai csoport 
neve 

a csoport 
típusa 

(azonos 
életkorú, 
vegyes) 

szept 1-én 
létszám 

 

október 1 
várható lét-

szám 
fő 
 

december 31 
várható lét-

szám 
fő 

 

SNI fő Nemze-
tiségi fő 
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Szent Rita 
Tagóvoda 
 

 Kis-középső 
csoport 

 vegyes 18  18  18  1 0 

Nagycsoport azonos 
életkorú 

22 22 22 3 0 

 
1.3 Humánerőforrás (személyi feltételrendszer) 

 
Óvodánk személyi feltételei a törvényi előírásoknak maximálisan megfelelnek, minden állás-
helyen szakképzett munkatárs van. Óvodapedagógusaink közül 2 fő vezetői szakvizsgával, 
PED.II. besorolással és 2 fő PED.I. besorolással rendelkezik. Gyakornokunk nincs, minősítés 
nincs folyamatban. Önértékelését és önfejlesztési tervét minden pedagógus elkészítette, meg-
valósítása folyamatban van. A pedagógusok továbbképzésen való részvételének elveit az ak-
tuális Továbbképzési terv tartalmazza. A Katolikus Pedagógiai Intézet továbbképzési lehető-
ségeit figyelemmel kísérjük. A 7 évenkénti 120 órás képzés teljesítését minden pedagógus 
határidő előtt teljesíti vagy már teljesítette. 
Szakmai munkánkat 2 fő szakképzett dajka segíti. 
A jobb ellátás érdekében igény van közfoglalkoztatottal történő munkakörök betöltésére: 
1 fő pedagógiai asszisztens 
1 fő udvaros  
 

 Terület Adat 

1. A tagintézmény vezetője, képviselője Bihariné Kovács Anikó 
2. Óvodapedagógus álláshelyek száma 2018.09.01-től  4 
3. Nevelőmunkát közvetlenül segítő álláshelyek (dajka)  száma 

összesen 2018.09.01-től  
2 

 
 
 Az óvodai csoportokhoz rendelt humánerőforrás adatai 
 A csoport 

megnevezése  
 

Gyerme-
kek lét-
száma (fő) 
 09.01.-i 
adat 

Csoport 
típusa 
 

Pedagógusok ne-
ve/munkaköre/beosztása 

Nevelés-
sel-
oktatással 
lekötött 
órák szá-
ma  
[óra/hét] 

Dajka 
neve 

1 Kis-középső 
csoport 

18 heterogén/ 
vegyes 
életkorú 

Bihariné Kovács Anikó 
óvodapedagó-
gus/tagóvoda-vezető 
 
Rézsó Ildikó 
óvodapedagógus 

26 
 
 
 

32 

 
Burainé 
Lázár 
Noémi 

2 Nagycso-
port 

22 homo-
gén / élet-
kor sze-
rint osz-
tott  

Káldiné Kocsmár Edit 
óvodapedagógus 
gyermekvédelmi felelős 
 
Angyalné Kiss  

32 
 
 
 
 

 
 

Fábián 
István-

né 
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Mária 
óvodapedagógus 

32 

 
Az óvodapedagógusok munkaideje heti 40 óra, amelyből az óvoda pedagógiai programja 
szerinti csoportfoglalkozások, tevékenységek szervezését, vezetését kötelező óraszám-
ban (heti 32 órában) az adott gyermekcsoportban kell teljes egészében letölteni. 
 
 A nevelőmunkával összefüggő egyéb feladatok végrehajtása óvodán belül és kívül is tel-
jesíthető, a megjelölt rendszerességgel le nem kötött munkaidőként figyelembe vehető időke-
retben (8 órában). Ebből maximum heti 4 óra a következő szervezett feladatok megvalósításá-
ra fordítható: 
 

• Foglalkozások előkészítése. 
• Gyermekek fejlődésének értékelése. 
• Eseti helyettesítés. 
• Az intézmény kulturális és sportéletének megszervezése. 
• Egyházi és világi ünnepek megszervezése, lebonyolítása. 
• Gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok végrehajtása. 
• Pedagógiai tevékenységhez kapcsolódó ügyviteli tevékenység (csoportnapló, felvételi- 

és mulasztási napló, pályázatírás, étkeztetéssel kapcsolatos dokumentáció, egyéb do-
kumentációk készítése, vezetése). 

• Szülőkkel való kapcsolattartás, szülői értekezlet, családlátogatás, fogadóóra. 
• Nevelőtestület, szakmai munkaközösség, munkacsoport munkájában való részvétel. 
• Intézményfejlesztési és intézményi önértékelési feladatokban való közreműködés. 
• Pedagógus továbbképzésben való részvétel. 
• Gyakornok szakmai segítése, mentorálása. 
• Előre tervezett beosztás szerint vagy alkalomszerűen a csoportfoglalkozásnak nem 

minősülő gyermekfelügyelet (kirándulás, élményszerző séta, egyéb külső helyszínen 
lebonyolításra kerülő program). 

 
A csoportot ellátó óvodapedagógusok nevelőpartnerek, akik heti váltásban, az alábbi munka-
rend szerint végzik nevelő- személyiségfejlesztő tevékenységüket, megosztják az adminiszt-
rációs tevékenységet, a tervező munkát közös megbeszélés előzi meg, közösen végeznek csa-
ládlátogatást. A délelőttös óvodapedagógus összehangolja a csoport dolgozóinak tevékenysé-
gét, ő követi a határidős feladatokat végrehajtását. A délutános munkarendben dolgozó kollé-
ga kiegészíti a fejlesztő munkát, segít a foglalkozások előkészítésében, utómunkáiban, irányít-
ja a délutáni tevékenységeket. 
A munkabeosztás összeállításának alapelve, az óvoda zavartalan működése és az óvodapeda-
gógusok egyenletes terhelése. 
Az óvoda dolgozóinak munkáltatója az intézmény igazgatója, közvetlen irányítójuk a tagóvo-
da vezetője. Részletes, meghatározott feladataikat munkaköri leírásuk tartalmazza. 
 
  

MUNKAIDŐ BEOSZTÁS, MUNKAREND (heti váltásban) 

Óvodai 
csoport 

neve 

ÓVODAPEDA-
GÓGUS NEVE 

Neveléssel-
oktatással lekö-
tött órák száma  
 

HÉTFŐ KEDD SZER
DA 

CSÜTÖR-
TÖK 

PÉN-
TEK 
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Kis-
középső 
csoport 

Bihariné Ko-
vács Anikó 
 

26 6.30-
12.00 

6.30-
12.00 

6.30-
11.30 

6.30- 
11.30 

6.30-
11.30 

10.00-
15.30 

10.00-
15.30 

10.30-
15.30 

10.30-
15.30 

10.30-
15.30 

Rézsó Ildikó 
 

32 9.00- 
15.30 

9.00- 
15.30 

9.00- 
15.30 

9.00- 
15.30 

9.30-
15.30 

6.30-
13.00 

6.30-
13.00 

6.30-
13.00 

6.30- 
13.00 

6.30-
12.30 

Nagy-
csoport 

Káldiné 
Kocsmár Edit 

32 7.00-
13.30 

7.00-
13.30 

7.00-
13.30 

7.00- 
13.30 

7.00-
13.00 

Angyalné Kiss  
Mária 

32 10.30-
17.00 

10.30-
17.00 

10.30-
17.00 

10.30-
17.00 

11.00-
17.00 

DAJKÁK (heti váltásban) 
Óvodai 
csoport 

neve 

DAJKA NEVE HÉTFŐ KEDD SZER
DA 

CSÜTÖR-
TÖK 

PÉN-
TEK 

Kis-
középső 
csoport 

 
Burainé Lázár Noémi 

6.00 – 
14.00 

6.00 – 
14.00 

6.00 – 
14.00 

6.00 – 
14.00 

6.00 – 
14.00 

Nagy-
csoport 

 
Fábián Istvánné 

9.00 – 
17.00 

9.00 – 
17.00 

9.00 – 
17.00 

9.00 – 
17.00 

9.00 – 
17.00 

 
1.4 Tárgyi, infrastrukturális feltételrendszer 

 
Az óvoda alapvető működési feltételei a 2018/2019-es nevelési évben is biztosítva vannak. 
A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 2. sz. melléklete által előírt kötelező eszközök, felszere-
lések megléte, illetve hiánya feltárásra kerültek. A jövőben folyamatos pótlásra kerülnek majd 
a hiányosságok, az elhasználódott eszközöket cseréljük, a helyiségek falainak festése szüksé-
ges, amennyiben rendelkezésre áll pénzügyi forrás. 
  
Szakmai munkánk színvonalának fejlesztése érdekében fordítsunk kiemelt figyelmet és keres-
sük a lehetőséget tárgyi, infrastrukturális feltételrendszerünk folyamatos javítására, bővítésre. 
A környezet megóvására, az állagmegóvásra és a takarékos gazdálkodásra továbbra is nagy 
hangsúlyt kell fektetnünk - gyermeknek- felnőttnek egyaránt.  Minden dolgozónak alapvető 
kötelessége a balesetmentes környezet biztosítása, a balesetveszély megelőzése és elhárítása.  
 
 
 
 
 
 
1.5 Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 
 
A nevelési évben kiemelt terület az intézményen belüli, iskola és óvoda közötti együttműkö-
dés, kommunikáció kialakítása, közös programok megvalósítása. 
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 Az óvoda nevelőtestületének létszáma nem teszi lehetővé, hogy önálló szakmai munkaközös-
séget működtessen, ezért elsősorban az iskolai munkaközösségek, munkacsoportok munkájá-
ban veszünk részt. 
 
Év közben az óvodapedagógusok egymás munkájába betekintést nyerhetnek a hospitálások 
alkalmával. A hospitálás az önképzés egyik módja, ezért az a cél, hogy minden óvodapedagó-
gus kölcsönösen hospitáljon. Idejét előzetesen nem határozzuk meg, a pedagógusok egymás 
között egyeztetnek. 
A hospitálásokat egyes nevelési területek, tanulási folyamat tevékenységrendszeréből szer-
vezzük, mely önértékeléssel, elemzéssel, értékeléssel zárul. Erről hospitálási naplót vezetünk. 
A továbbképzésen résztvevő beszámol és tájékoztatja a kollégáit a képzés tapasztalatairól, 
tudását megosztja. 
 
1.6 Információátadás 
 

Az óvoda belső kommunikációs rendszere 

1 
PEDAGÓGIAI-SZAKMAI KOORDINÁCIÓS  
MEGBESZÉLÉSEK SZERVEZÉSE  

heti 1 alkalom, 
13.00-14.00 

2 
TECHNIKAI DOLGOZÓK KOORDINÁCIÓS  
MEGBESZÉLÉSEINEK SZERVEZÉSÉNEK IDEJE  

heti 1 alkalom, 
13.30-14.00 

 
 

2. AZ ÓVODAI NEVELÉSI ÉV RENDJE   
 
2.1 A 2018/2019-es nevelési év 
 
Nevelési év időtartama                      2018. szeptember 1 – 2019. augusztus 31. 
Óvodába járt gyermekek fogadása          2018. szeptember 01-től   
Újonnan felvételt nyert gyermekek fogadása a szülővel egyeztetett időpontban  

 
A nevelési év folyamán a foglalkozásokat a 
következők szerint szervezzük: 
 

3-4 éveseknek november 1-től – május 31. 
5-6 éveseknek október 1-től – május 31. 
6-7 éveseknek szeptember 15-től – május 31. 
 

Nyári élet                                  2019. június 01 - től 
 

 
 
 
2.2 Várható szünetek 
 
Az iskolai tanítási szünet időtartama alatt létszámcsökkenésre lehet számítani, ezért előzete-
sen felmérjük a szülői igényeket és amennyiben szükséges csoportösszevonásra, esetleg zárás-
ra kerülhet sor: 
 
2018. október 29 – november 2. (4 nap) 
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2018. december 24 – 2019. január 2. (5 nap) 
2019. április 18 – április 23. (2 nap) 
 
 A nyári takarítási szünet időtartama 4 hét, ennek időpontjáról legkésőbb 2019. február 15-ig 
értesítjük a szülőket. Ez idő alatt az óvoda zárva tart. Az ügyeletet az önkormányzati fenntar-
tású óvoda együttműködésével tudjuk biztosítani, amely előzetes egyeztetést igényel! 
 
Tervezett időpontja: 2019. július 1-26. 
 
 Nevelés nélküli munkanapok   
A törvény biztosította 5 napból szükség szerint, pedagógiai célból ((továbbképzés, nevelőtes-
tületi értekezlet) veszünk igénybe nevelés nélküli munkanapot, melynek időpontjáról a szülő-
ket 7 munkanappal előtte értesítjük.    
1. alkalom: 2018. szeptember 22. : Családi nap  
2. alkalom: 2018. október 13. : Zarándoklat Fallóskútra. 
3. alkalom: 2018. november 8.:  Katolikus óvodalátogatás, tapasztalatcsere. 
4. alkalom: 2019. február 8.: Félévi nevelőtestületi értekezlet 
5. alkalom: 2019. március 8.: Katolikus óvodalátogatás, tapasztalatcsere. 
 
2.3  Kiemelt céljaink, feladataink 
 

• A gyermekek mindenekfelett álló érdekeinek tiszteletben tartásával a nyugodt, és ki-
egyensúlyozott légkör biztosítása. 

 
• Törvényes és színvonalas intézményműködés biztosítása. Óvodánk működését szabá-

lyozó dokumentumok elkészítése, meglévők felülvizsgálata. Az óvoda pedagógiai 
programjának kiegészítése a módosított Óvodai nevelés országos alapprogramja sze-
rint. 

 
• Vallási nevelés megalapozása, beépítése az óvodai mindennapokba, közvetítése a csa-

ládok felé. Az erkölcsi és vallási nevelés kiemelt feladatként, a lelki percek témáiban 
valósuljon meg napi rendszerességgel. 

 
• A gyermekben a természet iránti fogékonyság, hagyományok és a hitre való nyitottság 

megalapozása – fenntarthatóság, környezettudatosság megalapozása. 

 
• A pedagógiai programban rögzített értékrendszerek, nevelési elvek gyakorlati - szak-

mai munkában való megjelenítése. 

 
• Külső és belső hospitálások szervezése a szakmai munka színvonalának fejlesztése ér-

dekében, elsősorban a vallási nevelés témakörében. 

 
• Az óvoda és az iskola közötti kapcsolat megerősítése, együttműködés kialakítása. 
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2.4  Sajátos feladatok, speciális szolgáltatások 
 
2.4.1  Gyermekvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenységek 

 
A gyermekvédelmi munka az óvodapedagógusi nevelőmunka szerves része, melynek koordi-
nátora a gyermekvédelmi felelős. Jelenleg nem veszélyeztetett egyik óvodás gyermekünk 
sem, azonban folyamatosan figyelemmel kell kísérnünk a gyermekek családi életét. 
 
Információ átadás a munkavégzés során: 
 
Probléma jelzése a gyermekvédelmi felelősnek.  
Együttműködés a Gyermekjóléti Szolgálattal, a Gyámüggyel, a védőnővel, a Nevelési Ta-
nácsadóval, szükség esetén a pszichológussal. 
 
 
2.4.2 Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása 

 
Jelenleg 4 fő sajátos nevelési igényű gyermek rendelkezik szakvéleménnyel. Az ő szakszerű 
ellátásuk, fejlesztésük óraadó gyógypedagógusok alkalmazásával lesz megoldva. Minden sa-
játos nevelési igényű gyermek integrált nevelésben részesül. 
Feladat: 

• Teljes elfogadás, a tolerancia, a szeretetteljes légkör és segítő szándék biztosítása. 
• Differenciált segítségnyújtás, a hiányzó képességek, területek korrekciója. 
• Sajátos nevelési igényből eredő speciális fejlesztő tevékenységek megszervezése. 
• Ép gyermekek esetében a mássággal szembeni tolerancia és a segítő szándék kialakítá-

sa. 
 
 
2.4.3 Hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek ellátása 

 
Halmozottan hátrányos gyermekünk nincs és 1 fő hátrányos helyzetű gyermekről tudunk.  
Feladat: 

• A hátrányos helyzetű gyermeknek az indulási hátrányok csökkentése, differenciált ké-
pességfejlesztés. 

 
2.4.4 Tehetséges gyermekek ellátása 

Az óvodapedagógusok feladata a tehetségígéretek felismerése, fejlesztése az óvodai csopor-
tokban, a tevékenységekbe ágyazottan, differenciált formában. 
Tehetséggondozó tevékenységük során alkalmazzák a gazdagítás módszerét. Nagy figyelmet 

fordítsanak a gyermek képességeit figyelembe vevő differenciált fejlesztésre. 

A gazdagító programok épüljenek be a mindennapos tevékenységekbe. 
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A gazdagítás során célunk az ismeretekre épülő képességek átlagot meghaladó fejlesztése. 

A gazdagítás lehetőségei pedagógiai munkánk során: 

• mélységben történő gazdagítás – több lehetőség, több idő biztosítása 

• tartalmi gazdagítás – a gyermek érdeklődését, szükségleteit figyelembe véve tervezzük 

a fejlesztési tartalmakat, 

• feldolgozási képességek gazdagítása – kreatív gondolkodásfejlesztés, felfedezés lehe-

tőségének biztosítása a tevékenységek során 

• tempóban történő gazdagítás – melynek során építünk a tehetségígéretek gyorsabb 

munkájára. 

 

2.5 A gyermekek fejlődésének nyomon követése 
 
A megfigyelések lehetőség szerint természetes helyzetben, alkalmazott megfigyeléseken ala-
puljanak, esetenként játékos, egyéni vizsgálaton. 
Óvodánk sikerkritériumát a „Fejlődés várható eredményei óvodáskor végén” programelemek 
tartalmazzák. Ehhez viszonyítva mérjük a gyermekek fejlettségi szintjét évente két alkalom-
mal (november, május) a szülőket tájékoztatva az eredményekről. 
 
2.6  Ellenőrzés 
 
Az ellenőrzés mindenkori célja, hogy segítse az intézményben folyó nevelőmunka eredmé-
nyességét. 
Tárja fel a szakmai és jogi előírásoktól, követelményektől való eltérést, előzze meg ezeket, 
valamint szolgáltasson megfelelő számú adatot az óvoda belső és külső értékelésének elkészí-
téséhez. 
 
Dokumentum Ellenőrzés idő-

pontja 
Ellenőrzés tar-

talma 
Felelős Keletkezett 

dokumentum 
Óvodapedagógusok 
Jelenléti ív Minden dolgo-

zó, adott hónap 
utolsó munka-
napja 

Munkaidő pon-
tos vezetése, 
adatok egyezte-
tése. 

 
 
 
 
 

Bihariné Ko-
vács Anikó 

tagóvoda-vezető 

Ellenőrzött és 
vezető által alá-
írt jelenléti ív 

Felvételi és mu-
lasztási napló 

Minden csoport 
2018. 09. 07. 
2019. 06.01. 
2019. 08.31. 

Adatok pontos 
felvezetése. 
Naprakész álla-
pot. 

Csoportnaplóban 
feljegyzés 

Csoportnapló 2018.09. 17. 
2019. 03. 01. 
2019. 06. 14. 

A napló pontos, 
szakszerű veze-
tése. Lezárása. 

Csoportnaplóban 
feljegyzés 

Gyermekek 
fejlődését nyo-
mon követő lap 

 
2018. 10.01. 

Naprakész álla-
pot. 

Csoportnaplóban 
feljegyzés 

Dajkák 
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A konyhai 
(HACCP) do-
kumentáció. 

2018. 09. 21 
2019. 02. 21. 
2019.05. 21. 

Dokumentáció 
naprakész álla-
pota. 

Bihariné Ko-
vács Anikó 

tagóvoda-vezető 

Ellenőrzött és 
vezető által alá-
írt dokumentum 

 
3. Az intézmény partnerei 
 
3.1 Szülők 
 
Óvodai nevelésünk a családi nevelésre épül, a kettő összhangja és az óvoda folyamatos 
együttműködése a szülőkkel, a gyermekek harmonikus fejlődésének feltétele. Nyílt, bizalomra 
épülő kommunikációra, információcserére, tájékoztatásra van szükség. 
A Szülői Munkaközösség tagjainak megválasztása, összehívása, munkájuk támogatása, a tag-
óvoda-vezető feladata. 

• Családlátogatások 
• Szülői értekezletek 
• Egyéni beszélgetések, konzultációk 
• Nyílt napok 
• Nyílt ünnepek: Anyák napja 
• Közös rendezvények: Farsang, Adventi jótékonysági vásár 
• Barkácsdélután: Tökfaragás, Márton napi lámpás készítés 
• Barkácsdélelőtt: Advent 

 
3.2 Iskola 
 
Az óvodából az iskolába való zavartalan átmenet megkívánja a két intézmény nevelőmunká-

jának összehangolását, az együttműködést. A folyamatosság érdekében a kölcsönös nyitott-

ságra, érdeklődésre, egymás munkájának megbecsülésére törekszünk. 

A kölcsönös érdeklődés hozzájárulhat egymás nevelési céljainak, elképzeléseinek megismeré-

séhez, megértéséhez. 

 
• Szakmai tanácskozások: A szakmai kapcsolat folyamatos ápolása, egymás nevelési ér-

tekezletein való részvétel.  
• A leendő elsős tanító látogatása a leendő első osztályosok csoportjában. 
• A leendő első osztályosok gyerekek látogatása az iskolában (nyílt napok, rendezvé-

nyek) 
• A leendő elsős tanító részvétele az iskola előkészítő szülői értekezleten 
• Óvodásaink beilleszkedésének és tanulmányi előmenetelének figyelemmel kísérése –

után követés 
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3.3 Fenntartó, Egyházközség 
 
Az Egri Főegyházmegye intézményeként részt veszünk a katolikus egyház életében, az iskolán 

keresztül kapcsolatot tartunk az óvoda fenntartójával. A helyi katolikus közösséggel, a Plébános 

atyával igyekszünk minél mélyebb és szorosabb kapcsolatot kialakítani. A Plébános atyát nevelési 

értekezletekre, szülői értekezletre, rendezvényeinkre meghívjuk.  

 

3.4 Egyéb külső kapcsolataink 
 
 
Katolikus Karitász helyi csoportja 
A helyi csoport tagjaival közösen szervezünk programot a gyermekek számára. 
 

Katolikus Pedagógiai és Továbbképzési Intézet (KPSZTI) 

Folyamatosan tartjuk a kapcsolatot a szakmai képzések és az előrehaladás érdekében. Kihasz-

náljuk a továbbképzési intézet által nyújtott lehetőségeket. 

 

Pedagógiai Szakszolgálat 

A speciális gondozást, nevelést igénylő gyerekek nevelésében a Szakértői és Rehabilitációs 

Bizottság szakmai véleménye alapján szervezzük meg az érintett gyermekek fejlesztését. 

 

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

A helyi gyermekjóléti szolgálattal amennyiben szükséges szoros együttműködésben próbá-

lunk segíteni a hátrányos és veszélyeztetett helyzetű gyermekek életkörülményein a jelző-

rendszer segítségével. 

Egészségügyi szervek 

 
• Védőnői hálózat - Egészségügyi (tisztasági) szűrővizsgálatok alkalomszerűen 

• Fogorvos - fogászati vizsgálat évente, minden korcsoportban. 

 

Közművelődési Intézmények 

• Gyermekműsorokon való részvétel. 

• Könyvtárlátogatás – foglalkozások a könyvtárban. 

• Közös program szervezése – farsang, hangszeres bemutató. 
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• Helytörténeti múzeum látogatása – anyaggyűjtés. 

• Kiállítások megtekintése



Orczy Anna Katolikus Általános Iskola és Óvoda 
Szent Rita Tagóvodája  

 5231 Fegyvernek Ady Endre út 53. 

 

4. Szent Rita Tagóvoda feladatellátási terve a 2018/2019-es nevelési évben 
 

Hónap Terület, téma Feladatok, rendezvények, határidő Felelős 
Szervező Téma 

  
Sz

ep
te

m
be

r 

Tagóvoda-vezető Szakmai előkészület • Évnyitó Nevelőtestületi értekezlet (08.30.) • Bihariné Kovács Anikó 
Tagóvoda-vezető Szervezési feladatok • Csoportszobák, öltözők, kiszolgáló helyi-

ségek, udvar előkészítése az óvodai élet-
re.(08.31.) 

• Óvodapedagógusok 
• Dajkák 

Tagóvoda-vezető Kapcsolattartás szülőkkel • Tájékoztató szülői értekezlet (08.30.) 
• SZMK megalakulása 

• Bihariné Kovács Anikó 

Tagóvoda-vezető Egyházi ünnep • Veni Sancte ünnepi szent mise (09.01. 10 
óra) 

• Bihariné Kovács Anikó 

Óvodapedagógusok Adminisztráció • Csoportnapló, mulasztási napló megnyitá-
sa, éves terv elkészítése. (09.14.) 

• Óvodapedagógusok 
 

Óvodapedagógusok Egészséges életmód kialakí-
tása 

• Gondozási, testápolási szokások kialakítá-
sa, betartatása. 

• Biztonságos környezet megteremtése. 
• Gyümölcsfogyasztás biztosítása szülők 

bevonásával. 
(09.03-tól folyamatosan) 

• Óvodapedagógusok 
 

Óvodapedagógusok Testi nevelés, edzettség • Mindennapos mozgás lehetőségének meg-
teremtése. 

• Séták szervezése. 
(09.03-tól folyamatosan) 

Óvodapedagógusok Munkára nevelés • A gyerekek bevonása a környezet rendben 
tartásába. 
(09.03-tól folyamatosan) 

Tagóvoda-vezető Egyházi ünnep • Szűz Mária névnapja (09.12.) 
• Szűz Mária tiszteletére szentelt szapárfalui 

• Angyalné Kiss Mária 
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kápolnában Mária képnél virág elhelyezé-
se. 

Óvodapedagógusok Tanulás • Nagycsoportosok szervezett tanulásának 
kezdete, tevékenységek folyamatos bizto-
sítása. (2018.09. 17-2019.05.31.) 

• Angyalné Kiss Mária 
• Káldiné Kocsmár Edit 

Óvodapedagógusok Érzelmi nevelés, szocializá-
ció 

• Kiscsoportos gyermekek folyamatos, fo-
kozatos beszoktatása. (09.03-09.21.) 

• Rézsó Ildikó 
• Bihariné Kovács Anikó 

Tagóvoda-vezető Munkaértekezlet • Őszi jeles napok, családlátogatások meg-
szervezése. (09.11.) 

• Bihariné Kovács Anikó 
 

Óvodapedagógusok Zöld jeles nap  
Kapcsolattartás szülőkkel 

• Takarítási világnap alkalmából környeze-
tünk tisztántartására hívjuk fel a figyelmet. 

• Közös óvodaudvar takarítás. (09.21.) 

• Óvodapedagógusok 
 

Tagóvoda-vezető Kapcsolattartás szülőkkel, 
iskolával Nevelés nélküli 
munkanap(1) 

• Családi nap (09.22.) • Óvodapedagógusok 
 

Óvodapedagógusok Egyházi ünnep • Szent Gellért napja – a katolikus iskolák és 
óvodák napja (09.24.) 

• Megemlékezés a faliújságon. 

• Rézsó Ildikó 
 

Tagóvoda-vezető Irodalmi, anyanyelvi nevelés 
tehetséggondozás 

• Népmese hete (09. 24 – 28.) • Bihariné Kovács Anikó 
• Angyalné Kiss Mária 
• Káldiné Kocsmár Edit 
• Rézsó Ildikó 

 
 
 
 
 
 
 
 

Hónap Terület, téma Feladatok, rendezvények, határidő Felelős 
Szervező Téma 
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O
kt

ób
er

 
Óvodapedagógusok Tanulás • Középső csoportosok szervezett tanulásá-

nak kezdete, tevékenységek folyamatos 
biztosítása. (2018.10.01-2019.05.31.) 

• Rézsó Ildikó 
• Bihariné Kovács Anikó 

Tagóvoda-vezető Egyházi ünnep 
Zöld jeles nap 

• Megemlékezés Assisi Szent Ferencről, 
aki az állatok, kereskedők és a természet 
védőszentje. Az óvodás gyerekek saját 
kedvenc játékállataiból és állatos könyve-
iből kiállítás rendezése, rajzolás krétával 
az udvar betonozott részén. (10.04.) 

• Káldiné Kocsmár Edit 
• Rézsó Ildikó 

 

Intézményvezetés Nevelés nélküli munka-
nap (2) 

• Pedagógus zarándoklat Fallóskútra. 
(10.13.) 

• Tagóvoda-vezető 

Tagóvoda-vezető Nemzeti ünnep • Október 23. • Óvodapedagógusok 
Tagóvoda-vezető Kapcsolattartás szülőkkel • Szülői értekezlet (10.18.) • Angyalné Kiss Mária 

• Rézsó Ildikó 
Tagóvoda-vezető Egyházi ünnep 

Zöld jeles nap 
Kapcsolattartás szülőkkel 

• Tökfaragás - Mindenszentekre megemlé-
kezés (10.26.) 

• Töklámpások faragása a szülőkkel, tökkel 
kapcsolatos játékos feladatok, versenyek. 
Sült tök kóstolása. Töklámpások meg-
gyújtása. Megemlékezés mindenszentek-
re. 

• Káldiné Kocsmár Edit 
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Hónap Terület, téma Feladatok, rendezvények, határidő Felelős 
Szervező Téma 

N
ov

em
be

r 

Óvodapedagógusok Tanulás • Kiscsoportosok szervezett tanulásának 
kezdete. tevékenységek folyamatos biztosí-
tása. 
(2018.11.01-2019.05.31) 

• Rézsó Ildikó 
• Bihariné Kovács Ani-

kó 

Tagóvoda-vezető Munkaértekezlet • Szakmai munka tapasztalatainak megbe-
szélése. Adventi időszak előkészítése, fel-
adatok kiosztása. (11.06.) 

• Bihariné Kovács Ani-
kó 

Tagóvoda-vezető Egyházi ünnep 
 

• Szent Márton napja (11.12.) 
• Szent Márton életének megismertetése a 

gyermekekkel, felvonulás mécsesekkel. 

• Angyalné Kiss Mária 
 

Tagóvoda-vezető 
Kapcsolattartás szülőkkel 

• SZMK ülés: Mikulás ünnepség előkészíté-
se 

• Adventi előkészületek, vásár megszervezé-
se 

• Bihariné Kovács Ani-
kó 

Tagóvoda-vezető Nevelés nélküli munkanap 
2018. november 8.(3.) 
 

• Óvodán kívüli szakmai tapasztalatcsere: 
Katolikus óvodalátogatás 

• Bihariné Kovács Ani-
kó 

Óvodapedagógusok Mérés, értékelés, kapcso-
lattartás szülőkkel 

• Szülők tájékoztatása a gyermekek fejlődé-
séről (egyéni fejlődési lapok). (11.30.) 

• Káldiné Kocsmár Edit 
• Bihariné Kovács Ani-

kó 
Tagóvoda-vezető Egyházi ünnep 

 
• Adventi időszak kezdete: Adventi koszorú 

készítése, 1. gyertya meggyújtása. 
• Betlehem készítése. (11. 30.) 

• Káldiné Kocsmár Edit 
• Bihariné Kovács Ani-

kó 
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Hónap Terület, téma Feladatok, rendezvények, határidő Felelős 
Szervező Téma 

D
ec

em
be

r 

Tagóvoda-vezető Egyházi ünnep 
Gyermekcsoportok ün-
nepe 

• Szent Borbála napja (12.04.): cseresznye-
ág hajtatása Karácsonyra. 

• Angyalné Kiss Mária 
• Rézsó Ildikó 

Tagóvoda-vezető 
SZMK 

Egyházi ünnep 
Gyermekcsoportok ün-
nepe 
 

• Szent Miklós napja (12.06.) : Mikulás ér-
kezése, fogadása, a gyermekek dallal, 
verssel köszöntik, csomagosztás. 

• Bihariné Kovács Anikó 
• SZMK 

Tagóvoda-vezető 
SZMK 

Egyházi ünnep 
 

• Advent: gyertyagyújtás. (12.07., 12.14., 
12.21.) 

• Adventi jótékonysági vásár (12.03-12.14.) 

• Káldiné Kocsmár Edit 
• Bihariné Kovács Anikó 

Tagóvoda-vezető Egyházi ünnep 
 

• Luca napja (12.13.): búza ültetése Kará-
csonyra 

• Angyalné Kiss Mária 
• Rézsó Ildikó 

Tagóvoda-vezető Kapcsolattartás az Idő-
sek Otthonával 

• Látogatás az Idősek Otthonába: a nagy-
csoportos gyermekek karácsonyi műsorral 
köszöntik az otthonban lakókat. 

• Angyalné Kiss Mária 
 

Tagóvoda-vezető Kapcsolattartás szülők-
kel 

 

• Adventi bütykölde a szülőkkel.(12.19.) • Óvodapedagógusok 

Tagóvoda-vezető Egyházi ünnep 
Óvodai szintű ünnepség 

• Karácsony: Urunk születésnapja - Kará-
csony heti események (12. 17-12.21.): Ka-
rácsonyi hangulat megteremtése karácso-
nyi zene hallgatásával. Fenyőfa díszítése, 
gyerekek megajándékozása, csoportonkén-
ti és óvodaszintű közös éneklés a fa körül, 
közös étkezés. Nagycsoportosok karácso-
nyi műsora a kicsiknek. 

• Óvodapedagógusok 

 
 

Hónap Terület, téma Feladatok, rendezvények, határidő Felelős 
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Szervező Téma 
Ja

nu
ár

 
Tagóvoda-vezető Egyházi ünnep 

 
• Vízkereszt – Háromkirályok ünne-

pe(01.06.) 
Háromkirályok rajz készítése, kiállítás a fo-
lyosón. Karácsonyi díszek leszedése a fá-
ról, a dekorációs falról és a csoportokban 

• Káldiné Kocsmár Edit 
 

Tagóvoda-vezető  
Munkaértekezlet 

• Farsanggal és a szülői értekezlettel kapcso-
latos feladatok megbeszélése (01. 08.) 

• Bihariné Kovács Ani-
kó 

Tagóvoda-vezető Kapcsolattartás szülők-
kel 

• SZMK ülés: Farsangi mulatság előkészíté-
se, megszervezése (01.24.) 

• Bihariné Kovács Ani-
kó 

Tagóvoda-vezető Nevelési értekezlet • Féléves nevelőmunka értékelése. 
(01.31.) 

• Bihariné Kovács Ani-
kó 

 Tagóvoda-vezető Kapcsolattartás szülők-
kel, iskolával 

• Szülői értekezlet (01.31.) • Angyalné Kiss Mária 
• Rézsó Ildikó 
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Hónap Terület, téma Feladatok, rendezvények, határidő Felelős 
Szervező Téma 

Fe
br

uá
r 

Óvodapedagógusok Egyházi ünnep 
 

• Gyertyaszentelő Boldogasszony 
(02.02.) Ünnepi lelki percek a cso-
portokban – beszélgetés a fény je-
lentőségéről. 

• Rézsó Ildikó 
• Angyalné Kiss Mária 

 

 
Intézményvezető Nevelés nélküli mun-

kanap 

2019. február 8.(4.) 

• Félévi nevelőtestületi értekezlet • Tagóvoda-vezető 

 

Tagóvoda-vezető 
SZMK Óvodán kívüli, nyílt 

ünnep 
Kapcsolattartás szü-
lőkkel 

• Farsang megszervezése (02. 16.) 
Az óvodás gyermekek szüleivel 
közös mulatság szervezése, ame-
lyen mindkét csoport színvonalas 
műsora után gyermekek jelmezbe 
öltözve felvonulnak. 

• Óvodapedagógusok 

Tagóvoda-vezető 
 

Adminisztráció  
Kapcsolattartás szü-
lőkkel 

• Óvodai szakvélemények elkészíté-
se. 

• Fogadó óra 

• Angyalné Kiss Mária 
• Káldiné Kocsmár Edit 
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Hónap Terület, téma Feladatok, rendezvények, határidő Felelős 
Szervező Téma 

M
ár

ci
us

 

Tagóvoda-vezető 
 

Egyházi ünnep 
 

• Nagyböjt (03.06-04.20) • Káldiné Kocsmár Edit 
• Rézsó Ildikó 

 Nevelés nélküli mun-
kanap 
2019. március 8.(5.) 

• Katolikus óvodalátogatás, tapaszta-
latcsere. 

• Bihariné Kovács Ani-
kó 

Tagóvoda-vezető 
 

Egyházi ünnep 
Kapcsolattartás az 
iskolával 

• Szent Gergely napja iskolába hívoga-
tás (03.12.) : 
Nagycsoportosok érdeklődésének 
felkeltése az iskola iránt, volt óvodá-
saink ellátogatása a nagyokhoz. 

• Angyalné Kiss Mária 
 

Tagóvoda-vezető 
 

Nemzeti ünnep • Március 15. 
Csoport szintű megemlékezés. Da-
lok, versek, huszáros történetek hall-
gatása. Dekoráció készítése. 

• Káldiné Kocsmár Edit 
• Rézsó Ildikó 

Tagóvoda-vezető 
 

Szakmai fejlesztés, 
tapasztalatcsere 

• Óvodán belüli hospitálás • Bihariné Kovács Ani-
kó 

Óvodapedagógusok Zöld jeles nap • Víz világnapja (03.22.) 
Vízzel kapcsolatos kísérletek, játé-
kok. A vízi világ növény és állatvilá-
gának megismerése. Vízvédelem. 

• Angyalné Kiss Mária 
• Rézsó Ildikó 
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Hónap Terület, téma Feladatok, rendezvények, határidő Felelős 
Szervező Téma 

Á
pr

ili
s 

Tagóvoda-vezető 
 

Egyházi ünnep 
 

• Nagyböjt (03.06-04.20) • Káldiné Kocsmár Edit 
• Rézsó Ildikó 

Tagóvoda-vezető 
 

Munkaértekezlet • Szakmai ellenőrzések tapasztalatai. 
• Elkövetkező ünnepeink, nyílt nap 

szervezési feladatai. (04.02.) 

• Bihariné Kovács Anikó 

Tagóvoda-vezető 
 

Kapcsolattartás szü-
lőkkel 

• Nyílt nap megszervezése, lebonyo-
lítása. 

• Óvodapedagógusok 

Tagóvoda-vezető 
 

Egyházi ünnep 
 
Zöld jeles nap 
Kapcsolattartás szü-
lőkkel 

• Föld napja (04.22.) 
• Szent György napja (04.24.): egy 

gyermek-egy palánta 
• Közös virágültetés 
• Újrahasznosítható anyagokból já-

tékok készítése 

• Angyalné Kiss Mária 
• Rézsó Ildikó 
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Hónap Terület, téma Feladatok, rendezvények, határidő Felelős 
Szervező Téma 

M
áj

us
 

Tagóvoda-vezető 
 

Nyílt óvodai ünnep • Anyák napja (05.03.) 
Versekkel, dalokkal, saját készítésű 
ajándékkal köszöntjük az édesanyákat, 
nagymamákat. 

• Óvodapedagógusok 

Tagóvoda-vezető 
 

Munkaértekezlet • Szülői értekezletek,  
• nyári óvodai programjaink megszerve-

zésének megbeszélése. (05. 07.) 

• Bihariné Kovács Anikó 

Tagóvoda-vezető 
 

Kapcsolattartás szülők-
kel 

• Szülői értekezlet (05.08.) 
            (nyári élet, tábor, úszás, évrázó) 

• Bihariné Kovács Anikó 
• Káldiné Kocsmár Edit 

Tagóvoda-vezető 
 

Zöld jeles nap • Madarak, Fák napja (05. 10.) kirándu-
lás 

• Óvodapedagógusok 

Tagóvoda-vezető 
 

Kapcsolattartás az Idő-
sek Otthonával 

• Látogatás az Idősek Otthonába: a 
nagycsoportos gyermekek, anyák napi 
műsorral köszöntik az otthonban lakó-
kat. 

• Káldiné Kocsmár Edit 
• Angyalné Kiss Mária 

 

Tagóvoda-vezető 
 

Kapcsolattartás az isko-
lával 

• Iskolalátogatás a nagycsoportosokkal. • Káldiné Kocsmár Edit 
• Angyalné Kiss Mária 

Óvodapedagógusok Mérés, értékelés, kap-
csolattartás szülőkkel 

• Szülők tájékoztatása a gyermekek fej-
lődéséről (egyéni fejlődési lapok). 
(05.23.) 

• Angyalné Kiss Mária 
• Rézsó Ildikó 

Tagóvoda-vezető 
 

Óvodai ünnep • Gyermeknap 
Közös mozgásos játékok, versenyek 
szervezése. 

• Óvodapedagógusok 

Tagóvoda-vezető 
 

Zárt, óvodai szintű ün-
nep 

• Nagycsoportosok búcsúztatása (05.31.)  
Ballagó tarisznya elkészítése. Gyerekek 
megvendégelése. 

• Óvodapedagógusok 
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Hónap Terület, téma Feladatok, rendezvények, határidő Felelős 

Szervező Téma 

Jú
ni

us
 –

 Jú
liu

s -
 A

ug
us

zt
us

 

Tagóvoda-vezető Egyházi ünnep 
 

• Te Deum • Tagóvoda-vezető 

Óvodapedagógusok Egyházi ünnep 
 

• Pünkösd (06.09.): Pünkösdi népszokás-
ok, hagyományok felelevenítése 

• Angyalné Kiss Mária 
• Káldiné Kocsmár Edit 

Tagóvoda-vezető Adminisztráció • Csoportnapló lezárása. Mulasztási nap-
ló előkészítése a nyári óvodai életre. 

• Óvodapedagógusok 

Tagóvoda-vezető Nevelési értekezlet • A 2018/2019. nevelési év értékelése. • Tagóvoda-vezető 
Tagóvoda-vezető Óvodán kívüli program • Vízhez szoktatás megszervezése, lebo-

nyolítása ( Szülői hozzájárulást igé-
nyel) 

• Tagóvoda-vezető 

Tagóvoda-vezető Pedagógiai és munkálta-
tói feladatok 
 

• Nyári óvodai élet megszervezése 
• Dolgozók szabadságolása 
• Nyári óvodai élet értékelése 

• Tagóvoda-vezető 

Tagóvoda-vezető Óvodán kívüli program • Nyári tábor megszervezése, lebonyolí-
tása.( Szülői hozzájárulást igényel) 

• Tagóvoda-vezető 

 Vezetőség Nyári feladatok • Nyári karbantartó munkák 
• A 2019/2020-as nevelési év szervezése 

• Tagóvoda-vezető 

 
 
 

 
 

  



Orczy Anna Katolikus Általános Iskola és Óvoda 
Szent Rita Tagóvodája  

 5231 Fegyvernek Ady Endre út 53. 
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5. Mellékletek (jegyzőkönyvek) 
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