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KÖZZÉTÉTELI LISTA 

Óvoda 

2022-2023 

 

1. Az óvodapedagógusok száma: (8 fő) 

 

2. Az óvodapedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége  

 

Sorszám Pedagógus azonosító száma Végzettsége Szakképzettsége 

1. 72507133227 

 
főiskola 

Szlovák nemzetiségi óvoda-

pedagógus, gyógytestnevelés 

szakirányon szakvizsgázott 

óvodapedagógus 

2. 71639640542 

 
főiskola 

Szlovák nemzetiségi óvoda-

pedagógus 

3. 72494633712 

 

egyetem 

Szlovák nemzetiségi óvoda-

pedagógus, közoktatás veze-

tő, okleveles neveléstudo-

mány szakos bölcsész (kora 

gyermekkor pedagógiája 

szakirány), szakvizsgázott 

óvodapedagógus 

4. 74009258730 

 
főiskola 

Szlovák nemzetiségi óvoda-

pedagógus 

5. 74262191083 

 
főiskola 

Szlovák nemzetiségi óvoda-

pedagógus 

6. 77684663919 

 
főiskola 

Szlovák nemzetiségi óvoda-

pedagógus, differenciáló fej-

lesztés szakirányon szakvizs-

gázott óvodapedagógus 

7. 76416640429 

 
főiskola 

Szlovák nemzetiségi óvoda-

pedagógus 

8. 73058233214 

 
főiskola 

Szlovák nemzetiségi óvoda-

pedagógus 

 

3. A dajkák száma és szakképzettsége 

 
Sorszám Szakképzettség Végzettsége 

1. 72824589146 

 
Érettségi + OKJ 

2. 76687548543 

 

Alapfokú iskolai 

végzettség + OKJ 

3. 71652582604 

 
Érettségi + OKJ 

4. 76454844139 

 

Alapfokú iskolai 

végzettség + OKJ 
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4. A pedagógiai asszisztensek száma és szakképzettsége 

 

1. 71751755849 

 
Főiskola 

 

5. Az óvodai csoportok száma, a gyermekek létszáma 

 

Az óvodai csoportok 

száma 
Az óvodai csoport megnevezése 

A csoportba járó gyerme-

kek létszáma 

1. Katica csoport 25 fő 

2. Méhecske csoport 26 fő 

3. Pillangó csoport 25 fő  

4. Süni csoport 25 fő 

 

6. Az óvodai nevelési év rendje  

A 22/2022. (VII. 29) BM rendelete a 2022/2023. tanév rendjéről, valamint a 20/2012. (VIII. 

31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmé-

nyek névhasználatáról – alapján. 

 

6.1. A nevelési idő 

A 22/2022. (VII. 29) BM rendelete a 2022/2023. tanév rendjéről, valamint a 20/2012. 

(VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 

intézmények névhasználatáról – alapján. 

2022. 09. 01- 2023. 08. 31. 

 

6.2. A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje  

2022. 09. 01- 2023. 08. 31. közötti időszakban hétfőtől péntekig 6,00 órától 18,00 óráig 

 

6.3. Az óvodai nevelés nélküli munkanapok (max. 5) időpontja, felhasználása  

a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (3.§ (5) bek.) alapján. 

Az óvodai nevelés nélküli munkanapok és azok felhasználása: nevelőtestületi hatáskörben 

meghatározva. 

 

Ssz. Dátum A nevelés nélküli munkanapok felhasználása 

1. 2022. november 11. Dél-Alföldi Szlovák Óvónők Találkozója, Békéscsa-

ba (2022.11.11-12) – Nemzetközi szakmai program 

2. 2022. december 19. Nemzetiségek napja a 22/2022. (VII. 29.) BM rende-

lete a 2022/2023. tanév rendjéről alapján tanítási 

szünet az iskolában/nevelés nélküli munkanap az 

óvodában → Nemzetiségek Napja 

3. 2022. december 20. Belső továbbképzés – szakmainap  

(Témája később kerül meghatározásra) 

4. 2022. december 21. Közösségépítő program – Tanulmányi kirándulás 

Martonvásárra az Óvodamúzeumba 

5. 2023. február 04. Félévi értekezlet 

 

 

 

 

6.4. A szünetek időtartama 

https://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjFtfSyy_rVAhVnMZoKHWyGAI8QFggkMAA&url=https%3A%2F%2Fnet.jogtar.hu%2Fjr%2Fgen%2Fhjegy_doc.cgi%3Fdocid%3DA1700014.EMM%26timeshift%3Dfffffff4%26txtreferer%3D00000001.TXT&usg=AFQjCNFarNRWAiPOV8tHAek2uIby5wMpdQ
https://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjFtfSyy_rVAhVnMZoKHWyGAI8QFggkMAA&url=https%3A%2F%2Fnet.jogtar.hu%2Fjr%2Fgen%2Fhjegy_doc.cgi%3Fdocid%3DA1700014.EMM%26timeshift%3Dfffffff4%26txtreferer%3D00000001.TXT&usg=AFQjCNFarNRWAiPOV8tHAek2uIby5wMpdQ
https://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjFtfSyy_rVAhVnMZoKHWyGAI8QFggkMAA&url=https%3A%2F%2Fnet.jogtar.hu%2Fjr%2Fgen%2Fhjegy_doc.cgi%3Fdocid%3DA1700014.EMM%26timeshift%3Dfffffff4%26txtreferer%3D00000001.TXT&usg=AFQjCNFarNRWAiPOV8tHAek2uIby5wMpdQ
https://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjFtfSyy_rVAhVnMZoKHWyGAI8QFggkMAA&url=https%3A%2F%2Fnet.jogtar.hu%2Fjr%2Fgen%2Fhjegy_doc.cgi%3Fdocid%3DA1700014.EMM%26timeshift%3Dfffffff4%26txtreferer%3D00000001.TXT&usg=AFQjCNFarNRWAiPOV8tHAek2uIby5wMpdQ
https://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjFtfSyy_rVAhVnMZoKHWyGAI8QFggkMAA&url=https%3A%2F%2Fnet.jogtar.hu%2Fjr%2Fgen%2Fhjegy_doc.cgi%3Fdocid%3DA1700014.EMM%26timeshift%3Dfffffff4%26txtreferer%3D00000001.TXT&usg=AFQjCNFarNRWAiPOV8tHAek2uIby5wMpdQ
https://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjFtfSyy_rVAhVnMZoKHWyGAI8QFggkMAA&url=https%3A%2F%2Fnet.jogtar.hu%2Fjr%2Fgen%2Fhjegy_doc.cgi%3Fdocid%3DA1700014.EMM%26timeshift%3Dfffffff4%26txtreferer%3D00000001.TXT&usg=AFQjCNFarNRWAiPOV8tHAek2uIby5wMpdQ
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Az óvoda nyári takarítási időre vonatkozó zárva tartásáról legkésőbb 2023. február 15-ig 

adunk tájékoztatást.  

Várható időpontja: 2023.07.31. - 2023.08.25. (4 hét) 

 

6.5. A nemzeti, óvodai ünnepek megünneplésének időpontja 

20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet alapján. 

 

Ünnep megnevezése 

Az ünnepség 

(ünnep) 

megtartásának 

időpontja 

A szervezésért 

felelős 

pedagógus 

A megemlékezésben 

résztvevő osztályok, 

csoportok 

Családi karácsony az 

óvodában  

2022. december 16. Annusné Gecsei Vik-

tória 

Tóth Mariann, 

Mind a négy óvodai 

csoport 

Nemzeti ünnep 

(március 15.) 

2023. március 14. A csoportokban dol-

gozó óvodapedagó-

gusok 

Mind a négy óvodai 

csoport 

Anyák napja  2023. május 05. 

2023. május 05. 

2023. május 05. 

2023. május 05.  

Motyovszki Éva, 

Horváth Istvánné 

Szlovák Szabina 

Tóth Mariann 

Süni csoport 

Pillangó csoport 

Katica csoport  

Méhecske csoport 

Évzáró ünnepség és 

ballagás az egyes 

csoportokban 

2023. május 31. 

2023. június 01. 

2023. június 02. 

2023. június 08.  

Annusné Gecsei Viktória 

Zátonyi Erzsébet 

Motyovszki Éva 
Eperjesiné Cséffai Csilla 

Katica csoport 

Pillangó csoport 

Süni csoport  

Méhecske csoport 

 

6.6. Az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek időpontja 

20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet alapján. 

 

Az óvodai intézményegység szakmai munkaközössége minden hét csütörtökön 14
00

-15
00 

kö-

zött tartja megbeszéléseit, amelyekről emlékeztető, szükség esetén jegyzőkönyv készül. Fele-

lőse: Motyovszki Éva 

 

Értekezlet dátuma Az értekezlet célja, főbb napirend Felelős 

2022. augusztus 24. 

(szerda) 9,00 óra 

Évnyitó értekezlet – intézményi szinten. 

  

intézményvezető, 

óvodai 

munkaközösségvezető 

2022. augusztus 24. 

(szerda) 11,00 óra 

A 2022-23-as nevelési év előkészítése, el-

kezdésével kapcsolatos feladatok, tájékozta-

tás - intézményegységünk szintjén 

óvodai 

munkaközösségvezető 

2022. augusztus 26. 

(péntek) 11,00 óra 

A 2022-23-as nevelési évre vonatkozó ter-

vek, beosztások, feladatok elfogadása - in-

tézményegységünk szintjén 

óvodai 

munkaközösségvezető 

2022. szeptember 28. 

(szerda), 14,00 óra 

Általános nevelési értekezlet: 

- a befogadási-beilleszkedési időszak tapasz-

talatainak összegzése, 

- az év eleji felmérések eredményeinek ösz-

szegzése, 

- szülői értekezletek tapasztalatainak ösz-

szegzése, 

óvodai 

munkaközösségvezető 



4 

 

- az összegzések alapján az elkövetkezendő 

időszak feladatainak meghatározása. 

2022. október 27. 

(csütörtök) 14,00 óra 

A Dél-Alföldi Szlovák Óvónők Találkozója, 

Békéscsaba (2022.11.11-12) kapcsán adódó 

feladatok megbeszélése, előkészítése. 

intézményvezető, 

a MSZPMK vezetője,  

óvodai 

munkaközösségvezető 

2022. november 24. 

(csütörtök) 14,00 óra 

Az óvoda egészét érintő, az adventi ünnep-

körhöz kapcsolódó programjaink előkészíté-

se. (Kiemelt figyelemmel a szülők számára 

nyitott programunkra: Családi karácsony → 

időpontja: 2022.12.16. – péntek) 

Motyovszki Éva 

Szlovák Szabina 

Annusné G. Viktória  

Tóth Mariann 

 

2023. január 19. 

(csütörtök) 14,00 óra 

Félévi munkát értékelő, következő félévre 

vonatkozó feladatokat meghatározó értekez-

let, intézményegységünk szintjén. 

A pedagógiai munka hatékonyságának vizs-

gálata: elemzés, értékelés. 

óvodai 

munkaközösségvezető, 

2023. február 03. 

(péntek) 8,00 óra 

Félévi munkát értékelő, következő félévre 

vonatkozó feladatokat meghatározó értekez-

let, intézményi szinten. A pedagógiai mun-

ka hatékonyságának vizsgálata: elemzés, ér-

tékelés. 

intézményvezető, kol-

légiumi igazgató, óvo-

dai 

munkaközösségvezető, 

2023. március 02. 

(csütörtök) 14,00 óra 

Időszerű feladatok: 

- beiskolázási feladatok, 

- óvodai nyílt napok szervezése kapcsán je-

lentkező feladatok meghatározása, lebo-

nyolításuk ütemezése, az egyes felelősök 

kijelölése. 

óvodai 

munkaközösségvezető  

2023. március 30. 

(csütörtök) 14,00 óra 

Időszerű feladatok: 

- a nyílt napok tapasztalatainak az összegzé-

se, 

- az óvodai regisztráció és beíratás feladata-

inak előkészítése, az egyes felelősök kije-

lölése, 

- szülői értekezletek előkészítése, 

- évvégi programok előkészítése. 

óvodai 

munkaközösségvezető 

 

2023. április 20. 

(csütörtök) 14,00 óra 

Intézményi igény- és elégedettségméréshez 

kérdőívek, interjú kérdések összeállítása. 

Az óvodai beiratkozás értékelése. 

A szülői értekezletek tapasztalatainak ösz-

szegzése, az összegzések alapján az elkö-

vetkezendő időszak feladatainak meghatáro-

zása. 

óvodai 

munkaközösségvezető 

2023. május 11. 

(csütörtök) 14,00 óra 

Az évvégi feladatok részletezése, rögzítése. 

Felkészülés a nevelési év zárására. 

Az óvodai csoportok évzáró/ballagó prog-

ramjainak előkészítése.  

 

2023. június 15. 

(csütörtök) 14,00 óra 

A nevelési év egészének munkáját értékelő, 

következő nevelési évre vonatkozó javasla-

tokat rögzítő értekezlet, intézményegysé-

günk szintjén: 

óvodai 

munkaközösségvezető 
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- a pedagógiai munka hatékonyságának 

vizsgálata: elemzés, értékelés, 

- tanulságok levonása az elkövetkező neve-

lési évre, 

- szükség esetén korrekció(k)ra vonatkozó 

javaslatok megfogalmazása. 

2023. június 27. 

(kedd), 8,00 óra 

A nevelési év egészének munkáját értékelő, 

következő nevelési évre vonatkozó javasla-

tokat rögzítő értekezlet, intézményünk 

szintjén: 

- a pedagógiai munka hatékonyságának 

vizsgálata: elemzés, értékelés, 

- tanulságok levonása az elkövetkező neve-

lési évre, 

- szükség esetén korrekció(k)ra vonatkozó 

javaslatok megfogalmazása. 

intézményvezető, kol-

légium igazgató, óvo-

dai 

munkaközösségvezető 

 

 

Békéscsaba, 2022.09.01. 


