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1.Bevezetés 

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 

96. § (6) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatai ellátásáról évente átfogó értékelést készít, amelyet a képviselő-testület megtárgyal. 

Az értékelést meg kell küldeni a Jász - Nagykun – Szolnok Megyei Kormányhivatal Szociális 

és Gyámhivatalának. A szociális és gyámhivatal az értékelés kézhezvételétől számított 

harminc napon belül javaslattal élhet a helyi önkormányzat felé. A helyi önkormányzat hatvan 

napon belül érdemben megvizsgálja a gyámhivatal javaslatait és állásfoglalásról, 

intézkedésekről tájékoztatja. 

Az értékelés elkészítéséhez, annak megalapozásához, a szakterületet érintő fejlesztési irányok 

meghatározásához minden évben gyermekvédelmi tanácskozást szervezünk, valamennyi 

érintett szakember részvételével. 

A rendezvényre ebben az évben is meghívást kaptak a gyermekvédelmi feladatot ellátó 

intézmények, szervezetek: bölcsőde, óvoda, iskolák, gyermekjóléti szolgálat, házi 

gyermekorvosi szolgálat, védőnői szolgálat, gyámhatóság, rendőrség, megyei 

gyermekvédelmi koordinátor, a fiatalkorúak pártfogója, a település önkormányzati képviselői. 

A tanácskozás és az értékelés összeállításában felhasználtuk a 149/1997. (IX:10.) Korm. 

rendelet 10. számú melléklete szerinti szempontsort. 

 

 

2.Alattyáni Polgármesteri Hivatal: 

2.1.Település demográfiai mutatószámai: 

Alattyán lakossága 2020. január 1-i állapot szerint 2.023 fő volt, ebből a kiskorúak száma 459 

fő. 

 

Korcsoportos bontásban: 

0-3 éves: 98 fő 

3-6 éves  57 fő 

6-14 éves: 173 fő 

14-18 éves 131 fő 



2.2. Gyermekeknek nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások: 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény: 

A jogosultság megállapítása jegyzői hatáskörben, az 1997. évi XXXI. törvény és a 

149/1997. (IX.10.) kormányrendelet előírásai alapján. 

A jogosultság megállapításának célja, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult 

a jogszabályban meghatározott gyermekétkeztetés normatív kedvezményre, külön 

jogszabályban meghatározott természetbeni ellátásra. 

Feltétele, hogy a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege 

nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 135 %-át, azaz 

38.475.- Ft-ot, egyéb esetben egyedülálló szülő, tartósan beteg gyermek, nagykorú 

továbbtanuló gyermek esetén a mindenkori nyugdíjminimum összegének 145 %-át, azaz 

41.325.- Ft-ot, és vagyona nem haladja meg a jogszabályban meghatározott értéket. 

2019. évben 97 család részesült a gyermekvédelmi kedvezményben, ami 169 fő 

gyermeket jelentett. 

 Elutasító határozat nem készült jövedelmi feltétel meghaladása miatt. 

A települési önkormányzat jegyzője – jogszabályi előírásoknak megfelelően – a 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek családjainak augusztus és 

november hónapban természetbeni támogatást nyújt, fogyasztásra kész étel, ruházat, valamint 

tanszer vásárlásra felhasználható készpénz – utalvány formájában. 

Augusztus hónapban 169 fő részesült készpénzben összesen 1.092.000,- Ft értékben. 

November hónapban 169  fő részesült készpénzben összesen 1.092.000,- Ft értékben. 

A hátrányos, illetve a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma az elmúlt évhez 

viszonyítva jelentősen nem változott. 

 Jelenleg 160fő minősül halmozottan hátrányos helyzetűnek, a szülők alacsony iskolai 

végzettsége, valamint a szülő alacsony foglalkoztatás miatt. 

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás: 

A települési önkormányzat jegyzője kiegészítő gyermekvédelmi támogatást állapít meg a 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek gyámjául rendelt 

hozzátartozónak, aki a gyermek tartására köteles és nyugellátásban, vagy nyugdíjszerű 

rendszeres pénzellátásban, vagy időskorúak ellátásban részesül. 



E támogatásra vonatkozóan kérelem  4   fő esetében került benyújtásra, havi 25.080, - 

összesen 300.960,- Ft összegben történt kifizetés. 

Rendkívüli települési támogatás: 

A települési önkormányzat rendkívüli települési támogatásban részesíti azt a személyt, aki 

létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, illetve időszakosan vagy tartósan 

létfenntartási gondokkal küzd. 

 

Rendkívüli települési támogatás az alábbi indokokra való tekintettel állapítható meg: 

 

�  nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartáshoz, 

�  gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadásokhoz, 

�  kérelmező gyermeke óvodai iskolai térítési díj nem fizetéséből adódó hátralékának 

rendezése. 

Egyéb pénzbeli vagy természetbeni juttatások: 

 Arany János Tehetséggondozó Program keretében 4 fő  40.000,-Ft (10 hónap) 

összegben önkormányzati ösztöndíjban részesült 

 Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjban 1  fő 30.000,-Ft (10hónap) összegben 

részesült 

 

A gyermekek étkeztetését az Innoven Közétkeztetési Kft biztosította napi háromszori étkezés 

formájában. 

Az ingyenes szünidei gyermekétkeztetést (ebédet) igénybe vevő hátrányos helyzetű és 

halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma 2019. évben: 

  

 Nyári szünet: 27 fő HH 24 fő HHH  

 Őszi szünet: 22 fő  HH 16 fő  HHH 

 Téli szünet: 23 fő HH   16 fő HHH 

             Tavaszi szünet: 14 fő HH 14 fő HHH 

 

A gyermekvédelem helyi szereplőivel az együttműködés jó. A településen a jelzőrendszer jól 

működik, tagjai folyamatosan tartják egymással a kapcsolatot. 

 

 



3.Az önkormányzat által nyújtott személyes gondoskodást nyújtó ellátások 

3.1A gyermekjóléti szolgáltatás 

3.1.1. A gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, személyi és tárgyi 

feltételei 

A család- és gyermekjóléti szolgáltatást 2019-ben Alattyánon, ellátási szerződéssel a 

Jászapáti Család és Gyermekjóléti Központ biztosította. Az intézmény fenntartója Jászapáti 

város önkormányzata. 

Személyi feltételek: 

 Alattyánon 1 fő családsegítő teljes munkaidőben határozatlan időre kinevezett 

munkatárs látja el a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás szakmai feladatait, munkáját 

az intézményvezető irányításával végzi. A településen igény szerint elérhető pszichológiai és a 

jogi tanácsadás. A szakemberek mindegyike rendelkezik a külön jogszabályban előírt 

szakirányú szakképesítéssel. 

Rendszeresek a szakmai munkát kísérő esetmegbeszélő értekezletek, valamint a 

szakemberek szakmai készségeinek, képességeinek fejlődését előbbre vivő belső 

továbbképzések. 

 A területen nagymérvű szakember hiánnyal küzd az intézmény, felsőfokú szakirányú 

végzettséggel rendelkező szakembert nehéz találni a feladatellátásra, ezért előfordul, hogy 

helyettesítéssel kell megoldanunk a feladatellátást, ami a jelenlegi szakembereinkre többlet 

feladatot ró. 

Tárgyi feltételek: 

  A Szolgálat az Idősek Klubja épületében található, ahol egy irodahelyiség áll a 

rendelkezésre. 

A szolgálat rendelkezik a munkavégzéshez szükséges legfontosabb irodatechnikai 

berendezésekkel (számítógép, nyomtató, mobiltelefon, internet hozzáférés). A családsegítő 

rendelkezik a területi munkavégzéséhez nélkülözhetetlen szolgálati kerékpárral. 

 

 

 



3.1.2.Jogszabályok, gyermekvédelem rendszere: 

A Szolgálat az alábbi jogszabályoknak megfelelően jár el: 

�  A gyermekek jogairól szóló egyezmény (New York, 1989. november 20.) 1991-. évi 

LXIV. tv. Ratifikálta, 

�  Családjogi könyv ( Ptk. Negyedik könyve) 

�  A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény. 

�  A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, 

valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV:30.) 

számú NM rendelet 

�  A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 

�  A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és 

működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) számú SzCsM rendelet 

 

A gyermekvédelem rendszere: 

�  Általános gyermek- és ifjúságvédelem (család, önkormányzat, iskola, egészségügy, 

stb.) : a gyermek testi, lelki, szociális fejlődését segítik elő, minden gyermekre kiterjednek 

�  Speciális gyermek- és ifjúságvédelem: intézményrendszer, feladata a gyermek 

fejlődésében bekövetkezett problémák kezelése, korrekciója. 

�  Gyermeki jogok: védelme minden olyan természetes és jogi személy kötelessége, aki a 

gyermek nevelésével, oktatásával, ügyeinek intézésével foglalkozik 

�  Pénzbeli és természetbeni ellátások 

�  Gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások 

�  Hatósági intézkedések 

�  Fiatalkorúak javítóintézeti nevelése 

 

Gyermekjóléti alapellátás: 

�  Pénzbeli ellátások: 

Anyagi eszközökkel segíti elő a gyermek családban történő nevelkedését, egészséges 

fejlődését 

�  Természetbeni ellátások 

�  Személyes gondoskodást nyújtó ellátások: 

�  gyermekjóléti szolgáltatás: gyermekjóléti szolgálat, gyermekjóléti központ 



�  gyermekek napközbeni ellátása (bölcsőde, óvoda, napközi, családi napközi, 

házi gyermekfelügyelet, alternatív ellátások), 

�  gyermekek átmeneti gondozása (helyettes szülő, gyermekek/családok átmeneti 

otthona) 

 

Gyermekvédelmi szakellátások: 

�  Területi gyermekvédelmi szakszolgálat 

�  Otthont nyújtó ellátások: 

�  Nevelőszülő, 

�  Gyermekotthon, 

�  Lakásotthon, 

�  Speciális gyermekotthon 

�  Utógondozói ellátások 

 

Hatósági intézkedések: 

�  védelembe vétel 

�  családbafogadás 

�  ideiglenes hatályú elhelyezés 

�  nevelésbe vétel 

�  tartós nevelésbe vétel 

�  nevelési felügyelet elrendelése 

�  utógondozás elrendelése 

�  utógondozói ellátás elrendelése 

�  megelőző pártfogás elrendelése 

3.1.3.A gyermekjóléti szolgálat feladatainak részletezése: 

3.1.3.1. A gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelkedésének 
elősegítése érdekében: 

�  tájékoztatást ad a gyermeki jogokról, és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról, 

valamint a támogatásokhoz való hozzájutás segítésében közreműködik 

�  családtervezési, pszichológiai, nevelési, egészségügyi, mentálhigiénés és a káros 

szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás, az ezekhez való hozzájutás megszervezése, 



�  a szociális válsághelyzetben lévő várandós anyák támogatása, segítése, valamint a 

családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz való hozzájutás megszervezése, 

�  hivatalos ügyek intézésének segítése, 

�  szabadidős programok szervezése. 

3.1.3.2. A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében: 
�  a gyermekek veszélyeztetettségét észlelő- és jelzőrendszer működtetése, 

�  a veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása, azok megoldására javaslatok készítése, 

�  a jelzőrendszer tagjai közötti együttműködés összehangolása és megszervezése, 

3.1.3.2.1. Az Észlelő- és jelzőrendszer (Gyvt. 17.§): 
�  az egészségügyi szolgáltatást nyújtók, így különösen a védőnői szolgálat, a háziorvos, 

a házi gyermekorvos, 

�  a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók, 

�  a köznevelési intézmények, 

�  a rendőrség, 

�  az ügyészség, 

�  a bíróság, 

�  a pártfogó felügyelői szolgálat, 

�  az áldozatsegítés és a kárenyhítés feladatait ellátó szervezetek, 

�  a menekülteket befogadó állomás, a menekültek átmeneti szállása, 

�  az egyesületek, az alapítványok és az egyházi jogi személyek, 

�  a munkaügyi hatóság, 

�  a javítóintézet, 

�  a gyermekjogi képviselő, 

�  a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei 

kormányhivatal, 

�  az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv. 

A jelzőrendszer célja, funkciója: 

�  A gyermekeket általában veszélyeztető okok feltárása, kezelése - elsődleges prevenció. 

�  Az egyes gyermek veszélyeztetettségének időben történő felismerése – elsődleges és 

másodlagos prevenció 

�  Akut veszélyhelyzet felismerése, elhárítása, azonnali intézkedést igénylő helyzetek kezelése - 

hatósági intézkedés kezdeményezése 



Veszélyeztetettség: 

Olyan – a gyermek vagy más személy által tanúsított – magatartás, mulasztás vagy 

körülmény következtében kialakult állapot, amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy 

erkölcsi fejlődését gátolja vagy akadályozza 

Jelzőrendszer tagjai: 

Kötelesek egymással együttműködni, és egymást kölcsönösen tájékoztatni, jelzéssel élni 

egyes gyermek(ek) veszélyeztetettsége esetén a gyermekjóléti szolgálatnál, hatósági eljárást 

kezdeményezni a gyermek bántalmazása, illetve súlyos veszélyeztető ok fennállása esetén. 

Jelzési és együttműködési kötelezettség mulasztása – szociális és gyámhivatal javaslat 

fegyelmi felelősségre vonás megindítására a fegyelmi jogkör gyakorlónál. 

 

3.1.3.3. A kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében: 
�  családgondozás során a gyermek helyzetének figyelemmel kísérése, problémái rendezésének 

�  elősegítése, a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozása, 

�  a családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen a válás, gyermekelhelyezés és 

kapcsolattartás esetében, 

�  szükség esetén egészségügyi, szociális, valamint hatósági intézkedés kezdeményezése, 

�  szükség esetén javaslat készítése a gyermek családjából történő kiemelésére, a leendő 

gondozási helyére, vagy annak megváltoztatására. 

 

Gyakoriak a közös családlátogatások a védőnővel, védelembe vett gyermekek esetében az 

esetmenedzserrel. 

3.1.3.4. Családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében: 
�  családgondozással elősegíteni a család gyermeknevelési körülményeinek megteremtését, 

javítását, a szülő és gyermek közti kapcsolat helyreállítását, 

�  utógondozás biztosításával a gyermek családjába történő visszailleszkedését segíti. 

A családjából kiemelt gyermek esetében egy gyermek visszakerült a családjához az év végén, így 

utógondozás keretében történik a családdal a kapcsolattartás, amelyet az esetmenedzser lát el. 

 

Mindezeken túl a gyermekjóléti szolgálat: 

�  folyamatosan figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek szociális helyzetét, 

�  meghallgatja a gyermek panaszát, és annak megoldása érdekében megteszi a szükséges 

intézkedést, 



�  elkészíti a védelembe vett gyermek egyéni gondozási-nevelési tervét, 

�  felkérésre környezettanulmányt készít, 

�  segíti a nevelési-oktatási intézmények gyermekvédelmi feladatainak ellátását, 

�  biztosítja a gyermekjogi képviselő munkavégzéséhez szükséges helyiségeket, 

�  szolgáltatásokat szervez és közvetít a család és a gyermek számára, 

�  ellátja a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló 2009. évi 

LXXII. törvény rendelkezéseiben előírt jelzési és gondozási feladatokat. 

3.1.4.A gyermekjóléti szolgálat működésének tapasztalatai: 
 

  Többségében iskolai igazolatlan hiányzások, anyagi jellegű problémák, elhanyagolás, 

életviteli probléma, családi konfliktus, információ nyújtás, és hivatalos ügyekben való közreműködés 

miatt kerestek meg bennünket, illetve vettük fel mi a kapcsolatot ügyfeleinkkel. 

A szolgálat ellátotti és forgalmi mutatói 

Igénybevétel  
módja 

 0-2 
éves 

3-5 
éves 

6-13 
éves 

14-17 
éves 

18-24 
éves 

25-34 
éves 

35-49 
éves 

50-61 
éves 

62 
– 
éve 

Összesen 

Együttműködé
si 
megállapodás 
alapján 
gondozott 

férfi 2 1 4 2 1  1   11 
nő   2 5 1 4 5 1  18 
összesen 2 2 6 7 2 4 6 1 2 29 
Családok 
száma 

         13 

Ebből központ 
által 
továbbított/ 
központból 
érkező 

 2 1 3       6 

Nem 
együttműködési 
megállapodás 
alapján 

férfi 2 1 2 8 2 1 3 6 7 32 

nő 5  7 7 2 14 29 7 4 75 

 Összesen 7 1 9 15 4 15 32 13 11 107 

Ebből központ 
által 
továbbított/ 
központból 
érkező 

    4  1 3 1  9 

Ebből egyszeri 
alkalommal 

 1 1 2 3 1 5 12 8 5 38 
           

Összesen  9 2 15 22 6 19 38 14 11 136 
Ebből Család          87 
 

 A gondozott gyermekek összes száma 33 fő, ami 13 családot érint. 

 



Leggyakoribb problémák: 

�  iskolai igazolatlan hiányzás 

�  család vagy szülők nem megfelelő életvitele 

�  elhanyagolás 

�  családi konfliktus 

�  anyagi nehézségek 

�  nevelési problémák. 

 

3.1.5 A gyermekjóléti szolgálat 2019. évi szakmai tevékenységeinek adatai: 

A szakmai tevékenységek adatai az évfolyamán 

Sor- 
szám 

Megnevezés 

  

Szakmai 
tevékenységek 

halmozott 
száma 

Szolgáltatásban 
részesülők 

száma 

(fő) 

a   

01 Információnyújtás 304 86 

02 Segítő beszélgetés 109 38 

03 Tanácsadás 446 79 

04 Ügyintézéshez segítségnyújtás 111 47 

05 Konfliktuskezelés   

06 Kríziskezelés   

07 
Közvetítés ellátásokhoz való 
hozzáféréshez 

pénzbeli 1 1 

08 természetbeni 2 2 

09 

Közvetítés 

másik szolgáltatáshoz 44 24 

10 
     ebből (09-ből): átmeneti 
gondozásba 

0 0 

11 központhoz 1 1 



12 Esetkonferencia 2 2 

13 Esetmegbeszélés 1 1 

14 Esetkonzultáció 41                     11 

115 Szakma közi megbeszélés 6   

16 Szociális és mentálhigiénés csoportmunka - - 

17 Egyéni és csoportos készségfejlesztés - - 

18 Közösségfejlesztés - - 

19 Környezettanulmány elkészítésében való közreműködés 5 4 

20 Családlátogatás 336 67 

21 Adományközvetítés 8 8 

   Tevékenységek száma összesen: 1417 371 

 

Együttműködési megállapodás alapján nyújtott szociális segítő tevékenység (az év folyamán) 

 

Sorszám Megnevezés Szolgálatatásban részesülők száma   

01 Saját ügykörben végzett tevékenység                                                      20 

02 Egyéni gondozási nevelési terv megvalósítása 

központ által bevonva 

                                                      7 

03 Szociálisan válsághelyzetben lévő kiskorú  

várandós anya gondozása 

                                                      2 

99 Összesen (01+02+03)                                                     29 

 

A következő táblázat az elmúlt évben a gyermekjóléti szolgálathoz érkezett jelzéseket 

tartalmazza: 

 

Jelzőrendszer által küldött jelzések 
0-17 
éves 

korig 
18<  



Egészségügyi szolgáltató 3   

     Ebből: védőnői jelzés 2   

Személyes gondoskodást nyújtó szoc./gyj 
szolgálat 

4  2 

Köznevelési intézmény 21   

Rendőrség 4   

Ügyészség, bíróság     

Társadalmi szervezet      

Pártfogói felügyelői szolgálat, 
Igazságügyi Szolgálat 

    

Állampolgár  1  

Önkormányzat, jegyző, kormányhivatal, 
gyámhivatal 

 1  

Összesen: 33 2 2 

 

 

Nyilvántartott veszélyeztetett kiskorúak száma:20 

  

A veszélyeztetett, gondozásba vett gyermekekről nyilvántartást vezetünk. Nyilvántartásunkban 20 

gyermek szerepel. A veszélyeztető okokat a KSH statisztikai adatlap alapján, 4 főcsoportba soroljuk. 

Környezeti, magatartási, egészségügyi és anyagi főcsoport. 

Minden gyermek esetében meg kell jelölnünk a fő problémát, és ha további problémákat is 

tapasztalunk, akkor azokat is számításba vesszük. Anyagi nehézségekkel szinte minden gondozott 

gyermekünk családja küzd, de egyik esetben sem ez a fő veszélyeztető ok. Anyagi főcsoportba csak 

azokat soroltuk, akiknél alacsony a jövedelem, és rendszeresen gondot okoz a jövedelem beosztása. 

 

Veszélyeztetettként 20 gyermeket tartottunk nyilván szolgálatunknál, az alábbi táblázatban a 

veszélyeztetettség okait mutatjuk be: 

Sorszám Okok Az érintett 

gyermekek száma 

Ebből 

jogerős 

A 

veszélyez- 



 a 

veszélyeztetettség 

 fő oka szerint 

 hatósági 

intézkedésben 

érintett  

gyermekek 

száma 

 

tetettség 

okainak 

halmozott 

száma (fő 

okokkal 

együtt)  

01 Nyilvántartott veszélyeztetett 

kisorúak száma 

20 9  

02 Környezeti főcsoport összesen 

(a gyermek környezetéből kell kiindulni) 

15 8 28 

03 nevelési probléma 4 1 7 

04 szülők, család életvitele (szenvedély- 

betegségek, antiszociális viselkedés) 

9 6 9 

05 családi konfliktus 1  5 

06 szülő(k) betegsége)    

07 gyermek családon belüli 

fizikai bántalmazás 

   

08 gyermek családon belüli 

lelki bántalmazás 

   

09 gyermek családon belüli 

szexuális bántalmazás 

   

10 gyermek fizikai elhanyagolása   1 

11 gyermek lelki elhanyagolása   4 

12 egyéb személyek, rokonok 

általi veszélyeztetés 

   

13 iskolai kirekesztés, erőszak    

14 kortárs csoport negatív hatása 1 1 2 

15 elégtelen lakáskörülmények    

16 kilakoltatás veszélye    

17 munkanélküliség   2 

18 Magatartási főcsoport (az érintett 

gyermekre vonatkozóan) 

4 1 9 

19 gyermekintézménybe való beilleszkedési 

nehézség 

2 1 4 

20 drogfogyasztás    



21 alkoholfogyasztás 1  1 

22 játékszenvedély    

23 csavargás   1 

24 tankötelezettség elmulasztása 1  4 

25 egyéb    

26 Egészségi főcsoport összesen 

(az érintett gyermekre vonatkozóan) 

1  4 

27 Ebből tartós betegség   1 

28 Ebből fogyatékosság    

29 Ebből magatartás- vagy tanulás zavar 1  3 

30 Anyagi főcsoport összesen 

(az érintett gyermekre vonatkozóan) 

  1 

31 Családok száma, amelyekben a 

veszélyeztetett kiskorúak élnek 

 

14 5  

32 A nyilvántartott veszélyeztetett kiskorúak 

közül a központ felé továbbított esetek 

száma 

   

33 Ebből hatósági intézkedés 

kezdeményezése miatt 

   

34 Ebből központ által nyújtott speciális 

szolgáltatások miatt 

   

35 A nyilvántartott veszélyeztetett kiskorúak 

közül súlyos veszélyeztetettség miatt 

közvetlenül hatósági intézkedésre javasolt 

esetek(a központ értesítése mellett) 

száma 

   

36 Veszélyeztetettként nyilvántartott 

kiskorúak száma tárgyév december 31-én 

11 6  

 

 

  

 



 

3.1.6. Éves települési jelzőrendszeri intézkedési terv 2019: 

2019-ben a jelzőrendszer működtetésére éves intézkedési tervet kellett készíteni a jogszabály 
szerint, melyben célokat és feladatokat kellett meghatározni. 

  

AZ INTÉZKEDÉSI TERV CÉLJA 

Az intézkedési terv alapvető célja a veszélyeztetettséget észlelő és jelzőrendszer előző évi 
munkájának, tevékenységének közös áttekintése és értékelése, melynek tapasztalatait felhasználva - a 
feltárt nehézségek, elakadások és problémák figyelembevételével - a települési jelzőrendszer 
hatékonyabb működésének elősegítése érdekében konkrét célkitűzések kijelölése, és a mindezek 
eléréséhez szükséges lépések és feladatok meghatározása. 

  

A JELZŐRENDSZERI TAGOK ÍRÁSOS BESZÁMOLÓJÁNAK TANULSÁGAI 

  

A jelzőrendszeri tagok előzetes írásbeli beszámolók bekérésére vonatkozóan, szolgálatunk 8 felkérő 
levelet adott át személyesen a jelzőrendszeri tagoknak. Ebből 6 írásbeli beszámoló érkezett vissza 

  

Az írásos beszámolókból a jelzőrendszeri szakmakörök szerinti összegzett tapasztalatokat 
fontosnak ítélt észrevételek: 

Védőnő: 

-      A településen sok a rászoruló, nehéz anyagi körülmények között élő családok száma. 

-       Egyre több a nevelőszülőnél elhelyezett nevelt gyermekek száma a településen. 

Háziorvos: ---- 

Óvoda: 

 2019 év elején az óvodában 71 fő járt. Ebből a május végéig statisztika alapján a hátrányos 
helyzetű gyermekek száma 23 fő a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma 17 fő, 
veszélyeztetett gyermekek száma 5 fő, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 
gyermekek száma 1fő SNI gyermekek száma 5 fő rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülő gyermekek száma 32 fő 

- Nevelt gyermekek számának növekedése, és az ezekkel kapcsolatos problémák kezelése 

 

Alsójászsági Általános Iskola Gerevich Aladár Általános Iskolai Tagintézménye 

-          Agresszív iskolai magatartás, szülők közötti konfliktusok 

-          A legtöbb problémát a nem megfelelő magatartás, a társakkal, illetve a nevelőkkel szemben 
megnyilvánuló agresszív, tiszteletlen viselkedés okozta 



       Igazolatlan hiányzás 

Körzeti megbízott: 

-          A jogszabályok ismeretének hiánya illetve azok semmibe vétele, leginkább ezek a 
KRESSZ szabályszegésekben nyilvánulnak meg 

Pártfogó: 

-          Alattyán település nem tartozik a súlyosan „fertőzött” települések közé. A 

felnőtt és fiatalkorú elkövetőkkel 2014 nyara óta foglalkozom az adott 

területen. A településen a múlt évben 9 fő állt pártfogó felügyelet alatt, - ebből 

2 fő feltételes ügyészi felfüggesztés, 4 fő próbára bocsátás, 3 fő felfüggesztett 

szabadságvesztés miatt.  A 9főből 5fő fiatalkorú, 4 próbára bocsátás mellett 1 

pedig felfüggesztett szabadságvesztés miatt állt pártfogó felügyelet alatt 

-          Kockázatelemzéssel egybekötött környezettanulmány 2 fiatalkorú esetében 

készült, kegyelmi környezettanulmányt nem készült a településen 

-           Alattyánban is a jelzett létszámnál lényegesen több fővel kerülök, került 

pártfogó felügyelő kapcsolatba.  A pártfogó felügyelői tevékenység ugyanis 

hatósági elrendelésre, környezettanulmány, illetve pártfogó felügyelői 

vélemény elkészítését is jelenti. Az eljárás során nem minden gyanúsítottból 

válik később elítélt 

-          Bűncselekmények tekintetében első helyen az anyagi haszonszerzésre 

irányuló cselekmények állnak, amit az indulati alapon meggondolatlanul 

megvalósított, garázda jellegű cselekmények követnek. Az utólagos megbánás 

hatékonyságát nehezen lehet mérni. A többség egyszeri elkövető, de vannak 

rendszeresen visszatérő, bűnismétlő személyek is. 

-          A településen az elmúlt években általában 3 és 10 fő között volt a 

pártfogoltak száma. A felnőtt és fiatalkorú pártfogoltak többségükben 

betartották és betartják az előírt megjelenési, és beszámolási kötelezettségüket. 

1-2 havonta egy alkalommal fogadóórán a Jászalsószentgyörgyi Könyvtárban 

tartott fogadónapokon és beszámolnak életkörülményeik alakulásáról.   

-          Meglátásom szerint az érintettek többsége képes okulni a hatósági eljárások 

tapasztalataiból.  

  

Alattyán Család-és Gyermekjóléti Szolgálat 

-          iskolai hiányzás 

-          Generációkon átívelő mélyszegénység (anyagi nehézségek, tanult tehetetlenség, 
csak a mában élnek családok, nincs jövőkép) 

-          Nem együttműködő, csak látszólag együttműködő családok 



o   a gyermekjóléti szolgálat nem segítő, hanem kontrollál, ami ellenállást vált 

ki 

o   együttműködés verbális, az ígéretet tett nem követi 

-          Elhanyagolás 

-          A család vagy a szülők életvitele, családi konfliktus, nevelési problémák. 

  

AZ ELŐZŐ ÉVI INTÉZKEDÉSI TERVBŐL MEGVALÓSULT ELEMEK 

  

2019-ben is megtörtént a jelzőrendszeri megbeszélések megszervezésére. A  

2019 év jelzőrendszeri témái a következők voltak: 

- A családok problémáinak megoldására való módszerek keresése 

- A családon belüli erőszak kezelésének lehetőségei a korai felismerés fontossága  

- A családon belüli elhanyagolás jelei, tünetei, szükséges gyermekvédelmi feladatok, 
intézkedések 

- Hasznos szabadidős tevékenységek a rászoruló gyermekek körében 

 

A jelzőrendszer munkájának, a szakmaközi együttműködésnek összességében pozitív a 
megítélése, ugyanakkor hiányosságokat is jeleztek. 

  

A jelzőrendszeri tagok írásos beszámolói alapján az alábbi értékelések születtek: 

  

Védőnői szolgálat: 

-          A jelzőrendszeri tagok együttműködése megfelelő. 

Háziorvos: ---- 

Óvoda: 

-          A jelzőrendszeri tagokkal jó a kapcsolat 

-            

Jászsági Általános Iskola Gerevich Aladár Általános Iskolai Tagintézménye 

A jelzőrendszeri tagok közötti kapcsolat megfelelő. Az együttműködés jó, bár nincs a 
kapcsolattartás leszabályozva. Problémák esetén a szakemberek keresik egymást és 
együttműködnek 

 

 



Pártfogó Felügyelet: 

-       A gyermekjóléti szolgálattal az együttműködés jó  

Körzeti megbízott: 

-          A jelzőrendszer jól működik, számíthat segítségére és támogatására hatóságunk. 

A JELZŐRENDSZERI MUNKÁT ÉRINTŐ ÉVES CÉLKITŰZÉSEK 

Javasolt célkitűzések: 

-          A jelzőrendszeri tagokban egyértelműn tudatosítani a jogszabályi kötelezettségeit, ezzel az 
együttműködés javulhatna, így a felvállalt, valós véleményt tükröző, idejében történő jelzések 
időben elérnének a szolgálathoz 

-          A jelzőrendszeri tagok aktív részvétele a jelzőrendszeri értekezleteken 

-          Segíteni kell az ellátórendszer dolgozóit, hogy fel merjék vállalni a gyermekek 
körülményeinek javulása érdekében szükséges drasztikus intézkedéseket. 

-          Érdekeltté kell tenni a jelzőrendszeri tagokat, szankcionálni kell kötelezettségek 
elmulasztása esetén 

-          A jelzőrendszeri együttműködést fejleszteni szükséges, ennek lehetséges módja a 
célorientált találkozások gyakoriságának emelése: 

o   ennek eredményeként a jelzőrendszeri tagok egymás tevékenységét, nehézségeit, 

eszközrendszerét jobban ismerik. 

o   2019-ben 4 esetmegbeszélő értekezlet szervezése, melyek témaválasztása a 

jelzőrendszeri tagok igénye alapján kerül kijelölésre. 

o   Több esetkonferencia szervezése, melynek során egy-egy esethez kapcsolódóan, az 

érintett család számára is látható módon megoldások, vagy megoldási tervek 
szülessenek. 

-          A jelzőrendszeri tagok részéről egymás kölcsönös tájékoztatása, gyors visszajelzések, 
közös feladat megoldási tervek megvitatása. 

-          Konkrét gyakorlati információk átadása, konkrét esetek - sikeres és sikertelen - elemzése 

-          A gyermekjóléti feladatot ellátó szakemberek attitűdjének formálása, beavatkozásaink 
során a kontroll funkcióról a segítő, szolgáltató támogató szerepre tenni a hangsúlyt 

  

  

A TELEPÜLÉSRE VONATKOZÓ CÉLOK ELÉRÉSE ÉS A JELZŐRENDSZERI MŰKÖDÉS 
HATÉKONYSÁGÁNAK JAVÍTÁSA ÉRDEKÉBEN TERVEZETT LÉPÉSEK 

  

Célok elérését, jelzőrendszer hatékonyabbá tételét elősegítő lépésekre az éves tanácskozáson a 
jelzőrendszeri tagok az alábbi javaslatokat tették 

  



-          Szakmaközi megbeszélések, esetmegbeszélések, esetkonferenciák szervezése 

-          Személyes kapcsolat a szakemberek között 

-          Szünidei szabadidős programok szervezése 

Mindezek figyelembevételével a szakmai tanácskozáson az elemző beszélgetések eredményeként a 
fenti javaslatok rendszerezéseként, szelektálásaként, az alábbi területek kerültek felvetésre, emelődtek 
ki a tanácskozáson, melyek jelzőrendszeri értekezletek témái lesznek 2020. évben: 

  A veszélyeztetettség, ennek megítélése 

 A gyermeki agresszió, iskolai agresszió 

 A nevelt gyerekek beilleszkedése 

 Milyen eszközökkel dolgozik a családsegítő? 

Kezelt problémák típusa a gondozási eseteknél: 

  

Sorszám A probléma típusa Családok 
száma az 

elsődleges 
probléma 

szerint 

Problémák halmozott 
száma (db) 

(elsődlegessel együtt) 

01 Életviteli 11 11 

02 Családi-kapcsolati konfliktus  4 

03 Családon belüli bántalmazás  1 

04 Elhanyagolás  7 

05 Ebből (04-ből): oktatási, nevelési 
elhanyagolás 

 6 

06 Ebből (04-ből): felnőttre vonatkozóan 
(családi, intézményi) 

  

07 Gyermeknevelési  9 

08 Gyermekintézménybe beilleszkedési 
nehézség 

1 5 

09 Magatartászavar, teljesítményzavar  3 

10 Fogyatékosság, retardáció   

11 Lelki-mentális, pszichiátriai betegség  3 

12 Szenvedélybetegség  1 



13 Egészségi probléma, egészségkárosodás 
következménye 

 4 

14 Foglalkoztatással kapcsolatos   

15 Anyagi (megélhetési, lakhatással 
összefüggő) 

 2 

16 Ügyintézéssel kapcsolatos  7 

17 Információkéréssel kapcsolatos  7 

18 Egyéb 1 8 

19 Összesen (01-04, illetve 07-18 sorok 
összege) 

13 72 

    

 

4.A gyermekvédelmi feladatokat ellátó intézmények tapasztalatai 

4.1. Védőnői Szolgálat 

4.1.1.2019. évi főbb adatok a Védőnői Szolgálat munkájáról: 

Várandós anyák száma: 10 

Szociális okokból fokozott gondozást igénylő várandós anyák száma: 2 

Eltitkolt várandósság nem volt a múlt évben. 

Kiskorú várandós anyák száma: 2 

Veszélyeztetettként fokozott gondozást igénylő várandós anyák száma: 2 

Halva születés: 0 

Koraszülöttek száma: 0 

Csecsemők, kisdedek száma: 74 

Kisgyermekek száma: 65 

Családlátogatások száma: 594 

Tanácsadáson megjelentek száma: 581 

Védőnői ellátást nem igénylő családok száma: 0 

4.1.2.Iskola-egészségügyi munka főbb mutatói: 

Valamennyi óvodás és iskolás gyermek részesült iskola-óvoda orvosi illetve védőnői 

ellátásban. A jogszabályi előírásoknak megfelelően az ún.index osztályok, csoportok orvosi 



vizsgálata, védőnői alapszűrése szervezetten folyt. A kiszűrt elváltozásokról a szülőket írásban 

értesítettük. A 6. és 7. osztályos tanulók a kötelező kampányoltásokat megkapták. 

Egészségnevelés, higiénés állapot felmérése rendszeres volt. 

Problémát jelent, hogy szülői hanyagság, illetve anyagi nehézségek miatt sok általunk 

kiszűrt gyermek nem jut el a javasolt szakorvosi vizsgálatra, mely további állapotromlást 

eredményez, és rontja a gyermek további esélyeit is (pályaválasztás). 

4.1.3.Egyéb tevékenység: 

Évente több alkalommal gyűjtünk használt ruhákat, megunt játékokat, melyet rászoruló 

családok részére szoktunk eljuttatni. 

Aktívan együttműködünk a települési önkormányzattal, amely szoros kapcsolatban van 

különféle segély szervezetekkel célja a rászoruló, nehéz helyzetben lévő családok felkutatása, 

támogatása. 

A gondozott családokkal, várandósokkal való kapcsolattartás a múlt évben is folyamatos 

volt, a jogszabályi előírásoknak és a felmerülő igényeknek megfelelően. A szülőkkel való 

kapcsolattartás főleg családlátogatás, illetve tanácsadás formájában valósult meg, 

alkalmanként az oktatási intézményeken keresztül, telefon, valamint internet segítségével. 

Családlátogatásaink során egyre több anyagi és párkapcsolati jellegű problémával 

találkoztunk. Egyre több olyan családot gondozunk, ahol a napi megélhetés, élelmezés, fűtés, 

alapvető higiénés elvek betartása is nehézségbe ütközik. A Védőnői Szolgálat folyamatosan 

információt cserélt a családgondozóval, oktatási intézmények vezetőivel. A családgondozóval 

gyakran látogattuk közösen a nehéz helyzetben lévő családokat, közösen keresve a megoldást 

az adott problémára. A Védőnői Szolgálat több alkalommal élt jelzéssel a Gyermekjóléti 

Szolgálat felé. Ezeknek a jelzéseknek a hátterében személyes észlelés, családtagok segítség 

kérése állt. Közös esetmegbeszélések is történtek. 

A gyermekvédelmi feladatot ellátók együttműködését megfelelőnek érezzük, 

elérhetőek vagyunk mind a családok, mind a társszakmák képviselői számára. 

 

 

 



4.2. Alsójászsági Általános Iskola Gerevich Aladár Általános Iskolai 

Tagintézmény 

 
           A tanévet iskolánk 168 tanulóval zárta. Ebből 96fő felsőtagozatos 72fő alsótagozatos. 

Hátrányos helyzetű gyermekek száma 53 fő, halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma 

38fő .  Tanulószobát nem működtetünk, mert a felsőtagozatos gyermekek is igénybe vehetik a 

napközit. 

          

            A felső tagozaton alkalomszerűen szervezünk felzárkóztató foglalkozásokat.  A 8. 

osztályosok számára magyar nyelv és irodalomból, illetve matematikából felvételi előkészítő 

foglalkozásokat tartunk. Intézményünkben az SNI-s (14 fő) és BTMN -es (31 fő) tanulók 

ellátását szakemberek végzik: logopédus, fejlesztőpedagógus, és gyógypedagógus.  

            Iskolánkban heti két szakkör működik, ezen kívül iskolánkban Tanoda is működik A 

nyári szünetben Erzsébet tábort, Bűnmegelőzési és közbiztonsági tábort, valamint Tanoda 

tábort is szerveztünk. 

 A legtöbb problémát továbbra is a nem megfelelő magatartás, a társakkal, illetve a 

nevelővel szemben megnyilvánuló agresszív, tiszteletlen viselkedés okozta. 

 Intézményünkben a tanév során a körzeti megbízott többször tartott előadást a 

drogokról, a biztonságos közlekedésről. Jelenlétével igyekezett növelni tanulóink 

biztonságérzetét.  

 További feladat: Az igazolatlan hiányzások, illetve az iskolai konfliktusok számának 

további csökkentése. Konfliktuskezelési, agressziókezelési technikák megismertetése a 

szülőkkel, gyermekekkel, pedagógusokkal. Iskolai pszichológus bevonása a problémák 

feltárásában, a megoldáskeresésében. A nehéz anyagi helyzetben lévő tanulók segítése (iskolai 

felszerelés – íróeszköz, füzetek, ruhanemű -  illetve lehetőség szerint ingyenes szabadidős 

programok biztosítása). Szülőkkel, helyi Roma Nemzeti Önkormányzattal való kapcsolat 

további erősítése. A problémás tanulókkal való személyes törődés, egyéni foglakozások, 

beszélgetések számának növelése, közösségi foglalkozásokba való nagyobb fokú bevonása. 

4.3. Napköziotthonos Óvoda Alattyán 

2019. évben az óvodában 71 fő járt. Ebből a statisztika alapján: 

  

 Hátrányos helyzetű gyermekek száma:                                 23fő 

 Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma:            17 fő 



 Veszélyeztetett helyzetű gyermekek száma:                         5ő 

 SNI gyermekek száma:                                                          5 fő 

 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek száma: 32fő 

 BTMN gyermekek száma:                                                     1 fő 

 

Mint minden évben 2019 szeptemberében is meglátogattuk a kiscsoportos korú 

gyermekeket  otthonukban. Ilyenkor ismereteket gyűjtöttünk a család szokásairól, szociális, 

szocio-kulturális helyzetükről. Kiemelt figyelmet fordítunk a hátrányos helyzetre utaló 

jelekre, annak időbeni felismerésére. A szükséges dokumentumokat begyűjtjük. 

Új gyermek ideköltözésekor minden esetben ellátogattunk a családokhoz, és felmértük a 

családok élet-és lakáskörülményeit.    

A szülőkkel való kapcsolattartás mindennapos, egyéni beszélgetések formájában 

valósult meg. Minden nevelési évben 3 szülői értekezletet tartunk, amelyből egyet az 

egészségvédelmi hét keretein belül szervezünk meg. A nevelési év elején összevont és 

csoportos a szülői értekezletet is tartunk, ezen vesz részt a legtöbb szülő. Ilyenkor a 

házirenddel és az éves nevelési feladatokról, programokról esik szó. A következő szülői 

értekezletet félévkor kerül megtartásra, ekkor csoport szinten minden szülő tájékoztatást kap a 

félév eredményeiről a második félév elvárásairól, programjairól. Az óvodapedagógusok az 

általános tájékoztatás után a konkrét, részletes tájékoztatást minden szülőnek saját 

gyermekéről egyénre szabottan, fogadó óra keretein belül tartják. Ezen felül 3havonta kapnak 

tájékoztatást a HHH gyermekek szülei (november-február-május vége). A tájékoztatón, a 

kijelölt időpontra óvodaszinten 1-2 szülő kivételével mindenki részt vett. Munkadélutánt a 

farsangi bál előtt tartottunk, amelyen csoportonként 5-6 szülő jelent meg. Az adventi 

készülődésen most többen jöttek el, mint a tavalyi évben Egyre inkább azt tapasztaljuk, hogy 

kevés nevelőszülő vesz részt ezeken a közös programokon. A nyílt napokon szintén kevés (a 

hátrányos helyzetű gyermekek szülei) szülő vett részt, a többi nyílt programon (Farsang, 

advent, Anyák napja) minden szülő. Következtetésképpen a részvétel teljes egészében 

programfüggő. 

 Az egészségvédelmi hét elnevezésű programunkat 2019.november 18-22 között 

tartottuk. E hét programjain szép számmal vettek részt a szülők, egy kicsit rendhagyó módon 

próbáltuk megszervezni az egészségvédelemmel kapcsolatos feladatainkat, az ezzel 



kapcsolatos információk átadását, amelyet a részvételi arány tekintetében sikeresnek nem 

teljes mértékben könyvelhettünk el, mivel kevés szülő vett részt. 

 A családi sportnapot 2019 május 11.-én tartottuk, melyre meghívtuk valamennyi 

óvodás gyermekeink családját. A meghívásra 10 család jelentkezett, ebből 3fő HHH gyermek, 

1fő HH gyermek. Különböző játéklehetőségeket biztosítottunk (mozgásos versengés, 

horgászjáték, arcfestés, lufihajtogatás) A családokat ebéddel vendégeltük meg és a játékos 

versengés elismeréseként ajándékokkal jutalmaztunk. Fontosnak tartjuk ezt a programunkat, 

mert jó lehetőséget biztosít az esélyteremtésre, és a közösségi érzés kialakítására és 

erősítésére egyaránt. Szeretnénk elérni, hogy a következő családi napon még több hátrányos 

helyzetű család vegyen részt. 

A gyermekjóléti szolgálat családgondozójával személyesen, illetve telefonon rendszeres, jó 

kapcsolatot tartunk. Folyamatosan egyeztetünk, az észlelt problémákat megbeszéltük. 

 

Továbbra is fontosnak tartjuk a jelzőrendszer tagjaival történő kölcsönös és hatékony 

együttműködést a gyermekek helyzetének megismerése és megoldása érdekében. 

Az együttműködés az óvoda és a gyermekjóléti-és családsegítő szolgálat vezetőjével 

kölcsönösen jó. 

  

4.4 Alattyán község bűnügyi helyzetéről 

4.4.1.A gyermekkorúak és fiatalkorúak körében történt bűnelkövetések száma: 

 szabálysértés: A korábbi évekhez képest jelentős eltérés vagy változás nem volt 

tapasztalható. Alattyán településen kedvezően alacsony mértékben fordul elő 

szabálysértés. 

 Vétségek/bűncselekmények tekintetében sincs változás a korábbi évekhez 

képest, gyakorlatilag egy-két esetet leszámítva nem történt jogsértés. 

 

 

 



4.4.2.Jellemző problémák és azok gyakorisága a gyermekkorúak körében: 

  

 Gyermekkorúak tekintetében elmondható, hogy a 14 év alatti gyermekkorúak 

tekintetében csekély szabálysértések, közlekedési szabálysértések merülnek fel, de nem 

számot tevő számban, azonban ezek elkövetése általában a szülői hanyagság eredménye. 

Például a gyerekek csekély KRESSZ ismerete, ami kimerül a szabálytalan gyalogos és 

kerékpáros közlekedésben és a kerékpárok felszereltségégnek hiányából. 

4.4.3.Jellemző problémák és azok gyakorisága a fiatalkorúak körében 

 Fiatalkorúak tekintetében ugyanazon problémák merülnek fel, mint az idősebb 

gyermekkorúakkal szemben, így szabálysértések tekintetében gyalogos és kerékpárral történő 

közlekedésük során a gyermekkorúaknál említett szabálysértések valósulnak meg.  Az elmúlt 

időben a rongálás és a garázda jellegű, illetve tulajdonszerzésre irányuló viselkedések nem 

jellemzőek a 18ébóv alattiaknál. 

4.4.4.A családon belüli erőszak, bántalmazások előfordulása a településen: 

A 2019-es évben nem történt olyan bejelentés a rendőrség irányába, ahol a cselekmény 

súlya indokolta volna a megelőző távoltartás foganosítását. A családoknál inkább a 

tettlegesség és a bántalmazás mentes vita és veszekedés a gyakoribb. 

A bejelentések során a szükséges jogi tájékoztatások közlésre kerültek, a magánindítvány 

előterjesztése nem gyakori, a szükséges intézkedések (amennyiben azok foganosításra 

indokolt volt) végrehajtásra kerültek. 

4.4.5.A kábítószer terjesztésével, fogyasztásával kapcsolatos adatok, 

tapasztalatok: 

 A 2019-es évben gyermekkorúak és fiatalkorúak tekintetében kábítószer terjesztéssel, 

fogyasztással kapcsolatosan nem indult eljárás. Azonban a településen látótérbe került a 

különböző kábító hatású szerek jelenléte, illetve arra utaló információk, melyek miatt a 

fiatalkorúakra és gyermekkorúakra indokolt a nagyobb mértékű odafigyelés. Azonban nem 

került foganosításra olyan intézkedés, amely során mintavétel alkalmazásánál kábítószerre 

pozitív teszt készült volna. 

 

 



4.4.6.Bűnmegelőzésben, prevenciós munkában szerzett tapasztalatok: 

A 2019-es évben bűnmegelőzési célból több alkalommal az Alattyáni Általános Iskola és 

Óvodai létesítmények környékén fokozott járőrszolgálat került végrehajtásra, az esetleges 

bűncselekmények megelőzése, megakadályozása érdekében. Ezen kívül az un Iskola Rendőre 

intézkedési terv alapján az Alattyáni iskolában az ezzel kapcsolatos intézkedések is 

megvalósultak, mely főleg a kapcsolattartásra irányultak. Ezen intézkedések során olyan 

cselekmény, esemény, mely kiemelkedő hangsúlyú lett volna egy alkalommal került látótérbe. 

4.4.7.Hány esetben jeleztek a gyermekjóléti szolgálat felé: 

A 2019 évben a körzeti megbízottként több alkalommal került kapcsolat felvétel 

különböző ügyek miatt a gyermekjóléti szolgálat felé. 

4.4.8.Hányszor vett részt észlelő- és jelző rendszeri megbeszélésen: 

A kialakult munka kapcsolat alapján a családsegítővel heti rendszerességgel, legalább egy 

alkalommal érkeztek esetlegesen felmerülő problémákkal kapcsolatosan. 

4.4.9.Milyen gyermekvédelemmel kapcsolatos szakmai továbbképzésen vett 

részt és mikor: 

Az elmúlt időszakban ilyenre nem volt lehetőség.  

4.4.10.Javaslatok a gyermek és fiatalkorúak védelmének javítása érdekében: 

 A gyermek és fiatalkorúak védelmének javítása érdekében javasolnék minél több 

előadás megszervezését, mellyel az őket veszélyeztető körülményekről lenne előadás ( pl. 

a megfelelő közlekedési szabályok ismertetése, balesetmegelőzés, kábítószerrel 

kapcsolatos előadások) Az előadásokon az érintettek szülei is részt vehetnének, akik az 

elsajátított jogkövető magatartást és fegyelmezést gyakorolhatják a szülői nevelés során 

mert nevelni és példát mutatni a szülő dolga lenne. 

4.5.A Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Kormányhivatal Igazságügyi 

Szolgálat Pártfogó Felügyelői Szolgálat 

4.5.1.A pártfogó felügyelet célja 

Az elkövető ellenőrzésével és irányításával elősegítse annak a megakadályozását, hogy 

ismételten bűncselekményt kövessen el, és segítséget nyújtson a társadalomba való 



beilleszkedéshez, az ehhez szükséges szociális készségek kialakításához és feltételek 

megteremtéséhez, közreműködik a sértettek érdekeinek érvényesülésében. 

Önállóan nem csak büntetés, illetve más intézkedés mellett kerülhet sor az alkalmazására 

4.5.2. A pártfogó felügyelő feladatai: 

A pártfogó felügyelet jogintézményét az általános és külön magatartási 

szabályok/kötelezettségek töltik meg egyedi tartalommal. Az általános magatartási szabályok 

elsősorban az elkövető ellenőrzését, a pártfogófelügyeletkontroll funkciójának megvalósítását 

segítik elő, megtartásuk valamennyi pártfogolt számára kötelező. Idetartoznak a 

pártfogófelügyelővel való kapcsolattartásra, a jelentkezésre, a felvilágosítás-nyújtásra 

vonatkozó, a határozatban előírt kötelezettségek, illetve a pártfogófelügyelő rendelkezéseinek 

teljesítésére vonatkozó előírások. Az ún. külön magatartási szabályok elrendelésének 

lehetősége teremti meg a magyar jogban a speciálisan az elkövető személyéhez, az elkövetett 

bűncselekményhez igazodó, a bűnismétlés esélyét növelő kockázati tényezők hatásának 

enyhítést célzó beavatkozások alkalmazásának lehetőségét. A beavatkozások körében 

előnyben kell részesíteni a viselkedéskorrekciós, illetve a reintegrációhoz szükséges 

kompetenciák, szociális készségek fejlesztésére irányuló módszerek, illetve a helyreállító 

jellegű programok, technikák, például közösségi jóvátételi programok, resztoratív 

konferenciamódszerek, a közösségi kapcsolatok erősítésére szolgáló eszközök alkalmazását. 

Osztályunk együttműködik a Szolnok, Ostoros u.1/b. sz. alatt található, a BVOP által 

működtetett Közösségi Foglalkoztatóval, ahol lehetővé teszik a csoportos foglalkozások 

tartását(munkaerőpiaci ismeretek, konfliktuskezelési ismeretek, személyiségfejlesztési 

ismeretek)oktatást, szakképzést, munkába állást elősegítő programok szervezését, 

közreműködést lakhatási nehézségek megoldásában, okiratok, elveszett okmányok pótlásában 

történő együttműködést, pszichológusi segítségnyújtást, jóvátételi programok megvalósítását. 

4.5.3. A pártfogó felügyelet végrehajtásában közreműködők 

A pártfogó felügyelet- mint az alternatív szankciók végrehajtását erősítő közösségi elem-

egyik legfontosabb jellemzője, hogy a célok elérése érdekében széles körű együttműködés 

valósul meg a tartama alatt. A pártfogó felügyelői szolgálat együttműködik a rendőrséggel, az 

egészségügyi, a gyermekvédelmi és a szociális ellátást, támogatást vagy szolgáltatást nyújtó 

szervekkel, szervezetekkel. 



Több fiatalkorú pártfogolt terhelt esetében tapasztalható a növekvő arányú halmozottan 

hátrányos társadalmi helyzet megléte, mely szoros összefüggésben van a bűnelkövetéssel. A 

bűnelkövetéshez vezető gyakori ok a diszfunkcionálisan működő családi háttér, a hiányos 

szocializáció. A bűnelkövetés szubjektív okai között vezető helyet foglal el a negatív hatású 

kortárscsoporthoz való erős kötődés, kalandvágy, kíváncsiság érvényesülése, mely 

kompenzációs hatású az alacsony önértékelés mellett. 

Mióta a tankötelezettségkorhatára megváltozott, egyre több 16-17 év körüli fiatal kerül 

be rendszerünkbe. Ők is általában szüleik tartására szorulnak. A tankötelezettségmegszűnését 

követően gyakori a tanulói jogviszony megszüntetése, a rendszeres jövedelemhez való jutás 

reményében, ami mostanában jellemzőan építőipari vagy mezőgazdasági jellegű alkalmi 

munkát jelent. A szülők szeretnének megszabadulni az iskolába járás költségeitől, szükségük 

van a napi bérre, ezért támogatják a tanulói jogviszony megszakítását. Az iskolai rendszerből 

már kiesett, de a munkaerő-piacra még főként alkalmi munka jelleggel belépő, emiatt sokszor 

kiszolgáltatott fiataloktársadalmi integrációját a sokszor korlátlanul rendelkezésre álló 

szabadidő, a jellemzően már deviáns, de legalábbis veszélyeztettet életmód, és a 

kortárscsoport csaknem kizárólagos hatása miatt rendkívül nehéz intézményes formák között 

segíteni. Megnő a kitöltetlen szabadidőhossza. Mindennapi életmódjukat a csavargás, 

céltalanság, tétlenség határozza meg sok esetben. Az iskolában folyó munkát valószínűleg 

megkönnyíti, ha a túlkoros, motiválatlan, tanulni nem akaró tanulókat nem kell a 

tanintézményben benn tartaniuk. Az oktatási intézmények élnek a lehetőséggel: a házirendet 

megszegő, már nem tanköteleskorútanulók jogviszonyát megszüntetik.  

4.5.4.Pártfogó felügyelői vélemény 

Az ügyész, vagy a bíró felkérésére a pártfogó felügyelő szakértői véleményt készít, és a 

környezettanulmányban is megjelenő információkon túlmutatóan értékeli az elkövetői 

magatartás személyes vonatkozásait, az elkövető cselekményhez való viszonyát, azokat a 

személyiségében megjelenő kockázatokat, amelyek újabb bűnelkövetéshez vezethetnek. A 

párfogó felügyelő javaslatot tehet a terhelttel szemben egyedi magatartási szabály 

elrendelésére, különböző kezelő vagy megelőző programokon való részvételre. Az ügyész, 

vagy a bíró felkérésére vizsgálni kell azt, hogy az elkövető hajlandó-e a sértett számára anyagi 

jóvátételt nyújtani, és a sértett elfogadja-e azt. 

 

 



4.5.4.Alattyán 

Alattyán településen 2019.01.01.-2019.12.31-ig 9 fő állt pártfogó felügyelet alatt, ebből 2 

fő feltételes ügyészi felfüggesztés, 4 fő próbára bocsátás, 3 fő felfüggesztett szabadságvesztés 

miatt. A 9főből 5 fő fiatalkorú, 4 próbára bocsátás mellett, 1 pedig felfüggesztett 

szabadságvesztés miatt állt pártfogó felügyelet alatt. 

Kockázatelemzéssel egybekötött környezettanulmány 2 fiatalkorú esetében készült, míg 

egy kegyelmi környezettanulmányt készítettem a településen. 

A településen az elmúlt években általában 3 és 10 fő között volt a pártfogoltak száma. A 

pártfogoltak többségükben betartják az előírt megjelenési, és beszámolási kötelezettségüket. 

1-1,5 havonta egy alkalommal fogadóórán megjelennek, és beszámolnak életkörülményeik 

alakulásáról. Az elmúlt időszakban magatartási szabályok megszegése miatt nem tettem 

javaslatot az elrendelő hatóság felé büntetés kiszabására. 

Meglátásom szerint az érintettek többsége képes okulni a hatósági eljárások 

tapasztalataiból.   

Alattyánban a jelzett létszámnál lényegesen több fővel kerülök kapcsolatba. A pártfogó 

felügyelői tevékenység ugyanis hatósági elrendelésre, környezettanulmány, illetve pártfogó 

felügyelői vélemény elkészítését is jelenti. Az eljárás során nem minden gyanúsítottból válik 

később elítélt. 

A bűncselekmények tekintetében első helyen az anyagi haszonszerzésre irányuló 

cselekmények állnak, amit az indulati alapon, meggondolatlanul megvalósított, garázda 

jellegű cselekmények követnek. Az utólagos megbánás hatékonyságát nehezen lehet mérni. A 

többség egyszeri elkövető, de vannak rendszeresen visszatérő, bűnismétlő személyek is. 

 

A tevékenység végzése során meglátásom szerint jó munkakapcsolatot sikerült 

kialakítanunk, egymás munkáját segítettük. 

 5.A jövőre vonatkozó javaslatok, célok összefoglalása: 

�  A jelzőrendszer tagjai közül csak a gyermekvédelmi felelősök és a vezetők ismerik 

jobban a gyermekjóléti ellátások és feladatok jogi és szakmai hátterét. Szerencsésebb lenne, ha a 

területen dolgozó minden szakemberhez eljutnának azok az információk, amelyek alapján a 

gyermekvédelmi tevékenységet végeznünk kell. 



�  Több esetmegbeszélés a családok ügyében. 

�  “Hogyan lehetünk még hatékonyabbak?”, közös módszerek, cselekvési tervek 

elkészítése. 

�  A higiénés körülmények hatékony javítása, további együttműködés a jelzőrendszeri 

tagokkal a problémák hatékonyabb kezelésére vonatkozóan. 

�  Szabadidős programsorozatok, nyári programok megvalósítása. 

 

6. A szakmai anyag összeállításában résztvevő adatszolgáltató intézmények 

és képviselőik 

A szakmai anyag a gyermekvédelmi jelzőrendszer 2019. évi működéséről szóló szakmai 

értekezletre összeállított beszámolókból készült. Az értekezletre 2020. február 18-án került 

sor. 

A beszámolókat készítették: 

Alattyáni Polgármesteri Hivatal 

Szabóné Nyeste Mónika 

Védőnői Szolgálat 

Kurucz Ágnes 

Napköziotthonos  Óvodai Alattyán 

Kovácsné Markó Katalin 

Jászsági Általános Iskola Gerevich Aladár Általános Iskolai Tagintézmény 

Kisbalázs Gáborné 

Jászberényi Rendőrkapitányság 

Bali Kisztián 

Jász - Nagykun- Szolnok Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálat Pártfogó 

Felügyelői Szolgálat 

Deákné László Zsuzsanna 

Jászapáti Család- és Gyermekjóléti központ Család-és Gyermekjóléti Szolgálata- 

Alattyán 

Bathó Adrienn 

Alattyán, 2020. augusztus 24.                

                                                                           Bathó Adrienn sk.  

                                                                            családsegítő 
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Készítette: Nagy Anita - intézményvezető 
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MELLÉKLETEK 

 Tanúsítvány 2019 

 Helyi szociális rendelet: Alattyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

1/2014.(I.28.)önkormányzati rendelete a szociális juttatásokról és ellátásokról 

(egységes szerkezetben 2/2015.(II.27.), a 10/2015. (VI.30.), a 15/2016. (IX.22), és a 

9/2017.(VI.23.)önkormányzati rendelettel 

 2019. évi térítési díj rendelet (10/2019.(IX.27.) 

 Éves költségvetési beszámoló (forrás: pénzügyi főelőadó) 

 Éves mentálhigiénés terv (készítette: Koncsik Éva mentálhigiénés munkatárs) 

 Éves mentálhigiénés értékelés (készítette: Koncsik Éva mentálhigiénés munkatárs) 
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I. Előszó 

Alattyán Község Önkormányzata a személyes gondoskodást nyújtó alapellátások keretében 3 
feladatot lát el a településen.  

1.) Házi segítségnyújtás 

- szociális segítés 

- személyi gondozás 

2.) Szociális étkeztetés 

3.) Nappali (demens) ellátás 

Ebben a szervezeti egységben 2008. január 1. napjától működik. 
 

Az intézmény 1988-ban létesült Idősek Napközi Otthona elnevezéssel.  
1998-ban Gondozási Központként kiegészült a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás 
tevékenységével. 
Ez utóbbi kötelezettséget 2008. január 1. napjától a Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat átvállalta. 1 fő családgondozóval biztosítja a rászoruló családok megsegítését, mely segítő 
tevékenységre az intézményben biztosít irodát.  
 

Összegezve az Idősek Klubja az elmúlt évtizedek során számos formai változáson esett át. Azonban 
a gyakorlati feladatait tekintve változatlan maradt. A fő célcsoport a rászoruló – elsősorban idős 
emberek, akiknek megsegítésére hivatott az intézmény.  
 

A feladataink főként az alapellátásokra terjednek ki. Célunk hogy a rászorulót elsődlegesen 
családjában, illetve saját környezetében gondozzuk. „Az idős fát nehéz átültetni” – tartja a mondás. 
Ezt az elvet szem előtt tartva nyújtunk segítséget. Szeretnénk megelőzni, hogy a településen élő 
rászorultak tartós bentlakást nyújtó intézményekbe kerüljenek.  
Személyre szabottan igyekszünk egyaránt ellátást nyújtani az időseken túl: demens betegeknek, 
pszichiátriai kezelteknek, tartós munkanélkülieknek, hajléktalanoknak, fogyatékossággal élőknek, 
krónikus betegségben szenvedőknek.  
A napi életvitelükben való közreműködés során szoros kapcsolatban állunk ellátottjainkkal. A 
család hiánya és az elmagányosodás okán, csupán a segítő szakemberekre támaszkodhatnak. 
Természetesen nem pótolható a hozzátartozó, azonban családias környezetben, odafigyeléssel, 
türelemmel és megértéssel vagyunk feléjük. 
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II. Az intézmény nyilvántartó adatai 
 

Az intézmény hivatalos megnevezése: Idősek Klubja 

Székhelye: 5142 Alattyán, Szent István tér 8.  
Ideiglenes telephely: 5142 Alattyán, Honvéd u. 6. 
  (nappali ellátás, szociális étkeztetés) 
 5142 Alattyán, Szent István tér 7. 
 (házisegítségnyújtás) 
Telefon: 57/655-270 

 20/928-3080                                                       

E-mail:  idosek.klubja.alattyan@gmail.com                                                               

Alapító szerv neve. Alattyán Község Önkormányzata 

Intézmény fenntartója és felügyeleti szerve: Alattyán Község Önkormányzat Képviselő Testülete 

Székhelye: 5142 Alattyán, Szent István tér 1. 
Telefon/fax: 57/461-011 

E-mail: titkarsag@alattyan.hu 

 polgarmester@alattyan.hu 

Az intézmény alapításának időpontja:               1988. január 1. 
Az Intézmény működési területe:                 Alattyán Község közigazgatási területe 

Az intézmény célja:                              Nappali ellátás,  
 házisegítségnyújtás,  
 szociális étkeztetés folyamatos biztosítása 

Az intézmény férőhely:                               Nappali ellátás: 20 fő 

 Házisegítségnyújtás: 12 fő 

 Szociális étkeztetés: határozatlan 

Személyi feltételek:                                        1 fő intézményvezető 

 1 fő mentálhigiénés munkatárs 

 2 fő szociális gondozó 

 2 fő házigondozó 

Tárgyi feltételek:                                            Az Idősek Klubja biztonságos, akadálymentes  

 helyiségei 
 Otthonos bútorzat, felszerelési tárgyak, 
 mindennapi műszaki cikkek (telefon,TV, rádió) 
 számítógép, kommunikációs szolgáltatások 

 2 db kerékpár 
 

 

 

 

 

mailto:titkarsag@alattyan.hu
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III. Intézmény működését biztosító dokumentumok 

 

 Működési engedély 

 Azonosítószáma: 1SZEMK/2580 

 Ideiglenes működési engedély 2019. április 1. napjától 
 Azonosítószáma: JN/17/00077-12/2019 

                                   JN/17/00467-2/2020 

 Működést igazoló tanúsítvány 
 Azonosítószáma: JN/17/00467-3/2020 

 Alapító Okirat 
 Alattyán Község Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2017. (XI.28.) határozata 

 Alattyán Község Önkormányzat Képviselő-testületének 60/2015. (V.28.) határozata 

 Szervezeti és Működési Szabályzat 
 Alattyán Község Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2015. (III.26.) határozata 

 Szakmai Program 
 Alattyán Község Önkormányzat Képviselő-testületének 77/2017. (VI.22.) határozata 

 Házirend 
 Alattyán Község Önkormányzat Képviselő-testületének 62/2011. (VI.27.) határozata 

 

   Intézmény működését biztosító szabályzatok 

 

 Iratkezelési szabályzat 
 Adatkezelési szabályzat 
 Leltározási szabályzat 
 Tárgyi eszközök és készletek hasznosítási és selejtezési szabályzata 

 Munkavédelmi és munkabiztonsági szabályzat 
 Tűzvédelmi szabályzat 
 Belső szabályzat a nemdohányzók védelmében 

 Munkába járás szabályzata 

 Együttműködési megállapodás a Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő 

       intézmények között 
 Alattyán Község Önkormányzat Képviselő-testületének 69/2014. (VIII.26) határozata 

 Pénzkezelési szabályzat 
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IV. Az intézmény szolgáltatásai 
 

1. Idősek Klubja 

Az Idősek Klubja nappali ellátást biztosító intézmény, melynek célja a hiányzó családi gondoskodás 
pótlása, fizikai, mentális, egészségügyi segítségnyújtás révén. Személyi és tárgyi feltételeink 
biztosítottak.  
Jól megközelíthető helyen, a település központjában helyezkedik el az intézmény, tágas, zárt, 
parkosított udvarral.  
Az épületben előtér, tálalókonyha, ebédlő, fürdőszoba, zuhanyzó, öltöző, társalgó, folyosó és 
mellékhelyiségek szolgálják az idős emberek kényelmét.  
Bútorzata kényelmes, az ellátottak igényeinek, egészségügyi adottságainak megfelelő, 
akadálymentesített. 
 Az intézmény elsősorban a saját otthonukban élő szociális és mentális gondozásra szoruló, 
önmaguk ellátására részben képes időskorúak napközbeni gondozására szolgál és nyújt különböző 
szolgáltatásokat. Az igénybevevőknek lehetőséget biztosít a napközbeni tartózkodásra, étkezésre, 
társas kapcsolatokra, higiéniai szükségletek kielégítésére, valamint a szabadidős tevékenységekre. 
Az ellátottaink közül 11 fő a szociális bérlakásokban él, önállóan, könnyedén átsétálnak a 
napközibe. A további ellátottak a közelben laknak és segédeszközzel (rollátor, elektormos Moped) 
érkeznek. Továbbá 4-5 főt személygépkocsival szállítunk be- és vissza otthonába.  
 Az intézmény célja a családias gondoskodás szociális és mentális segítségnyújtás révén, valamint 
az idős ember szociális helyzetének javítása, egyedüllétének megszüntetése, a tétlenséggel járó 
káros hatások megelőzése valamint egészségi és higiéniás viszonyainak javítása. 

Fizikai ellátás keretén belül napi háromszori étkezést biztosítunk tagjaink számára - tízórai, 
ebéd, uzsonna. Segítünk a mindennapi tisztálkodásban. 

Egészségügyi ellátás keretén belül rendszeresen mérjük ellátottaink vérnyomását, vércukor 
szintjét, és súlyát. Szükség esetén elkísérjük tagjainkat az orvoshoz, az általa felírt gyógyszereket 
kiváltjuk. 

Minden ellátottal egyéni sajátosságának megfelelően foglalkozunk. Feladatainkat éves 
munkaterv alapján végezzük. Minden apró siker motivál bennünket a küzdelmes munkára.  
Tele vagyunk apró hétköznapi örömökkel, és azon fáradozunk, hogy tagjaink életviteléhez naponta 
segítséget tudjunk nyújtani, hogy megelégedéssel éljék napjaikat. 
 

2019. április 1. napjától az intézmény ideiglenes működési engedélye alapján, a Honvéd u. 6. 
sz. alatti orvosi magánlakásban nyújtja a nappali ellátást.  
Az ideiglenes telephelyen való működést, a Szent István tér 8. sz. alatti épület felújítási, átalakítási 
munkálatai tették indokolttá. 
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2. Étkeztetés  

Legalább napi egyszeri meleg ételt biztosítunk azoknak, akik életkoruk, betegségük, szociális 
helyzetük miatt erről nem képesek gondoskodni 
Az intézmény állásfoglalása, hogy a valódi rászorulókat támogassa. Ennek eredményeképp a 
kapcsolódó helyi rendelet alapján az alábbi kérelmezők részesülhetnek szociális étkeztetésben. 
 

2.1. Az étkeztetés rászorultsági tételei 
 

a.) életkor alapján, az egyedül élő 75. év feletti életkorú személy, illetve a 80. életévét betöltött 
személy; 
b.) egészségi állapot alapján: 

- akut egészségromlás következtében legfeljebb 6 hónap időtartamra állandó segítségre szorul ételei 
elkészítésében, 
- egészségromlása 50 %-ot meghaladó, valamint a 2007. 12. 31. előtt az OOSZI szakvélemény 
szerint 67%-ot meghaladóan csökkent munkaképességű, 
- az az ágyhoz kötött személy, akinek az állapota tartósan, előreláthatóan 3 hónapot meghaladó; 
c.) fogyatékossága, pszichiátriai betegsége alapján jogosult a fogyatékossági támogatásban 
részesülő személy illetve olyan pszichiátriai beteg, aki 
- gondnokság alatt áll 
- korábban szakosított intézményi elhelyezett volt 
- aki tartós – legalább 3 hónapot meghaladó – gyógykezelés alatt áll és ételei elkészítéséhez állandó 
segítségre szorul, jogosultsága 6 hónapra áll fenn; 
d.) szenvedélybetegsége alapján a pszichiáter szakorvos szakvéleményével igazolt 
szenvedélybetegségben szenvedő személy 

e.) hajléktalan személy; 

f.) jövedelme alapján jogosult, akinek az egy főre jutó nettó jövedelme  nem haladja meg  
- a családban élő esetén, az öregségi nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegét 
- egyedül élő esetén, az öregségi nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegének 200 %-át. 
 

A rászorultság vizsgálatot az intézményvezető végzi, távolléte esetén a helyettese.  
 

2.2. Az ebéd átvételének módja 

 

Elvitellel: A rászorulóknak az alattyáni konyháról (kiosztóhely) van lehetősége átvenni az ebédjét 
személyesen, vagy meghatalmazott által.  
Kiszállítással: 2019. március 1-től 1 fő munkatárs  határozott idejű munkaszerződéssel biztosítja a 
szolgáltatást. Az intézményi személygépjárművel szállítjuk naponta– átlagosan 25 lakcímre – az 

ételt. A sofőrnek az átvételtől számított 1 órán belül kötelessége eljuttatni minden igénybevevőhöz. 
Helyben étkezés: Jelenleg nincs szociális étkeztetettünk aki, ezt a lehetőséget igénybe venné. 
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A helyben étkezést kizárólag a nappali ellátottak veszik igénybe. Minden esetben az Innoven Kft. 
biztosítja részünkre az étkezést, előre leadott létszámok alapján. A főzőkonyha munkanapokon 
Jánoshidáról, iskolai tanítási szünetekben Jászberényből szállítja a településünkre az ebédet. 
A étel mindhárom esetben hőtároló boxokban érkezik. Az elviteles és kiszállításos igénybevevők 
részére a kiosztóhelyen alkalmazott Innoven munkatárs adagolja ételhordókba az ételt. A helyben 
étkezők számára az Idősek Klubja munkatársai a főzőkonyháról a badellákat az intézménybe 
szállítja. A tálalókonyhán történik az ebéd tányérokra adagolása és feltálalása a nappali ellátottak 
számára.  
 

Az intézmény tálalókonyhája részlegesen felel meg a jelen hatályos NEBIH előírásoknak. 2018. 
május hónapban tartott váratlan helyszíni ellenőrzés során hiánypótlást eszközöltek. A kontroll 
fókuszában a tálalókonyha állt, továbbá a szükséges étkezéshez szükséges eszközök megléte. A 
helyiség elrendezése, és eszközeinek minősége meglehetősen elavult. Szükségessé vált újszerű 
mosogatómedencék beszerzése. Az eszközök tárolására alkalmas tároló szekrényeket hiányolták. A 
burkolat kopott elavult, felvált, csúszós, balesetveszélyes. A csapok is régiek, gyakran nem 
működnek megfelelően. 
Egy étel kiadó ablak kialakítása is szükségessé vált. A tálaláskor ugyanis utcai ruhában egyéb 
személy a kiosztó munkatárson kívül nem tartózkodhat a tálalókonyhában. A megszedett tányérokat 
az ablakból lehet átvenni és az ellátottnak szervírozni.  
Összegezve a várható intézményi átalakítással reményeim szerint az előírásoknak eleget teszünk 
majd. Az 5 pontos értékelési skálából jelenleg 3-as értékelést kaptunk. Úgy gondolom, az aktuális 

viszonyokhoz képest kielégítő eredmény.  
 

3. Házi segítségnyújtás 

Azokat az alattyáni lakosokat gondozzuk otthonukban, akik önmaguk ellátására nem, vagy csak 
részben képesek. 
2016. január 1-től a szolgáltatás két altevékenységre bontották. Megkülönböztetjük a szociális 
segítés és a személyi gondozás tevékenységformáit.  
A szociális segítés esetében csupán a gondozott megsegítéséről van szó. Aktív gondozás esetében 
nem történik. A szolgáltatással megkönnyítjük mindennapjait pl.: mosás, vasalás, bevásárlás, 
gyógyszerkiváltás, stb. 
A személyi gondozás szakképzettséget igénylő aktív gondozás. Ez esetben az ellátott már olyan 
egészségügyi állapotban van, hogy ápolásra, gondozásra szorul. Pl.: fürdetés, pelenkázás, 
gyógyszerelés, sebkezelés, stb. 
Az házigondozás igénybevételét megelőzően előgondozást tartunk. A gondozónőkkel a leendő 
ellátottat saját otthonában látogatjuk meg. Megvizsgáljuk a lakókörnyezetét, felmérjük a 
szükségleteit, és elvégezzük a „gondozási szükséglet” tesztet. 
A teszt alapján pontozzuk az igénybevevőt. 20 pont alatt szociális segítésre, afelett személyi 
gondozásra jogosult.   
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3.1. Házigondozói létszám változása 

2019 júniusában 2 fő intézményi dolgozó kiváló 
eredménnyel elvégezte a szakirányú végzettséget.  
A házigondozás esetében a munkatárs megelőző 
időszakban közfoglalkoztatottként végezte munkáját a 
szociális segítésben. Azonban az ellátotti gondozási 
szükségletek emelkedésével indokolttá vált további 
szakképzett alkalmazott kinevezése. A munkavállalót 
elfogadták az ellátottak, munkájával bizonyított, hogy 
az intézményi team tagja lehetne közalkalmazottként. 
Vállalta szabadidejében, saját költségen a középfokú 
szociális végzettség megszerzését. 
A nappali ellátásban foglalkoztatott munkavállalóval 
együtt jártak az oktatási intézménybe Budapestre. E kollégának általános ápolói végzettsége a 
korábbi kinevezését lehetővé tette, azonban a működési nyilvántartásba történő felvételét 
akadályozta. Esetében 2023-ig volt lehetőség a szociális gondozói bizonyítvány megszerzésére.  
Jelenleg tehát 2 fő szakképzett munkatárs biztosítja házisegítségnyújtást. 
Összegezve nagy örömömre szolgál, hogy az intézmény személyi feltételei minden szolgáltatás 
esetében teljesítettek. Szakirányú végzettséggel, szakképzett kollégákkal igyekszünk a legjobb 
tudásunk szerint végezni munkánkat.  
 

3.2. Házigondozási óraszámok alakulása havi bontásban 

 

HÓ SZOCIÁLIS SEGÍTÉS SZEMÉLYI GONDOZÁS ÖSSZESEN 

1. 4,7 153,4 158,1 

2. 6 140 146 

3. 13,7 101,2 114,9 

4. 29,8 136,4 166,2 

5. 23,5 147,6 171,1 

6. 35,5 87,4 122,9 

7. 30 120,3 150,3 

8. 19 92,6 111,6 

9. 31,5 83,7 115,2 

10. 31,5 85,9 117,4 

11. 25,5 81,2 106,7 

12. 20,5 55,2 75,7 

ÖSSZESEN 271,2 óra 1284,9 1556,1 
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V. Szolgáltatások finanszírozási helyzete és kihasználtsága 

 

Mielőtt elemezni kezdenénk a vizsgált év tényadatait, fontosnak tartom, hogy említést tegyek a 
szolgáltatások finanszírozási helyzetéről, és fennálló dilemmákról. 
A szociális alapszolgáltatások eredményességét úgy vélem nehéz feladat számokban kifejezni. 
Megkülönbözteti a pénzbeli ellátásoktól, hogy nem mérhető. Még a segély kézzelfoghatóan az 
ellátottakhoz jut, mérése, adminisztrációja is átláthatóbb. Ezzel szemben a szolgáltatásnyújtás 
költséges, és hatékonysága nehezen mérhető számokban ki számokban.  
Ha feltesszük azt a kérdést: mi a célunk a szociális segítségnyújtással, gyakran kell szembesülnünk 
azzal a ténnyel, hogy kizárólag pénzzel nem érhetjük el a kívánatos célt, és a pénzbeli segítség 
önmagában nem elégséges eszköz az egyén problémájának megoldására. Hiába adunk az idős 
embernek pénzt,  -  pl.: gyógyszerre vagy egyéb megélhetési problémára – ha mozgáskorlátozott 
vagy demens beteg, akkor valamely szolgáltatással tudunk csak segítséget adni.  
 Hangsúlyozom, a szociális szolgáltatásnyújtás költséges feladat egy fenntartó számára. Az 
intézményes formában nyújtott segítés soha nem lehet nyereséges. A rászoruló emberek támogatása 
mindig kiadásokkal jár. Sajnos a jelenlegi szabályozás állami támogatása nem fedezi egy 
intézmény költségeit. 
 

1. Az intézményi kihasználtság összehasonlító elemzése 

Szolgáltatás megnevezése Maximális kihasználtság 
esetén 

Jelenlegi kihasználtság 
esetén 

  

házisegítségnyújtás 12 fő 6 fő 

szociális étkezés 45 fő 38 fő 

nappali ellátás  20 fő 18 fő 

kapacitás mértéke 100% 80% 

igényelhető állami  
támogatás 

16.451.200 Ft 13.192.680 Ft 

térítési díjbevétel 8.508.900 Ft 7.477.352 Ft 

bevételek összesen 24.960.100 Ft 20.670.032 Ft 

Idősek Klubja 2019. évi  
összes kiadása 

 34.012.628 Ft 

Működési különbözet  13.342.596 Ft 

 

Összegezve - a jelen helyzetben - az intézmény 80%-os kihasználtságú működésére, maximum 13,2 
millió forint állami támogatás igényelhető. A működési költsége azonban több mint 34 millió forint, 
tehát a normatíva csupán a fenntarthatóság 40%-át fedezi.  
Az intézmény működési bevételei tehát: 
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 Állami finanszírozás 40% 

 Térítési díjbevétel 20 % 

 Önkormányzati hozzájárulás 40 % 

 

 

VI. Az Idősek Klubja bevételei 
 

Az Idősek Klubja bevételeinek három fő forrása van: 
 

1. Működési bevételek  

 
1.1. Állami támogatás 

1.2 .Befizetett térítési díjak      

1.3. Önkormányzati működést célzó 
hozzájárulás         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Állami támogatás 

 

A központi finanszírozás szolgáltatásonként 2019. évben: 
 

Kormányzati funkció Támogatás összege/fő Éves átlaglétszám Támogatás összege/év 

szociális étkeztetés 55360 38 2103680 

személyi gondozás 330000 6 1980000 

szociális segítés 25000 0 0 

nappali ellátás átlagos 109000 1 109000 

nappali ellátás demens 500000 18 9000000 

ÖSSZESEN: 

  

13192680 

 

 

 

 

 

 

 

 

20%

Térítési díj 
bevétel

40%

Igényelt állami 
támogatás

40%

Önkormányzati 
hozzájárulás

2019. évi bevételek
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1.1.1. Állami támogatások alakulása 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

13594651 Ft

9361512 Ft

10631293 Ft

11020574 Ft

9438975 Ft

15056960 Ft

11748120 Ft

13523120 Ft

13192680 Ft

 
 

 

Az állami támogatás összege az ellátotti létszámok alakulásával van egyenes arányban.  
2011. évtől vezetem az intézményt, mely adatok alapján a fent ábrán láthatóan alakult a központi 
finanszírozás.  
A helyi idősellátásban fő szempontunk hogy a kihasználtságot min. 80 %-on tartsuk a „biztonságos” 
működés érdekében. A távozó és az újonnan érkező ellátottakat egyensúlyban tartsuk.  
 

1.2. Befizetett térítési díjak 

 

A térítési díj bevételeinek alakulása egyenesen arányos az ellátotti létszámok változásával. 
A házisegítségnyújtás iránt folyamatosan növekszik az igény a településen. Jelenleg 12 fő az 

ellátható személyek száma. 
Megelőző évben a szolgáltatásra vonatkozó térítési díjakat külön választottuk. Megkülönböztetjük a 
szociális segítésre és a személyi gondozásra igénylők díjazását.  
Az utóbbi ellátottak aktív gondozást igényelnek egészségügyi állapotuk miatt.  
Többségében tartósan ágyban fekvő kiszolgáltatott betegekről van szó. Esetükben a gondozási 
szükséglet is több órát vehet igénybe, ezért a térítési díjat alacsonyabb összegben állapítottuk meg. 
Célunknak tekintettük, hogy a tartós beteg, alacsony jövedelmű nyugdíjas is teljeskörű gondozásban 
részesüljön. Tapasztalatunk szerint az igényelt gondozási szükségletet nagymértékben befolyásolja 
a térítési díj.   
A szolgáltatás a személyi gondozásnál 350 Ft/óra, szociális segítésnél 700 Ft/óra volt 2019-ben. 
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A nappali ellátás 20 fő férőhelyét kimerítettük. Jelenleg várólistával működünk. Az intézmény 
megújulásával férőhelybővítésre teszünk lépéseket. A szolgáltatás létszámait elsősorban a térítési 
díjakkal befolyásoltuk. A nappali ellátottak 50%-al kevesebb díjat fizettek a helyben elfogyasztott 
ebédjükért, mint a szociális étkeztetettek.  Erre azért volt lehetőség, mert a normatíva a nappali 
ellátottak után 500 ezer forint évente, míg a szociális étkeztetettek után csupán 55.360 forint. 
A térítési díj bevétel kiesés az állami támogatási összegben tehát kompenzálódott. A további tervek 
szerint 2020-tól a szociális étkezés és a nappali ellátás ebéd összege azonos lesz.  
 

A szociális étkeztetés térítési díj bevételei a rászorultsági vizsgálat megszigorításával van 
összhangban. A vonatkozó helyi rendelet módosítása a valódi rászorulókat célozza meg. 
(lásd mellékletben) 
 Az ellátotti létszám ezáltal visszaesett, azonban a rászorultaknak jövedelmeikhez igazodó díjat 
állapítottunk meg.  Térítésmentesen kizárólag a jövedelemmel nem rendelkezők étkezhetnek. 
Díjainkat igyekszünk egyensúlyban tartani, amely egyaránt igazodik az ellátotti jövedelmekhez és 
az intézmény biztonságos működéséhez. 
 

 

 
 

2. Önkormányzat általi hozzájárulás 

 

Az intézmény biztonságos működését a bevételek és kiadások egyensúlya határozza meg.  
Sajnos továbbra sem változott kormányzati szinten a szociális intézmények központi költségvetése. 
Az alulfinanszírozott alapellátási formák működtetését - országos viszonylatban - az 

önkormányzatok biztosítják saját és/vagy egyéb forrásból. A hozzájárulás összege évente változó, 
igazodik az intézmény működési költségeihez. 
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VII. Az Idősek Klubja kiadásai 
 

Az Idősek Klubja kiadásainak két fő csoportja van: 
 

1.  Bér jellegű kiadások 

2.  Működést biztosító kiadások 

                    

KIADÁSOK SZOLGÁLTATÁSOK Ft/év (2019.) 
Bérek nappali ellátás 15.421.323 

házisegítségnyújtás 6.311.109 

szociális étkeztetés 0 

összesen: 21.732432 

Működést célzó kiadások nappali ellátás 5.085.794 

 házisegítségnyújtás 21.013 

 szociális étkeztetés 7.173.389 

 összesen: 12.280.196 

Kiadások összesen 34.012.628 

 

 

1. Bér jellegű kiadások 

A szociális ágazatban foglalkoztatott munkavállalók bérét a közalkalmazotti bértábla határozza 
meg. 2019-ben sem érte el az intézmény munkavállalóinak illetménye a garantált bérminimumot. 
Minden év januárjában kiegészítés szükséges. 
 

 

2019. bruttó intézményi bérköltségek (Ft/hó) 

munkakör 
fizetési  

alapbér 

garantált  
pótlék összesen fokozat bérminimumra 

  kiegészítés 

nappali szoc. gondozó /Széles Margit/ C/06 86755 108225 8300 203300 

nappali szoc. gondozó / C/05 85020 109980 7900 202900 

házigondozó /Szajkó Beáta/ C/01 78000 117000 6300 201300 

házigondozó /Palóczné Bárkányi Éva/ C/03 81120 113880 7100 202100 

mentálhigiénés munkatárs  F/06 144570 50430 72087 267087 

intézményvezető G/03 140970 54030 106150 301150 

Összesen 1377837 

*Az adatok a bérkompenzációt és a családi adókedvezményt nem tartalmazzák. 
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2. Működést biztosító kiadások 

A személyi juttatások után a második legnagyobb kiadási rész. Tartalmazza az intézmény 
működésével kapcsolatos valamennyi kiadást. 
Tételei az intézményüzemeltetési, fenntartási kiadások, a szakmai tevékenységgel kapcsolatos 
kiadások. Pl.: közüzemi díjak, élelmezési díjak az Innoven Kft. felé, tisztító – papír - írószer, 
felülvizsgálati díjak, karbantartás, stb.   
 

VIII. Ellátotti létszámok alakulása 

 

 
                    

A működési engedély alapján a házi segítségnyújtásban 12 fő, szociális étkeztetésben az Innoven 
Kft. kapacitásához igazodóan, nappali ellátásban 20 fő engedélyezett naponta.  
A 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján kötelezettek vagyunk a „Központi Elektronikus 
Nyilvántartás a Szolgáltatást Igénybevevőkről” (KENYSZI) nyilvántartásba naponta rögzíteni a 
létszámadatokat.  
 

Az Igénybevevői Nyilvántartás (KENYSZI, TEVADMIN) a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 20/C. §-a szerinti, a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális ellátások, szolgáltatások finanszírozásának ellenőrzése céljából, valamint a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 139. § (2) bekezdése szerinti, 
a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások 
finanszírozásának ellenőrzése céljából vezetett nyilvántartás. 
2017. január 1-től az Igénybevevői Nyilvántartást vezető szervként az Országos Nyugdíjbiztosítási 
Főigazgatóság Központ került kijelölésre. 
Az Igénybevevői Nyilvántartás bevezetésével lehetővé vált a jogosulatlan igénybevételek kiszűrése, 
a szociális ellátórendszer hatékonyabb, az egyéni szükségletekhez jobban illeszkedő működtetése. A 
szociális szolgáltatások területén az ellenőrzés mellett nyilvántartási és ágazati tervezési célokat is 
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szolgál, jelenleg így már naprakész információk állnak rendelkezésre a szolgáltatások 
működtetéséről. 
Az Igénybevevői Nyilvántartás 2012. július 1-től működik finanszírozási jogkövetkezményekkel. A 
megelőző jogszabályi elnevezése: Központi Elektronikus Nyilvántartás a Szolgáltatást 
Igénybevevőkről, innen ered a közismert KENYSZI elnevezés. 
 

Az Igénybevevő Nyilvántartásban a költségvetési támogatással finanszírozott szociális, 
gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltatások napi igénybevételét kell rögzítenie a fenntartó 
adatszolgáltatójának. Az igénybevevők azonosítására használt egyedi azonosító a TAJ azonosító, 
amelyet elektronikus adatkapcsolaton keresztül áll rendelkezésre a Nemzeti Egészségbiztosítási 
Alapkezelő által vezetett nyilvántartásból. 
Az Igénybevevői Nyilvántartásban való adatrögzítés, időszakos jelentés megtételéhez szükséges, 
hogy a fenntartó e-képviselőt jelöljön ki. Az e-képviselő kijelöléséhez, illetve az e-képviselői 
kijelölés visszavonásához szükséges formanyomtatványok az E-KÉPVISELŐI NYOMTATVÁNYOK 
menüpont alatt érhetőek el. 
2016-ben az Igénybevevői Nyilvántartás új jelentési funkciókkal egészült ki: a várakozók 
jelentésével, valamint az országos jelentési rendszerrel. Az országos jelentési rendszer az 
intézményi térítési jelentéséből, valamint a féléves jelentésekből tevődik össze, egyelőre utóbbi még 
nem elérhető. Az új jelentési funkciók bevezetésének jelentős előnye a felhasználók számára, hogy 
az Igénybevevői Nyilvántartásban adatszolgáltatói jogosultsággal rendelkezők rögzíthetik a 
jelentéseket, tehát nem kell külön rendszert használni. (…) 

Forrás: https://szir.tcs.allamkincstar.gov.hu/rendszerek/kenyszi.html 

 

Az intézmény jelenleg 80%-os kihasználtsággal működik. A nyilvántartásunk alapján szabad 
kapacitásunk a szociális étkeztetésben van. 100%-ot akkor érhetünk el, ha minden szolgáltatásban 
minden ellátott minden munkanapon igénybe veszi az ellátást.  
Ez természetesen életszerűtlen, hiszen a gondozottaknak is vannak egyéb segítőik, családjaik, 
programjaik, elfoglaltságaik, mi csupán egy másodlagos támaszt nyújtunk.  
Az alapellátás célja, hogy a rászorultat hozzásegítsük – szükségleteihez igazodóan – otthonában az 
önálló életvitel megtartásában. Végső megoldásként kezdeményezzük a szociális otthonba történő 
továbbirányítást.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://szir.tcs.allamkincstar.gov.hu/rendszerek/kenyszi.html
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IX. Az Idősek Klubja jövőbeni céljai 
 

1. Az intézményi innovációra irányuló céljaink 

1. előírásoknak megfelelő külső-belső környezet 
2. NEBIH szempontokhoz igazodó tálalókonyha 

3. mozgáskorlátozott mosdó 

4. mozgáskorlátozott bejárat 
5. tágas étkező 

6. felszerelt foglalkoztató 

7. előnyös raktározási megoldások 

8. szakmai munkát elősegítő irodák 

9. szakmai továbbképzések 

10. intézményi weblap 

11. demens kert 

12. nyugalmas idilli külső környezet  
13. Nyílt nap 

 

 

Az intézmény Szent István tér 8. sz. alatti székhelyét 2019. április 1-én elhagytuk annak 
reményében, hogy 2019. október 30-án a megújult környezetbe visszaköltözhetünk.  
Sajnálatos okok miatt ez nem valósult meg. Szeretnénk, ha az átalakítások az előírásokhoz és 
elképzeléseinkhez igazodnának majd. 
2018-ban átalakult a szociális továbbképzési rendszer. A munkáltató kötelessége a továbbképzési 
terv elkészítése és megvalósítása. A munkavállalóknak 2 év áll rendelkezésre, hogy középfokú 
végzettség esetében 40 pontot, felsőfokú végzettség esetében 80 pontot szerezzenek. Az 
intézményvezető pedig vezetőképzésre kötelezett. Az intézmény 6 fő szakképzett munkavállalója 
közül 2 személynek kell majd a továbbképzést biztosítani. A további személyek mentesülnek, 
mert 2 fő szociális gondozó a közelmúltban szerezte meg a szakképzettséget, 1 fő felsőfokon tanul, 
az intézményvezetőt pedig mentesíti a 

szociális szakvizsga.  
Régi céljaink között szerepel az un. „demens 
kert” kialakítása. A demens betegek mentális 
megsegítését köztudottan javítja a mozgás és a 
séta. Az ilyen betegek gyakran elkóborolnak 
otthonról. Bennük van a folytonos menés, 
céltalanul. Szeretnénk helyet és célt adni 
számukra. A kertünkben adott a lehetőség, 
hogy járdalapból vagy zúzott kavicsból egy 
nagy kört alakítsunk ki. A rövidtávú 
memóriájuk alulműködik, ezért számtalan 
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kört le lehet velük sétálni. Közben 
feladatokat adunk nekik.  

Nagyon szeretnek időseink jó időben a 
szabadban lenni. Utazni, kirándulni 
nehezen jutunk el, ezért a harmonikus 
környezetet varázsolnánk magunkhoz.  
Szeretnénk majd tovább bővíteni 
növényeinket. Ellátottjaink között 
vannak, akik szívesen kertészkednek, 
így együtt ápolhatnánk, élvezhetnénk 
zöldjeinket. A nyársaló és a 
veteményeskert megújítása mellett, 
tervezünk egy néhány nm-es területet kialakítani egy kerti medence felállításához. A kerti csapból 
termál víz folyik minden évszakban. Nagyon élvezik az otthon strandolást. A megújult külső-belső 
környezet megvalósulásával a szakmai munka és az ellátotti elégedettség is együtt erősödik. Úgy 
vélem a munka és gondozási környezet egyaránt befolyásolja a munka eredményességét, és az 
ellátottak örömét. Szeretnénk végre elfelejteni az elavult, alkalmatlan miliőt, és visszaköltözni 
megújult otthonunkba.  
A korszerű intézményhez időszerű lehetne egy weblapot is létrehozni. A honlapról lehetne 
tájékozódni az intézmény szolgáltatásairól, elérhetőségekről, aktuális történésekről. A galériában a 
hozzátartozók és az érdeklődők betekintést nyerhetnének a programjainkról. Továbbá letölthetőek 
lehetnének a felvételhez szükséges dokumentumok, amely megkönnyítené és gyorsítaná a felvételt.  
A megújult intézmény átadását követően szívesen tartanánk egy nyílt napot a lakosság és az 
érdeklődők számára. Bemutatnánk az új kialakításoknak köszönhető újdonságokat. A tágasabb 
belső tér, a korszerű megoldások személyes megtekintése segítené a szolgáltatások népszerűsítését. 
A terveink szerint az étkezőben több embernek tudunk majd helyben étkezést biztosítani. Így a 
működési engedélyben meghatározott 20 főt emelni tudjuk majd.  

 

 2. Aktuálisan fennálló céljaink: 

1. szabályzatainkat bővíteni,  
2. a rászorultság vizsgálatot rendszeresen aktualizálni,  
3. a szociális bérlakásokra vonatkozó feladatainkat a lakosság körében pontosítani 

 

Célunk a szociális szolgáltatásaink folyamatos biztosítása mellett, gyakorlati tapasztalataink 

beillesztése a helyi szabályozásba. A napi munkavégzés során gyakran találkozunk olyan 
esetekkel, melyre nincs központi előírás. A mindennapi gyakorlatot igyekszünk szabályzatokban, 
helyi rendeletekben aktualizálni.  
Az intézmény lehetőséget nyújt az ellátottaknak és hozzátartozóiknak, hogy az igényelt havi 
szolgáltatásért a térítési díjat befizessék. A kijelölt kollégák napi pénzkezelést végeznek. 
Készpénzfizetési számla ellenében a befizetett díjakat rögzítik. A pénzt az intézményi 
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folyószámlára befizetik, a számlamásolatokat és kapcsolódó dokumentumokat a pénzügyön leadják 
könyvelésre. A fenntartó pénzkezelési szabályzatának megfelelünk, azonban a térítési díj átvételétől 
a folyószámlára történő befizetésig az eljárás csak gyakorlatban valósul meg.  
A szociális étkeztetésben és a nappali ellátásban napi használatban van az intézményi 
személygépkocsi. Egy gépjármű használati szabályzatban szeretnénk majd rögzíteni a napi 
gyakorlatot.  

Szeretnénk a fentieket előírás szerint végezni, hogy kérdés, probléma, mulasztás esetén szabályosan 
járjunk el. 
A rászorultság vizsgálatnak a szociális étkeztetésben, és a házisegítségnyújtásban van jelentősége.  
A szociális étkeztetésben a kérelmezőnek vizsgáljuk a szociális, jövedelmi, és egészségügyi 
állapotát. A 2017-ben módosított helyi szociális rendelet eü-i rászorultsági vizsgálata 
eredményesnek bizonyult. A valódi rászorulók támogatása a cél, ezért igyekszünk a településen élő 
lakosság szükségleteihez igazodóan javaslatokat tenni.  

A házigsegítségnyújtás esetében központi szabályozás szerint járunk el. Az előgondozás során – a 

háziorvosi szolgálattal együttműködve - tesztet kell alkalmazni. A 20 pontot meghaladó igénylő 
esetében személyi gondozást, alatta szociális segítés nyújtunk. 
A szociális bérlakáshoz kapcsolódó feladatainkat tekintve kizárólag házisegítségnyújtást 
végezhetünk. Az itt élő ellátottaink ellenben a nappali ellátást igénylik. Az intézmény közelsége 
azt a gyakorlatot alakította ki, hogy napközben átsétálnak, részt vesznek a foglalkozásokon, 
programokon, megebédelnek, és délután hazamennek.  
A központi szabályozás kizárja a két szolgáltatás együttes igénybevételét. A bérlakásokban élők 
tehát nappali ellátottak, esetükben az intézményben biztosítunk napközbeni ellátást étkezéssel.  
A vonatkozó jogszabályok alapján az otthonában nem végezhetünk gondozást, ápolást, 
takarítást.  
A Szent István tér 7. sz. alatt található önkormányzati ingatlan tehát egy albérlet idősek 
számára.  
A jelenlegi idősek számára fenntartott szociális háló nem nyújt teljes biztonságot a számukra.  
 

Gyakorlati példa a településen: 
Egy idős évek óta a bérlakásban él, a nappali ellátás aktív tagja, naponta részt vesz a 
foglalkozásokon, önellátása korának megfelelő.  
Váratlanul azonban lebetegszik, állandó gondozásra szoruló ágyban fekvő beteg lesz. Családja 
nincs, nem tart kapcsolatot, vagy messze él. Mi történik ekkor? 

A kórházban hosszan tartóan nem ápolják, mert az nem szociális otthon. Hazaküldik. 
A zárójelentésben gyakran az áll: Szociális otthonába bocsájtjuk, napi ápolása megoldott.  
A szociális otthonba kérelmezzük felvételét, azonban végeláthatatlan várólista van.  
Erkölcsi és szociális érzékenységünk nem hagyja ellátatlanul. Ápolását önzetlenül átvállaljuk. 
Hónapokig ápoljuk, végül sikerül a szociális otthonba történő áthelyezése.  
Összegezve tehát a kötelező feladatainkon túl gyakran találkozunk ilyen esetekkel a szociális háló 
gyengesége okán.  
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Egy külső szemlélő okkal hiheti, hogy szociális otthon vagyunk. Az idősek „ott laknak”, gondozzák 
őket. „De miért nincs ott senki éjszaka ?” – hangzik el számtalanszor a kérdés.  
Gyakran tapasztalunk ellenséges magatartást hozzátartozó vagy lakos részéről, ha a bérlakás 
nyújtotta szolgáltatásról érdeklődnek. Mulasztással, elhanyagolással sok esetben vádolnak.  
Az ellátottak számának függvényében folytonos dilemma, hogyan oldjuk meg az extra 
„feladatokat”. Szabad kapacitás esetében igyekszünk besegíteni, de nem megoldani. A kialakult 
helyzetek azonnali megoldást várnak tőlünk, de központilag sincs, a vészhelyzetek 
elkerülhetetlenek.   
Szeretnénk tehát a lakosság körében hangsúlyozni, hogy a bérlakásokra nem vonatkoznak 
szolgáltatásaink.  

 

X. Zárszó 

 

Küzdelmes időszakot tudunk magunk mögött. Az ellátotti szükségletekhez igazodó gyakorlati és 
szakmai munka, a költségvetési nehézségek megoldása, folyamatos kihívásokat eredményez.  

Lelkesedésünket igyekeztünk egymást erősítve megtartani. A költséghatékony működési elveket 
szem előtt tartva szeretnénk továbbra is minőségi szolgáltatásokat nyújtani.  
Úgy vélem az elmúlt évek szakmai sikerei, és az ellátotti elégedettség bizonyítékul szolgál. 
  

A szociális szakemberek munkájára sokszor mondják, hogy hivatás. Elsősorban nem az anyagi 
ellenszolgáltatásért segítenek másoknak, hanem hivatástudatból. Az itt foglalkoztatott 

munkavállalók esetenként kevesebb fizetést kapnak, mint azok az emberek, akiknek segítséget 
nyújtanak. Sokszor felmerül bennem a kérdés, hogyan tudnak támaszt nyújtani, ha ők is 
támogatásra szorulnának?  
 

Az elmúlt évek összehangolt munkájának eredményeképp olyan közösség alakult ki a szociális 
alapszolgáltatásban, amely kiszámíthatóságot és következetességet kapott.  
A településen élő, ellátást igénybevevők már ismerik: hogyan, mikor, milyen feltételekkel milyen 
szolgáltatást kaphatnak.  
 

Mára kialakult egy konzekvens gyakorlati tematika. Egy mindenki számára ismert, azonnal 

elérhető jól működő helyi rendszer.  
A nyomasztó mindennapi terheket, a pozitív visszajelzések enyhítik. Számunkra az ad további erőt, 
ha az idős rászorulókon önzetlenül segíthetünk.  
A biztonságot nyújtó szociális szolgáltatás működését továbbra is az fenntartóval együttműködve 
szeretnénk folytatni.  

Bizakodóan tekintek a jövőbe. Szeretnénk, - céljainkat szem előtt tartva – a mára kialakított 
eredményeink birtokában, tovább segíteni a településen élőket! 
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MENTÁLHIGIÉNÉS ÉVES TERV 
2019   

Az intézmény dolgozói: 

A nappali ellátás keretében: 

 

Nagy Anita-intézményvezető 

Széles Margit Julianna-gondozó 

Lévai Mária –gondozó 

Koncsik Éva –mentálhigiénés 

 

Házigondozás keretében: 

Szajkó Beáta-házigondozó 

Palóczné Bárkányi Éva-házigondozó 

 

Az intézmény munkáját segítők:  

Farkas János-sofőr 

András Henrietta-technikai segítő 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az intézmény felújításon 

esik át, így 2019-ben 

időszakosan más 

telephellyel működik 

majd a Honvéd utca 6 

szám alatt. 
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Intézményünkben az átlagéletkor 75 év körül mozog, ami a programok tervezésére nagyon pozitívan 

hat. Tagjaink mindenre nyitottak, érdeklődőek, mentálisan és fizikailag is többségében jó állapotnak 

örvendenek. A jelenlegi csoportban nagyon pozitív értékek uralkodnak: empátia, egymás segítése, 

elfogadás, együttműködés, ami igen jó hatással van mindenkire.  

 

Január 02-04. 

• Beszélgetés az ünnepekről, karácsonyi díszek leszedése 

• Vízkereszt 

• Mentálhigiénés éves terv készítése, előző év értékelése  

• Manikűr, pedikűr 

Január 07-11. 

• Híróra 

• Zenehallgatás 

• Film nézés 

• Memória játék 

• Éva névnap ünneplés 

• Reggeli torna 

Január 19-20. 

• Készülődés a farsangra 

• •Névnaposaink: Piroska 

• Filmklub 

• Papír hóvirág készítés 

• Fodrászkodás 

• Torna, relaxáció 
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Január 21-25. 

• Készülődés a farsangra 

• Filmklub 

• Reggeli torna 

• Mandalafestés 

 

Január 28-február 01. 

• Reggeli torna 

• Születésnapos: Lampé Ernőné (1937.01.28.) 

• Fánk sütés 

• Híróra 

• Ülőtorna 

• Farsangi jelmezek készítése 

Február 04-08. 

• Farsangi mulatság Jánoshidán 

• Beszélgetés a hírekről, újságolvasás 

• Filmklub 

• Fodrászkodás 

•  Valentin napi kézművesség 

Február 11-15. 

• Julianna névnap ünneplése 

• Tea délelőtt, beszélgetés 

• Torna 

• Sütemény sütés 

• Rejtvényfejtés 

• Születésnapos: Vas József (1949.02.16.) 
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Február 18-22. 

• Híróra 

• Torna labdával 

• Társasjáték 

• Teázás, beszélgetés 

• Virágok gondozása 

• Kézimunka 

• Reggeli torna 

• Manikűr, pedikűr 

Február 25-március 01. 

• Tv nézés 

• Torna  

• Társasjáték 

• Kézimunka 

• Sütemény sütés 

• Reggeli torna 

Március 04-08. 

• Reggeli torna 

• Tavaszi ebédlő dekoráció készítés 

• Nőnapi ünnepség 

• Kézimunka 

• Zenehallgatás 

• Filmklub 

Március 11-15. 

• Kertészkedés 

• Születésnapos: Szabó Béláné (1948.03.14.)   

• Nemzeti színű virág készítése 

• Kézimunka 



 
 

5
 

• Rejtvényfejtés , kártyázás 

Március 18-22. 

• Kertészkedés a Víz világnapja alkalmából 

• Fodrászkodás 

• Rejtvény 

• Kézimunka 

• Reggeli torna 

• Zenehallgatás 

Március 25-29. 

• Torna 

• Társasjáték 

• Újságolvasás, a hírek megbeszélése 

• Kézimunka 

• Manikűr, pedikűr 

• Zenehallgatás 

Április 01-05. 

• Hírek olvasása 

• Beszélgetés, teázás 

• Torna 

• Zenehallgatás 

• Kézműveskedés 

Április 08-12. 

• Szórejtvény 

• Hírek olvasása, beszélgetés 

• Kézimunka 

• Kívánság zene hallgatás, nótázás 
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• Manikűr, pedikűr 

• Torna 

Április 15-18 

• Rejtvényfejtés 

• Filmklub 

• Sütés 

• Kertészkedés 

• Születésnapos: Tóbiás Ferencné (1948.04.18.) 

• Kézimunka 

 

Április 23-26. 

• Készülődés a majálisra 

• Fodrászkodás 

• Kézimunka 

• Barkácsolás 

• Torna, mozgás 

Április 29- május 03. 

• Névnaposunk: Gizella 

• Kertészkedés 

• Anyák napi megemlékezés 

• Kézimunka 

• Zenehallgatás 

• Majális 

Május 06-10 

• Palacsinta sütés 

• Torna 

• Kertészkedés 
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• Madarak és Fák napja 

• Teázás, beszélgetés, kívánság zene hallgatás 

Május 13-17. 

• Kertészkedés 

• Torna  

• Manikűr, pedikűr 

• Kézimunka 

• Puzzle, kirakó 

• Születésnapos: Hetényi Gyuláné (1931.05.19.) 

Május 20-24. 

• Zenehallgatás 

• Virágültetés, kertészkedés 

• Kézimunka 

• Teázás, társasjáték 

• Szórejtvény 

Május 27-31. 

• Születésnapos: Kállai Jánosné (1942.05.31.) 

• Torna, relaxáció 

• Fodrászkodás 

• Kézimunka 

• Újságolvasás, felolvasás 

• Sütés 

Június 03-07 

• Torna 

• Szójáték 

• Zenehallgatás 

• Kézműveskedés 
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• Fodrászat, kozmetika 

• Születésnapos: Varga Károlyné (1932.06.07.) 

Június 11-14. 

• Névnapos: Margit 

• Kártya, rejtvényfejtés 

• Kertészkedés 

• Reggeli torna 

Június 17-21. 

• Születésnapos: Nagy Pálné (1934.06.22.)  

• Társasjáték, teázás 

• Kézimunka 

• Torna, séta 

• Szókirakó 

 

Június 24-28. 

• Torna 

• Torna, séta 

• Kézimunka 

• Szókirakó 

• Születésnapos: Berczeli Józsefné ( 1939.06.30.) 

 

Július 01-05 

• Fagyizás 

• Torna  

• Zenehallgatás, nótázás 

• Kézimunka 

• Fodrászkodás 
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Július 08-12 

• Születésnapos: Csoma Jánosné (1948.07.07.) 

• Torna, relaxáció 

• Bográcsozás 

• Újságolvasás, hírek 

• Teázás, kártyázás 

Július 15-19. 

• Torna 

• Filmklub 

• Társasjáték 

• Rejtvényfejtés 

• Kézimunka 

• Hírek olvasása 

• Születésnapos: Takács Gyula ( 1949.07.16.) 

Július 22-26. 

• Születésnapos: Rácz Józsefné (1955.07.22.) Sós Lászlóné (1940.07.18.)  

• Kertészkedés, viráglocsolás 

• Kézimunka 

• Rejtvényezés 

• Barkácsolás 

Július 29-augusztus 02. 

• Torna 

• Magazinok olvasása 

• Kézimunka 

• Manikűr, pedikűr 

• Tv nézés, filmnézés 
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Augusztus 05-09. 

• Társasjáték 

• Nóták hallgatása 

• Kézimunka 

• Relaxálás nyugtató zenékre 

• Memória játék 

Augusztus 12-16. 

• Szilval szüretelés 

• Torna 

• Kézimunka 

• Fodrászkodás 

• Zenehallgatás 

Augusztus 19-23. 

• Kenyérlángos sütés, beszélgetés a kenyérsütésről 

• Torna 

•  Kézimunka 

• Fagyizás 

• Beszélgetés, hírek olvasása 

Augusztus 26-30. 

• Kertészkedés, viráglocsolás 

• Torna 

• Főzés 

• Kézimunka 

• Filmklub 

• Turkáló 
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Szeptember 02-06. 

• Őszi díszek készítése, termésgyűjtés 

• Hírek olvasása 

• Torna 

• Fodrászkodás 

Szeptember 09-13. 

• Kézimunkázás 

• Takarítási világnap 

• Nótázás, zenehallgatás 

• Őszi barkácsolás 

Szeptember 16-20. 

• Névnapos: Mária 

• Szüret 

• Kézimunka 

• Tea délelőtt, beszélgetés a hírekről, eseményekről 

• Születésnapos: Kádas Jánosné 1938.09.16. 

Szeptember 23-27. 

• Torna  

• Manikűr, pedikűr 

• Kézimunka 

• Filmklub 

• Éneklés, nótahallgatás 

Szeptember 30-október 04. 

• Idősek napja 

• Szójáték 

• Kézimunka 
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• Torna labdával 

• Filmklub 

 

 

Október  07-11. 

• Takarítás, az intézmény szépítése 

• Fodrászkodás 

• Torna 

• Kézimunka 

• Újságolvasás, beszélgetés a hírekről 

Október  14-18. 

• Torna 

• Memória játék 

• Manikűr, pedikűr 

• Barkácsolás, őszi koszorúk, díszek készítése 

• Filmklub 

• Híróra 

Október 21-25. 

• Filmklub 

• Fodrászkodás 

• Október 23-ai megemlékezés 

• Kézimunka foglalkozás 

• Relaxálás, torna 

Október 28-31. 

• Beszélgetés a hírekről, híróra 

• Ülőtorna 

• Beszélgetés 

• Koszorúkészítés 

• Mindenszentek, Halottak napja 
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• Megemlékezés az elhunyt lakókról 

November 04-08. 

• Tea délelőtt: kívánságzenék hallgatása 

• Filmklub 

• Kézimunka 

• Torna, séta  

• Rejtvényezés 

November 11-15. 

• Kézimunkázás 

• Torna kötéllel 

• Rejtvényezés 

• Beszélgetés a hírekről 

• Zenehallgatás, nótázás 

• Születésnap: Povedák Imréné 1943.11.12. 

 

November 18-22. 

• Névnapos:  Erzsébet 

• Filmklub 

• Kézimunka 

• Torna 

• Barkácsolás 

November 25-29. 

• Beszélgetés a hírekről 

• Fodrászkodás 

• Kézimunka 

• Katalin névnapozás 

• Készülődés a téli ünnepekre, az intézmény díszítése  
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• Ünnepváró barkácsolás  

December 02-06. 

• Készülődés a Mikulásra 

• Torna 

• Az intézmény megszépítése, takarítás 

December 09-13. 

• Készülődés a karácsonyi ünnepségre 

• Fodrászkodás 

• Karácsonyi díszek készítése 

December 16-20. 

• Mézeskalács sütés 

• Születésnapos: Tugyi Lajosné (1933.12.20.) 

• Zenehallgatás: karácsonyi zenék 

Karácsonyi ünnepség 

December 23-27. 

• Karácsony 

 

December 31. 

• Szilveszter, Újév 

 

Alattyán, 2019.         

Készítette: Koncsik Éva 

 

 

 



2019. év mentálhigiénés értékelése 

 
 

Klubunk életében a 2019. év sok változást hozott. Aprilis 1-étől ideiglenes telephelyen 
működik az intézmény. 

A team tagjai:  

 Nagy Anita intézményvezető 

 Koncsik Éva mentálhigiénés 

 Lévai Mária gondozónő 

 Széles Margit Julianna gondozónő 

 Szajkó Beáta házigondozó 

 Palóczné Bárkányi Éva házigondozó 

 Farkas János közfoglalkoztatott 
 Toldiné András Henrietta közfoglalkoztatott 

 

Ezt az évet jelentősen befolyásolta az intézmény költözése. Ugyan igyekeztünk ezt 

zökkenőmentessé tenni, és barátságos környezetet kialakítani, és megtartani a szokásos 
programjainkat is, mint pl.: hírek olvasása, barkácsolás, kézművesség, kozmetikus, pedikűr, 
manikűr, fodrász, torna, memóriajátékok, kertészkedés, sütés, főzés, zenehallgatás… stb. 

Egyéb, ünnepekhez, alkalmakhoz kötődő programjainkkal több, érdekesebb elfoglaltásot, 
kreativitást, közösségi élményt próbáltunk adni tagjainknak. 

JANUÁR: 

Az év elején elbúcsúztattuk az előző évet, megbeszéltük az ünnepek eseményeit.  

Időseink lebontották a karácsonyfát, mi pedig leszedtük a karácsonyi dekorációt is.  

Köszöntöttük Piroska nénit nevenapján. 

 

FEBRUÁR: 

A február a farsangi készülődés jegyében telt. Sokat próbáltunk és sokféle jelmezt 
készítettünk és varrtunk. A Hófehérke és a hét törpe mesét adtuk elő a jánoshidai Szent 
Norbert Idősek Klubja tagjainak.   

Többször is sütöttünk fánkot. 



    

 

 

MÁRCIUS: 

Márciusban részt vettünk a Te szedd! szemétszedésen. Időseink nagyon élvezték a kis 
kirándulást!  

A nemzeti ünnepünkről is megemlékeztünk a lehetőségeinkhez képest, kézműves 
foglalkozással. 

A Víz világnapja alkalmából filmet néztünk. 

A március már a dolgaink, eszközeink dobozolásával és pakolásával telt, hogy április 
elsejével megkezdhessük az ideiglenes helyünkön a munkánkat.  

 

    



    

 

ÁPRILIS: 

Április 1-étől az ideiglenes telephelyünkön, a Honvéd utca 6. szám alatt működünk. 

Próbáltuk belakni és feldíszíteni az új épületünket. Mandalákat festettünk, színeztünk ki, hogy 
ezzel díszítsük a fehér falakat. 

Húsvétra tojásfát készítettünk. 

Kitaláltuk, ki milyen virág lenne, és ezt megfestve díszítettük az ebédlő falát. 

Az óvodásokkal a generációk találkozása program keretén belül díszítettünk tojásokat, 
linzereket. 

A Föld napja alkalmából a Művelődési Házban megrendezett barkácsoláson is részt vettünk. 

                                                                                                                                                 



  

 

 

MÁJUS: 

Továbbra is tartottuk a tornafoglalkozásainkat, filmklubunkat, kézműveskedéseinket. 
Szerdánként Józsa Rita tart mindenki nagy örömére hímző szakkört, és Széles Margit is 
különféle programokkal szórakoztatja és fejleszti az időseinket.  

Részt vettünk egy szépészeti napon is a Művelődési Házban. 

Vendégünk volt Kövér István, citerás aki remek nótákkal szórakoztatta időseinket.  

 



JÚNIUS:  

Részt vehettünk Müller Péter csodálatos előadásán a Művelődési Házban, ahol az élet 
művészetéről tanulhattunk.  

A Jász Világtalálkozón is részt vettünk kis csapatunkkal. 

 

   

 

JÚLIUS: 

Júliusban Rácz Jzsefné és Sós Lászlóné születésnapját ünnepeltük. Többször sétát szerveztünk 
a faluba.  

 

 



 

 

AUGUSZTUS: 

Augusztusban nagy örömünkre vendégünk volt Bagi Zoltán!  

Készítettünk hagyományos módon szilvás gombócot, és a nagy melegben elmentünk 
strandolni a Jászberényi Strand- és Termálfürdőbe. 

 

          

    

 



 

 

 

SZEPTEMBER: 

Szeptemberben a Jánoshidai Szent Norbert Idősek Klubjának a szervezésében az Alzheimer-
világnap alkalmából szolidaritásunkat kifejezve közös sétát tettünk, és egy táncos flashmob-

bal hívtuk fel a figyelmet a betegségre.  

    

    

 



OKTÓBER: 

Októberben megemlékeztünk a forradalomról, Hetényi Gyuláné meg is írta a 
megemlékezéseit.  

Részt vettünk a Művelődési Ház által szervezett tökfaragáson és fáklyás felvonuláson. 

 

NOVEMBER: 

Idén a november 11-ei Márton napon a Ludas Matyit adtuk elő az óvodásoknak, iskolásoknak 
a Művelődési Házban 

 

       

 

DECEMBER: 

A hónap elején örömmel fogadtuk a Mikulást. Az intézményünkben szűk keretek között 
tartottuk a karácsonyi ünnepségünket. Részt vettünk a 19-ei falukarácsonyon, ahol egy 

árnyjátékot adtunk elő. 

         

Alattyán, 2020. 02.08. 

 















 
 
 
 

Alattyán Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének  

…../2020.(…...) önkormányzati rendelete 
a szociális juttatásokról és ellátásokról szóló 

1/2014.(I.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

 
 
Alattyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében biztosított  jogalkotói hatáskörében, a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62. § (2) bekezdésében, 92. § (1) bekezdés a) 
pontjában és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §-ában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
 
1. §  A szociális juttatásokról és ellátásokról szóló 1/2014.(I.28.) önkormányzati rendelet  1. 
sz. melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép. 
 
  
2. §  Ez a rendelet  2020. október  1-jén lép hatályba. 
 
 
 
     Huszár Arnold    Tóth Ildikó 
          polgármester        jegyző 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
    Melléklet a …../2020.(…...) önkormányzati rendelethez 

 
Szociális étkezés: 

Jövedelem Kedvezmény Étkezési díj / nap Szállítási díj / nap 
Étkezés kiszállítással 

összesen 
0 Ft 100 % 0 Ft 0 Ft 0 Ft 
> 28.500 Ft 70% 200 Ft 40 Ft 240 Ft 
28.501 Ft -  57.000 Ft 60% 260 Ft 55 Ft 315 Ft 
57.001 Ft -85.500 Ft 30% 460 Ft 100 Ft 560 Ft 
85.501 Ft – 114.000 Ft  10% 590 Ft 125 Ft 715 Ft 
114.001 Ft < 0 655 Ft 140 Ft 795 Ft 

 
 

Házi segítségnyújtás – szociális segítés: 
Jövedelem Kedvezmény Házi segítségnyújtás / óra 
0 Ft 100 % 0 Ft 
> 28.500 Ft 50% 400 Ft 
28.501 Ft – 57.000 Ft 20% 640 Ft 
57.000 Ft < 0 800 Ft 

 
 
 
Házi segítségnyújtás – személyi gondozás: 
Jövedelem Kedvezmény Házi segítségnyújtás / óra 
0 Ft 100 % 0 Ft 
> 28.500 Ft 50% 225 Ft 
28.501 Ft – 57.000 Ft 20% 360 Ft 
57.000 Ft < 0 450 Ft 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Nappali ellátás :  

Jövedelem Kedvezmény 
Nappali ellátás  háromszori 

étkezéssel 
Nappali ellátás étkezés nélkül 

0 Ft 100 % 0 Ft 0 Ft 

> 57.000 Ft 70% 

tízórai: 65 Ft /nap 
ebéd: 200 Ft/nap 

uzsonna: 65 Ft/nap 
330 Ft 

0 Ft 

57.001 Ft – 85.500 Ft 50% 

tízórai: 110 Ft /nap 
ebéd: 330 Ft/nap 

uzsonna: 110 Ft/nap 
550 Ft 

0 Ft 

85.501 Ft -114.000 Ft  20% 

tízórai: 175 Ft 
ebéd: 525 Ft 

uzsonna: 175 Ft 
875 Ft 

0 Ft  

114.000 Ft < 0 

tízórai: 220 Ft 
ebéd: 655 Ft 

uzsonna: 220 Ft 
1095 Ft 

0 Ft 
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Alattyán, 2020.09.21.  Készítette: Józsáné Kovács Mónika óvodavezető,  
Kovácsné Markó Katalin volt óvodavezető, 
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Bevezetés 

 
Az év végi beszámoló a 2019-2020 nevelési évre vonatkozó munkaterv teljesüléséről készül. 

A nevelési év végi beszámoló igazodik: 

 az éves munkatervben megfogalmazott célokhoz, feladatokhoz, 

 az önértékelési tervben meghatározottakhoz, 

 a tanfelügyeleti intézményi intézkedési tervben meghatározottakhoz, 

 

A nevelési év végi beszámoló a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 

intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 149.§(1) bekezdés c) 

pontja szerint az önértékelési rendszert támogató informatikai rendszerbe feltöltendő 

dokumentum. 

A beszámolót meghatározó intézményi dokumentumok: 

a) az intézmény működését, tevékenységét meghatározó fontosabb belső szabályozások, 

így különösen: 

 az intézmény pedagógiai programja, 

 az intézményi önértékelés rendjére vonatkozó szabályozás, 

 

b) az intézményben folyó pedagógiai szakmai munka milyenségét jelző értékelések, 

eredmények 

 

A 2019/2020-as nevelési év nevelő-oktató munkájának értékelése során nem tekinthetünk el a 

koronavírus-járvány miatt kialakult veszélyhelyzet során elrendelt rendkívüli zárva tartástól, 

mely nagymértékben befolyásolta a tervezett célok elérését, a feladatok megvalósítását. 

 

A tavaszi időszakra tervezett feladatok, az óvodai rendezvények, programok, amelyek az éves 

munkatervben is szerepelnek, mind elmaradtak, így az értékelés során a terv és a megvalósítás 

összevetése jelentős eltérést eredményezett. 
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1. Pedagógiai folyamatok 

Forrás: ONAP, Pedagógiai Program, Szervezeti és Működési Szabályzat, 
Továbbképzési Program, Éves Munkaterv 

 

Az Alattyáni Óvodában a 2019/2020-as nevelési évben az Óvodai nevelés országos 

alapprogramja, az Alattyáni Óvoda Pedagógiai Programja, valamint az intézmény működését 

szabályozó szakmai dokumentumok alapján folyt a szakmai munka. 

Az óvoda Pedagógiai Programjának felülvizsgálata, valamint a szükséges módosítások a nyár 

folyamán megtörténtek és elfogadásra kerültek. 

 

Az óvoda házirendjét szintén a nyár folyamán felülvizsgáltuk, ahol kisebb módosításokra volt 

szükség. 

 személyi változások 

 koronavírus járvány 

 

Elsődleges célunk volt, hogy a gyermekek mindenekfelett álló érdekeinek szem előtt 

tartásával, az Alattyáni Óvoda Pedagógiai Programjában megfogalmazott nevelési céljainkat 

és feladatainkat magas szinten valósítsuk meg. 

 

Biztosítsuk a nyugodt, együttműködésen alapuló, kiegyensúlyozott légkört, a törvényeknek 

megfelelő, színvonalas nevelő-oktató munkát, intézményi működést. 

 

Általános elvárás volt az intézmény minden pedagógusával szemben, hogy a nevelési év 

kiemelt céljai követhető módon jelenjenek meg a nevelési-tanulási folyamat tervezésében, 

megvalósításában, valamint az értékelésekben. 
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1.1. Tervezés  
A stratégiai és operatív tervezés megvalósításának intézményi gyakorlata. A 

terület értékelése során elsősorban tehát a PP-ben, vagy más stratégiai 
dokumentumban megtalálható pedagógiai folyamatok tervezési, 
megvalósítási, ellenőrzési és értékelési rendjének tudatosságát, az 

eredményeknek megfelelő és szükséges korrekciók elvégzésének hatásosságát, 
fejlesztő jellegét kell vizsgálni.) 

 

Szempont: Hogyan valósul meg a stratégiai és 
operatív tervezés? 

Elvárás: Az éves munkaterv összhangban van a 
stratégiai dokumentumokkal és a 

munkaközösségek terveivel. (Forrás: 
Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK SZÁMÁRA 

 

Az éves munkaterv a nevelőtestület bevonásával készült el, hiszen a nevelési év 

feladatainak meghatározása, a megvalósítás, a megvalósítás ütemének tervezése, csak közös 

munka eredményeként valósulhat meg. 

 Az éves munkaterv összhangban volt a stratégiai dokumentumokkal, valamint az 

óvodapedagógusok nevelési és éves terveivel. Megvalósult a (az) 

 a család-óvoda jó kapcsolata 

 a Pedagógiai Program cél-és feladatrendszerére épülnek az óvodapedagógusok 

által elkészített éves nevelési és tanulási tervek, 

 a gyermekek fejlődésének nyomon követése, 

 tehetséggondozás, tehetségfejlesztés, 

 tehetségfejlesztő munkaközösség munkaterv szerinti tevékenysége, 

 együttműködés a pedagógiai szakszolgálat szakembereivel, 

 esetmegbeszélések, tájékoztató jellegű előadások, 

 a környezetvédelem és a környezettudatos magatartás beépítése a gyermekek napi 

tevékenységeibe, szokásrendszerébe, 

 egészséges életmód, egészséges táplálkozás kialakításának segítése 

(egészségvédelmi hét, szakemberek bevonása) 

 belső tudásátadás, jó gyakorlatok megismerése, hospitálási lehetőségek 

biztosítása, 

 a gyermekek életkori sajátosságait figyelembe véve, a tevékenykedésbe ágyazott, 

tapasztaláson alapuló megismeréssel történt képességfejlesztés, 
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Az óvoda Pedagógiai programjában meghatározott célokkal, a közneveléssel szembeni 

elvárásokkal, valamint az éves munkatervben megfogalmazott célokkal és feladatokkal 

megegyező irányvonalat határoztunk meg, melyek segítették a gyermekek készségeinek, 

képességeinek fejlődését, kibontakozását. 

 

Erősségek: 

 A köznevelési törvényben meghatározott elvárásoknak való megfelelés volt a kiinduló 

pont az intézmény alapdokumentumainak elkészítésekor 

 Az óvodapedagógusok nevelési és tanulási tervei összhangban vannak a Pedagógiai 

Program cél és feladatrendszerével 

 

Fejleszthető területek, fejlesztési feladatok: 

 a jogszabályi változásoknak, az intézményi szabályzatoknak, szabályozóknak való 

folyamatos megfelelés 

 

1.1.1 Az intézmény stratégiai dokumentumai, és az éves munkaterv tartalmának 

összhangja 
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Stratégiai dokumentumok, célok, feladatok A megvalósítás rövid értékelése 

Pedagógiai Program 

Legfontosabb feladat a gyermekek 

szükségleteinek kielégítése. A testi, lelki 
szükségletek harmonikus összehangolása. A 
heti és napi életritmus kialakítása. 

 

 

Célunk a mindennapi mozgás biztosítása. 

A gyermekek napi tevékenységének 
tervezése, szervezése a csoport, valamint az 
egyének sajátosságának, az aktualitásoknak a 
figyelembe vételével történt. 

A rugalmas napirend által biztosított volt a 
változásokhoz, váratlan eseményekhez való 
igazodás. 

A mindennapi mozgásra a napirendbe építve 
biztosított az időkeret, de az 
óvodapedagógusok saját belátásuk szerint 
valósították meg. Továbbra is kiemelt célként 
kell meghatározni, melynek megvalósulására 
fokozott figyelmet kell fordítani az 
ellenőrzések alkalmával. 

Célunk a gyermekek életkorának megfelelő, 
tevékenységeihez igazodó időkeret betartása 
(napirend, szervezés, kötetlenség) 

Az óvodapedagógusok tudatosan figyelnek a 
csoportnaplóban és a házirendben egyaránt 
megjelenő napirend és heti rend betartására, 
csak indokolt esetekben tértek el a tervezett 
időkeretektől, tevékenységektől. 

Célunk az IKT eszközök sokoldalú 
használata a napi nevelő-fejlesztő munkában. 

A nevelőtestületben bekövetkező változások 
(személycsere), a kollektíva fiatalodása 
pozitív irányú elmozdulást mutat az 
infokommunikációs kompetencia gyakorlati 
megjelenésében. 

Az óvoda rendkívüli zárva tartása alatt 
mindhárom csoportban folyt a szülőkkel való 
kapcsolattartás, a zárt facebook csoporton 
keresztül az óvodapedagógusok segítették a 
gyermekek otthoni foglalkoztatását. 

Célunk a családokkal való jó együttműködés 
erősítése 

Intézményünk egyik kiemelkedő értéke a 
családokkal való együttműködés minősége 
(Adventi készülődés, Farsangi bál,) 

Célunk a nemzeti identitástudat, a 

hazaszeretet, a szülőföldhöz és a családhoz 
való kötődés erősítése. 

A csoportok tervező munkájában, a 
munkatervi feladatok programjai a 

rendelkezésre álló lehetőségek szerint 
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megvalósult (Március 15.) 

Célunk a környezeti szépségek felfedezése, a 

fenntarthatóságra való nevelés 

A csoportok tervezőmunkájában, a 
gyakorlatban megvalósított feladatok 
segítették a gyermekek természetes 
környezethez való pozitív viszonyulásának 
fejlődését, a környezettudatos magatartás 
megalapozását. 

Célunk a tehetséggondozás segítése Tehetségműhelyeket hoztunk létre, azonban 
a rendszeresség és az eredményesség 

tekintetében nem tudott maradéktalanul 
megvalósulni, mivel ezt befolyásolta az 

óvodapedagógusok hiányzása, és a 

járványhelyzet kialakulása. Továbbra is 
kitűzött célként határozzuk meg. 

 

Stratégiai dokumentumok, célok, feladatok A megvalósítás rövid értékelése 

Továbbképzési program 

Óvodánk nevelő közössége a gyermekek 
ellátásához, nevelő-oktató munkájához 
szükséges szakmai ismereteit bővítse, 
fejlessze. 

A beiskolázási terv megvalósulásához 

(vezetői szakvizsga) az anyagi fedezetet és az 
időt biztosította az intézmény. Az 
óvodapedagógusok és a dajkák pályázati 
lehetőség útján több továbbképzésen vettek 
részt. A továbbiakban is célként határozzuk 
meg. 

 

Stratégiai dokumentumok, célok, feladatok A megvalósítás rövid értékelése 

Önértékelési program 

Célok:A pedagógiai munka hatékonyságának 
növelése 

A pedagógusok felkészülésének támogatása a 
minősítésre 

A pedagógiai munkát közvetlenül segítők 
fejlődésének elősegítése 

Az önértékelési program működését a BECS 
koordinálta. A kitűzött feladatok a rendkívüli 
zárva tartás miatt nem valósultak meg (2 fő 
óvodapedagógus önértékelése) Továbbra is 
célként határozzuk meg és a következő 
nevelési évben pótolva lesz. 

A pedagógiai, szakmai ellenőrzés 
ütemezésének megfelelően pótoljuk a 



Alattyáni Óvoda         5142 Alattyán, Szent István út 12. 

OM: 202 526                            Tel.:   06(57) 461 045  

Éves beszámoló               E-mail: alattyanovi.jki@gmail.com 

    

 

 9 

A partnerekkel, különösen a szülőkkel és a 
fenntartóval történő hatékony együttműködés 
kialakítása és fenntartása. 

következő nevelési évben az elmaradt 
feladatokat. 

 

Stratégiai dokumentumok, célok, feladatok A megvalósítás rövid értékelése 

Gyakornoki szabályzat 

Célunk az érintett pedagógusokkal a 
dokumentációban foglaltak megismertetése 
és megvalósítása 

A gyakornokokat segítő mentor készíti el a 
szabályzatot, e dokumentum segítségével és 
az ő iránymutatásai alapján történik a 
gyakornok felkészítése a minősítésre. 

 

Stratégiai dokumentumok, célok, feladatok A megvalósítás rövid értékelése 

SZMSZ 

Célunk, hogy az óvodahasználók mindegyike 
ismerje és alkalmazza a működésünket 
szabályozó dokumentumainkban foglaltakat. 

A hatályos jogszabályoknak megfelelően 
korábban módosításra került. További cél: a 

dokumentum felülvizsgálata az előírásoknak 

megfelelően megvalósul.  

 

Stratégiai dokumentumok, célok, feladatok A megvalósítás rövid értékelése 

Házirend 

Célunk, hogy az óvodahasználók mindegyike 

ismerje és alkalmazza a működésünket 
szabályozó dokumentumainkban foglaltakat. 

A megvalósításához az óvoda és a család 
sokoldalú, bizalomra épülő együttműködése 
szükséges. 

A gyermekek jogai és kötelességei,a 
gyermekekre vonatkozó védő-óvó 
intézkedések. 

Intézményünk házirendje a nyár folyamán a 
változásoknak megfelelően módosításra 
került, melyet megismertek az alkalmazottak, 
a szülők, megküldtük a fenntartónak. 

Az érintettek számára hozzáférhető 
nyomtatott formában. 
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Stratégiai dokumentumok, célok, feladatok A megvalósítás rövid értékelése 

Vezetői pályázat 

Cél: a PDCA ciklus alkalmazása a vezetői 
funkcióban 

Törvényesség 

Gazdálkodás, működési feltételek biztosítása 

Humánerőforrás 

Pedagógiai célkitűzések 

 

 

 

 

 

 

Cél:a pedagógiai munka területén a PP és a 
vezetői program és az intézményi 
tanfelügyelethez kapcsolódó intézkedési terv 

elvárásai valósuljanak meg. 

Az előző vezető 5 éves vezetői megbízása 
2020. július 31-én lejárt, a vezetői 
programban megfogalmazott célok és 
feladatok sikeresen megvalósultak (óvoda 

épületének, vizesblokkjainak felújítása, 
udvari játszóeszközök vásárlása, 
gumiburkolattal történő ellátása, részleges 
fűtéskorszerűsítés, energetikai (napelem 

rendszer) fejlesztés. 

Szakmai fejlődés (minősítések, pályázati 
képzések kiaknázása: jól képzett 
óvodapedagógusok) Tárgyi eszközök 

gyarapítása, pályázati lehetőségek maximális 
kihasználásával valósult meg. 

Intézményi és vezetői tanfelügyeleti 
ellenőrzés megvalósult, kisebb hiányosságok 
kerültek feltárásra, azonban az intézkedési 
tervek elkészítésével a feltárt fejlesztendő 
területeket folyamatosan kiemelten kezeljük. 

 

2020. május 1-től a felmentési idejét töltő óvodavezető helyett a vezetői munkát és az ezzel 

járó feladatokat Józsáné Kovács Mónika óvodavezető-helyettes látta el. 2020.szeptember 1-től 

kerül kinevezésre. 

Stratégiai dokumentumok, célok, feladatok A megvalósítás rövid értékelése 

Pedagógusok önértékelésére/tanfelügyeletére alapozott önfejlesztési tervek 

Gyermek megismerési technikák, 
Konfliktuskezelési technikák bővítése, 
Fegyelmezési technikák tanulása, 
Tehetségfejlesztés lehetőségei, 
Kommunikáció fejlesztése, 
Digitális kompetencia fejlesztése, 

Az óvodapedagógusok az önfejlesztési 
programjaikban (2 fő) betervezett feladatokat 

az időkeret figyelembe vétele mellett, az 
általuk meghatározott ütemezés szerint 
teljesítették. 
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Stratégiai dokumentumok, célok, feladatok A megvalósítás rövid értékelése 

Vezetői önértékelésre/vezetői tanfelügyeletre alapozott önfejlesztési terv 

A pedagógiai és vezetői kommunikáció és 
konfliktuskezelés folyamatos fejlesztése, 

Önbizalom, magabiztosság, önismeret 
növelése, erősítése, 

Tájékozódás online felületen a korszerű 
pedagógiai módszerekről, 

A vezetői önfejlesztési tervben 
megfogalmazott feladatok időarányosan 
teljesültek. 

 

Stratégiai dokumentumok, célok, feladatok A megvalósítás rövid értékelése 

Intézményi önértékelésre/tanfelügyeletre alapozott önfejlesztési terv 

Belső kapcsolatok, együttműködés, 
kommunikáció, 

Tehetségfejlesztés 

Személyiség-és közösségfejlesztés 

Hatékony hátránykompenzáló módszerek, 
eljárások megismerése, alkalmazása. 

A célok eléréséhez vezető feladatok az 
ütemezésnek megfelelően teljesültek. 

Tehetségfejlesztés témában továbbképzés 
megvalósult (POK által) 

HH és HHH helyzetű gyermekek fejlesztése 
témakörben továbbképzés megvalósult 
(POK) 

1.1.2. Tanügyi feladatok 

 Oktatási szám igénylése 

Az óvodai jogviszony megkezdését követő-legkésőbb-5 napon belül megtörtént az új 
gyermekek, valamint a nevelési év során áthelyezett gyermekek esetében. 

A KIR felületén az adatok karbantartása, naprakész frissítése folyamatos volt a 
nevelési év során. 

 Egyedi közzétételi lista elkészítése, nyilvánossá tétele 

Az október 1-i határidőre elkészült, az adatok nyilvánosak, melyek elérhetőek a KIR 
felületen, 
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 A gyermekek beiskolázásával kapcsolatos feladatok megvalósulása érdekében (az 

alábbi jogszabályok rendelkezéseit vettük figyelembe) 

a Nemzeti Köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 

az Oktatási Hivatalról szóló 121./2013.(IV.26.) Korm rendelet 

a Nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012(VIII.28.)Korm. 

rendelet 

a nevelési-oktatási intézmények név használatáról szóló 20/2012.(VIII.31) EMMI 
rendelet 

Ped.rendelet-a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 
15/2013.(II.26.) EMMI rendelet 

A 275/2019.(XI.21.) Kormányrendelet módosította az óvodába járással és tankötelezettséggel 
kapcsolatos egyes köznevelési tárgyú kormányrendeleteket. 

Ezekre való tekintettel a 2019/2020. nevelési évre elfogadott Vezetői éves munkatervben 
rögzített beiskolázással kapcsolatos feladatok megvalósítása jelentősen módosult a 
tervezettektől. 

A korábbi gyakorlattól eltérően, a gyermek további óvodai nevelésben való részvételét 
kizárólag a szülő kezdeményezheti az aktuális év január 1-15. között, az Oktatási Hivatal felé 

benyújtott kérelmével. Ezt a határidőt 2020-ban január 31-ig tolta ki az Oktatási Hivatal, de a 
jövőben már csak az eredeti törvényszövegben meghatározottak szerint lehet eljárni. 

Óvodánkban 5 gyermek esetében kezdeményezték a szülők, illetve a gyám 
gyermekük/képviselt gyermekük további óvodai nevelését. 

A kérések minden esetben megalapozottak voltak, de két gyermek esetében az Oktatási 
Hivatal nem járult hozzá a gyermekek további óvodai neveléséhez, megkezdhették 
tanulmányaikat az általános iskola 1. osztályában. 

Szintén ebben a nevelési évben volt utoljára lehetőség arra is, hogy a Pedagógiai 
Szakszolgálathoz 2019. december 31-ig napig lefolytatott vizsgálatok alapján kiállított 
szakvéleményeket elfogadják. Az e szakvélemények alapján javasolt további óvodai nevelés a 
KIR felületen rögzítésre került. 

Kimutatás további egy év óvodai nevelés miatt kezdeményezett vizsgálatokról: 

Vizsgálatot, kérelmet végző 
intézmény 

Vizsgálatban részesülő 
gyermekek száma 

Vizsgálat eredménye 

További 
óvodai 
nevelés 

Kezdje 

meg az 

iskolát  

További 
szakértői 
vizsgálat 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Pedagógiai Szakszolgálat 
2 2 - - 
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Jászapáti Tagintézménye 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Szakértői bizottság 
1 1 - - 

Oktatási Hivatal 2 - 2 - 

Összesen: 5 3 2 - 

Ebből a kimutatásból jól látszik, hogy azokat a gyermekeket, akiknek volt érvényes szakértői 
vizsgálati papírja, amelyben javasolt volt a további óvodai nevelés folytatása, azok 
maradhattak csak az óvodában. Akik csak az Oktatási Hivataltól kérték az óvodában 
maradást, azoknak el kellett menniük az iskolába, bármennyire is alá volt támasztva, 
indokolva a kérelem. 

Szintén módosult az óvoda-iskola átmenetet segítő együttműködés területén tervezett 
feladatok munkaterv szerinti teljesítése (iskolai óralátogatás, tanító néni látogatása a 
csoportban). Ennek indoka az, hogy a beiskolázáshoz kapcsolódó feladatokat-aktualitásuk 
által-a tavaszi időszakra ütemeztük, azonban a rendkívüli zárva tartás elrendelése 
következtében a 2020.március 16. utáni programok, és közvetlen, személyes kapcsolattal 
megvalósítható feladatok elmaradtak. 

Ilyen tervezett feladatok voltak: 

 réteg-szülői értekezlet a tanköteles gyermekek szülei részére, 

 nyílt napok a nagycsoportos gyermekek szülei és a leendő 1. osztályos tanító néni 
részére (is), 

 iskolalátogatás a tanköteles korú gyermekekkel, 

Ezek a feladatok az érintettek köre miatt már nem pótolhatók a következő nevelési évben. 

A jogszabályi változások következtében a tanköteles gyermekek iskolakészültségét igazoló 
„Óvodai szakvélemény” kiadása is kikerült a tervezett feladatok köréből, mivel törvény írja 

elő az adott év augusztus 31-ig hatodik életévüket betöltő gyermekek kötelező iskolakezdését 
(kivétel az OH által engedélyezett esetek) 

 Új gyermekek felvétele 

A 2020/2021. nevelési évre óvodai felvételi eljárás több szempontból is eltért a korábban 
szokásos, és munkatervben tervezett formától. 

Az óvodaköteles gyermekek nyilvántartását 2020. január 1-től a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény 45.§ (8) bekezdés, valamint az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. 
(IV.26.) Korm. rendelet 15/F§ értelmében az Oktatási Hivatal vezeti, valamint a nevelési-
oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 
20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet 20.§(1b) pontja alapján figyelemmel kíséri az Nkt.72.§(1) 
bekezdés b) pontjában meghatározott kötelezettség teljesítését. 
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A törvény, valamint a kialakult járványhelyzetre tekintettel, az óvodai beiratkozás nem tette 
lehetővé a személyes találkozást a szülőkkel és a leendő óvodásokkal, így ez a folyamat 
elvesztette a közvetlenségét, személyes jellegét. 

A szülők nagy része telefonon, és néhányan elektronikus úton egyeztette gyermeke adatait, 
illetve íratta be gyermekét. 

Az Oktatási Hivatal által megküldött lista, a beiratkozási szándék jelzése, valamint a település 
védőnőjének listája alapján, a gyermekek adatai rögzítésre kerültek a Központi Informatikai 
Rendszer (KIR) intézményi felületén. 

Május végére tudni lehetett a gyermekek számát, de még nyár folyamán is volt új beiratkozó, 
illetve jelentkeztek mozgások a gyermeklétszámban (nevelt gyermekek érkezése a 
településre). 

A maximálisan engedélyezhető csoportlétszámot túllépte a gyermekek száma, így Alattyán 

Község Képviselő-testülete döntött a csoportlétszám felső határának megemeléséről, melyet 
csoportonként 30 főben állapított meg. Az indítható csoportok száma: 3. 

23 gyermek került központilag az óvodaköteles korú gyermekek listájára. 

Feladat a 2020/2021-es nevelési évben: 

az új gyermekek óvodába érkezésének első napján a személyes adatok egyeztetése, 

a személyes adatok kezelésére vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat kitöltetése a szülőkkel, 

a KIR intézményi felületén adatok pontosítása, javítása, 

új gyermekek részére oktatási azonosító szám igénylése, 

1.2. Megvalósítás  
A tervek megvalósítása: Az intézmény működését irányító éves tervek és a 
beszámolók viszonya, egymásra épülésének gyakorlata  

 

Szempont: Milyen az intézmény működését 
irányító éves tervek és a beszámolók 
viszonya? 

Milyen a pedagógusok éves tervezésének, és 
a terv tényleges megvalósulásának a 
viszonya? 

Elvárás: A nevelési év végi beszámoló 
megállapításai alapján történik a következő 
nevelési év tervezése 

Az Alattyáni Óvoda 2019/2020-as nevelési évében végzett nevelő-oktató munkát, az elkezdett 
folyamatokat folytatni tudtuk a nevelés minden területén. 
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A nevelési év értékelése során megfogalmazott fejlesztési feladatok, valamint a Pedagógiai 
Programunk célkitűzései kiemelt feladatként jelennek meg a következő nevelési év vezetői 
munkatervében, ez által biztosított a beszámolók és az éves tervek egymásra épülése. 

Az éves tervek teljesítése több ponton elmaradt a tervezettől, mert a koronavírus járvány 
miatti veszélyhelyzet kihirdetése következtében elrendelt rendkívüli zárva tartás a nevelési év 
feladatmegvalósítás szempontjából legintenzívebb időszakára esett. Ezek a tervezett 
feladatok, programok későbbi időpontra nem ütemezhetők át, illetve megvalósulásuk alapvető 
feltétele a gyermekek személyes óvodai jelenléte. 

Azonban a zárva tartás feloldása után igyekeztünk pótolni a hosszú távolmaradás miatti 
programokat. Más formában, de megrendezésre került a gyermekek ballagási-évzáró 
ünnepsége, amelyet a szülők segítségével sikerült emlékezetessé tenni. 

Vidám gyermeknapi programokat is pótoltunk a gyermekek számára június hónapban: 

Állatbarátok napja 

Rendőr és Tűzoltó nap 

 

A stratégiai dokumentumokra (pedagógiai program, vezetői pályázat, továbbképzési terv, 

tanfelügyeleti ellenőrzésre épült fejlesztési terv) épült az óvoda éves munkaterve, ehhez 

kapcsolódott szorosan a BECS éves terve, és a csoportok nevelési tervei is. 

 

Óvodánk éves munkatervének, tervezési dokumentumainak, a pedagógiai munka stb. 
gyakorlati megvalósításában mindenki részt vett. A munkatervben minden évben 
megfogalmazunk kiemelt feladatokat, melyek vagy központi irányelvek, vagy 
hiányosságainkra épülnek.  
 

PP és az ONAP cél és feladatrendszerére épül az óvodai nevelés tervezési folyamata is, amely 

a csoportnaplóban került írásban rögzítésre. 
Az óvodai munkaterven felül munkaterveket a tehetségműhely és a fejlesztést végző 
szakemberek is készítettek. E mentén folyt a nevelő-munka a rendkívüli zárva tartásig. 

 

Nagyon nagy felelősség hárult az óvodapedagógusokra, hiszen március közepétől online 
kapcsolat állt rendelkezésre a szülőkkel és a gyermekekkel egyaránt. Sajnos ezt nem tudták 

valamennyien követni, mivel az iskolás testvérek online oktatása kimerítette a családokat, 
illetve nem állt rendelkezésre megfelelő eszköz. Segítségére voltunk oly módon is a 
szülőknek, hogy színező lapokat, feladatlapokat nyomtattunk azok számára, akik ezt 

igényelték. 

 Az óvodapedagógusok éves tervezése, és a terv tényleges megvalósulása 

 
Pedagógiai Programunkra épülő, differenciált, pedagógiailag értékes, módszertanilag 

átgondolt nevelési tervet készítettünk, az intézményi szokások megtartásával. A nevelési év fő 
feladatának kiemelésével, a csoportban lévő gyermekek életkorához igazított tervezéssel: 3-4, 

4-5, 5-6 valósítottuk meg a kitűzött feladatokat. 
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A fejlődést elősegítő tartalmak tervezése: 
 

Éves terv: A négy évszak körforgására és a külső világ tevékeny megismerésére építettünk. 
Heti terv: az éves tematika mentén építettük fel heti szinten tervezve a gyermeki 
tevékenységeket,  
E tevékenységek rövid összefoglalása, reflexiója a csoportnaplóban után követhető. 

Napirend: a folyamatos életszervezést tükrözi. Fontos a tevékenységek közötti harmonikus 
arányok kialakítása, szem előtt tartva a játék kitüntetett szerepét. A pedagógiai munka 
megfelelt az éves tervezésben foglaltaknak. A teljes pedagógiai folyamat követhető a 
tevékenységi tervben, a csoportnaplóban, valamint a gyermekek által készített 
produktumokban.  

Tematikus terv: Egy-egy tematikus egységet foglal magába. Ebben a témához kapcsolódó 
cél és feladatrendszer, az alkalmazott módszerek és eszközök is konkrétan megjelentek. 

Csoportnapló: A csoportnapló tartalmi szabályozása a 20/2012. (VIII.31.) EMMI 

rendeletnek megfelelő 

 

Tevékenységi formák: 
 

Játék 

 

Mindhárom csoportban megfelelő mennyiségű játékeszközök voltak biztosítva a gyermekek 

számára. A délelőtti játékban lehetőséget biztosítottunk arra, hogy a gyerekek tapasztalatokat 
szerezzenek, megvalósítsák ötleteiket, fejlődjön kreativitásuk. Segítettük a játék 
továbbfejlődését. Szívesen játszottak építőjátékokkal, fakocka, vasút, lego, asztali kirakókkal, 
memóriajátékokkal, különféle kártyákkal, társasjátékokkal. 
Szerepjátékukhoz a konyhai kellékek, babaszobai játékok, nélkülözhetetlen kellékek voltak. 
Az udvari eszközök lehetőséget adtak a mozgásos tevékenységek gyakorlására.  
 

A munka  

 

A kicsikre az önkiszolgáló munka volt a jellemző: 
- Fontos volt, hogy megtanulják önmaguk ellátását a mosdóban, öltözködéskor, 

étkezésnél (természetesen differenciáltan a fejlettséghez mérten kaptak felnőtt 
segítséget). 

Megtanulták a játékok elrakásának szabályait, környezetük rendjének megőrzésével 
kapcsolatos munkafolyamatokat. 

A nagyok: 

- Naposi munkában már nemcsak önmagukat, hanem társaikat is kiszolgálták (terítés, 
ágyazás-székek elrendezése, megbízatások teljesítése) 

- Lesöpörték a járdát, segédkeztek a levelek gereblyézésében. 
Fontos, hogy érzékeljék, hogy a munka elvégzését külső szükségesség indokolja, munkájuk 
eredményét ők és mások is egyaránt tapasztalhatják. Megtapasztaltattuk, hogy a munka 

felelősséggel jár, a tanulás hatására kialakult a gyermekekben a munka céljának tudata, a 

felelősségérzet és képessé váltak arra, hogy számoljanak tevékenységük következményeivel 
is. A munka hozzájárult az értelmi képességek fejlődéséhez, alapozódik a munka iránti 
tisztelet, eredmények megbecsülése, fontosságának és hasznosságának értelme. Pl. saját 
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környezetük tisztántartása, díszítése, játékok javítása, készítése, naposi munka, önkiszolgálás, 
megbízatások teljesítése. 
 

 

 

 

Tanulás 

 

 Fontos tevékenységi forma volt. Az óvodai nevelési folyamat egésze alkalmas arra, hogy 
spontán vagy irányított módon tanuljon a gyermek. A nevelési terület tárgya és anyaga 
határozza meg, hogy milyen módon és milyen szervezeti formában tartja az óvodapedagógus.  

A tanulás lehetséges formái óvodánkban: 
- utánzásos, minta- és modellkövetéses magatartás és viselkedés tanulása (szokások) 
- spontán, játékos tapasztalatszerzés 

- cselekvéses tanulás – a gyermeki kérdésekre adott válaszokra építő tapasztalatszerzés 

- az általunk irányított megfigyelés, felfedezés 

Az óvodai tanulás elsődleges célja a gyermekek kompetenciáinak fejlesztése, attitűdök 
erősítése, megformálása. Olyan képességek kimunkálása, amelyre az iskola építeni tud. 
 

Egészséges életmódra nevelés 

 

A nevelési év folyamán megvalósult: 
- Az egészséges, biztonságos környezet kialakítása 

- Megfelelő napirend kialakítása, gyermekek gondozása, önállóság fejlesztése 

- Étkezési, önállósági, tisztálkodási szokások kialakítása 

- Mindennapos mozgás, levegőzés biztosítása, 
- Egészségvédelmi hét (Egészséges táplálékaink a zöldségek, gyümölcsök) 
- Alvás, pihenés szokásainak kialakítása 

- Saját környezet rendjének, gondozottságának kialakítása 

- Az egészséges életmód iránti igény kialakítása 

- Réteges öltözködés szokásainak kialakítása 

- Mindennapi gyümölcsfogyasztás 

- Séták, kirándulások szervezése 

- Rendszeres testmozgás, torna, gyermek néptánc 

- Rendszeres vízfogyasztás 

 

Az érzelmi, az erkölcsi és a közösségi nevelés 

 

Feladatunknak tekintettük: 
- Családias légkör kialakítását. 
- Baráti kapcsolatok kialakulásának segítését, támogatását. 
- Felnőtt személyes példamutatását. 
- Visszahúzódó gyerekek segítését. 
- Egymás iránti érdeklődés fokozását. 
- Szeretet kapcsolatok erősítését, durvaság, agresszivitás elutasítását. 
- Születésnapok megtartásával a közösségi kapcsolatok erősítését. 
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- Közösségi érzéseket erősítő programok szervezését (Mihály nap, Mikulás, Luca napi 

vásárba látogatás, Adventi készülődés, Gyermekkarácsony, Farsangi bál) 
Sajnos az Anyák napja, a Családi Spotnap, és a kirándulások a járványügyi helyzet miatt 
elmaradtak. 

 

 

 

Az anyanyelvi, értelmi fejlesztés és nevelés  
 

Figyelembe vettük: 
- A gyerekek kíváncsiságát, érdeklődését, előzetes tapasztalatait, egyéni képességeit. 

Alkalmaztuk: 

- Színezd ki és rajzolj te is (diszlexia prevenció)    
- Színezd ki és számolj te is (diszkalkúlia prevenció) füzetek feladatait. 

- Képességfejlesztő eszközöket, játékokat. 
Biztosítottuk: 

- A cselekvő - felfedező tanulás lehetőségeit. 
Fontosnak tartottuk: 

- Az anyanyelvi kommunikációs készségek fejlesztését. 
- A gyerekek érdeklődésére építve, változatos tevékenységek biztosítását. 
- A lassabban fejlődő gyerekek differenciált segítését, fejlesztését. 
- A tanköteles korúak logopédiai és részképesség fejlesztését. 

Lehetőséget adtunk: 
- Kérdések feltevésére-válaszadásra. 
- Önálló problémamegoldásra. 

Kihasználtuk: 
- A különböző tevékenységi formák közötti kapcsolódási lehetőségeket. 
- A nyelvi kompetenciákat erősítették a gyermekdalok. 

Olyan inger gazdag környezetet teremtettünk, amelyben a tapasztalatok élményként 
rögzülhettek kisgyermekeink tudatában. Olyan légkör alakult ki a csoportokban, amelyben a 

gyerekek szívesen megnyilatkoztak, meséltek, kérdeztek.  
Fejlesztő pedagógia 

A nagycsoportos gyerekek körében ősszel a Pedagógiai Szakszolgálat szakemberei 
pedagógiai felmérést (részképesség-szűrést) végeztek. 
A vizsgálat célja az volt, hogy melyek azok a fejlesztésre váró területek, amelyeket fejleszteni 
kell ahhoz, hogy az óvodából kikerülő gyermekek biztosan és sikerrel tudják megkezdeni az 
általános iskolát. Az eredmények tükrében egyéni fejlesztésben részesültek.  
A logopédus a járványhelyzet kialakulása után felvette a kapcsolatot a szülőkkel és igyekezett 
számukra játékos feladatokat adni. Sajnos ez nem tudta pótolni a személyes találkozást, 
gyakorlást, ellenőrzést. 
 

A Külső világ tevékeny megismerése 

 

A környezettudatosság mindennapi életünk része, törekedtünk a szép, tiszta környezet iránti 
igény kialakítására. 

- Megismerkedhettek az állatokkal, állatvédelemmel. 
- Megfigyelték a természet szépségeit, gyűjtögettek. 
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- Megnézték a háziállatokat, megfigyelték a gondozó munkát. 
- Ellátogattak a falu folyójához. 

A csoportszobában: 
- Kupakgyűjtési akcióban vettek részt. 
- Tavasszal babot, borsót csíráztattak, hajtattak. 

Az óvoda udvarán: 
- Leveleket gereblyéztek. 
- Télen etették a madarakat, megfigyelték őket. 

 

Mozgás 

 

A mozgás rendkívül fontos az óvodás gyermek életében, hiszen a nagymozgások hatására 
alakulnak ki azok az idegpályák, idegi kötődések, kapcsolatok, amelyek a gondolkodási 
műveletek, a kognitív képességek fejlődését segítik. 

- Biztosítottuk a mindennapi szabad mozgás lehetőségét az udvaron, a parkban, séták 

alkalmával. 
- Minden nap irányított testmozgást végeztek a gyerekek („zenés mozgásos percek”, 

vagy utánzó gyakorlatok). 
- A tornaszobában heti egy alkalommal torna foglalkozás keretében szervezett, 

óvodapedagógus által irányított gimnasztika gyakorlatokat végeztek, különböző 
mozgásos játékokat játszottak. 

- Megismertek futó- fogó-és versenyjátékokat, ügyességi játékokat. 
- Tornáztak labdával, babzsákkal, különböző eszközökkel. 

 

Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka 

 

A kreatív tevékenységekhez a feltételek biztosítottak voltak. Megismerkedtek a gyerekek 

különböző anyagokkal, eszközökkel, különféle technikákkal (hajtogatás, festés, ragasztás, 
gyurmázás, fűzés, tépés). 
A belső teret mindig az évszaknak megfelelően dekoráltuk, ezeket a gyerekek önkéntelen 
észrevették, ebben éltek. 
A gyermekek valamennyi rajzát, alkotását értékként kezeltük. 
A nevelőtestület javasolta, hogy a gyermekek egy témát más-más technikával hozzanak létre, 
ezzel is differenciálva az egyéni képességek alapján. 
 

 Ének, zene, énekes játék, gyermektánc 

 

Szeretnek tapsolni, énekelni, énekes játékokat játszani, zenére mozogni. 
- A zenei nevelés alapvető feltételeit megteremtettük. 
- Segítettük a gyerekeket, hogy zenei élményekhez jussanak. 

- Formáltuk zenei ízlésüket, esztétikai fogékonyságukat. 
- Táncos mozdulatok, néptánc elemeinek felhasználásával fejlesztettük a gyerekek 

mozgáskultúráját. 
 

 

 

 



Alattyáni Óvoda         5142 Alattyán, Szent István út 12. 

OM: 202 526                            Tel.:   06(57) 461 045  

Éves beszámoló               E-mail: alattyanovi.jki@gmail.com 

    

 

 20 

Vers, mese  

 

- A gyermekek életkorának, nyelvi fejlettségének érdeklődésének megfelelő irodalmi 
anyagot válogattunk. 

- Naponta hallgathattak mesét, verses mesét, tanultak verseket. 

- A mesék erkölcsi mondanivalóját szólásokkal és közmondásokkal erősítettük meg. 
- Kedvelték a találós kérdéseket is. 
- Részesei voltak bábszínházi előadásnak. 

Sajnos a Mesemondó verseny program is elmaradt a rendkívüli zárva tartás miatt. 
 

1.3. Ellenőrzés  
 

Szempont: Hogyan működik az ellenőrzés 
az intézményben? 

Elvárás: Az intézményi stratégiai 
alapdokumentumok alapján az 
intézményben belső ellenőrzést végzünk.  

 

A koronavírus miatt kialakult krízishelyzet következtében elrendelt rendkívüli zárva tartás 
jelentősen felül írta az ellenőrzéshez kapcsolódó feladatok teljesítését is. 

Az első félév ellenőrzési feladatai a munkatervben rögzített határidők tartásával 
megvalósultak (dokumentumok, beszoktatás, ünnepségek, programok, gyakornokok 

ellenőrzése), viszont a nevelési év második felére ütemezett feladatok nem teljesültek 
maradéktalanul. 

 Az ellenőrzési feladatok megvalósulása 

Nevelési tervek, anyanyelvi és értelmi nevelés tervezése 

A nevelési év során a nevelő-oktató munkatervezés és megvalósulás dokumentálása 

ellenőrzésének tapasztalatai alapján megállapítható, hogy a tervek koherensek a pedagógiai 
munkát szabályozó intézményi dokumentumok célkitűzéseivel, valamint az ONAP és a 
nevelést-oktatást szabályozó törvények, jogszabályok irányelveivel. 
A tervezett belső ellenőrzés során az ellenőrzés célja volt, a tényleges állapot összehasonlítása 
a nevelési programmal, annak cél- és feladatrendszerével, továbbá visszajelzés az 
óvodapedagógusnak a munkájuk színvonaláról. 
Az ellenőrzés és értékelés elengedhetetlen része a vezetői munkának, fontos az önértékelés, a 
továbblépéshez szükséges reális értékelés, a hibák, esetleges hiányosságok feltárása, és az 
elismerés. 
Óvodánkban önképzéssel, belső- és külső továbbképzéssel biztosítottuk a dolgozók szakmai 
fejlődését. Továbbképzéseinket a Pedagógiai programunkkal kapcsolatosan végeztük. 

 Beszoktatás folyamata 

A beszoktatás a legtöbb gyermek esetében zökkenőmentes volt. Egy szülő sem kérte 
gyermeke felmentését az óvodai nevelés alól. 

 Iskolába lépéshez szükséges fejlettség ellenőrzése 

Nevelési gyakorlatunkban továbbra is elsődlegesnek tartjuk a gyermekek fejlettségének 
megállapításánál a megfigyelésen alapuló elemzéseket, értékeléseket. 
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 Tehetséges gyermekek nevelése a csoportban, műhelyfoglalkozás keretében: 
A tehetséggondozás, tehetségfejlesztés a 2019/2020-as nevelési év egyik kiemelt pedagógiai 
feladata volt. A beszámolók alapján részben megvalósultak az egyes tehetségműhelyek 
munkatervi feladatai. 

 Egyéni fejlődés nyomon követése: 
A gyermekek első félév során tapasztalt fejlettségére vonatkozó megfigyelések, mérések 
eredményei rögzítésre kerültek. A szülők tájékoztatása megtörtént, melyet a naplóban erre 
kijelölt helyen aláírásukkal igazoltak. 
A tájékoztatás egyénenként történt, ezzel biztosítva azt a bizalmi légkört, mely a szülő és a 
gyermekét nevelő óvodapedagógus, óvodapedagógusok részéről elengedhetetlen a 
gyermekkel kapcsolatos minden olyan információ átadásához, kérdések megválaszolásához, 
melyek birtokában a szülő reális képet alkothat gyermeke képességeiről, fejlettségi 

mutatóiról. 
 Az óvodai gyermekvédelmi feladatok ellátása: 

A nevelési év során a gyermekvédelmi koordinátor a nyilvántartásokat, kimutatásokat 
vezetett. Szükség esetén jelzéssel élt a megfelelő szervek irányába. 

 A nevelési év értékelése 

A nevelési év végén az óvodapedagógusok értékelték a munkatervben és nevelési terveikben 
meghatározott, rá vonatkozó feladatok megvalósítását. 

 Belső gazdasági, ügyviteli feladatok megvalósulása: 

- HH és HHH gyermekek nyilvántartása: 
A hátrányos, valamint a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek státuszát igazoló 
dokumentumok nyilvántartása naprakész, de sokszor ellenőrizni szükséges, mert sajnos a 
szülők nem figyelik a dátumot. 

- Iratkezelés, iktatás 

Az intézménybe érkező, és intézményből továbbított hivatalos dokumentumok, levelek az 

iratkezelés szabályai szerint bevezetésre kerültek az iktatókönyvbe. 
 

Erősségek: 
 

Az óvodavezető-helyettes folyamatosan részt vett a gyakornokok és a dajkák ellenőrzésében. 
Az ellenőrzési feladatok-a rendkívüli zárva tartás idejétől eltekintve- többé-kevésbé a 
munkatervben rögzített ütemezés szerint valósult meg.(beszoktatás, dokumentumok, 
nyilvántartások, éves nevelési tervek, programok, stb.) 
 

Fejleszthető területek, fejlesztési javaslatok: 
 

A belső ellenőrzési rendszer működtetésébe az óvodapedagógusok aktívabb bekapcsolódása, 
a feladatok leosztása során az egyenlő leterhelés érvényesítése. 
Az önfejlesztési tervek feladatai ütemezésének ellenőrzése. 
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1.4. Értékelés  
Intézményi értékelés megvalósulása (Intézményi önértékelés, pedagógusok szakmai 
munkájának értékelése.) 

 

Szempont: Hogyan történik az 
intézményben az értékelés? 

Milyen a pedagógiai programban 
meghatározott gyermeki értékelés 
működése a gyakorlatban? 

Melyek a pedagógusok szakmai 
ellenőrzésének tapasztalatai? 

Elvárás: Az intézményben a gyermeki 

fejlődést folyamatosan követik, a gyermeki 
fejlődést dokumentálják, elemzik. 

Az óvodapedagógusok a gyermekek 
eredményeiről fejlesztő céllal folyamatosan 
visszacsatolnak szüleinek/gondviselőjének. 

A pedagógusok szakmai ellenőrzésének 
eredményei alapján készülnek el az egyéni 
önfejlesztési tervek. 

 Tanfelügyeleti látogatások: 

Országos pedagógiai-szakmai ellenőrzést (tanfelügyelet) legalább ötévente egyszer el kell 
végezni, fenntartótól és intézménytípustól függetlenül minden köznevelési intézményben. 
Az ellenőrzés feladata és célja, hogy a pedagógusok, az intézményvezetők, valamint az 
intézmények értékelésén keresztül támogassa a nevelési-oktatási intézmények szakmai 
fejlődését. 

Intézményünkben az előző nevelési évben már lezajlott az Alattyáni Óvoda intézményi és 
vezetői tanfelügyelete. 

A 2019/2020-as nevelési évben nem jelölt ki egy óvodapedagógust sem az Oktatási 
Hivatal a pedagógusok szakmai ellenőrzésére irányuló tanfelügyeleti látogatásra. 

 Pedagógusok minősítése: 

Nevelőtestületünkből egy óvodapedagógust érintett gyakornoki vizsga, azonban ez az 
időpont a koronavírus járvány időszakára, az óvoda zárva tartása idejére esett, így a 
minősítő vizsga elhalasztásra került. Ezután a gyermeke születése miatt tartósan van távol, 
így a minősítő vizsgára nem kerül sor. 

Feladatunk: 

Továbbra is segíteni a minősítéssel érintett kollégák felkészülését a minősítésre, 

Folyamatosan figyelemmel kísérjük az, OH, e tárgyban megjelent ajánlásait, tájékoztatóit, 

Információkkal, tanácsokkal segíteni a pedagógusokat a pedagógus portfólió 
összeállításában. 
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 Pedagógiai szakmai szolgáltatás: 
 

Az óvodapedagógusok szakmai fejlődésének, a pedagógus életpálya kiteljesítésének 
támogatása céljából a 2019/2020 nevelési évben több esetben vettük igénybe az Oktatási 
Hivatal által biztosított pedagógiai szakmai szolgáltatást, szaktanácsadást. 
 

 Tervezett mérések- mérés-értékelés 

 

Az intézmény szabályozó dokumentumai, valamint a vezetői éves munkatervben rögzített 
mérések, értékelések szintén csak részben valósultak meg a korona vírus miatt kialakult 

krízishelyzet következtében. 
 

 A gyermekek egyéni fejlettségének mérése 

 

Az óvodában folyó nevelőmunka alapjaként a gyermekek adottságainak, képességeinek 
megismerésére mérési rendszer működik. 
 

Nyolc fő területet mérünk (sajnos az év végi mérést nem tudtuk megvalósítani): 
 

 Egészséges életmód (személyi higiénia, öltözködés, étkezés) 
 Szociális képességek, társas kapcsolat (együttműködés, érzelmi viszonyulás, 

önállóság) 
 Akarati tényezők (feladattudat, kudarctűrő képesség, szabálytudat) 
 Értelmi képességek (gondolkodás, figyelem, emlékezet) 
- Érzékelés, észlelés (verbális, vizuális, időészlelés, taktilis, téri orientáció, szerialitás) 
- Anyanyelv (szókincs, kifejezőkészség, hangképzés) 

 

- Testi képességek (kondicionális, koordinációs, testséma) 
 

- Finommozgás (eszközhasználat, emberábrázolás, formaábrázolás) 
 

 

Az óvodapedagógusok a gyermekek egyéni fejlődését a nevelési év során folyamatosan 
figyelemmel kísérték. A megfigyelések tapasztalatait, a mérések eredményeit rögzítették. 
A munkatervben meghatározottak szerint, az első félév végén megtörtént a szülők 
tájékoztatása a gyermekek fejlettségének aktuális állapotáról. 

 

 

Feladat:  

A gyermekekre vonatkozó mérési-értékelési rendszer további színvonalas működtetése, az 
eredményekre történő intézkedési terv elkészítése. 
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2. Személyiség- és közösségfejlesztés  
Személyiségfejlesztés (Az intézmény egyik legfontosabb feladata a tanulási-tanítási 
folyamat során a személyiség és közösségfejlesztés kereteinek biztosítása. Felkészültnek 
kell lennie a személyre szabott nevelés-oktatás feladatainak ellátására, valamint a 
tanulási nehézségek kezelésére és a tehetségek fejlesztésére, gondozására (kiemelt 
figyelmet igénylő gyermekek). A közösségfejlesztő tevékenység az intézmény 
hagyományaival és a gyermekek személyes kompetenciáinak fejlesztésével összhangban 
történik meg.) 

Szempont: Hogyan valósulnak meg a 
pedagógiai programban rögzített 
személyiségfejlesztési feladatok? 

Elvárás: Az intézmény vezetése és az érintett 
óvodapedagógus információkkal rendelkezik 
minden gyermek szociális helyzetéről 

 
Mindenkori nevelési céljaink: 

 a gyermekek életkori és egyéni sajátosságainak és 

 eltérő fejlődési ütemének figyelembe vétele 

Óvodánkban életkor szerint 3 osztott csoportban neveljük a gyermekeket.  

 

Anyás beszoktatást részesítjük előnyben. 
Fontos számunkra a személyiségfejlesztés, a sikeres iskolai beilleszkedéshez szükséges testi, 
szociális és értelmi érettség kialakítása. 

- Prevenciós szemlélettel a tanulási zavarok megelőzésére törekszünk 

- Biztosítjuk a játék, a játékos tanulás elsődlegességét. 
Ezeket a célokat valamennyien óvodánk arculatának megfelelően, a módszertani önállóság 
biztosításával valósítjuk meg a gyermekek szükségleteit szem előtt tartva.  
A munkatervekben közösségfejlesztő programokat (csoportszintű és óvodaszintű) is terveztek 

az óvodapedagógusok, melyek a nevelési év során a rendkívüli zárva tartás miatt részben 
valósultak meg. 

Feladatunk: 

A közösségfejlesztési feladatok további hatékony és eredményes megvalósítása. 
A szociális segítő munkatárs hatékonyabb bevonása a HH és HHH gyermekek fejlesztésében. 

A gyermekek egészséges és környezettudatos életmódra nevelésének megvalósítása 

Az egészséges és környezettudatos életmódra nevelés, mint az óvoda fő feladata jelenik meg a 

PP-ban. 

Az ebben foglalt feladatok az egész óvodai életet meghatározzák, befolyásolják a közösségi 
programokat is. Az egészség és környezettudatos nevelés áthatja a teljes óvodai életet. 
Novemberben egészségvédelmi hetet szerveztünk gyermekeink és szüleik részére. A 
gyerekekkel, különféle zöldségekkel, gyümölcsökkel, magvakkal, tejtermékekkel 
ismerkedtünk, kóstolgattuk, szeleteltük, reszeltük, gyümölcssalátát, készítettek, bekötött 
szemmel, szaglás alapján kitalálós játékot játszottak. Zenés reggeli tornát szerveztünk. 
 Az egészségvédelmi hét a mozgás és az egészséges életmód szoros kapcsolatára hívja fel a 
figyelmet. Ezt a hetet tudatosan nyitottá tettük a szülők számára célunk kettős volt. Az 
interaktív jelenléttel az óvodai hétköznapokba még inkább sikerül bepillantaniuk a szülőknek, 
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másik célunk pedig az egészséges életmód szokásainak, a mozgás fontosságának erősítése a 
szabadidő hasznos eltöltésének, mint lehetőségeknek a megmutatása volt a szülők számára. 
Bekapcsolódtunk az országos Mézes reggeli programba is a helyi méhészek jóvoltából.  
Beszélgettünk a vitaminok fontosságáról, a betegségek megelőzéséről. 
Meghívtuk a fogorvost, a védőnőt. Az Innoven Kft. jóvoltából, egészséges ételek kóstolásával 
egybekötött szülői értekezletre hívtuk a szülőket a téma fontosságára való tekintettel. 

A mindennapi tevékenységekbe beépül környezetünk tisztántartása, rendjének megóvása.  

Most sajnos elmaradt a Föld, a víz világnapja.  

 

Gyermekeinknek jobban meg kell tanítanunk a környezettudatosságot, a környezetvédelemre 
nagyobb figyelmet kell fordítanunk. Szelektív hulladékgyűjtőkkel (kisméretű színes kukák 
elhelyezésével, komposztáló beszerzésével) inspirálhatjuk és tudatosíthatjuk az 
újrahasznosítás fontosságát. 
Még több lehetőséget kell nyújtani a természet szépségeinek megfigyeltetésére és annak 
megóvására.  

 

Az egyes gyermekek személyes és szociális készségeinek, képességeinek megismerési 
gyakorlata. Az egyes gyermekek személyes és szociális képességeinek fejlesztési 
gyakorlata. (Különös tekintettel a kiemelt figyelmet igénylő gyermekekre.)  

 

A gyerekek személyes és szociális készségeinek, képességeinek megismerésére és 
fejlesztésére különféle módszereket és eszközöket használunk.  

Nem felzárkóztatás a célunk, hanem az adott állapot megismerése annak érdekében, hogy 
saját képességei szerint és saját tempójával haladva minél magasabb szintre jusson el a 

gyermek. 

Fejlesztésünk alapfeltétele a folyamatos megfigyelés. Természetes közegben, a 
csoportszobában és természetes tevékenység közben (játék, tanulás stb.) figyeljük meg a 
gyerekeket. A nevelési terv megfigyelési szempontjain keresztül évente kétszer jegyezzük 
táblázatba az adatokat róluk. Valamint a szociometria ad még információt az egyes 
gyermekről és a csoport egészéről egyaránt. 

A gyermekek szociális hátrányainak enyhítésének gyakorlata 

 
Óvodánkba járó minden gyermek szociális helyzetével kapcsolatban megfelelő információval 
rendelkezünk. Minden pedagógus és a pedagógiai munkát közvetlenül segítő dolgozó 
munkaköri kötelessége a rábízott gyermekek védelme, pedagógiai eszközökkel való segítése. 
Előítéletektől mentes, „el- és befogadó” magatartás szükséges ahhoz, hogy intézményünkben 
egyetlen óvodás se érezze magát peremhelyzetűnek. Megszervezzük a felzárkóztatást. 
Különféle segítséget (ruházat, játék) nyújtunk. 
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Jó kapcsolatot tartunk fenn - óvodánk gyermekvédelmi koordinátorán keresztül - a helyi 

gyermekjóléti szolgálattal, a védőnővel és a gyermekvédelem rendszerében érintett 
szervekkel, személyekkel. 

A gyermek személyiségének egészséges fejlődésének elsődleges feltétele az óvoda és a család 

őszinte bizalmon alapuló, és feltétel nélküli együttműködése. Biztosítjuk a gyermekek 
számára mindazokat a jogokat, és ellátásokat, amelyeket óvodánk számára a vonatkozó 
jogszabályok és rendeletek előírnak. 

 

A tevékenységekben megvalósuló tanulást, az ismeretszerzést, a képességfejlesztés 

intézményi gyakorlata 

 
Az óvodában a tanulási folyamat mindig tevékenységbe ágyazottan, cselekvések útján valósul 
meg. Ezért különös jelentősége van a tapasztalásoknak, a játéknak, a kezdeményezett tanulási 
tartalmaknak.  

A beavatkozás mentes játék megfigyelésből sokféle információt, tapasztalatot szűrhetünk le. 
Pszichés szükségletükről, belső igényükből, szükségleteikből fakadó érzelmi 
megnyilvánulásaikról szerezhetünk információkat. Melynek megfigyelhetjük a fejlesztő 
hatását észrevétlenül, indirekt módon. A gyermekek spontán tanulási folyamataikat 
elemezhetjük a szabad játék megfigyelésekben. 

Az óvodában a tanulás folyamatos. Nem szűkül le az ismeretszerzésre, hanem az egész nap 
folyamán adódó helyzetekben, természetes és szimulált környezetben, az általunk 

kezdeményezett tevékenységi formákban és időkeretben valósul meg. Így érjük el azt, hogy 
minden óvodásunkban – akár tehetséges, átlagos, vagy lassan tanul – kialakuljanak azok a 

képességek, amelyek alapján örömet jelent a későbbi tanulás és önfejlesztés.  

  

A tanulásnak és az értelmi fejlesztésnek is alapja a gyermeki kíváncsiság, melyet 

tevékenységekben gyakorolva újabb és újabb tapasztalatokat, élményeket, ismereteket gyűjtve 
felhasználhattunk a gyermeki képességek fejlesztésére. A hatékonyságot egyértelműen 
meghatározza óvodásaink motiváltsága, a belső késztetés. 
A módszerek megválasztása az óvodapedagógus kompetenciájába tartozik, néhány rendező 
elv megfogalmazása mellett. Ilyen pl.: 

- a szemléletesség, fokozatosság, folyamatosság elve 

- a kreativitás erősítése 

- a meglevő képességből kell kiindulni és a hiányos képességet kell támogatni.  
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Az egyes gyermekek fejlődésének nyomon követése, pozitívumok, hiányosságok 
értékelése a gyakorlatban 

Fejlődést nyomon követjük a gyermekek folyamatos megfigyelése, megismerése céljából 
vezetjük a csoportnaplóban. 

A nagycsoportos gyermekek fejlettségét a Pedagógiai Szakszolgálat szakemberei ősszel 
felmérik (logopédiai és részképesség), és szükség esetén a szülővel egyeztetve egyéni 
fejlesztést javasolnak a gyermek számára. 
 

Közösségfejlesztés  

A gyermekek együttműködését támogató intézményi gyakorlat 

A gyermek-gyermek, gyermek-óvónők, gyermek-dajkák közötti kapcsolatok jól alakultak. 
Gondoskodtunk a pedagógusok, dajkák, valamint a gyerekek közötti folyamatos 
információcseréről és együttműködésről.   

Jó légkörben, hangulatban a közösségi normák, szokások betartását nem érzi kényszernek a 
gyermek. A szokásoknak a gyermekek közötti jobb együttműködést és az egészséges 
életmódot kell segíteniük. 

 

Intézményi közösségépítő tevékenységek  

 

Óvodánk életében kiemelkedő jelentőségűek az időről-időre visszatérő közös események az 
ünnepek. Az ünnepek a szülőkkel való szoros együttműködést erősítik. Ünnepeinknek, 
szokásainknak, hagyományainknak rendkívül nagy a közösségformáló szerepe. 
A szülők bevonásával, részvételével a következő programokat tudtuk megszervezni óvodai 

szinten: 

- Mihály-nap, 

- Falunap,  

- Adventi készülődés, 
- óvodai jótékonysági bál, 
- farsangi munkadélután, 

- Farsangi bál, 

Feladat:  

A szülői értekezletek vonzóvá tétele lesz a továbbiakban a cél. Általában kevesen vesznek 
részt. Megpróbálunk olyan programot alkalmazni, amelyben együtt tevékenykedhetünk. 
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3. Eredmények  
Eredményességi mutatók az intézményben? (elégedettségmérés eredményei: szülő, 
pedagógus, pedagógiai munkát segítők)  

 

Célunk, hogy nevelőmunkánk eredményeként a gyerekek testileg, lelkileg egészségesek, 
kiegyensúlyozottak legyenek. Alapozódjanak meg az egészséges életmód szokásai. 
Alakuljanak ki azok a képességek, amelyek alkalmassá teszik őket az iskolai életmódra. 

Az intézmény szervezeti eredményei   

 
Az ONAP, az óvodakép 3. pontjában megfogalmazza a következőket:  
” Az óvodai nevelés célja az, hogy elősegítse az óvodások sokoldalú, harmonikus fejlődését, a 
gyermeki személyiség kibontakozását, a hátrányok csökkenését, az életkori és egyéni 
sajátosságok valamint az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével (ideértve a kiemelt 

figyelmet igénylő gyermekek ellátását is).”  
E fenti célból kiindulva fogalmazódik meg a helyi programunk célkitűzése, és kerülnek 
meghatározásra a tematikus tervekben az egyes tematikák céljai. A célok megfogalmazásában 
az óvodapedagógusok igyekeznek konkrétan az adott témához kapcsolódóan megfogalmazni 
a nevelési/tanulási célkitűzéseit az adott időszaknak. A célokhoz, konkrét feladatok 

kapcsolódnak. Az eredményessége pedig a gyermekek évenkénti mérési mutatóikban mérhető 
le.  

Kollégáim és a nevelést segítő munkatársaim tevékenységét a gyermekek nevelése terén tett 
egyenletes munkájuk, egyéni erőfeszítéseik, emberi helytállásuk szerint értékeltem. Az 

intézményi döntéseknél sok esetben teret adtam munkatársaim véleményének, igényeinek. 

Nevelési céljaink eléréséhez nagyon fontos, hogy mindenki egyformán akarja azt elérni, mert 

csak így tudunk eredményt felmutatni. 

 

A belső és külső mérési eredmények hasznosításának gyakorlata 

Külső mérésen eddig még nem esett át intézményünk. Belső méréseink eredményeit 
felhasználva határozzuk meg erősségeinket és fejleszthető területeinket. Intézkedési tervet 
készítünk a fejlesztésre szánt feladatokra. 

Célunk, hogy nevelői tevékenységeinket még eredményesebbé tegyük. 
 

A gyermekek iskolai beilleszkedésének, eredményeinek nyomon követési gyakorlata 

 
Az óvoda szerepe a 2019/2020 nevelési évben a jogszabályi változások következtében 
jelentősen csökkent a gyermekek iskolakészültségének megítélésében, mivel az elsődleges 
kritérium a gyermek életkora lett. Ettől függetlenül továbbra is kiemelt feladatunk a 
zökkenőmentes óvoda-iskola átmenet támogatása. Valamint az óvoda-iskola átmenet nyomon 

követése továbbra is a vezetői program egyik fontos feladata. 
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A kapcsolattartás formái az előző évekhez viszonyítva, nem változtak, sajnos több jól működő 
közös program is elmaradt a járványhelyzet miatt. 
 

 

A gyerekek fejlődését az általános iskola első évében kísérjük figyelemmel. Elsősorban a 
hátrányos helyzetű gyermekek állnak érdeklődésünk középpontjában.  
 

Az Óvoda – iskola átmenet: 
- szept.: volt óvodásaink elkísérése a tanévnyitóra 

- dec.: első osztályosok meghívása az Adventi bábelőadásra 

- febr.: Első osztályosok meghívása a Farsangi bálra 

- május hónapban a tanító néni meghívása az évzáró ünnepségre  

 

Ügyviteli feladatokban is segítjük egymást: 
- előzetes egyeztetések a várható beiratkozott gyermekek számáról 
 

 

 

4. Belső kapcsolatok, együttműködés  

Az információátadás intézményi gyakorlata 
Az összehangolt nevelőmunka érdekében alapvető fontosságú volt az információ áramlása, a 
közös megbeszélések, értekezletek tartása. A megbeszéléseken fontosnak tartottuk a 

vélemények, a nevelői álláspontok összehangolását. 
Három nevelési értekezletet tartottunk ebben a nevelési évben is. A nevelési évet nyitó és 
„záró” valamint a féléves értekezleten a teljes alkalmazotti kör részt vett. A nevelést segítő 
munkatársainknak a dajka néniknek az idei tanévben is sorra kerültek megbeszélések a tanévi 
és aktuális feladatok elosztása, megvalósítása miatt. 

Az intézményi intézkedési terv alapján törekedtünk a még több információcserére, különösen 
a rendkívüli zárva tartás alatt tartottuk a kapcsolatot e-mail-en, telefonon és más formában is. 

 
 

5. Az intézmény külső kapcsolatai 
Az intézmény legfontosabb partnerei  

Nevelőmunkánk hatékonysága érdekében tartjuk fontosnak a kapcsolattartásokat közvetlen 
partnereinkkel. A kulcsfontosságú partnereink köre ismert az óvoda valamennyi 

munkavállalója számára. 
Az aktív és tartalmas kapcsolat külső partnereinkkel segítette a pedagógiai célok elérését, 
támogatták, ösztönözték a szakmai információk cseréjét, az ismeretek bővítését, 
kiszélesítették a gyermekek számára biztosítható élmény-tapasztalatszerzési lehetőséget, 
szolgáltatásaikkal hozzájárultak az óvoda tartalmas működéséhez. 
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A kapcsolat gyakorisága nagymértékben meghatározza a minőséget. Kötelező jellegű 
együttműködés (orvos, védőnő, Pedagógiai Szakszolgálat stb.) minősége a megoldandó 
problémától és a kapcsolattartók személyétől függ. 
A nevelési év első felében a szokásos módon alakult a partnerekkel való kapcsolattartás. 

 

Az egyes partneri kapcsolatok tartalma 

 
Óvodánk napi kapcsolatban állt a Polgármesteri Hivatallal. A fenntartó és az intézmény 
közötti gördülékeny kapcsolatot a szakmaiság tiszteletben tartásával, az alapos és naprakész 
feladatmegoldásokkal, gyors és hiteles információáramlással értük el. 
Az általános iskolával az óvoda-iskola átmenet megkönnyítése érdekében most csak részben 
tudtuk a korábbi gyakorlatot megvalósítani a korona vírus járvány miatt. A nevelési év elején 
még átkísértük óvodásainkat az iskolai tanévnyitóra, meghívtuk az első osztályos 
gyermekeket az Adventi bábelőadásra és a Farsangi bálunkra. A további kapcsolatépítésre 
március közepétől már sajnos nem került sor. 
A Pedagógiai Szakszolgálattal (logopédus, fejlesztőpedagógus, szakvélemény kérése) a 
folyamatos kapcsolatot biztosítottuk, hogy segítséget nyújthassunk a családoknak és a 
gyerekeknek. 

A szülői kapcsolattartás a gyerekek eredményes fejlődése szempontjából fontos. A szülők 
számára igyekeztünk körültekintően megfogalmazni észrevételeinket, hangsúlyozva hogy 
közös érdek vezérel bennünket, a gyerekek felkészítése a további életszakaszra. 
A Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat és az óvoda közötti kapcsolattartás az óvoda 
gyermekvédelmi koordinátorán és az óvodavezetőn keresztül történt. Fontos feladatunk a 

jelzőrendszer működtetése, és ha valahol gyermek veszélyeztetettségére, utaló helyzetet 
tapasztaltunk, arról haladéktalanul értesítettük a Gyermekjóléti Szolgálatot. Kapcsolatunk 

ebben a nevelési évben is jól működő volt.  

A Művelődési ház és az óvoda közötti évek óta megszokott jó kapcsolat ebben a nevelési 
évben is működött. A tanév során több alkalommal vettük igénybe a nagytermet, pl. a 

Farsangi bál, jótékonysági bál, megrendezése miatt. 

A partnerek tájékoztatása az intézmény eredményeiről 

 
Óvodánk a jogszabályban előírt módon eleget tett tájékoztatási kötelezettségeinek. 

Helyben szokásos módon tájékoztatjuk külső partnereinket. 

A fenntartónak a véleményezésre, elfogadásra készült anyagok digitális és írásos formában is 

megküldésre kerülnek. 
Az óvodában hirdető táblára kerülnek az intézményünkkel kapcsolatos dokumentumok, 

tájékoztatások, információk. 
A Pedagógiai program, a Házirend, a Szervezeti és Működési Szabályzat a szülők számára 
bármikor elérhető, olvasható.  

A Honlap létrehozása, illetve feltöltése még mindig további feladatunk. 
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Az intézmény részvétele a közéletben  
 
Az együttműködés és a kapcsolattartás jegyében eseményeink, rendezvényeink intézményünk 
gyermekközpontú szemléletét, a jó partneri viszonyt, támogató szemléletünket tükrözte.  

Arra törekedtünk, hogy pedagógiai célkitűzésünk, a családdal való szoros kapcsolattartási 
formákat megtalálva a gyermek nevelése a legoptimálisabb legyen. Közös célunk a kultúra 
közvetítésben megkeresni azokat az alkalmakat, lehetőségeket, amelyek megmozgatják a 
gyermekek fantáziáját, érzelmileg is közel állnak hozzájuk.  
Fontos feladatunk továbbra is megőrizni, és továbbörökíteni a hagyományokat, a népi kultúrát 
az óvodás gyermekek körében. 
Az idei nevelési évben a következő közszerepléseket végeztük: 
- Falunapon való szereplés 

- Falukarácsony 

Feladat: 

Óvodánk szívesen vállal fellépéseket a gyerekekkel, de ezeknek a vállalt feladatoknak 

mindenkor az óvodás gyermekek életkori sajátosságaihoz kell igazodnia. 

 

6. A pedagógiai munka feltételei  
Tárgyi, infrastrukturális feltételek  

 
Fenntartónk az óvoda működéséhez szükséges pénzügyi fedezetet évről évre biztosítani tudja 
számunkra. A költségvetésben rendelkezésre álló pénzügyi keretet a 2019/2020 évben sem 
léptük túl. Pedagógiai programunk megvalósításához rendelkezünk a szükséges 
infrastruktúrával.  
Belső infrastruktúránkat folyamatosan fejlesztettük, hogy a pedagógiai munka feltételein 

javítani tudjunk - pedagógiai céljaink elérése érdekében.  
Gyermekeink jól felszerelt, esztétikus környezetben tölthetik mindennapjaikat.  
A fogadj örökbe egy ovit mozgalom segítségével bútorokhoz, játékokhoz, könyvekhez, 
labdákhoz, vizuális eszközökhöz jutottunk. 

Az esélyteremtő óvodai pályázat kapcsán tornatermi eszközöket, labdákat kaptunk. 

A csoportszobák, az óvoda belső tere otthonos, harmonikus hangulatot árasztanak, tükrözik 
Pedagógiai programunk sajátosságait, az óvodapedagógusok igényességét. 
Óvodai nevelőmunkánk eszközrendszerének fejlesztésére célzottan törekszünk. Programunk 
előnye, hogy viszonylag kevés anyagi ráfordítás mellett is folytatható. Az alapellátáshoz 
szükséges felszerelések, szakmai eszközök mennyiségi és minőségi pótlása, bővítése 
elengedhetetlen, állagmegóvásuk fontos.  

 mobil szúnyoghálók kerültek az ablakokra 

 az óvoda előtti park körbekerítése még mindig céljaink között szerepel. 
Mivel egész nyáron nyitva van az intézmény, ezért az udvar árnyékolása megoldásra vár: 

 napvitorla beszerzése 
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IKT- eszközök kihasználtságának jellemzői 

 

Óvodánk 1 db asztali és 2 db hordozható számítógéppel (ebből az egyik már régebbi 
operációs rendszerrel működik), 2 db multi funkciós fénymásolóval rendelkezik, amelyből az 
egyik színes. A számítógép a vezetői feladatok ellátásában (KIR, KIRA), a 

nevelőmunkánkban különféle ötletek, mesék, versek, stb. keresésében is segítségünkre van. A 
fénymásolót levelek, meghívók, dokumentumok fénymásolására, a gyerekek színező 
tevékenységének bővítésére is használjuk rendszeresen.  

Rendelkezünk vetítővászonnal, diavetítővel, 3 nagyképernyős tv-vel, magnókkal, hifivel. 
Még szükségünk lenne egy harmadik laptopra, hogy minden csoportban rendelkezésre álljon a 
gyermekek fejlesztésére, illetve az óvodapedagógusok munkájához is nagy segítség lenne. 
Gyakran van szükség egy időpontban a hordozható számítógépekre, ami a munka 
hatékonyságát és eredményességét is csökkenti. 

Ebből adódóan az IKT eszközeink jól kihasználtak, sokszor van szükség rájuk. 

Szervezeti feltételek  

A pedagógus-továbbképzés  
Óvodánk rendelkezik továbbképzési programmal, az intézményi szükségletek és az egyéni 
életpálya figyelembe vételével történt. Követjük a továbbképzési programban leírtakat. 

Továbbképzések: 

Vezetői szakvizsga Józsáné Kovács Mónika 

Mihályi-Nagy Fruzsina 

Tehetséggondozás Móczó Lilla 

Önismeret fejlesztése Mihályi-Nagy Fruzsina 

Móczóné Urbán Fanni Edit 

Különleges bánásmódot igénylő gyermekek 
fejlesztése 

Vízi Lászlóné 

 

 

Továbbképzési feladataink: 
Óvodapedagógusok 
száma összesen 

a kötelező 7 évenkénti 
továbbképzést 
teljesítette 

a kötelező 7 évenkénti 
továbbképzést még nem 
teljesítette 

a kötelező 7 
évenkénti 
továbbképzésre 
már nem kötelezett 
(55 év fölötti) 

6 4 1 1 
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Az óvodapedagógusoknak igényük van továbbképzésen való részvételre. Éltek is a 

lehetőséggel. 

Feladatunk: Továbbra is figyelemmel kísérjük az ingyenes továbbképzéseket, igény szerint 
részt lehet venni ezeken. 

Az intézmény szervezeti kultúrája, szervezetfejlesztési eljárások, módszereket 
alkalmazása 

Az intézmény hagyományápoló, hagyományteremtő munkájának értékelése  

 
Óvodánk számára fontosak hagyományaink, amelyek megjelennek alapdokumentumainkban, 
tetten érhetők a szervezet működésében, és nevelő munkánk részét képezik. 
Az itt dolgozók és velünk együtt külső partnereink is ismerik és ápolják óvodánk múltját, 
hagyományait. 
Megünnepeljük a gyerekek születésnapját illetve névnapját a szülők kérésének megfelelően. 

Óvodai ünnepélyeinket igyekszünk körültekintően megszervezni.  A családoknak névre szóló 
meghívót küldünk. Az ünnepélyeken alkalomhoz illő dekorációkkal, a gyerekek kedves 
műsorával meghitt hangulatot varázsolunk. 

 

A feladatmegosztás, felelősség- és hatáskörmegosztás intézményi gyakorlata. A 
munkatársak bevonásának gyakorlata a döntés előkészítésbe, fejlesztésbe (és milyen 
témákban) 

 
Az óvodavezetés (óvodavezető, helyettes, és csoportba osztott óvodapedagógus) irányítja, 

tervezi, szervezi és ellenőrzi a saját területéhez tartozó munkát. Értekezleteken, 
megbeszéléseken beszámolunk területünk működéséről, a kiemelkedő teljesítményekről, 
hiányosságokról, problémákról, valamint javaslatokat teszünk a fejlesztésekre. 
Alkalmazotti közösségünknek az óvodában foglalkoztatott valamennyi közalkalmazott 
tagja, jogszabályban meghatározott részvételi, javaslattételi, véleményezési, egyetértési és 
döntési jog illet meg bennünket. 
A kollégák felelősségének és hatáskörének meghatározása egyértelmű, az eredményekről 
rendszeresen beszámolnak. A feladatmegosztás a szakértelem és az egyenletes terhelés 
alapján történik. 

A pedagógusok innovációhoz való viszonyának értékelése 

 

Az óvodánkban dolgozók képességük, szakértelmük, érdeklődésük szerint javaslatokkal 
segítik a fejlesztést. 
A felmerült ötletekhez pozitívan viszonyulunk, megvizsgáljuk, megbeszéljük azok 
beilleszthetőségét a fejlesztési folyamatainkba. 

A jó ötletek megvalósítása – bárkié is legyen az közülünk - óvodánk pozitív megítélését, a 
gyerekek minél sokoldalúbb fejlesztését, „a mi óvodánk” érzését keltse bennünk.   
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Tovább szükséges nyomon követni a pedagógiai és oktatáspolitikai változásokat. A 

minősítésekre lassanként letisztulnak az elvárások, mind a dokumentumok, mind a gyakorlati 

megvalósítás terén.  
A jó gyakorlatok eredményeinek bemutatására, követésére nyitottak vagyunk. 

A humánerőforrás megfelelősége a pedagógiai céloknak 

 
Reális képpel rendelkezünk nevelőmunkánk humánerőforrás szükségletéről. A 
humánerőforrás szükségletben bekövetkező hiányt, felmerült problémákat jelezzük a fenntartó 
felé. A személycserék szerencsére pozitív változást hoztak, fiatalodik a nevelőtestület. 
A pedagógiai munka megszervezésében, a feladatok elosztásában a szakértelem és az 
egyenletes terhelés kap kiemelt hangsúlyt. Végzettségünk, képzettségünk megfelel a 
nevelőmunka feltételeinek, óvodánk céljainak. 
A vezetői feladatok és az óvodapedagógusi feladatok dokumentációs terhei is nagyban 
megnövekedtek.  
Az óvoda nevelésminőségét és eredményességét alapvetően az óvoda személyi feltétele 

határozza meg. Ezért erre különös figyelmet kell, fordítunk.  
 

7. Az Óvodai nevelés országos alapprogramban elvárásoknak 
és a pedagógiai programban megfogalmazott intézményi 
céloknak való megfelelés 

Az Óvodai nevelés országos alapprogram céljai a pedagógiai programban  

Nevelőmunkánk során a magyar köznevelési rendszer irányelveinek, a fenntartó, valamint a 

szülők elvárásainak kívántunk megfelelni. Óvodásainkat igyekeztünk olyan fejlettségi szintre 
eljuttatni, hogy jó eséllyel kezdhessék meg az iskolai tanulást. Sajnos a járványhelyzet miatt 
nem tudtuk ezt a feladatot teljes mértékben befejezni, de igyekeztünk a szülők segítségére 

lenni, amennyiben bármilyen nehézséggel küzdöttek.  

Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében a szociálisan hátrányos és a kiemelkedő tehetségű 
gyermekeket is kellő odafigyelésben részesítettük. 

A pedagógiai programban szereplő kiemelt stratégiai célok operacionalizálása, 
megvalósítása, intézményi eredmények 

 
Folyamatosan nyomon követjük a Pedagógiai programunkban foglaltak megvalósulását. 
Minden nevelési év tervezésekor megtörténik az óvoda tevékenységeinek, terveinek 
ütemezése, ami az éves munkatervben, és más terveinkben is rögzítésre kerül. 
Terveink nyilvánossága biztosított. 
Jól követhetők terveinkben a Pedagógiai programunk kiemelt céljaira vonatkozó részcélok, 
feladatok, felelősök, a megvalósulást jelző eredménymutatók. 
Annak érdekében képezzük, fejlesztjük magunkat, hogy szakmai tudásunk megfeleljen 
óvodánk jelenlegi és jövőbeli igényeinek, elvárásainak. 
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A nevelést segítő eszközök és módszereink kiválasztása, alkalmazása rugalmasan, a 
pedagógiai prioritásokkal összhangban történik. 

 

 

Óvodánk Pedagógiai programjának fő értékei: 
 

Rendkívül fontos a szülőkkel való nevelőpartneri kapcsolat ápolása, formálása. Ebben a 

nevelési évben is számos alkalmat teremtettünk arra, hogy a szülőket minél jobban bevonjuk 
az óvodai élet különböző mozzanataiba óvodán belül és kívül. Sajnos egyre nehezebb ezt a 

feladatot megvalósítani. 
A szülőkkel törekszünk a gyermekek életkorához, szükségleteihez megfelelő programokat 
szervezni, melyeken szülők is szívesen részt vesznek, segítenek a lebonyolításban (Farsang, 

munkadélután).  

Több alkalommal – már hagyományként – részt vettünk községi rendezvényeken, pl. Falunap, 

Falukarácsony - ahová szülők is elkísértek bennünket. Az adventi időszakban a karácsonyi 
készülődésbe a szülők is részt vettek. Együtt készítették kisgyermekeikkel a karácsonyi 
díszeket, sütöttek mézeskalácsot. 

Népi hagyományaink ápolása Múltunk örökségeit, értékeit szeretnénk átörökíteni 
gyermekeinkbe életkoruknak megfelelően. A népi kultúra átörökítését a népszokások 
ápolásával (Mihály nap, Betlehemezés, farsangolás, Húsvéti locsolkodás, játszóház stb.) 

kézműves tevékenységek segítségével, népi gyermekjátékok és gyermek néptánc ismeretek 
elsajátításával valósítjuk meg. 
A környezet védelme, a természet iránti szeretet megalapozása – a körülöttünk levő 
természeti adottságokat kihasználva nagy hangsúlyt fektetünk a környezetvédelmi nevelésre 
és a természettel való mind szorosabb kapcsolatra. Környezettudatos nevelőmunkával – a 

gyermekek szemléletét alakítva – megalapozzuk a fenntarthatóságra nevelés iránti igényt.  
 

8.  Az 5 éves vezetői stratégia megvalósításának értékelése.  

 

2015. augusztus 1. – 2020. július 31. - ig tartó vezetői megbízás lejárt.  
 

2015-2020.vezetői ciklus 5 évének eredményei: 
 

2015. augusztus- Napelem rendszer kiépítése 

2016.szeptember-Az óvoda 115. éves jubileumi ünnepsége, jubileumi kiadvány 

2017.augusztus-Függönyök cseréje 

2018.november 16. –Óvoda felújítása-a felújított óvoda átadó ünnepsége 

2019.augusztus 30.- az udvar felújítása (térkövezés, gumilapozás) 
2019.augusztus-Az udvaron a hintát új szabványnak megfelelőre cseréltük. 
2019.A csúszda teljes körű felújítása. 
2019.augusztus-egy csoportszoba festése, parketta lakkozása 

2020.augusztus-egy csoportszoba festése, parketta lakkozása, elavult neon világítás 

lecserélése led világításra 
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Ezalatt az idő alatt azoknak az alapvető szakmai, pedagógiai elveknek, értékeknek a 
megvalósítását tűztem ki célul, amelyeket a fenntartó, a nevelőtestület és a szülők elvártak az 

intézménytől.  
Mint volt vezető arra törekedtem, hogy óvodánk továbbra is olyan intézmény maradjon, mely:  

 gyermekközpontú, érzelmi biztonságot nyújtó, otthonos, derűs és szeretetteljes, a 
játékot, mint alaptevékenységet, a nevelés minden területén, mint módszert alkalmaz. 

 Az óvodáskorú egyéni sajátosságaihoz igazodik, segíti az egyéni képességek 
kibontakozását, a tehetséggondozást, érvényesíti a humanisztikus szemléletet, a 
másság elfogadását.  

 Olyan óvodai légkört tud biztosítani, amelyben a gyermek-szülő és óvodapedagógus 
egymással, közösen alkotó módon tud együttműködni. Kulturált esztétikus környezetet 
biztosít a feladatok megvalósításához. 

Az óvodavezetői, óvodapedagógusi pályámat sajnos nagyon nehéz időszakkal zártam, igazi 
erőpróba volt mindannyiunk számára. Az intézmény életét is jelentősen megváltoztatta a 
koronavírus járvány következtében elrendelt rendkívüli zárva tartás. a megváltozott 
munkakörülmények, a napjainkban berobbant és közismertté vált, úgynevezett „Home 
Office”, számunkra is valósággá vált. A dajka nénikkel, heti rendszerességgel találkoztam, de 

az óvodapedagógusok nélkülözték egymás társaságát. 
Jó érzés volt a megszokott munkarendbe visszatérve azt hallani a kollégáktól, hogy 
hiányoztak a munkatársak, a gyerekek, az emberi kapcsolatok, a megszokott óvodai életünk. 

 

Talán valóban szükség van alkalmanként, rendkívüli történésekre ahhoz-természetesen nem 
ilyen horderejűre-, hogy észrevegyük, mennyire sérülékeny az életünk, mennyire 
szükségszerű, hogy felkészültek legyünk a változásra, lépést tartsunk a fejlődéssel, képesek 
legyünk az új befogadására, és természetesen rendelkezzünk hatalmas empátiával. 
  

Úgy érzem a nevelési év során nem voltak megoldatlan, és megoldhatatlan feladatok. A 

fenntartóhoz, az alkalmazotti közösséghez, a pedagógus kollégákhoz, az SZMK elnökéhez 

mindig bizalommal fordulhattam, számíthattam rájuk. 
Ezt kívánom a most már kinevezett óvodavezetőnek, volt kollégámnak Józsáné Kovács 
Mónikának is. 
 

   

Alattyán, 2020. 09. 21.  

 

Tisztelettel: 
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1. A munkaterv jogszabályi háttere 
 

Az óvoda éves intézményi munkaterve az előző nevelési év eredményei alapján és a hatályos 

jogszabályi rendelkezések, útmutatók figyelembevételével készült. 

 

1.1 Jogszabályok: 
 

 
 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100190.TV&timeshift=1 
 

 A 2011. évi CXC. törvény végrehajtási rendeletei: 

- 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények 
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200020.EMM&timeshift=1 

 
- 229/2012. VIII.28.) Korm. Rendelet a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 

évi CXC. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200229.KOR 

 
 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200363.KOR 
 

 2/2005. (III. 1.) OM rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének 
irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0500002.OM 

 
 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700031.TV&timeshift=1 
 

 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 
intézményekben történő végrehajtásáról 
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300326.KOR&timeshift=1 

 
 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-

szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és 
kedvezményeiről http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700277.KOR 

 
 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti 

alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz 
felhasználható bizonyítékokról 
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100328.KOR 
 

 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények 
működéséről http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300015.EMM 

 

 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a 
pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai 
szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről 
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200048.EMM&timeshift=1 



1.2 Oktatási Hivatal: 
 

– Önértékelési kézikönyv óvodák számára: Negyedik kiadás 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/2019_o

nertekeles/Onertekelesi_kezikonyv_ovoda.pdf 

 
– Országos tanfelügyelet. Kézikönyv óvodák számára: Ötödik kiadás 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/2019_ps
ze/PSZE_ovodai_kezikonyv.pdf 

 

 
– Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. Javított hatodik kiadás 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/utmutato_a
_pedagogusok_minositesi_rendszereben_6.pdf 

 
– Kiegészítő útmutató  az Oktatási Hivatal által  kidolgozott Útmutató a 

pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció 
értelmezéséhez. Óvodai nevelés 
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/pem/ovoda_kieg_2018.pdf 

 

1.3 Belső szabályozók: 
 

 Pedagógiai Program, 

 SZMSZ, 

 Házirend, 

 Továbbképzési program/ Beiskolázási terv,  

 Intézményi Önértékelési Program, 

 Éves Önértékelési terv, 

 Óvodavezetői Pályázat 

1.4 Az Alapító Okirat szerinti feladatellátás: 
 

Terület Adat 
A hatályos alapító okirat kelte, száma 129./2017 

Fenntartó neve, címe Alattyán Község Önkormányzata 5142 
Alattyán, Szent István tér 1 

Fenntartó telefonszáma 06 57/461-011 
Az intézmény hatályos alapító okirat szerinti neve Alattyáni Óvoda 

Az intézmény székhelye, címe 5142 Alattyán, Szent István út 12 
Az intézmény OM száma 202 526 

Az intézmény feladat ellátási helye, neve, címe ua. 
Az intézmény működési területe Alattyán Község közigazgatási területe 

Az intézmény telefonszáma 06 57/461-045 
Az intézmény e-mail címe alattyanovi.jki@gmail.com 

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám (fenntartói határozat 
száma) 

75  
A Képviselőtestület maximum 90 fő 
felvételét engedélyezte 68/20. (VII.14.) 
határozat számon 

Az intézmény óvodai csoportjainak száma 2020/21. nevelési évben 3 



Az intézmény napi nyitvatartási ideje a 2020/2021. nevelési évben 06-tól, 17-ig (11 óra) 

Alapító okirat szerinti ellátandó feladatai 

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai 
feladatai 
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési 
intézményben 
091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás 
szakmai feladatai 
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési 
feladatai 
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek 
óvodai nevelésének, ellátásának szakmai 
feladatai 

Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése 

Az intézmény a szakértői bizottság 
szakértői véleménye alapján ellátja az Nkt. 
2011. évi CXC. törvény 4. § 25. pontja 
szerint: a kiemelt figyelmet, különleges 
bánásmódot igénylő érzékszervi, értelmi 
vagy beszédfogyatékos, többfogyatékosság 
együttes előfordulása esetén halmozottan 
fogyatékos, vagy egyéb pszichés fejlődési 
zavarral (súlyos tanulási, figyelem vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzdő, a 
többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos 
nevelési igényű gyermekek óvodai 
nevelését. 

Gazdálkodási jogköre 

Önállóan működő költségvetési szerv. Az 
intézmény pénzügyi, gazdálkodási és 
számviteli feladatait a fenntartó Alattyán 
Község Önkormányzata Pénzügyi osztálya 
látja el. 

 

2. A pedagógiai munka feltételrendszere: 
 

2.1 Személyi feltételek: 
 

Pedagógusok Technikai dolgozók Pedagógiai asszisztens 
6 fő 3 fő 1 fő 

 

Pedagógusok: 
 

Feladat ellátási órák száma pedagógusok esetén 40, ebből csoportban letöltendő: 

 
Óvodapedagógus 

neve 
Beosztás 

Neveléssel- oktatással 
lekötött órák száma 

(hét/óra) 
1. Józsáné Kovács 

Mónika 
óvodavezető 10 

2. Mihályi-Nagy Fruzsina óvodavezető helyettes 24 
3. Móczó Lilla óvodapedagógus 26 
4. Vízi Lászlóné óvodapedagógus 32 
5. Deák Barbara óvodapedagógus 32 
6. Mogyorósi Katalin óvodapedagógus 32 
7.    



Feladat: 

Óvodapedagógus álláshely meghirdetése (megtörtént), alkalmas jelentkező esetén foglalkoztatása. 

 

Helyettesítés jogszabályi háttere: 

326/2013 Korm. rendelet értelmében a helyettesítés szabálya: 

(4) A neveléssel-oktatással lekötött munkaidejét meghaladóan a pedagógusnak további tanórai 

és egyéb foglalkozás, pedagógiai szakszolgálati közvetlen foglalkozás megtartása akkor rendelhető 

el, ha 

a)a munkakör nincs betöltve, a pályázati eljárás idejére, 

b)a munkakör nincs betöltve, és az álláshelyre kiírt nyilvános pályázat sikertelen volt, feltéve, 

hogy a munkaközvetítési eljárás sikertelen maradt, és a pedagógusok állandó helyettesítési 

rendszerében sem áll rendelkezésre megfelelő szakember vagy 

c)a betöltött munkakör feladatainak ellátása betegség, baleset vagy egyéb ok miatt váratlanul 

lehetetlenné vált. 

(5) A (4) bekezdésben meghatározottak alapján az egy pedagógusnak elrendelhető tanórai és 

egyéb foglalkozások, pedagógiai szakszolgálati közvetlen foglalkozások száma egy tanítási napon a 

kettő, egy tanítási héten a hat órát nem haladhatja meg. A neveléssel-oktatással lekötött munkaidő, 

óvodapedagógus esetében a kötött munkaidő felső határa felett eseti helyettesítés a (4) bekezdésben 

foglaltak alapján rendelhető el, egy pedagógus számára tanítási évenként legfeljebb harminc tanítási 

napra, óvoda esetében egy nevelési éven belül legfeljebb harminc napra. 

 

2011. évi CXC törvény 62.§-a alapján: 

(8) Az óvodapedagógusnak a kötött munkaidejét a gyermekekkel való közvetlen, a teljes óvodai életet 

magában foglaló foglalkozásra kell fordítania, a munkaidő fennmaradó részében, legfeljebb heti négy 

órában a nevelést előkészítő, azzal összefüggő egyéb pedagógiai feladatok, a nevelőtestület 

munkájában való részvétel, gyakornok szakmai segítése, továbbá eseti helyettesítés rendelhető el az 

óvodapedagógus számára. 

 

Munkaidő beosztás: 
 

 A hét B hét 
Pedagógus 

neve 
Munkaidő 

kezdete 
Munkaidő vége 

Munkaidő 
kezdete 

Munkaidő vége 

Mihályi-Nagy 
Fruzsina 

7.30 
Pénteken: 7.30 

12.30 
11.30 

10.30 
11.30 

15.30 
15.30 

Józsáné Kovács 
Mónika 

13 15 13 15 



Vízi Lászlóné 
6 

Pénteken: 6 
12.30 

12 
10.30 

11 
17 
17 

Móczó Lilla 
11 

Pénteken: 10 
16 
16 

7.30 
7.30 

12.30 
13.30 

Deák Barbara 
7.30 

Pénteken: 7.30 
14 

13.30 
7.30 

Pénteken: 7.30 
14 

13.30 
Mogyorósi 

Katalin 
10.30 

Pénteken: 11 
17 
17 

6 
6 

12.30 
12 

     
 

Végzettség adatok: 

Vezetői 
szakvizsga 

Egyéb 
szakvizsga 

Gyakornok Ped.I Ped.II 

0 fő 1 fő 1 fő 4 fő 1 fő 
 

A csoportokhoz rendelt humán erőforrás adatai: 

Csoport neve Gyermeklétszám Óvodapedagógusok Dajka Ped. asszisztens 

Manó csoport 26 
Mihályi-Nagy 

Fruzsina 
Móczó Lilla 

Turócziné Vígh 
Ildikó 

 
- 

Kisvakond 
csoport 

27 
Vízi Lászlóné 

Mogyorósi Katalin 
Fekete Beáta - 

Szivárvány 
csoport 

22 
Deák Barbara 

Józsáné Kovács 
Mónika 

Németh Andrea Bíró Szilvia 

 

Technikai dolgozók: 
 

Alapadatok: 

Név Végzettség Munkaidő (heti) Beosztás 

Bíró Szilvia 
gyermek-, és ifjúsági 

felügyelő 
40 óra Ped. asszisztens 

Turócziné Vígh 
Ildikó 

óvodai dajka 40 óra Dajka 

Fekete Beáta óvodai dajka 40 óra Dajka 
Németh Andrea óvodai dajka 40 óra Dajka 

 

Munkavégzésüket: 

 a munkaköri leírás, 

 az SZMSZ, 

 és a takarítási szabályzat alapján kötelesek végezni. 

Munkaidő beosztás: 



Név Munkaidő kezdete Munkaidő vége 
Bíró Szilvia 8 óra 16 óra 

Turócziné Vígh Ildikó 6 óra 14 óra 
Fekete Beáta 8 óra 16 óra 

Németh Andrea 9 óra 17 óra 
 

Megjegyzés: 

A dajkák munkaidejének kezdete és vége forgó rendszerben működik, hetente változik. 

 

Gyermekekkel kapcsolatos adatok: 
 

 2020. 09. 01.(fő) 2020. 10 01. (fő) 

Felvételt nyert gyermekek 28  

Elutasított gyermekek 
létszáma 

-  

Óvodás gyermekek 
összlétszáma 

75  

SNI-vel felszorzott létszám 79  

Sajátos nevelési igényű 2  

Fogyatékos SNI 1  

BTMN-es gyermekek 1  

Étkező gyermekek 75  

Félnapos óvodás -  

Nemzetiséghez tartozók 
létszáma 

50  

HH-s gyermekek 17  

HHH-s gyermekek 13  

Veszélyeztetett gyermekek -  

Nevelt gyermekek 12  

Rendszeres GYV 28  

 

2.2 Tárgyi, infrastrukturális feltételrendszer: 
 
A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 2. sz. melléklete által előírt kötelező (minimális) 

eszközeiről és felszereléseiről tekintetében a neveléshez szükséges eszközökkel 

rendelkezünk. A hiánypótlás és megújítás folyamatosan történik. 

 
 

Helyiségek - Terület db/intézmény 

Meglévő tárgyi 
feltételek 

(a teljesség igénye 

nélkül, nagyvonalakban) 

Szükséges felújítások, 
karbantartás 

Csoportszoba 3 
magnó, TV, szak-, és 

gyermekkönyvek, 
gyermekek méretéhez 

- az udvari és 
csoportszobai játékok, 
berendezések, eszközök 



igazodó bútorok, 
megfelelő mennyiségű és 
minőségű fejlesztőjáték, 

tükör 

folyamatos ellenőrzése, 
karbantartása, szükség 
esetén selejtezése 
 
- hőmérők beszerzése a 
csoportszobákba 
 
- világítás korszerűsítése 
egy csoportszobában 
 
- törés gátló ablakfólia, 
vagy labdaháló 
beszerzése 
 
- informatikai eszközök 
folyamatos karbantartása 
 
- kistányérok pótlása, 
poharak folyamatos 
cseréje, felnőtt 
törölközők beszerzése, 
ágyvásznak javítása 
 
- élelmiszer, és uzsonna 
tárolásához hűtőszekrény 
beszerzése 
 
- elsősegély láda 
frissítése, ellenőrzése 
 
- hosszabbító beszerzése 
(30-40 m) 
 
- fecskeriasztó 
beszerzése 
 
- szükség esetén 
kisgépek, elektromos 
eszközök javítása 

Tornaszoba – Fejlesztő 
szoba 

1 

változatos 
mozgásfejlesztő 
eszközök, tükör, 

lamináló gép, spirálozó 

 
Gyermekmosdó 

 
2 

felújítása megtörtént, 
gyermeklétszámnak 

megfelelő wc és 
mosdókagyló biztosított 

Előtér, gyermeköltöző 2 

öltözőszekrények, 
eszköztároló szekrények, 

szobainasok, CD-k, 
DVD-k 

Iroda – Nevelői szoba 1 
számítógép, 

fénymásolók, irodabútor, 
szakkönyvtár, laptopok 

Felnőtt öltöző 1 

ruhás szekrény, 
vasaló+deszka, tükör, 
porszívó, törölközők, 

ágyneműk, terítők 

Tálaló konyha 1 

háromfázisú mosogató, 
szekrény, evőeszközök, 

tányérok, poharak, 
kancsók, tálak 

Kiskonyha 1 

mosogató, mikró, 
kávéfőző, vízforraló, 

mosógép, mosdókagyló, 
konyhaszekrény, 
elsősegély láda 

Felnőtt mosdó 1 

mozgáskorlátozott WC, 
mosdókagyló, 

tisztítószeres szekrény, 
takarítógép 

 
Udvar 

 
1 

csúszdaház, libikóka, 
hinta, homokozó, rugós 

hinta 

Játéktároló- Raktár 1 

homokozó játékok, 
rollerek, kerékpárok, 
tisztítószerek, kerti 

szerszámok, slag, fűnyíró 
 

Beszerzéshez szükséges erőforrások biztosítása: 

 Éves költségvetés 

 „Az Óvodás Gyemekekért” Alapítvány 

 SzK támogatása 

 Pályázati lehetőségek 

 Jótékonysági bál szervezése  

2.3 Beadott pályázatok: 
• Boldog óvoda 



• Fejlesztőszoba kialakítása 

• Tehetséggondozás finanszírozása 

 

3. Éves feladatmegosztás, munkamegosztás: 
 
Az óvoda teljes körű működtetéséért, irányításáért, a naprakész dokumentáció elkészítéséért az 

óvodavezető, hiányzása esetén az óvodavezető helyettes a felelős. Az óvodavezető helyettes 

munkaköri leírásában meghatározott feladatokat láthatja el az óvodavezető hiányzása esetén. 

Az óvodavezető helyettes felelős a dajkák irányításáért, munkájuk koordinálásáért. 

 
A feladat és felelősi terv alapja: 
 
A törvényi előírások, a Pedagógiai Program, a Házirend, SZMSZ, munkaköri leírások, 

óvoda éves munkaterve, csoportok munkatervei a nevelőtestületi határozatokban foglaltak, 

óvoda hagyományai, működési rend. 

 

A feladat, és felelősi rendszerünkben szereplő feladatok részben folyamatos részben eseti 

megbízások, melyek nagyságrendjénél az egyenlő elvárás, és terhelés, illetve az 

önkéntesség elvét igyekszünk szem előtt tartani. Másik szempont a képzettség és a 

szakmai gyakorlat elve. 

 

A felelősség azt jelenti, hogy az adott területért a munka, illetve feladat tervezése, 

szervezése, ellenőrzése, és megvalósítása során önálló munkaszervezéssel az adott 

dolgozó a felelős. 

A felelősség át és elhárítása nem elfogadható. 

A felelősi terület akkor tekinthető befejezettnek, ha a munkát az adott nevelési évre a 

dolgozó maradéktalanul elvégezte és az eredményekről szóban, vagy írásban (feladattól 

függően) beszámol az óvodavezetőnek vagy a helyettesnek. 

 

A felelős felelősséggel tartozik a tervezésért és a határidő betartásáért, betartatásáért, a 

megvalósítás minőségéért! A felelős a munkáját önállóan végzi, a munka jellegétől 

függően maga tervezi, szervezi, szükség esetén kiosztja a feladatokat. A felelős köteles a 

feladat minőségi megvalósítására törekedni. 

 



3.1 Eseti megbízatások: 
 

Feladat Felelős Határidő Tartalom 

Jegyzőkönyvvezetés Bíró Szilvia eseti A nevelési év értekezleteinek 
jegyzőkönyvvezetése. 

Pályázati lehetőségek 
felkutatása 

minden 
óvodapedagógus 

folyamatos 

A megjelenő pályázati 
lehetőségek figyelemmel 
kísérése, a nevelőtestület 

tájékoztatása, pályázatírás, 
lebonyolítás. 

Alapítvány Bíró Szilvia folyamatos 
Az alapítványhoz kapcsolódó 

teljes körű törvényes 
feladatellátás. 

Író-, és tisztítószerek 
beszerzése, hiánypótlás 

Bíró Szilvia 
szükség 
szerint 

 

Az óvodavezető, vagy 
hiányzása esetén a helyettese 

jóváhagyásával elkészíti a 
szükséges eszközök, 
tisztítószerek listáját. 
Figyelemmel kíséri a 

tisztítószerek biztonsági 
adatlapjainak meglétét, 

aktualitását, szükség esetén 
intézkedik azok beszerzéséről. 

Felelősséggel tartozik az 
eszközök takarékos 

beszerzéséért. 

Folyóirat és könyvterjesztés 
Turócziné Vígh 

Ildikó 
eseti 

Megrendelések összegyűjtése, 
lebonyolítása 

Tornaszoba beosztásának 
elkészítése 

Mihályi-Nagy 
Fruzsina 

szeptember 15 
Csoportok és fejlesztők 

igényeinek összehangolása, 
tervezése 

Folyosók díszítése Bíró Szilvia aktuálisan 
Évszaknak és ünnepkörnek 

megfelelő dekoráció 
elkészítése 

Felnőttek Karácsonya minden dajka december 18 Terem előkészítése, vacsora 
megrendelése. 

Udvari játékok ellenőrzése Bíró Szilvia hetente 

A játékok szemrevételezése, 
jegyzőkönyv vezetése, a 

problémák jelzése a vezető 
felé. 

Egészségügyi doboz 
feltöltése 

Bíró Szilvia aktuálisan Az előírt szabályok alapján a 
készlet pótlása szükség esetén. 

Étkezés Móczó Lilla naponta 

Az étkezők létszámának napi 
nyilvántartása, elküldése a 

szolgáltatónak. Havi összesítés 
elkészítése, dokumentálása. 

Tűzriadó 
Mihályi-Nagy 

Fruzsina 
szeptember 

30. 

Tűz esetén a dolgozók teendői 
az intézmény elhagyásának, a 

gyermekek biztonságának 
megóvása érdekében. (elméleti 

és gyakorlati megvalósítás)  
 
 

 



3.2 Ünnepek, rendezvények, hagyományok: 
 

Feladat Időpont Felelős Tartalom 

SZENT MIHÁLY NAP szeptember 25 Deák Barbara 

Nyílt, óvodaszintű a 

szülők bevonásával. 

Mihály napi vásáros 

játékok bemutatása, 

utána népi játszóház. 

ÁLLATOK 
VILÁGNAPJA 

október 5 Móczó Lilla 

Óvodaszintű 

rendezvény. Sas-

központból előadó 

meghívása, 

állatsimogató. 

TÖK JÓ NAP november 2-6-ig Mogyorósi Katalin 

A gyermek és a szülő 

közös otthoni 

tevékenysége. Verseny 

meghirdetése. Nyílt 

kiállítás szervezése, 

ünnepélyes díjátadás. 

MIKULÁS december 4 Vízi Lászlóné 

Zárt, óvodaszintű 

közös Mikulásvárás. 

Csoportok műsorának 

megtekintése, 

csomagok kiosztása. 

ADVENT december 2-3. hete Minden pedagógus 

Nyílt, óvodaszintű a 

szülők bevonásával. 

Közös barkácsolás, 

zenehallgatás, éneklés. 

GYERMEKKARÁCSONY december 21 Mihályi Nagy Fruzsina 

Zárt, óvodaszintű 

közös ünneplés. 

Mesejáték előadása a 

gyermekeknek 

(dolgozók), 

gyertyagyújtás, 

Karácsonyi zene 

hallgatása.”Azért 

várom a Karácsonyt” 



drámajáték. 

FARSANG február Móczó Lilla, SZK 
Nyílt, óvodaszintű a 

szülők bevonásával 

MÁRCIUS 15. március 12 Minden pedagógus 

Zárt, csoportszintű 

ünneplés, készülődés. 

A hősök 

emlékszobránál 

megemlékezés. 

VÍZ VILÁGNAPJA március 22 minden pedagógus 

Zárt, óvodai szintű. 

Vizes projekt 

megvalósítása. 

HÚSVÉT április 2. Mogyorósi Katalin 

Nyílt, óvodai szintű. 

Barkácsolás, népi 

játékok (tojás keresés, 

locsoló szokások 

eljátszása) . 

KÖLTÉSZET NAPJA április 11 Deák Barbara 

Óvodai szintű nyílt 

rendezvény. 

Mesemondó verseny. 

FÖLD NAPJA április 22 Vízi Lászlóné 

Óvodai szintű 

rendezvény. Szelektív 

gyűjtés, virágültetés, 

kertrendezés. 

ANYÁK NAPJA május 5-7-ig minden pedagógus 

Nyílt, csoportszintű a 

szülők bevonásával. 

Ünnepi műsor. 

MADARAK ÉS FÁK 
NAPJA 

május 10 minden pedagógus 
Óvodai szintű. Projekt 

megvalósítása. 

CSALÁDI SPORTNAP-
GYERMEKNAP 

május 22 Bíró Szilvia 

Nyílt, óvodaszintű a 

szülők, családok 

bevonásával. Sportos 

játékok, feladatok, 

közös főzés. 

NAGYCSOPORTOSOK 
BÚCSÚZÁSA 

május 28 Vízi Lászlóné 

Nyílt, a 

nagycsoportosok 

közreműködésével, a 



szülők meghívásával. 

SZÜLETÉSNAP 
NÉVNAP 

folyamatos minden pedagógus 

Zárt, csoportszintű A 

gyermekek dallal, 

verssel köszöntik 

egymást, apró 

ajándékot kapnak.. 

JÓTÉKONYSÁGI BÁL október 17. Bíró Szilvia, SZK 

Nyílt rendezvény. Bál 

meghirdetése, 

lebonyolítása a 

gyermekek javára. 

 

3.3 Kiemelt feladatok: 
 

3.3.1Gyermekvédelmi munka 
 

A gyermekvédelmi feladatok minden pedagógus munkaköri feladata. A jelzések időbeni 

megtörténéséért minden pedagógus felelősséggel tartozik. A gyermekvédelmi munka 

koordinálásának felelőse: Vízi Lászlóné. 

 

Feladatai: 

Tevékenység Határidő Felelős 

Gyermekvédelmi éves 
munkaterv elkészítése 

szeptember 15 

Vízi Lászlóné 

Gyermekvédelmi adatok 
naprakész vezetése az 

intézményvezető útmutatása 
szerint 

folyamatos 

Esetmegbeszéléseken az 
intézmény képviselete. 

eseti 

Jelzőrendszer működésének 
biztosítása az 

intézményvezetővel történt 
egyeztetés alapján 

eseti 

Gyermekvédelmi beszámoló 
elkészítése a megadott 

határidőre 
eseti 

 

 

 



 

3.3.2 Minőségbiztosítás 
 

Tevékenység Határidő Felelős 

Partnerlista aktualizálása Szeptember 15 

Vízi Lászlóné 

Együttműködési 
megállapodások elkészítése, 
aláírattatása a partnerekkel. 

Szeptember 30 

Elégedettségmérések 
lebonyolítása, dokumentálása. 

Május 31 

A gyermekek 
képességmérésének óvodai 

szintű összesítése, 
dokumentálása. 

Május 31 

Beszámoló készítése a 
tanévzáró értekezletre. 

június 

 

3.3.3 Tehetséggondozó műhelyek 
 

A tehetséggondozó műhelyek felelősei:  

 Móczó Lilla „Pitypang” tehetséggondozó műhely 

 Deák Barbara: „Népi hagyományok” tehetséggondozó műhely 

 Mogyorósi Katalin: „Ügyes kezek” tehetséggondozó műhely 

 
A tehetséggondozó műhelyek irányításában Bíró Szilvia pedagógiai asszisztens segédkezik. 

Tevékenység Határidő 

A tehetséggondozó műhely 
felelőse elkészíti az éves 

munkatervet. 
szeptember 30. 

A pedagógusok segítségével a 
Pedagógiai Programban 

meghatározott szempontok 
alapján kiválogatja a 

tehetségcsírákat (középső- és 
nagycsoport). 

szeptember 30. 

A tehetségcsírák fejlődését 
folyamatosan nyomon követik, 

és dokumentálják. 
folyamatosan 

Az év végi tanévzáró 
értekezleten beszámol a 

tehetségműhely eredményeiről, 
megvalósult feladatokról. 

tanévzáró értekezlet 

 

3.4 Technikai dolgozók feladatmegosztása 
 
A feladatmegosztás a takarítási szabályzat alapján történik. 



4. Továbbképzések:  
 

Cél: Eredményesség, hatékonyság, szakmai megújulás biztosítása a pedagógiai 

munkában, korszerű pedagógiai módszerek megismerése. 

 

Feladat: Az ismeretek átadása egymásnak, egymástól való tanulás, hospitálási rendszer 

működtetése. 

 
Megnevezés Időpont Tartalom Érintettek 

Közoktatási vezetői 
szakvizsgás képzés 

2019. november-
2020. december 

Tanügy igazgatási és 
szervezetfejlesztési, 

jogi ismeretek 
bővítése. 

Józsáné Kovács 
Mónika 

Közoktatási vezetői 
szakvizsgás képzés 

2020. június – 
2020. május 

Tanügy igazgatási és 
szervezetfejlesztési, 

jogi ismeretek 
bővítése. 

Mihályi-Nagy 
Fruzsina 

Beszéd- és 
kommunikációfejlesztő 

szakmódszertanos 
pedagógusképzés 

2020. szeptember – 
2020. december 

Beszéd, és 
kommunikáció 

fejlesztése, elméleti és 
gyakorlati 

megvalósítása. 

Deák Barbara 

Mozgásfejlesztő 
szakmódszertanos 

pedagógus 

2020. szeptember – 
2020. december 

A mozgásfejlesztés 
elméleti és gyakorlati 

lehetőségeinek 
megvalósítása. 

Mogyorósi Katalin 

Belső képzés 2021. március 
Helyi jó gyakorlat 

bemutatása. 
minden pedagógus 

Beszámoló eseti 

A továbbképzésen 
hallott hasznos 

információ megosztása 
a többi pedagógussal. 

minden pedagógus 

Szakmai Napok 
meghirdetéstől 

függően 

Más intézmények 
szakmai gyakorlatának 
megfigyelése, szakmai 

konzultáció. 

Nevelés nélküli 
munkanap 

minden pedagógus 

POK 4.1.2. Az 
intézményi szervezeti 

tanulás (a 
nevelőtestület 
önképzésének) 

támogatása szakmai 
műhelyek 

szervezésével és 
tartásával 

megbeszélés alapján 
Intézményfejlesztési 

szaktanácsadás 
minden pedagógus 

POK 5.4.8 
konfliktuskezelés 

megbeszélés alapján 

Pedagógusok 
képzésének, 

továbbképzésének és 
önképzésének 

alkalmazotti közösség 



segítése. 

POK 5.4.10  
drámapedagógia 

megbeszélés alapján 

Pedagógusok 
képzésének, 

továbbképzésének és 
önképzésének 

segítése. 

minden pedagógus 

 

 

5. Értekezletek: 

5.1 Alkalmazotti értekezletek 
 
A Nevelőtestületi értekezletek minden hónap első hétfőjén, illetve rendkívüli esetben kerülnek 
megtartásra. 
 

Időpont Tartalom Érintettek köre Felelős 

augusztus 24. 

Az aktuális jogszabályi 
változások ismertetése 
2020-2021-as nevelési 

év pedagógiai 
feladatainak 

meghatározása 
Az éves munkaterv 

ismertetése, elfogadása 
Tűzriadó lebonyolítása 

Szent Mihály napi 
rendezvény teendőinek 

megbeszélése 
Bábelőadás előkészítése 

Az aktuális nevelési 
problémák megbeszélése, 

szakmai konzultáció 
Tájékoztatás az aktuális 

pályázatokról, az 
elkészült szabályzatokról 

Jótékonysági bál 
előkészületi megbeszélése 

SZK tagok 
alkalmazotti 

közösség 

Józsáné Kovács 
Mónika 

Mihályi-Nagy 
Fruzsina 

 

október 5. 

Állatok Világnapjának 
előkészítése 

Az aktuális nevelési 
problémák megbeszélése, 

szakmai konzultáció 
A pályázati 

eredményekről 
tájékoztatás 

„Tök jó” nap verseny 
kiírás feltételeinek 

megbeszélése 

alkalmazotti 
közösség 

Józsáné Kovács 
Mónika 

Mihályi-Nagy 
Fruzsina 

november 2. 
„Tök jó” nap 

eredményeinek 
nevelőtestület 

Józsáné Kovács 
Mónika 



megbeszélése 
Az aktuális nevelési 

problémák megbeszélése, 
szakmai konzultáció 

Előkészületek a Télapó 
ünnepséghez 

Mihályi-Nagy 
Fruzsina 

december 7. 

Beszámoló az Őszi 
Szakmai Napokról 

Az aktuális nevelési 
problémák megbeszélése, 

szakmai konzultáció 
Adventi ünnepkör 

előkészítése 
A Karácsonyi 
bábelőadáshoz 
feladatleosztás 

A Felnőtt Karácsony 
előkészítése 

Felkérés esetén a 
Falukarácsonyhoz 

kapcsolódó feladatok 
átbeszélése 

alkalmazotti 
közösség 

Józsáné Kovács 
Mónika 

Mihályi-Nagy 
Fruzsina 

január 4. 

Az aktuális nevelési 
problémák megbeszélése, 

szakmai konzultáció. 
Beszámoló meghallgatása 

a kommunikációs és a 
mozgásfejlesztő képzések 

tapasztalatairól. 
 

nevelőtestület 

Józsáné Kovács 
Mónika 

Mihályi-Nagy 
Fruzsina 

február 1. 

Az aktuális nevelési 
problémák megbeszélése, 

szakmai konzultáció. 
Farsang előkészítésének 

szakmai feladatai. 
Az első fél év teljes körű 

értékelése. 

alkalmazotti 
közösség 

Józsáné Kovács 
Mónika 

Mihályi-Nagy 
Fruzsina 

SZK tagok 

március 1. 

Az aktuális nevelési 
problémák megbeszélése, 

szakmai konzultáció 
Március 15.-ei ünnep, Víz 
Világnapja, és a Húsvéti 
Játszóház előkészítése 

nevelőtestület 

Józsáné Kovács 
Mónika 

Mihályi-Nagy 
Fruzsina 

 

április 5. 

Az aktuális nevelési 
problémák megbeszélése, 

szakmai konzultáció 
A Föld napja, Anyák 

napja, és a Mesemondó 
verseny szervezési 

feladatainak szakmai 
előkészítése 

nevelőtestület 

Józsáné Kovács 
Mónika 

Mihályi-Nagy 
Fruzsina 

május 3. 

Az aktuális nevelési 
problémák megbeszélése, 

szakmai konzultáció 
Ballagás, Családi 

alkalmazotti 
közösség 

Józsáné Kovács 
Mónika 

Mihályi-Nagy 
Fruzsina 



Sportnap, Madarak és Fák 
napjának szakmai 

előkészületi feladatai 

június 7. 
Tanévzáró értekezlet. A 
nevelési év teljes körű 

szakmai értékelése 

alkalmazotti 
közösség 

Józsáné Kovács 
Mónika 

Mihályi-Nagy 
Fruzsina 

 

5.2 Szülői értekezletek 

 

5.3 Fogadóórák 
 

Minden hónap első hétfőjén előzetes megbeszélés alapján. 

6. Szakmai napok 
 

6.2 Nevelés nélküli munkanapok 
 

A Nemzeti köznevelésről szóló 2012. évi CXC. törvény értelmében évi 5 nevelés 

nélküli szakmai napot szervezhet az intézmény, melyek időpontjáról, a tervezett időpont 

változásáról a szülőket egy héttel előbb értesíteni szükséges. Ezeken a napokon az 5 

nevelés nélküli napból 2 kivételével (Tanévnyitó, Tanévzáró értekezlet) – 10 fő szülői 

igény esetén- a gyermekeknek ügyeletet biztosítunk. 

Időpont Téma Felelős 
2021. augusztus Tanévnyitó Értekezlet Józsáné Kovács Mónika 

Mihályi-Nagy Fruzsina 
2020. október 16. Jótékonysági bálra a szervezési 

feladatok megvalósítása 
Bíró Szilvia 

SZK 
2020. ősz Őszi Szakmai Napokon való minden pedagógus 

Időpont Tartalom Felelősök 

2020. szeptember 7. 

Az első félév feladatainak 
megbeszélése, a szülők 

tájékoztatása a Házirend és az 
SZMSZ lényeges pontjairól, az 

első félévben várható 
ünnepekről, rendezvényekről 

Józsáné Kovács Mónika 
minden óvodapedagógus 

2021. február 3. 

A második félév feladatinak 
megbeszélése, a szülők 
tájékoztatása a második 

félévben várható ünnepekről, 
rendezvényekről 

Józsáné Kovács Mónika 
minden óvodapedagógus 



részvétel 
2021. május Csapatépítő Szakmai Nap alkalmazotti közösség 

2021. június 7. Tanévzáró Értekezlet Józsáné Kovács Mónika 
Mihályi-Nagy Fruzsina 

 

6.3 Nyílt napok 
 

Időpont Tartalom Felelős 

2020. december 

Adventi készülődés a 
csoportokban: közös 

barkácsolás, zenehallgatás, 
beszélgetés 

a csoportvezető óvónők 

2021. március második hete 

A szülőknek lehetőség 
biztosítása a csoport életébe 

történő bepillantásba, 
tevékenység látogatása 

a csoportvezető óvónők 

 

7. Nevelési év rendje 
 

A nevelési év rendjét részletesen a Házirend tartalmazza. 

A Nemzeti köznevelésről szóló 2012. évi CXC. törvény értelmében az óvodai nevelési év 

szeptember 1-jétől augusztus 31-ig tart. Ennek értelmében az intézmény folyamatosan nyitva 

tart.  

Fenntartói engedély alapján a Karácsonytól Újévig tartó időszakban az óvoda zárva tart szülői 

igény hiányában. 

Augusztus hónapban képviselőtestületi döntés alapján három hétig az óvoda rövidített 

munkarenddel tart nyitva. 

8. Ellenőrzések 

8.1 Belső ellenőrzések 
 

A belső ellenőrzések folyamatának, tartalmának konkrét leírását az SZMSZ tartalmazza. 

 

 



8.1.1 Vezetői ellenőrzések 
 

Típusa Tartalma Érintettek köre Fajtája Felelős 

Dokumentáció 

naprakész, 
szakmailag 
kifogástalan 

munka 

pedagógusok és a 
pedagógiai 
asszisztens 

előre tervezett, 
illetve váratlan 

Józsáné 
Kovács 
Mónika 
Mihályi-

Nagy 
Fruzsina 

Takarékos 
gazdálkodás 

eszközmegóvás, 
eszközkészlet 

takarékos 
felhasználása 

alkalmazotti 
közösség 

alkalomszerűen 

Józsáné 
Kovács 
Mónika 
Mihályi-

Nagy 
Fruzsina 

Felelősi 
megbízatások 

naprakész 
dokumentáció, 
illetve szakmai 
megvalósítás 

megbízott felelős alkalomszerűen 

Józsáné 
Kovács 
Mónika 
Mihályi-

Nagy 
Fruzsina 

Tevékenységlátogatás 

naprakész 
dokumentáció, 
illetve szakmai 
megvalósítás 

pedagógusok 
előre 

bejelentett, 
illetve váratlan 

Józsáné 
Kovács 
Mónika 
Mihályi-

Nagy 
Fruzsina 

Dajkák munkája 

az intézmény 
tisztaságának 
ellenőrzése, 

pedagógusokkal 
való 

együttműködés, 
alkalmi 

megbízások 
teljesítése 

dajkák 
alkalomszerűen, 
megfigyelésen 

alapuló 

Mihályi-
Nagy 

Fruzsina 

Szülői értekezletek 
téma 

aktualitása, 
szakszerűség 

óvodapedagógusok alkalomszerűen 

Józsáné 
Kovács 
Mónika 

 
 

8.1.2 Önértékelés 
 

A BECS működését az Intézményi Önértékelési Program, és ezen belül az Éves 

Önértékelési Terv iránymutatása határozza meg. 



Érintett pedagógus 
neve 

Időpont Tartalma Felelős 

Deák Barbara 2021. tavasz 

Az Országos 
Tanfelügyeleti 

kézikönyv alapján 
meghatározott 
kompetenciák 

ellenőrzése 

BECS tagok 
Józsáné Kovács 

Mónika 
Mihályi-Nagy 

Fruzsina 
Mogyorósi Katalin 

 

8.1.3 Jó gyakorlatok 
 

Érintettek köre Időpont Tartalma Felelős 

pedagógusok 2021. tavasz 

Szakmai 
dokumentáció, és 

annak 
megvalósításának 

megfigyelése, 
szakmai megbeszélése 

Józsáné kovács 
Mónika 

pedagógusok 

 

8.2 Külső ellenőrzések 

8.2.1 Tanfelügyelet 
 

Az országos tanfelügyeleti ellenőrzések célja, hogy a pedagógusok, vezetők jó gyakorlatát 

megerősítse, a még fejleszthető területeket beazonosítsa, hozzájáruljon a pedagógus 

vezetői kompetenciáinak fejlesztéséhez, a köznevelési rendszer minőségének, az oktatás 

színvonalának javításához. 

Az ellenőrzések előkészítésére meg kell határoznunk az intézmény helyzetét, állapotát az 

elvárásokhoz képest. Meg kell terveznünk az 5 éves időszakra vonatkozó intézkedési 

tervet és le kell bonyolítani az önértékeléseket. Az önértékelés során azt vizsgáljuk, 

hogyan tudunk megfelelni saját céljainknak, és azok megvalósításában hol tartunk. Az 

intézményi elvárás rendszert és az önértékelési eredményeket, legkésőbb a látogatások 

előtt 15 nappal fel kell tölteni az OH által kialakított intézményi felületre. 

A külső ellenőrzésekkel objektív, külső visszajelzést kaphatunk munkánkról. Éves 

önértékelési tervünkben meghatározzuk az érintettek körét, a közreműködő partnerek 

bevonásának módját, a feladatok ütemezését. 

 



 

8.2.2 Minősítés 
 

Gyakornok neve Mentor Vizsga időpontja Várható fokozat 
Móczó Lilla Józsáné Kovács 

Mónika 
2021. tavasz Ped. 1 

9. Különleges bánásmódot igénylő gyermekek ellátása 
 

A különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel való foglalkozás irányelveit, feladatait a 

Pedagógiai Program, kapcsolattartás formáit az együttműködési megállapodások, illetve az 

SZMSZ tartalmazza. 

 Gyógypedagógus (Bús Ágnes) 

 Logopédus (Preiningerné Seregi Ágnes) 

 Család- és Gyermekjóléti Szolgálat (Bathó Adrienn) 

 egyéb szakemberek:  Kurucz Ágnes (védőnő) 

Dr. Herczeg Katalin (fogorvos) 

Dezsőné Dr. Vad Virág Vanda (háziorvos)  

 

 

  

Érintett pedagógus neve Az eljárás tartalma Az ellenőrzés időpontja 
nem várható   



10. Értékelés 

11. A pedagógusokat érintő jogszabályok 
 

 Pedagógus ágazati pótlék összege 2020.július 1-től a garantált bérminimum 10%-a. 

Jogszabály: 24/2020.Korm.rend. 2.§ 

Hatályos 2020. július 1-től. 

 

 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti 

alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz 

felhasználható bizonyítékokról 

 

 

 

Fajtája Hozzárendelt 

tartalom 

Felelős 

szóbeli Kimagasló 

szakmai 

teljesítmény, 

pontos, naprakész 

dokumentáció 

innovatív 

munkamorál, 

közösségépítés. 

Munkaköri 

feladatokon túli 

teljesítmény, 

példamutató 

kommunikáció.  

Józsáné Kovács 

Mónika 

Mihályi-Nagy 

Fruzsina 

apró kedvességek 

(tárgyi: 

virágcsokor) 

írott (elismerő 

oklevél) 

előterjesztés 

kitüntetésre 

jutalom 

(Cafeteria, 

bármaradvány) 



12. Elkészült szabályzatok, dokumentumok 
 

A szabályzatokat minden dolgozónak kötelessége elolvasni, tartalmát megismerni, és 

irányelveit betartani. 

12.1 Pénzügyi szabályzat 
 gazdálkodási szabályzat 

 számlarend 

 számviteli politika 

12.2 Adatvédelmi, és adatbiztonsági szabályzat 
 

Az adatvédelemre vonatkozó nyilatkozatok naprakész vezetése, betartása, betartatása 

minden pedagógus kiemelt felelőssége. 

12.3 Pedagógiai Program 
 

A nevelőtestület és az alkalmazotti közösség az új Pedagógiai Program tartalmát 

megismerte, és elfogadásra javasolja. Az elfogadásról jegyzőkönyv és jelenléti ív készül. 

A Pedagógiai Program elfogadás esetén 2020. szeptember 1-jétől válik hatályossá. 

A Pedagógiai Program a fenntartó és a Kisebbségi Önkormányzat, valamint a szülői 

közösség részére is továbbításra került véleményezésre, javaslattételre. 

12.4 Takarítási szabályzat 
 

A NÉBIH iránymutatása alapján került felülvizsgálatra, módosításra. 



13. Tájékoztató EMMI által megküldött szakmai anyagokról 

13.1 Tankötelezettség megkezdése alóli felmentéssel kapcsolatos 
tájékoztatás 

13.2 Intézkedési terv, a 2020/2021. tanévben a köznevelési 
intézményekben a járványügyi készenlét idején alkalmazandó 
eljárásrendről 

14. Egyéb fontosnak ítélt kérdések 
 

Kommunikáció Minden dolgozótól elvárt a példaadó 
kommunikáció, nem elfogadható szlengek 
használata. 

Ablakok rendje Az ablak nem irattár. A délelőttös felelős a 
foglalkozáshoz használt dokumentáció, és 
eszközök elpakolásáért. 

Udvar Az udvaron elvárt minden dolgozótól a 
szabályok következetes betartatása a 
balesetveszély elkerülése érdekében. 

Csoportszobai játékok Elvárt a rendezett játékpolc, a darabszám 
megőrzése.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15. Legitimációs záradék 
 

Az Alattyáni Óvoda nevelőtestülete: 100 %-os arányban, a 2020. 08 24. . kelt         

nevelőtestületi határozata alapján, a 2019 - 2020 nevelési év beszámolóját elfogadta. 

 
 
Kelt: Alattyán, 2020. 08. 24. 
 
 

…………………………….  
                                                                                                         intézményvezető 

 


















































