
A SZUHOGYI NYITNIKÉK ÓVODA                   
ÜTEMTERV - ESEMÉNYNAPTÁR  

2015/2016-os nevelési év 

 
Szeptember 

 

Esemény  Felelős  Határidő 

Nevelőtestületi értekezlet intézményvezető 2015. 09. 15. 

Intézményi önértékeléssel 

kapcsolatos tájékoztatás 

itézményi önértékelési 

csoport vezetője 

intézményvezető 

2015.09.15. 

Intézményi önértékeléssel 

kapcsolatos elvárás rendszer 

meghatározása 

intézményi önértékelési 

csoport 

2015.09.30. 

5 éves önértékelési program 

elkészítése 

intézményi önértékelési 

csoport 

2015.09.30. 

Munkavédelmi 

Tűzvédelmi oktatás 

intézményvezető 

munkavédelmi felelős 

2015.08.31-ig 

Csoportszobák előkészítése 

őszi dekoráció elkészítése 

 

csoportban dolgozó 

óvodapedagógusok 

2015.09.30 

Szülői értekezlet  

óvodai szinten, csoportban 

óvodapedagógusok 

intézményvezető 

2015..09.30 

Bekapcsolódás a faluszintű 

szüreti felvonulásba 

óvodások, felnőttek 

részvételével 

intézményvezető 2015..09.26 

Gyógytorna, logopédia, 

fejlesztő pedagógia  

szűrések, szülői aláírások 

lerendezése 

óvoda pedagógusok 

intézményvezető 

gyógy testnevelő 

logopédus 

fejlesztőpedagógus 

2015..09.30. 

Hitoktatás megbeszélése intézményvezető, hitoktató 2015.. 09.30. 

Gyermekek fogadása kiscsoportos 

óvodapedagógusok 

2015..09.30. 
folyamatos 

Gyümölcskóstolás, vitamin 

nap 

óvodapedagógusok folyamatos 

Ősz-elő: kirándulások séták, 

termések,” őszi kincsek” 

gyűjtése 

óvodapedagógusok folyamatos 

Vezetői ellenőrzés intézményvezető Folyamatos 

Hospitálások a csoportban 

 

intézményvezető, 

óvodapedagógusok 

 

Éves önértékelési terv 

elkészítése 

intézményi önértékelési 

csoport 

2015.09.30. 

Éves feladat ellátási terv 

elkészítése 

intézményvezető 2015.09.30. 



 

 OKTÓBER 

 
Statisztika elkészítése HH, 

HHH, gyermekek felmérése 

intézményvezető 2015.10.15. 

Állatok világnapja 

Látogatás gazdákhoz 

óvodapedagógusok 2015.10.01. 

Gyermekek oktatási, 

azonosítójának, adatainak 

ellenőrzése, új gyermekek 

bevezetése a KIR-be 

intézménytörzs 

tanulói, óvodaped. 

nyilvántartás 

intézményvezető 

Hegedűs Józsefné 

(számítógépes 

adminisztráció) 

2015.10.15. 

Gyermekvédelmi munkaterv 

elkészítése 

gyermekvédelmi felelős 2015.10.15. 

Óvodások látogatása az I. 

osztályba 

nagycsoportos 

óvodapedagógusok 

2015. 10. 30. 

Bábszínház az óvodába 

Óvodapedagógusok 

előadásában 

intézményvezető 2015.10.15. 

Szülői Szervezettel 

megbeszélés SZ.M.  

Munkatervről tájékoztatás  

kapcsolattartó 

óvodapedagógus 

intézményvezető 

2015.10.30 

Október 23.-i megemlékezés  

séta a Hősi emlékműhöz 

óvodapedagógusok 2015.10.23. 

Gyermekek fizikai állapotát 

felmérő vizsgálatok 

elvégzése 

védőnő, óvodapedagógusok 

háziorvos 

2015.10.30. 

Kirándulás az őszi erdőbe 

őszi természeti kincsek 

gyűjtése 

óvodapedagógusok Folyamatos 

Sport-nap,  Kenéz Szabolcsné 2015.10.18. 

Vitamin nap 

 

óvodapedagógus szülők folyamatos 

Őszi termésekből bábok, 

termésképek, különböző 

figurák készítése, - kiállítás 

az öltözőben 

óvodapedagógusok 2015.10.30. 

Egy napot az óvodás 

gyermekekért – építő, szépítő 

fejlesztő, javító, önkéntes 

munka szervezése, a felújított 

óvoda takarítása, felkészítése 

a gyermekek fogadására 

szülők, óvodai alkalmazottak 2015.10.30 

Szakmai ellenőrzés  intézményvezető folyamatos 

Tevékenységi sarkok, 

területek kialakítása a 

csoportszobában 

óvodapedagógusok 2015.10.30 



Éves önértékelési terv szerint 

a hónapra meghatározott 

feladatok ellátása 

intézményi önértékelési 

csoport 

2015.10.30. 

Pedagógus igazolványok 

érvényesítése 

intézményvezető 2015. október 

 

 

NOVEMBER 

 

Pedagógiai szakszolgálathoz 

beküldendő gyermekekről a 

vélemény elkészítése 

óvodapedagógusok 2015..11.15. 

Fogadóórák megtartása intézményvezető 

óvodapedagógusok 

2015.11.15. 

DIFER mérés óvodapedagógusok folyamatos 

Óvoda bejárása a 

költségvetés tervezéséhez 

intézményvezető. 2015.11.30. 

Hospitálások a csoportokban Intézményvezető 

óvodapedagógusok 

 

2015.11.30. 

Késő őszi kirándulás séta az 

időjárás függvényében 

óvodapedagógusok 2015.11.30. 

Tisztasági szemle intézményvezető 

élelmezésvezető 

2015.11.30. 

Vezetői ellenőrzés  

ellenőrzési terv szerint 

intézményvezető Folyamatos 

Munkaügyi nyilvántartások 

aktualizálása 

intézményvezető 2015.11.30. 

Éves önértékelési terv szerint 

a hónapra meghatározott 

feladatok ellátása 

Intézményi önértékelési 

csoport 

2015.11.30. 

 

 

DECEMBER 

 
 

Adventi dekoráció 

elkészítése. Faluszintű 

Adventi gyertyagyújtás  

1 hétvége - óvodások 

óvodapedagógusok 2015.12.06 

mikulás ünnepség a  

Csiri – Biri együttessel 

intézményvezető 

óvodapedagógusok 

2015.12.06. 

Az óvoda 40 éves jubileumi 

ünnepsége 

intézményvezető, 

óvodapedagógusok, szülői 

munkaközösség 

2015. december 

Karácsonyi vásár  óvodapedagógusok 2015.12.31. 



óvodások karácsonyi 

ünnepsége 

játékkészítő munkaközösség 

Játékok vásárlása a 

karácsonyfa alá 

intézményvezető 2015.12.15. 

Alkalmazottak karácsonyi 

ünnepsége 

intézményvezető 2015.12.20 

Éves önértékelési terv szerint 

a hónapra meghatározott 

feladatok ellátása 

Intézményi önértékelési 

csoport 

2015. december 20 

 

 

JANUÁR 

 
Szakmai ellenőrzés fejlődési 

naplók ellenőrzése 

az ellenőrzési terv szerint 

intézményvezető 2016.01.31. 

Tájékoztatás a gyermekek 

fejlődéséről. 

I.fél év 

óvodapedagógusok 2016.01.31. 

„Mese – tár” gyermekműsor 

a Magyar Kultúra napja 

alkalmából  

/dramatizálás/ 

óvodapedagógusok 2016.01.22. 

Játék a hóban aktualitás 

szerint, szánkózás, hócsata 

óvodapedagógusok 2016.01.31. 

Bábszínház 

óvodapedagógusok 

előadásával 

óvodapedagógusok 2016.01.31. 

Szülői értekezlet intézményvezető 

óvodapedagógusok 

2016.01.31. 

Nevelő testületi értekezlet  

 

intézményvezető 

óvodapedagógusok 

2016.01.31 

Kirándulás a téli erdőbe 

lehetőség szerint 

óvodapedagógusok 2016.01. 

Éves önértékelési terv szerint 

a hónapra meghatározott 

feladatok ellátása 

Intézményi önértékelési 

csoport 

2016. 01 30. 

 

FEBRUÁR 

 
Jótékonysági bál intézményvezető 

óvodapedagógusok 

SZM. tagjai 

2016. február 

Farsangi bál  

Télbúcsúztató 

óvodapedagógusok 

SZM tagjai, szülők 

2016.február 

Tisztasági szemle óvoda 

helyiségei 

intézményvezető 2016.február 

Fogadó órák intézményvezető 

óvodapedagógusok 

2016 február 



Egyéni megbeszélések a 

Szülőkkel beiskolázással 

kapcsolatban 

intézményvezető 

érintett óvodapedagógus 

2016.február 

Téli kiállítás gyermek 

munkákból 

felnőtt munkákból 

óvodapedagógusok, 

játékkészítő munkakör 

vezető 

2016.február 

Madáretetés óvodapedagógusok 2016. 02.28.folyamatos 

Hajtatás a csoportban óvodapedagógusok 2016.02.28 

Folyamatos 

Óvodai költségvetés 

elkészítése 

intézményvezető 

önkormányzati gazd. vezető 

2016.02.28. 

Szakmai ellenőrzés intézményvezető 2016.02.28. 

Éves önértékelési terv szerint 

meghatározott feladat 

ellátása 

intézményi önértékelési 

csoport 

2016.02.28. 

 

 

MÁRCIUS 

 
Hospitálás a csoportban óvodapedagógusok 2016.03. 

Folyamatos 

HACCP felülvizsgálata intézményvezető, 

élelmezésvezető 

2016.03. 

Folyamatos 

Szakmai ellenőrzés  intézményvezető 2016.03.31. 

Udvari játékok 

felülvizsgálata. Az udvar 

rendezettségének ellenőrzése 

intézményvezető 2016.03.31. 

Nyílt nap a kiscsoportban, 

nagycsoportban 

Csoportban dolgozó 

óvodapedagógusok 

március 

Nevelési értekezlet intézményvezető 2016.03.31. 

Fejlesztő pedagógus mérései 

a nagycsoportban 

fejlesztő pedagógus 

Pálinkás Attiláné 

2016.03.31. 

Óvodai szakvélemények 

elkészítése 

intézményvezető 2016.03.31. 

Március 15.-i ünnepség, séta 

a Hősi emlékműhöz 

óvodapedagógusok 2016.03.15. 

A víz világnapja 

kirándulás a Rakacai Tóhoz 

óvodapedagógusok 2016.03.22. 

Kirándulás a kora tavaszi 

erdőbe 

óvodapedagógusok 2016.03.31. 

Tavaszi virágültetés óvodapedagógusok 2016.03. 

folyamatos 

Beiskolázási terv elkészítése 

a következő nevelési évre 

intézményvezető 2016.03.15. 

Éves önértékelési terv szerint 

a hónapra meghatározott 

feladatok ellátása 

intézményi önértékelési 

csoport 

2016.03.30. 

Utazási utalványok kiosztása intézményvezető  

Nevelőtestületi értekezlet intézményvezető 2016.03.30. 



 

ÁPRILIS 
 

Szakmai ellenőrzés intézményvezető folyamatos 

Óvodai beiratkozással 

kapcsolatos feladatok 

intézményvezető 2016. 04. 30. 

Bábszínház 

Csodamalom bábszínház 

Miskolc 

Kenéz Szabolcsné 2016.04. 

Szakmai tanulmányút 

(nevelés nélküli munkanap) 

intézményvezető 2016.04.30. 

Ált. Iskolai beiratkozás 

Szakvélemények elkészítése 

Kimenetmérés 

intézményvezető 2016.04.30. 

Óvodai beiratkozás intézményvezető Folyamatos 2016.04. 15.-

2016.05.15-ig 

A Föld napja 

Takarítás az óvoda udvarán 

óvodapedagógusok 2016.04.22. 

Elégedettség mérő lapok, 

interjúk. 

(közvetlen partnerek 

körében) 

intézményvezető 

belső munkacsoport 

vez. Pálinkás Attiláné 

2016.04.30. 

Szülői értekezlet nagycsoportos 

óvodapedagógusok 

2016.04.1 hete 

Szakmai délután intézményvezető 2016.04. 4.hete 

DIFER mérés  óvodapedagógusok folyamatos 

Húsvéti játszóház 

családi nap 

óvodapedagógusok 

szülők 

2016.04.07 

Éves önértékelési terv szerint 

a hónapra meghatározott 

feladatok ellátása 

Intézményi önértékelési 

csoport 

2016. 04. 30. 

 

 

MÁJUS 

 
Anyák napi ünnepség óvodapedagógusok 2016.05.1 hete 

Madarak, fák napja óvodapedagógusok 2016.05.10. 

Szakszervezeti kirándulás 

/nevelés nélküli munkanap/ 

óvodapedagógusok 2016.05. 3.hete 

Nyári szabadságolási terv 

elkészítése 

óvodapedagógusok 2016.05.31. 

Látogatás az I osztályban nagycsoportos 

óvodapedagógusok 

2016.05.31. 

Tájékoztatás a gyermekek 

fejlődéséről 

óvodapedagógusok 2016.05.31. 

Gyermeknapi kirándulás intézményvezető, 

kirándulás szervező 

Kenéz Szabolcsné 

2016.05. 4.hete 

Évzáró, ballagó intézményvezető, 2016.05.utolsó péntek 



óvodapedagógusok 

Gyermekek fizikai állapotát 

felmérő vizsgálat elvégzése 

védőnő, háziorvos 

intézményvezető 

2016.05.31. 

Májusfa díszítés óvodapedagógusok 

 

2016.05.01. 

Beiskolázással kapcsolatos 

feladatok 

intézményvezető 2016. 05. 15. 

Szakmai ellenőrzés intézményvezető -05.30 

Éves önértékelési terv szerint 

a hónapra meghatározott 

feladatok ellátása 

intézményi önértékelési 

csoport 

2016. 05. 31. 

 

 

JÚNIUS 
 

 

Pedagógusnap intézményvezető 2016.06. 1.hét 

Nemzeti összetartozás napja óvodapedagógusok, 

intézményvezető 

 

Óvodai dokumentumok 

lezárása, leadása 

óvodapedagógusok 

intézményvezető 

 2016.06.15. 

Csoportok beszámolója intézményvezető 

óvodapedagógusok 

2016.06.15 

Elégedettségmérő lapok 

kiértékelése 

intézményvezető 

óvodapedagógusok 

2016.06.30. 

Intézményi önértékelési 

program 

intézményvezető 

óvodapedagógusok 

2016.06.30. 

Éves óvodai beszámoló 

elkészítése 

intézményvezető 2016. 06. 30. 

Pedagógusok által használt 

eszközök leadása 

intézményvezető 2016. 06. 30. 

Nevelőtestületi értekezlet 

(Pedagógusmunka, elemzése, 

étékelése) 

intézményvezető 2016. 06. 30. 

Szakmai ellenőrzés 

értékelése 

intézményvezető 2016. 06. 30. 

Beszámolás a 

minőségirányítás intézkedési 

terv végrehajtásáról 

munkacsoport vezető 2016. 06. 30. 

Beszámolás a 

teljesítményértékelési 

feladatokról 

munkacsoport vezető 2016. 06. 30. 

Minőségirányítási program 

értékelése 

intézményvezető 2016. 06. 30. 

Éves önértékelési terv 

szerinti a hónapra 

meghatározott feladatok 

ellátása 

intézményi önértékelési 

csoport 

2016. 06. 30. 

 



 

 

A szorgalmi időszak végét követő időszak 

 

 

JÚLIUS 
 

 

Óvodai szünet: takarítási, karbantartási munkák elvégzése 

 

 

 

AUGUSZTUS 
 

Tájékoztató szülői értekezlet intézményvezető, 

kiscsoportos 

óvodapedagógusok 

 

2016.08.31. 

Munkatársi értekezlet intézményvezető 2016.08.31. 

Nevelőtestületi értekezlet intézményvezető 2016.08.31. 

Munkavédelmi, tűzvédelmi 

oktatás 

Intézményvezető, 

munkavédelmi felelős 

2016.08.31. 

Pedagógusok részére 

eszközök átadása 

intézményvezető 2016.08.31. 

Munkavédelmi bejárás 

(kockázatfelmérés) 

intézményvezető 2016.08.31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.4 A Szuhogyi Nyitnikék Napközi otthonos Óvodában teljes munkaidőben dolgozók 

létszáma: 9fő /6 fő óvodai részlegen, 3 fő konyhai részlegen/ 

 Felsőfokú végzettséggel rendelkező óvodapedagógus: 4fő 

/ebből 1fő óvodavezető csoportban heti 12 órát tölt/ 

 Szakvizsgával rendelkező óvodapedagógusok száma: 2 fő 

 Közoktatás vezető 

 Differenciáló, fejlesztő óvodapedagógus 

Óvodapedagógusok 

 Fórisné Nagy Márta – óvodavezető /az óvoda működéséért az 

óvodában folyó szakmai munkáért teljes körű felelősséggel 

tartozik / 

 Pálinkás Attiláné – differenciáló, fejlesztő óvoda pedagógus 

 Juhász Béláné – gyermek és ifjúságvédelemért, 

egészségvédelemért, felelős óvodapedagógus 

 Kenéz Szabolcsné – játékkészítő munkaközösséget vezet 

Szülői munkaközösséggel kapcsolatot tartó óvodapedagógus 

Dajkák: 2 fő 

- Adorjánné Kelemen Zsuzsanna – dajkaképző tanfolyammal és középiskolai 

végzettséggel rendelkezik 

- Molnár Mártonné -  

Konyhai dolgozók: 3 fő 

 Hegedűs Józsefné – élelmezésvezető 

 Kovácsné Vitányi Borbála – szakácsnő 

 Mazurkáné Fóris Valéria  - konyhalány 

 / A konyhai dolgozók rendelkeznek a munkakörükhöz szükséges szakképesítéssel/ 

 

1.5. Tárgyi feltétel rendszer kialakítása  

Július - augusztus hónapban az óvoda minden helyiségében a fertőtlenítő festés, 

nagytakarítás megtörténik . A szükséges karbantartási munkálatokat, felújításokat a 

szakemberek elvégezték. 

- A nevelési év indulásához szükséges szakmai eszközök, felszerelések 

rendelkezésre állnak. 

- Folyamatos beszerzések, szükség szerinti pótlások aktualitás szerint. 

 



 


