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„Amikor az ember meghatározott cél felé tart, nagyon fontos, hogy az útnak is szenteljen figyelmet”
(Paulo Coelho)
20/2012 (VIII.31) EMMI 3. §. (1)
90/2021. Ikt.sz.munkaterv beszámolóra épül
A munkaterv az Akasztó Napközi Otthonos Óvoda tudatosan végzett pedagógiai munka előrelátó
A munkaterv

tervszerűségének írásba foglalt dokumentuma, cselekvési programja. A szakmai munkaközösség maga alkotja
meg munkatervét mely koherens a munkatervvel. A szülői munkaközösség, az intézményben működő
közalkalmazotti tanács tagjainak képviselője önálló, az intézményi munkatervbe nem integrálható munkatervet
készítenek.
Feladat

Felelős

Határidő

Munkaterv
Munkaterv beszámoló

intézményvezető

2021.09.30

Szakmai munkaközösség munkaterve
SzMK beszámoló

SZMK vezető

KT munkaterv
KT beszámoló

Kt vezető

Szülői munkaközösség munkaterv
F
Adatvédelmi szabályzat módosítás

intézményvezető/szmk vezető

2021.09.30

adatvédelmi tisztviselő

2022.08.31

A munkaterv hatálya

2022.08.31
2021.09.30
2022.08.31
2021.09.30
2022.08.31

2021. szeptember 1. - 2022.augusztus 31.

Kiterjed a szakalkalmazottakra, az óvodai jogviszonnyal rendelkező gyermekekre, törvényes képviselőikre,
óraadók, szociális segítőre.
Felülvizsgálata

Módosítása

2022.január. 31.

jogszabály, rendelet, intézkedési tervmódosítás (járványügyi készenlét) esetén.
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Intézmény alapadatai
Fenntartó

OM 027 663

Akasztó Község Önkormányzata

6221 Akasztó, Fő út 40.
78/451-011
http://akaszto.hu/
Székhely
Akasztó Napközi Otthonos Óvoda
6221 Akasztó Szent István u.67.
06-78-451-190
https://www.akasztovi.hu/
Telephely Akasztó Napközi Otthonos Óvoda I.sz. Óvoda telephelye 6221 Akasztó Fő út 88.
06-20-492-2099
https://www.akasztovi.hu/
Megtekinthető: https://www.oktatas.hu/hivatali_ugyek/kir_intezmenykereso
Fejlesztendő feladat: intézmény névválasztás/ logo terv
Alapító okirat
2/2019.
Feladat
Felelős
határidő
2022.02.22 hatálybalép.
intézményvezető
2022.02.28
KIR intézménytörzs módosítás
https://www.oktatas.hu/hivatali_ugyek/kir_intezmenykereso/!KIR_Intezmenykereso/Intezmeny/Index/027663
Fejlesztendő feladat: intézmény név módosítás
Intézmény alaptevékenysége
091110
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
091120
091140
096015
104031

15/2019. (XII. 7.) PM rendelet

SNI gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
Gyermekek bölcsődében és minibölcsődében történő ellátása

Gyermek létszám adat 2021. 09.20

2020/12.EMMI 92§.(1)b

Csoportok

Fő

SNI

BTM

HH

HHH

1.nagy-közép

25

3

1

2

-

2.kis-közép

24

-

-

2

-

3.kis

10

-

-

-

4. nagy

25

1

4

2

-

Összesen

84

4

5
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A gyermekek fogadása fel/átvétele folyamatos. Az adatok folyamatosan változnak. Alap: okt.1 statisztika.
Feladat
befogadási terv

Felelős

óvodapedagógusok
Katica/Pillangó
szakértői vélemények alapján feladatellátás óraadók
differenciált fejlesztés csoporton belül
óvodapedagógusok
októberi statisztika készítése
intézményvezető
csoport összevonás indoka/rendje,
intézményvezető
egyenlő terhelés elve,
mini,- maximális csoport létszám,
óvodai ellátást igénybevevők nyilatkozata,

Határidő
2021.09.30
folyamatos
2021.10.15
2022.02.

2021.09.30
5

Személyi feltételek
Óvodapedagógusok
Név
Csővári Zsanett
Erős Rebeka
Jenei Lászlóné
Beszedics-Reményi Flóra
Kovácsné Szalkai Anita
Madácsiné Végh Edit
Túrú Laura
Turúné Gubán Éva
Markó-Gubinyi Tímea
Összesen

2020/12 (VIII.31) EMMI 12.§.
szakképzettség
óvodapedagógus /tanító
óvodapedagógus
óvodapedagógus
óvodapedagógus
óvodapedagógus hallgató /pedagógiai asszisztens
óvodapedagógus
óvodapedagógus
óvodapedagógus
óvodapedagógus
9 fő

megbízás/kinevezés

intézményvezető helyettes
közalkalmazotti tanács e.
intézményvezető
adatvédelmi tisztviselő
szakmai munközösségvezető

Cél: óvodapedagógusok által végzett színvonalas pedagógiai nevelő –oktató munka végzés.
Feladat: megtartó intézmény, biztonságos feladatellátás. A neveléshez szükséges, a teljes óvodai életet magában
foglaló tevékenységek keretében a pedagógiai programban meghatározott tev.formák tartalmi elemeit kizárólag
óvodapedagógus közvetítheti
Óraadók
Felelős
Eszenyiné Suba Ildikó
Hertlné Simon Rózsa
Szabóné Tóth Magdolna

2011.CXC. NKtv 4§. 21. pont
Szakképzettség
Konduktor
Gyógypedagógus
Logopédia/ Fejlesztő

Határidő: szerződésben meghatározott
pedagógi
Pedagógiai munkát közvetlenül segítők
Név

Ellátandó feladat
SNI fejl.szakértői vél. alapján
SNI/BTMN fejl.szakértői vél.
SNI/BTMN
fejl.szakértői vél.
alapján

heti óra
5
14
14

alapján

2011.CXC. NKtv. 2.sz melléklet

szakképesítés

Feladat

Feketéné Szabó Gabriella

pedagógiai asszisztens

telephely maci csoport – óvodapedagógus közvetlen segítője

Fuchs Attiláné

óvodatitkár

intézményvezető közvetlen munkatársa

Kis Hajnalka

dajka

pedagógiai munkát közvetlenül segítő alkalmazottak segítségével

Kovácsné Takács Andrea

dajka

színvonalas pedagógiai munka megvalósításának segítése

Martinkovicsné Kovács Renáta

dajka

Teknyős Józsefné

dajka

Földi Ferencné

dajka-takarító

Összesen

7 fő

lehetőleg munkakörnek megfelelő feladatvégzés

Konyhai dolgozók
Név

HACCP oktatás

Bacskainé Vincze Anikó

Konyhai dolgozó

Madácsi Ferencné

Konyhai dolgozó

Régi Zoltánné

Konyhai dolgozó

Juhász Margit

Konyhai dolgozó

Összesen

4 fő

Feladat:”csábító” tízórai. uzsonna összeállítás. takarítónő- karbantartó/ kertész. Személyi feltételek
biztosításáért felelős: intézményvezető. Határidő: 2022.08.31.
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A 2021/2022 NEVELÉSI ÉV HELYI RENDJE
Nyitvatartási idő
Intézményünk napi nyitvatartási ideje
Érkezés
Délidőben távozás
Távozás

2011. CXC NKTv.8§ (6)
10 óra
7.00 - 8.30-ig
12.00- 12.45
15.15 -17.00-ig

A nevelési év kezdete
2021. szeptember 1.
Vége
A szorgalmi időszak kezdete 2021. szeptember 1.
Vége
Év első félév
2022. január 21.
Feladat: pedagógiai munka elemzése, értékelése, hatékonyságának vizsgálata.
Határidő: 2022.január 31.
Felelős: nevelőtestület
Nyári élet kezdete
2022. június.1.
Nyári élet (igény nyilatkozat) 2022.07.01
Vége
Nyári zárva tartás kezdete
2022. augusztus 18.
Vége

2022. augusztus 31.
2022. május 31.

2022. augusztus 17.
2022. augusztus. 31.

A nevelés nélküli munkanapok időpontja, felhasználása

20/2012.(VIII.31) EMMI 3.§.(5)
14/2020 (V.13) és 23/2021. (VI. 1.) ITM rendelet
Nap/ db
Határidő
Feladat terv
1.
2021.12.11 (szombat)
advent készülődés
2.
2022.03.26 (szombat)
szakmai munkaközösség/ nagy
fertőtlenítés
3.
visszaköltözés?
4.
2022.06.07
értekezlet
5.
csapatépítőtréning
Feladat: szülő, fenntartó tájékoztatása, Felelős: intézményvezető, Határidő: 7 nappal a n.n.m. előtt.
A szünetek időtartama
Őszi szünet:
2021. október 23. - 2021. november. 1.
Téli szünet:

2021. december 22. - 2022. január 2.

Tavaszi szünet:

2022. április 14. - 2022. április 19.

Feladat
Felelős
óvodai ellátás biztosítása (őszi, tavaszi) intézményvezető
igény alapján, minimális /maximális
gyermeklétszám figyelembe vételével
Tájékoztatási kötelezettség
Fenntartó/ szülők
igénylőlapok kiadása
óvodatitkár
szülői igényfelmérés

óvodapedagógusok

szabadság kiadás

intézményvezető

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. §

Határidő
2021.I félév
2022. II félév

2021.10.01
2022.03.15
2021.10.15
2022.03. 20
2021.12.31
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Programjaink / Hagyományaink
Program
“Nyitva van az aranykapu”

Feladat
Ugráló vár

20 /2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. § (2) d)
Felelős
óvodapedagógusok

Határidő
09.21

Program részvétel
Intézmény szint

óvodapedagógusok

09. 30

csoport szint/int.

mozgásos játékok
Magyar Népmese napja

báb,- dramatizálás

pedagógiai asszisztens

KIEMELT PROGRAM
Egészség –hét

Egészségfejlesztés

óvodapedagógusok

10.30

csoport szint

Márton-nap

népszokás, néphagyomány
felelevenítése
Mikulás váró versek, dalok

óvodapedagógusok

11.13

csoportszint

óvodapedagógus

12.06

székhely/ telephely

Ünnepeljünk közösen
Maci csoport
kézműveskedés

Maci - óvodapedagógusok

12.19

Faluház

óvodapedagógusok

12.14-18

népszokások felelevenítése

óvodapedagógusok

02.16

1. pedagógiai célú
nyílt nap
csoportszint

ünnepkör / népszokás
felelevenítése
közösségalkotó/ismeretszerző

óvodapedagógus

04.01

csoportszint

Bóbita/Maci óvodapedagógus

március

nagycsoport

gyermekek felkészítése
versmondó délután szervezés
kapcsolat
felvétel
Kunsz
József Ált. iskolával

szakmai munkaközösség
vezető
szakmai
munkaközösség
vezető

04.11

2. ped.cél.nyílt

04.30.

csoport szint

sport/mozgásos játékok
Májusfa állítás
Vidámpark
búcsúzó
gyermekek

Óvodapedagógusok

05.31

3.
ped.cél.nyílt.Nyílt
nap
Faluház/óvoda

Mikulás
Falukarácsony
Advent – karácsonyra
hangolódás
Farsang
Húsvét
Kirándulás
Csicsergő – versmondó
Gergelyjárás
Család - Gyermek hét

Búcsúzunk – Évzáró

intézményvezető
Maci /Süni

9.00

06.04

bemutatkozó nyílt nap
(fa/ örökzöld ültetés

Megemlékezünk
Állatok világnapja
Víz világnapja
Föld világnapja
Madarak és fák napja
Kapcsolattartó ünnepek
Faluház
Idősek Napközi Otthona

PP
október 4.
március 22.
április 22.
május 10.

Falukarácsony
Idősek Napja
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Értekezletek tervezett időpontjai
Tervezett értekezlet
Évnyitó - 1
Nevelőtestületi - 2
Szakalkalmazotti - 2
Szakmai munkaközösségi

Cél:

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. § (2) e)

Felelős
Intézményvezető
Intézményvezető
Intézményvezető
Szakmai munkaközösség vezető

Határidő
2021.08.30
I./II félév
I./II.félév (06.07)
munkaterv alapján

Forma
személyes
video/konferencia
beszélgetés

közösségépítés, tudásmegosztás, kommunikáció fejlesztés (támogató, segítő) tolerancia, On-line

értekezlet, konferencia beszélgetés napi/ heti szintű a járványügyi készenlét/ különleges jogrend időszaka alatt.

Szülői értekezletek

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. § (2) e)

Tervezett értekezlet
Évnyitó szülői értekezlet

Felelős
Határidő
óvodapedagógus/dajka 2021.08.25

Forma
személyes

I.félév szülői értekezlet
II.félév

Óvodapedagógusok

személyes

2022.01.30
2022.05.31

SZMK szülői

intézményvezető

Fogadóóra
Feladat
tájékoztatás a
gyermek egyéni
fejlődéséről
előjegyzés
fejl.napló aláírás

személyes

2021.09.06

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. § (2) e)

Felelős
óvodapedagógusok

Határidő I.félév
November
kiemelt a tankötelezett
gyermek

Határidő II.félév
április

Pedagógiai célú nyílt nap
Feladat
a csoport szokásszabály szerinti
ütemezése
a nyílt nap feltétele,
rendje, módja

Felelős
óvodapedagógusok

Forma
személyes
videókonferencia

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. § (2) f)

Határidő
I.
II.
III.
IV.

Forma
11.11
2021.12.13-18
2022.06.04
2022.08.31

személyes
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PEDAGÓGIAI – SZAKMAI MUNKA KIEMELT FELADATAI
PEDAGÓGIAI FOLYAMATOK

2011.évi.CXC.NKTv. 26. § (1)/ 20/2012. (VIII. 31.) EMMI r. 6. §

☼ többcélú óvoda- bölcsőde szabályzatainak módosítása
☼ EKOP – erősség központú oktatási program
☼ biztonságos óvoda program
☼ környezetvédelem,
☼ egészségfejlesztés, egészségfejlesztési tartalmak közvetítése (honlap) - szűrés
SZEMÉLYISÉG, - ÉS KÖZÖSSÉG FEJLESZTÉS
☼ Mária –napi Búcsú néptánc, népdal koreográfia előadás (alkalmazotti közösség 2021.09. 11 (AÖK)
☼ gyermekfejlődését nyomomkövető dokumentáció és a mérés módszere koherens (OVPED)
Gyermekfejlődését nyomonkövető mérések

20/2012. (VIII. 31.) EMMI r. 63. §

Delacato

1. 2021.09.30

2. 2022.03.31

Megfigyelések

1. 2021.10.31

2. 2022. 04.30

tanköteles kor

EREDMÉNYEK
☼ mérés eredményeinek elemzése, az értékelés eredményének visszacsatolása
BELSŐ KAPCSOLATOK, EGYÜTTMŰKÖDÉS, KOMMUNIKÁCIÓ
☼ rendszeres, szervezett és hatékony az információáramlás és a kommunikáció
☼ információátadás szóbeli, digitális és papíralapú eszközei (OVPED)
INTÉZMÉNY KÜLSŐ KAPCSOLATAI
☼ a kialakított kapcsolatrendszeren keresztül a partnerek igényeinek, elégedettségének felmérése (téma:
családlátogatás)
☼ új óvoda megnyitó - lehetőség ahol a környezet számára bemutathatjuk eredményeinket
PEDAGÓGIAI MUNKA FELTÉTELEI
☼ tanulásszervezési és pedagógiai gyakorlatok MEGOSZTÁSA-TUDÁSMEGOSZTÁS
Tárgyi feltételek
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 2. sz. melléklete161 §/
11. melléklet 15/1998. (IV. 30.) NM.
☼ biztonságos óvoda udvar kialakítás
☼ minitanösvény kert, zöld óvoda megalapozó tematika/eszköz
☼ nevelőmunka jogszabályban előírt fejlesztő játékok optimalizálása, jól átgondolt eszköz beszerzés.
☼ A XXI. sz elvárásoknak megfelelő nevelő-oktató környezetben történjék az intézményi nevelés, dolgozók
esélyegyenlősége, nők helyzetének javítása.
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SZEMÉLYI SZAKMAI - MUNKAÜGYEK
Megbízások
Cél: megbízásokból eredő kötelezettségek teljesítése, jogszabály ismerete, adott óraszámban feladat ellátás




Megbízás

Felelős

Közösségi szolgálat

Erős Rebeka

munkaterv

2021.10.30

Belső ellenőrzés

Jenei Lászlóné

belső ellenőrzési terv

2021.10.30

Szakmai munkaközösség vezető

Markó – Gubinyi Tímea

munkaterv

2021.10.30

Közalkalmazotti Tanács v./ honlap

Kovácsné Szalkai Anita

szabályzat aktualizál

2021.10.30

Munkavédelmi képviselő

szakértő

szabályzat aktualizál

2021.10.30

Adatvédelmi felelős

Turú Laura

szabályzat aktualizál

Feladat

326/2013.

Mentor

Határidő

2019.09.30
2021.10.30.
2019.09.30
(VIII.
31.) Korm.

r. 15.§ /A

 Cél: gyakornok felkészítése a pedagógus életpálya feladataira
Felelős mentor
Jenei Lászlóné
Markó – Gubinyi Tímea

Feladat
látogatás

Határidő

Határidő

Határidő

11.30

02.29

05.31

óramegbeszélés

1x

1x

1x

konzultáció

igény szerint

igény szerint

igény szerint

írásbeli értékelés

01.31

-

05.31

Összefoglaló
ért.minősítő előtt

10
1x

Hospitálás

326/2013 (VIII.31) EMMI. 5. sz m.

 Cél: módszertani ismeretek bővítése
Felelős

Feladat

Csoport

Fejlesztő fogl.

Határidő

Tirú Laura

5 tev. ter.látogatás

4

3

2022. 05.31

Turúné Gubán Éva

L átogatási terv készítés

2021.09.30

látogatás tapasztalatait, módszereket, eljárások beépítése saját pedagógiai

2022.05.31

gyakorlatba Hospitnapló vezetés

Munkaidő

326/2013. (VIII. 31.) Korm. r. 17. § (5) / 2011. évi CXC. NKtv 62. § ( 8),

Munkakör
Intézményvezető
Óvodapedagógus
Pedagógiai munkát segítő
Konyhai dolgozó
Konyhai dolgozó

Teljes/rész munkaidő
40
40
40
40
32

Minősítésre jelenkezett pedagógusok

Kötött munkaidő
10
32
40
40
32

326/2013. (VIII. 31.) Korm. r. 10/A.§(1) - 11/A. § (1)

Felelős

E-portfólió feltöltés határidő

Cél

Túrú Laura

nov.25

P.I

Turúné Gubán Éva

nov.25

P.I

11

A minősítés, portfolio értékeklésben közreműködő pedagógusok

326/2013. (VIII. 31.) Korm. r. 10/D. §(3)b,

Delegált

Feladat

Határidő

Jenei Lászlóné

objektív értékelés

OH jelöli

Madácsiné Végh Edit

objektív értékelés

OH jelöli

Továbbképzés

2011. évi CXC. Nk tv.62. § (2)

277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 1. § (2)

Terv

Feladat

Felelős

tanulásban akadályozott mozgásfejlődés terápia,
egészségfejlesztés, elsősegély
EKOP

magasan képzett testület
pedagógusok kötelező
program
megvalósítás/
továbbképzésének
biztosítása
reflexió

intézményvezető
Markó-Gubinyi Tímea
Turúné Gubán Éva

TANÜGYIGAZGATÁS
Gyermekek óvodába eltöltendő óraszáma
2011.CXC Nk tv. 8.§ (2)
 Cél: az augusztus 31-ig 3 évet betöltött gyermekek napi 4 órán túl óvodai foglalkozáson vegyenek részt
 Feladat: délutáni tevékenység (5-30 perc), a gyermek szocializációjának, képességének fejlesztése
 Felelős: óvodapedagógusok
Gyermekétkeztetés
2011.CXC. NKtv 7.§ (2) /Alapító okirat
 Cél: a gyermekek étkeztetésének biztosítása
 Feladat: nyilatkozatok, igénylőlapok kiadása/bevétele. Információáramlás segítése, tájékoztatók
kiadása. Igénylés/lemondás rendje. Havonta étkezési igény és összesített étkezők száma, egyeztetés.
 Határidő: folyamatos
 Felelős: intézményvezető/ óvodatitkár
Benntartózkodás rendje

SZMSz

 Cél: biztonságos, nyugodt légkör kialakítása
 Feladat: kulcskezelés rendje, SZMSZ, HR felülvizsgálata, benntartózkodás rendje az egyes rendezvények
alatt/ felelősök a rend megtartásáért.
Vezetők benntartózkodás rendje
326/2013. (VIII. 31.) Korm. 26. § (1) a, -(2)/ SZMSZ 83/2015(X.28) AÖK hat.
 Cél: nyitva tartási idő alatt elérhető a vezető székhely/telephely a vezetőhelyettes telephelyen
 Feladat: tájékozatatás a benntartózkodás rendjéről
 Felelős: intézményvezető
Beiratkozás
20/2012. (VIII.31) EMMI 20.§ (1)
 Feladat: szülői értekezlet alkalmával okmányok bemutatása, adatkezelési tájékoztató!
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Intézmény kapcsolat rendszere

2011. évi CXC. NK tv. 25. § (1)

Család-Óvoda
Feladat
családlátogatás igény felmérés
a gyermek szociokulturális
környezetének megismerése
anamnézis felvétel
eszközjegyzék, tájékoztatók

Óvoda-Iskola átmenet
Intézmény
Iskola
Óvoda
Óvoda

Felelős
óvodapedagógusok

Feladat
szakmai megbeszélés
tanítónő látogatása
évzáró/foglalkozás
meghívó
elsősök látogatása

Óvoda - Fenntartó
Kapcsolat módja
Személyes
E-mail
Telefon
látogatás óvodai csoporttal

Határidő
2022.július.31

Tervezett időpont
2021.08.31
április
II. félév

Felelős
nagycsoport
óvodapedagógusai

november

Felelős
Intézményvezető
Óvodatitkár
Intézményvezető helyettes

Feladat
gazdálkodás – költségvetés
ASP, adatszolgáltatás
rendezvény

Óvodapedagógusok

Látogatás évi 1 alkalom
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 4. § (1) i)

Szakmai kapcsolatok
Partnereink

Kapcsolat tartalma

datum/ alkalmak

Faluház

Falukarácsony/program helyszín

program alapján

Idősek Napközi Otthona

Idősek Napja

10. hó

Gyermekjóléti/Családsegítő

Esetkonferencia/Jelző

meghívó/esetmegbeszélés

Óvodai Szociális Segítő

Szociális szolgáltatás

heti

OVPED

adminisztráció

folyamatos

Védőnő/ Házorvos/Fogorvos

Szűrővizsgálatok

2022.08.31

BKM Pedagógiai Szakszolgálat

Szakvélemény/fejlesztő

folyamatos

BKM Szakértői Bizottság

Szakvélemény/fejlesztő

folyamatos

Pedagógiai Szakmai Szolgálat

Szaktanácsadás

igény szerint

Könyvtár

látogatás adott témában

folyamatos/ nagycsoport
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A NEVELŐTESTÜLET ÁLTAL FONTOSNAK ÍTÉLT EGYÉB TERÜLETEK FELADATAI
Önértékelés 2021/ 2022. év
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 146. §
 tanfelügyeleti ellenőrzés esetén önértékelés indítás, BECS tagok kijelölése, Felelős: intézményvezető
Pedagógus teljesítmény értékelése
 Akasztó Napközi Otthonos Óvoda kompetencia- és teljesítményalapú értékelési rendszerének on-line
felületen történő kidolgozása
 Felelős: intézményvezető/helyettes
Panaszkezelés
 konfliktus kezelés hatékonyságának növelése
 panaszkezelés szabályainak ismerete
 Pedagógus etika / Etikai kódex
Óvoda bál

2021.10.30

 adomány gyűjtő tevékenység
Eszközigény a csoportok szakmai munkájához.
 Cél: a foglalkozás/tevékenység színvonalának emelése
 Feladat: a vásárolt eszközök alapos átgondolása
 Felelős: óvodapedagógus
 határidő: tárgy hó 20.
Támogatási igény
 Cél: új óvoda tárgyi feltételének bővítése
 Feladat: 2022. év támogatási igény benyújtása Service Kft
Rendezvényszervezés
 Cél: színvonalas új”óvoda megnyitó
 Feladat: ötletbörze
 Felelős: intézményvezető
Fotó
 október 13-14
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JOGSZABÁLYOK
Az stratégiai dokumentumaink az oktatáspolitikai céllal összhangban készültek, és az operatív dokumentum
tervezésének alapja. A dokumentumok a hatályos jogszabályok figyelembevételével aktualizálódtak.
1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
2. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
3. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
4. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
5. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
6. A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 31.) Korm. rendelet
7. A nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Nkt. Vhr.)
8. A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: R.)
9. A Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók
iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet
10. A tanév rendje –Magyar Közlöny
11. 2021.évi munkaszüneti napok körüli munkarendről
12. 2022. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről
13. Oktatási Hivatal: - Önértékelési kézikönyv óvodák számára,- Országos tanfelügyelet. Kézikönyv óvodák
számára - Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez.
14. Pedagógiai program
15. Szervezeti és működési szabályzat
16. Házirend
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Legitimációs záradék

OM: 027 663
Akasztó Napközi Otthonos Óvoda, 6221 Akasztó Szent István utca 67. szakalkalmazotti köre át nem ruházható
jogkörében, a nevelési-oktatási intézmény munkáját meghatározó 2021/2022 nevelési év munkatervét
megtárgyalta. A nevelőtestület döntött a nevelési-oktatási intézmény éves munkatervének elfogadásáról.
2011. évi CXC. tv. 70.§ (2) c, pont

A nevelőtestület ……….. szavazattal elfogadta, a 2021/2022 nevelési év munkatervét.
Döntés dátuma: 2021. ……………….
Intézményvezető jóváhagyta. Határozat szám: ………………….
A hiteles legitimációs záradékot a nevelési értekezlet jegyzőkönyve tartalmazza. Az elfogadás tényét a
nevelőtestület tagjai a jegyzőkönyv mellé csatolt jelenléti íven hitelesítő aláírásukkal igazolják.
Elfogadta………………………………………………………………………………………..………
Szakmai Munkaközösségi Vezető
(nevelőtestület nevében)
Akasztó, 2021…………………………..
Jóváhagyta……………………………………………………………………………………………..
Intézményvezető
Akasztó, 2021…………………………….
Véleményezte………………………………………………………………………………………….
Akasztó Község Önkormányzatánka Képviselőtestülete nevében Polgármester
……………../2021.(IX……….….) határozat

Szülői Munkaközösség tájékozatása 2021. …………………….hó………nap
…………………………………….
Szülői Munkaközösség nevében
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Melléklet
EMBERI ERŐFORRÁSOKMINISZTÉRIUMA INTÉZKEDÉSI TERV alapján Akasztób napközi aotthonos

Óvodában JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉNALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSRENDRŐL
4.verzió (változásokkal egységes szerkezetben)2021. május 24.
Jelen intézkedési terv újabb módosításig vagy visszavonásig marad érvényben, a módosítására a járványügyi
helyzet alakulásától függően, a tapasztalatok figyelembevételével kerül sor. A módosításról az intézmények
tájékoztatást kapnak.A protokoll bevezetéséről és alkalmazásáról az intézményvezető köteles gondoskodni, a
fenntartó feladata amegvalósítást ellenőrizni.
TAKARÍTÁS, FERTŐTLENÍTÉS

Időszakonként alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítástkell elvégezni. Az intézmények vezetői
ellenőrizzék a takarítások végrehajtását.
A fertőtlenítő nagytakarítás elvégzése során figyelembe kell venni a Nemzeti Népegészségügyi Központ (a
továbbiakban: NNK) ajánlását, melyet az 1. számú melléklet tartalmaz.
A fertőtlenítő nagytakarítás és a rendszeres fertőtlenítő takarítás elvégzéséhez szükséges tisztító- ésfertőtlenítő
szerek biztosítása a fenntartó feladata. Az Operatív Törzs a szükséges mennyiséget rendelkezésre bocsátja.
AZ INTÉZMÉNYEK LÁTOGATÁSA, RENDEZVÉNYEK, KIRÁNDULÁSOK
Intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, látogathatja. Az oktatásban és nevelésben, illetve az
intézmények működtetésében csak egészséges és tünetmentes dolgozó vegyen részt. Kérjük, az intézmények
tájékoztassák a szülőket arról, hogy amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, a NNK aktuális eljárásrendje
alapjáoskodjanak orvosi vizsgálatról. A szülő köteles értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés
van. Az a gyermek, vagy pedagógus, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a háziorvos, a kezelőorvos igazolásával
vagy kórházi zárójelentéssel mehet újra az intézménybe. Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott,
a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni.
Az termekben lehetőség szerint gondoskodni kell a gyermekek lazább elhelyezéséről, adott esetben nagyobb termek vagy
egyéb rendelkezésre álló helyiségek bevonásával. A foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező. A
szellősebb elhelyezése céljából, amennyiben lehetséges, az oktatáshoz-neveléshez nem szükséges tárgyakat, bútorokat
javasolt a tantermen kívül elhelyezni.
Minden köznevelési intézménynek azt javasoljuk, hogy a nagy létszámú gyermek vagy pedagógus egyidejű jelenlétével
járó (pl.: értekezlet, ünnepség, bál, kulturális program) esemény megszervezése során legyenek tekintettel az alábbiakra:
Az Operatív Törzs által meghatározott létszámkorlát szigorú betartása, az
alapvető
egészségvédelmi
intézkedések, szabályok
betartása
(távolságtartás, maszkviselés, kézfertőtlenítés, szellőztetés),
zárttéri helyett szabadtéri program szervezése. korlátozása.
Kérjük, a szülői értekezleteket online formában tartsák meg. A szükséges információk e-mailben, a Köznevelési
A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm.
rendelet módosításáról szóló 252/2021. (V. 17.) Korm. rendelet értelmében a köznevelés intézmény területére az ott
foglalkoztatott személyen, az ott szükséges karbantartási, illetve javítási munkát végző személyen, a jogszabályon
alapuló kötelezettség teljesítése céljából érkezőn, a gyermeken vagy tanulón, valamint a gyermeket vagy tanulót kísérő
nagykorú személyen kívül a nevelési, oktatási intézmény belső szabályzata szerint belépésre jogosult, koronavírus ellen
védett személy léphet be. A gyermeket vagy tanulót kísérő egy fő nagykorú személy csak maszkban léphet be az
intézménybe, a testhőmérséklet-mérési pontig.
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EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA

Az intézmények bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt kell biztosítani, annak használatára fel kell hívni a
figyelmet. Az intézménybe érkezéskor, étkezések előtt és után minden belépő alaposan mosson kezet vagy fertőtlenítse
a kezét (a gyerekek, tanulók esetében inkább javasolt a szappanos kézmosás).
A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm.
rendelet értelmében a köznevelési intézményekben kötelező a foglalkoztatottak és a gyermekek, tanulók
testhőmérsékletének mérése érkezéskor. A döntés értelmében foglalkoztatott, illetve nagykorú tanuló csak akkor mehet
az intézménybe, ha az érkezéskor mért testhőmérséklete nem haladja meg az országos tisztifőorvos által meghatározott
mértéket (37,8 °C). Kiskorú tanuló, illetve gyermek esetén, ha testhőmérséklete az ismételt mérés alapján is eléri vagy
meghaladja ezt a mértéket, a többi gyermektől, illetve tanulótól el kell különíteni és erről a szülőt vagy a törvényes
képviselőt haladéktalanul tájékoztatni kell.
A szociális helyiségekben biztosítani kell a szappanos kézmosási lehetőséget, melyet lehetőség szerint vírusölő hatású
kézfertőtlenítési lehetőséggel kell kiegészíteni.
Kéztörlésre papírtörlők biztosítása szükséges, textiltörölköző használata kifejezetten kerülendő.
Kiemelt figyelmet kell fordítani az alapvető higiénés szabályok betartása. Az egyes tevékenységeket megelőzően és
azokat követően szappanos kézmosással vagy alkoholos kézfertőtlenítéssel kell biztosítani a személyes tisztaságot.
A személyi higiéné alapvető szabályairól a gyermekek, tanulók kapjanak részletes, az adott korosztálynak megfelelő
szintű tájékoztatást. A gyermekeknek tanítsák meg az úgynevezett köhögési etikettet: papír zsebkendő használata
köhögéskor, tüsszentéskor, majd a használt zsebkendő szemetes kukába dobása és alapos kézmosás, esetleg
kézfertőtlenítés.
A köhögéssel, tüsszentéssel a különböző felületekre került vírus inaktiválása érdekében fokozottan ügyelni kell az
intézmény tisztaságára, a napi többszöri fertőtlenítő takarítás (termekben, a folyosókon és a szociális helyiségekben)
elvégzésére. A fertőtlenítő takarítás során kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a kézzel gyakran érintett felületek
(ilyenek a padok, asztalok, székek, az ajtó-, ablakkilincsek, korlátok, villany- és egyéb kapcsolók, informatikai
eszközök (billentyűzet, monitor, egér, egérpad, stb.), mosdók csaptelepei, WC lehúzók, stb.) valamint a padló és a
mosható falfelületek vírusölő hatású szerrel fertőtlenítésére kerüljenek.
A takarítást, fertőtlenítést úgy kell megszervezni, hogy az a gyermekek, tanulók egészségét ne veszélyeztesse. A
takarítást végző dolgozók részére a felhasznált szernek megfelelő védőeszköz biztosítása és azok viselése szükséges.
Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani a folyamatos vagy
rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre, mely vonatkozik minden zárt térre, így a folyosókra,
valamint a szociális helyiségekre is. A helyiségek ablakát időjárás és környező forgalom függvényében lehetőség szerint
nyitva kell tartani.
Mesterséges szellőztetés esetén amennyiben nyithatóak az ablakok, javasolt a minél gyakoribb, nyitott ablakokon
keresztüli természetes szellőztetés egyidejű alkalmazása. Amennyiben az ablakok nem nyithatóak, úgy egyéb úton kell
biztosítani a folyamatos friss levegőellátást, és kerülni kell a használt levegő visszakeverését a rendszerbe. A
légtechnikai eszközök használatával kapcsolatos NNK ajánlást a 2. számú melléklet tartalmazza.
Az óvodában használt játékok, sporteszközök, játszótéri eszközök felületét rendszeresen fertőtleníteni kell.
ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK
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Fokozottan kell ügyelni az étkezés helyszínének tisztaságára, a rendszeres fertőtlenítésére. A felületek tisztításakor
ügyelni kell a környezet vírusmentességének a megőrzésére, a munkafolyamatok megfelelő szétválasztásával, valamint
gyakoribb fertőtlenítéssel.
Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermekek alapos szappanos kézmosására vagy
kézfertőtlenítésére.
Az étkezéseket úgy kell megszervezni, hogy az osztályok, óvodai csoportok keveredése elkerülhető legyen, sorban állás
esetén a védőtávolság betartható legyen.
Az étteremben az asztalokon elhelyezett, közös használatú eszközök tisztántartására, fertőtlenítésére fokozottan kell
figyelni, átmenetileg célszerűbb kis, egyéni igények biztosításával kiváltani használatukat. Ha ez nem megoldható, az
eszközöket megfelelő számban kell kihelyezni, azok más asztalhoz átadásának elkerülése érdekében.
Ajánlott a biztonságos hőkezeléssel (legalább 2 percen át tartó 72°C-os maghőmérsékletet, vagy az étel minden pontján
legalább 75°C-ot biztosít) készíthető ételek étlapon tartása. Kiemelten fontos a zöldségek, gyümölcsök alapos
folyóvizes lemosása. A nyers, kellően nem tisztítható alapanyagot tartalmazó ételek feltálalása kerülendő.
Rendkívül fontos a gyermekek által használt edények, evőeszközök, poharak, tálcák megfelelő hatásfokú fertőtlenítő
mosogatása, a tiszta evőeszközök, poharak, tányérok, tálcák cseppfertőzéstől védett tárolása, önkiszolgáló rendszerben
történő tálalásnál az evőeszközök, tányérok, poharak gyermekek általi tapogatásának elkerülése, pl.: evőeszközök
szalvéták egyéni csomagolásával. A kenyérkosarak tisztítása, a bennük elhelyezett kendők cseréje minden használatot
követően indokolt. A textíliák gépi úton történő fertőtlenítő mosása ajánlott.
Az étkeztetést végző személyzet számára vírusölő hatású, alkoholos kézfertőtlenítő szert kell biztosítani, és annak
rendszeres használatára fokozott hangsúlyt kell fektetni. Az étterem üzemeltetőjének felelőssége, hogy a dolgozók
egészségi állapotát fokozottan monitorozza és betegség gyanúja esetén intézkedjen.
Az éttermi étkeztetés során igyekezzenek megszervezni a szakaszos, időben elkülönített, osztályonkénti ebédeltetést,
vagy a lehetőség szerinti térbeni elkülönítést, melynek során az osztályok egymástól való elkülönítésére helyezzék a
hangsúlyt (például osztályoknak kijelölt területek biztosításával). Amennyiben az adott intézményben a helyi adottságok
miatt nem lehet biztosítani az éttermi étkeztetés során az osztályok elkülönítését, az érintett osztályok számára
engedélyezhető az étkezés a saját osztályteremben. Amennyiben ez az intézkedés bevezetésre kerül, az adott tantermek
takarítására, fertőtlenítésére az étkezés(eke)t követően is fokozott figyelmet kell fordítani.
HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE
Annak a gyermeknek a hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége
(például szív-érrendszeri megbetegedések, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, májés vesebetegségek) vagy például immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja,
továbbá annak a tanulónak az iskolai hiányzását, akit a szülő a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet szerinti alapos okra hivatkozással
nem enged iskolába, igazolt hiányzásnak kell tekinteni. Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek, hatósági
karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára. A gyermek, távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a
nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.)
EMMI rendeletben foglaltak szerint érvényes, azok betartása szerint szükséges eljárni.
TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN
Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell
őt különíteni, egyúttal értesíteni kell az orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. Gyermek
esetén a szülő/gondviselő értesítéséről is gondoskodni kell, akinek a figyelmét fel kell hívni arra, hogy feltétlenül keressék
meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát. Azt követően az orvos utasításainak alapján járjanak el.
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A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező.
Amennyiben felmerül a COVID-19 fertőzés gyanúja, fontos, hogy megfelelő felkészültséggel rendelkező egészségügyi
dolgozó kerüljön értesítésre. A háziorvos, házi gyermekorvos, illetve a kezelőorvos jogosult a COVID-19 fertőzés
gyanújára vonatkozóan nyilatkozni. Amennyiben fennáll a gyanú, nekik kötelességük az NNK által kiadott aktuális
eljárásrendnek megfelelően ellátni a beteggel kapcsolatos teendőket.
A gyermek – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással térhet vissza, melyet az intézmények el
kell fogadnia, azt saját hatáskörben nem bírálhatja felül.
Amennyiben krónikus betegséggel élő gyermek az új koronavírus okozta járványügyi helyzet miatt speciális eljárást,
védelmet igényel, erről a kezelőorvosnak kell döntenie, mely alapján a szükséges intézkedéseket meg kell tenni.
INTÉZKEDÉSEK FERTŐZÉSSEL ÉRINTETT INTÉZMÉNYEK ESETÉBEN
Annak érdekében, hogy szükség esetén minden iskola felkészült legyen a tantermen kívüli, digitális munkarendre való
áttérésre, a nevelőtestületnek ki kell dolgoznia a saját protokollját és bevezetésére fel kell készülnie. Ehhez kövessék az
intézmények az Oktatási Hivatal honlapján közzétételre kerülő módszertani ajánlást.
A járványügyi intézkedések meghatározása (beleértve a karantén elrendelését, feloldását stb.) a területi népegészségügyi
hatóság, míg a tanügyi intézkedésekre (így a rendkívüli szünet vagy a tantermen kívüli, digitális munkarend elrendelésére
vagy visszavonására) vonatkozó javaslat felterjesztése az Emberi Erőforrások Minisztériuma feladata. Amennyiben egy
köznevelési intézményben COVID-19 fertőzés ténye igazolódik, arról a területi népegészségügyi hatóságot, azaz a
Megyei/Fővárosi Kormányhivatal népegészségügyi feladatkörben eljáró járási/kerületi hivatalát, valamint tankerületi
intézmény esetén a tankerületet, minden egyéb köznevelési intézmény esetén a vedekezesakoznevelesben@emmi.gov.hu
címen az Emberi Erőforrások Minisztériumát haladéktalanul tájékoztatni kell.

Az NNK - a területi népegészségügyi hatóság, azaz a Megyei/Fővárosi Kormányhivatal népegészségügyi feladatkörben
eljáró járási/kerületi hivatala által elvégzett járványügyi vizsgálat és kontaktkutatás eredménye alapján – az azonnali
intézkedésekről az EMMI Köznevelésért Felelős Államtitkárságát tájékoztatja azon köznevelési intézmények, illetve
feladatellátási helyek alapadatai megadásával együtt, amelyekről bebizonyosodik, hogy az intézménnyel jogviszonyban
álló tanuló, pedagógus vagy egyéb személy tesztje koronavírus-pozitív.
A közneveléssel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 417/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet 26.§
értelmében a koronavírus-világjárvány által okozott fertőzés vagy fertőzött személyek megjelenése a nevelési-oktatási
intézményben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 30. § (5) bekezdése szerinti megyére, fővárosra
kiterjedő veszélyhelyzetnek minősül. Ennek megfelelően koronavírus érintettség esetén az adott intézményben vagy
település intézményeiben csak az Oktatási Hivatal rendelhet el rendkívüli szünetet.
Az adatok alapján az EMMI és az NNK közösen megvizsgálja, hogy szükséges-e elrendelni az intézményben más
munkarendet. Az intézményben vagy azon belül meghatározott osztályokban a tantermen kívüli, digitális munkarend
határozott időre történő bevezetéséről az Operatív Törzs dönt. Az intézmény haladéktalanul tájékoztatást kap a döntésről.
Az átállást okozó állapot megszűnése után az intézmény jelzést kap arra, hogy térjen vissza a normál munkarend szerinti
oktatás folytatására. A további népegészségügyi döntéseket az NNK és az érintett szervezetek hozzák meg és hajtják
végre.
A gyermekfelügyelet során a gyermekétkeztetési feladat ellátójának változatlanul biztosítania kell a gyermekétkeztetést.
KOMMUNIKÁCIÓ
Nyomatékosan kérjük az intézményeket, hogy hiteles forrásokból tájékozódjanak, és ennek fontosságára hívják fel az
iskola közösségéhez tartozók figyelmét. Az oktatással kapcsolatos híreket a www.kormany.hu és a www.oktatas.hu
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felületein kell követni. Az intézmények kérdéseinek megválaszolására tematikus e-mail-címet hoztunk létre
(vedekezesakoznevelesben@emmi.gov.hu), amelyen a kérdéseket és bejelentéseket a köznevelési szakterület munkatársai
válaszolják meg. Az új koronavírus vonatkozásában a rendeletben előírtak teljesítéséhez az NNK által kiadott és honlapján
közzétett tájékoztatók nyújtanak segítséget.
A takarítással kapcsolatos feladatok
Az alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítás során a padló és felülettisztításon túl a nagytakarítás lehetőség
szerint terjedjen ki az alábbiakra: felesleges, használaton kívüli tárgyak összegyűjtése, elszállítása;
ajtók, faburkolatok, lambériák, szekrények, székek, padok, asztalok, egyéb bútorok vegyszeres tisztítására;
padló és játszószőnyegek, egyéb textília tisztítására;
játékok, sporteszközök tisztítására;
radiátorok, csövek lemosására;
ablakok, üvegfelületek tisztítására;
szemétgyűjtők tisztítására, fertőtlenítésére;
képek, tablók, világítótestek portalanítására;
pókhálók eltávolítására;
rovar- és rágcsálóirtásra;
csaptelepek óvatos, lehetőség szerint fröccsenésmentes megnyitása, kb. 10 perces folyatása azért, hogy a hosszú ideig
nem használt vízvezetékből a pangó víz kifolyjon.
A nagytakarítást követően annak intézményvezető általi visszaellenőrzése indokolt.
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