
1 
 

 

 

 

Szakmai Beszámoló 

 

 

Perkátai Általános Művelődési Központ 

 

Beszámoló a Perkátai Általános Művelődési Központ 2019-en végzett 

munkájáról  

 

 

 

 

 

 

 

Perkáta, 2020. február 7. 

 

 

 

 

 

 

A beszámolót készítette: 

Bogó Anikó 

   Perkátai ÁMK igazgató 



2 
 

Szakmai Beszámoló 

 

 

Bevezető 

 

Jelen beszámoló a Perkátai Általános Művelődési Központ 2019. évben elvégzett szakmai 

munkáját mutatja be. 

Az Alapító Okiratban a költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási besorolása az 
óvodai nevelés, így mind a szakmai beszámoló, mind a munkaterv az egész Intézmény 

vonatkozásában az óvodai nevelési évhez igazodik. 

Az Intézmény költségvetése, gazdasági beszámolója természetesen naptári évhez igazodva 

kerül elkészítésre Perkáta Nagyközség Önkormányzatának költségvetése, pénzügyi 

beszámolója részeként. 

A Perkátai Általános Művelődési Központ kezelésében működik az önkormányzati tulajdonú 

mozi, Faluház (2431 Perkáta, Szabadság tér 11.) mely kihasználtságáról szintén naptári évhez 

igazodva, éves szakmai beszámoló készül. 

A Perkátai Általános Művelődési Központ igazgatója az Önkormányzat éves ütemtervében 

meghatározottak szerint készíti el a fent említett munkatervet, beszámolókat. 

Az Intézmény közművelődési, közgyűjteményi és köznevelési beszámolója külön fő 

fejezetekben olvasható. 

 

Perkátai Általános Művelődési Központ Művelődési Ház beszámolója 

 

A közművelődési és közgyűjteményi feladatellátás személyi feltételei. 

Az intézményegységnél 3 fő felsőfokú végzettségű személy dolgozik. Lászlóné Szabó Edit 

pedagógus és könyvtáros (az intézményegységvezető), Szarka-Áldott Katalin gazdálkodási 

szakember és Bogó Anikó bölcsész, szakvizsgázott pedagógus, kulturális szakértő, továbbá  

ifjúságsegítő végzettséggel az Intézményben dolgozik közművelődési asszisztensként Horváth 

Dóra szakalkalmazott 8 órában. 

 

Együttműködések 

 

Perkáta Nagyközség Önkormányzatával és a Nemzeti Művelődési Intézettel a 

közfoglalkoztatottakkal kapcsolatosan, folyamatosan együttműködve dolgoznak 

Intézményünkben alkalmazottak. 

A már meglévő intézményi együttműködéseken kívül - melyek elsősorban a 

nevelésseloktatással kapcsolatosak - a kötelező középiskolai közösségi szolgálat teljesítése 

érdekében több középfokú oktatási intézménnyel kötöttünk együttműködési megállapodást. 

- Fejér Megyei Eötvös József Szakképzőiskola és Kollégium 

- Székesfehérvári Belvárosi I. István Középiskola Bugát Pál Tagintézménye 

- Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium 

- Székesfehérvári Széchenyi István Műszaki Szakközépiskola 

- Dunaújvárosi Lorántffy Zsuzsanna Szakközép, Szakiskola, Kollégium 

- Bánki Donát Gimnázium és Szakközépiskola 
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- Dunaferr Szakközép- és Szakiskola 

- Székesfehérvári Belvárosi I. István Középiskola 

- Székesfehérvári Árpád Szakképzőiskola és Kollégium 

- Rudas Közgazdasági Szakközépiskola 

- Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskolája és 

Szakiskolája 

- Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola 

- Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium és Kollégium 

- Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola 

- Aranykéz Középiskola és Szakiskola 

- Dunaújvárosi SZC Hild József Szakközépiskolája, Szakiskolája és Speciális Szakiskolája 

- Székesfehérvári SzC Deák Ferenc Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és 

Szakközépiskolája 

A közösségi szolgálatot a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, és a 

nevelésioktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben találhatóak alapján, Intézményünk folyamatosan 

fogad közösségi szolgálatos diákokat. 

A beszámolóban érintett időszakban 34 diákot fogadott intézményünk közösségi munkavégzés 

céljából. 

Civil szervezetekkel is kötöttünk együttműködési megállapodást különböző pályázatok 

tekintetében. A beadott pályázatokban a művelődési és rendezvényszervezési feladatokban 

vállalt Intézményünk segítségnyújtást. A Roma Nemzetiségi Önkormányzattal is - a civil 

szervezetekhez hasonlóan - programok, pályázati együttműködések tekintetében folyamatos a 

kapcsolattartás, az együttműködés. 

 

Képzések 

A beszámolóban érintett időszakban, az Intézmény 7 éves képzési terve alapján - mely a 2018-

as évben ért véget, - több szakmai képzés is megvalósult. Az Intézmény közművelődési 

feladatot ellátó dolgozói részére belső képzéseket tartottunk, melyek elsősorban protokoll és a 

kommunikáció mellett az IKT eszközök használatát volt hivatott jobban megismertetni. 

 

Pályázatok fenntartása 

 

Az Intézménynek a beszámolóban érintett időszakában két szabadidős pályázat fenntartását 

kellett megvalósítani. 

A TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0071 „A jövő a jelenben rejtőzik” projekt fenntartása informális 

és non-formális tanulási alkalmak megvalósításával teljesítésre került. A települési nemzeti 

ünnepeinek digitális megörökítése, rendszeres szakkör megtartása formájában valósult meg. A 

pályázat fenntartási időszakának vége: 2018. szeptember 1. 

A TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0040 „Ötvenhat ok, amiért érdemes Perkátán olvasni” című 

pályázatunkban a fenntartási időszakban szintén informális tanulási alkalmak abszolválása, és 
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a kötelezően előírt könyvtári felhasználással kapcsolatos feltételek teljesítése volt a feladat, 

mely teljesítésre került az évben.  

 

Rendszeres heti, havi programok 

A civil szervezetek a következő időpontokban tartották összejöveteleiket a művelődési házban, 

a kastély épületében, valamint a Faluházban és Perkátai Szociális Központ erre kijelölt 

termében: 

Perkátai Nyugdíjas Klub (Viczkó Vilmosné) minden hétfő 15.00-17.00 

Perkátai Nyugdíjasok Baráti Köre (dr. Nagy Andrásné) minden kedd 15.00-18.00 

Perkátai Irodalmi Kör (Pavlicsek Zsolt) változó időpontokban, havonta 2 alkalom 

Perkáta-Kisbács Baráti Egyesület (Siba Árpádné) minden hó utolsó szerdája 17.00-19.00 

Perkáta Saint-Maximin Baráti Egyesület (Ébl István) változó időpontban, havonta 1 alkalom 

Polgári Összefogás Perkátáért Egyesület (Tóth Ferencné, Pavlicsek Nándor) minden hó első 

szerdája 17.00-19.00 

Perkátai Polgárőrség (Horváth István) minden hó utolsó péntekén 19.00-20.00 

Függetlenek Perkátáért Egyesület (Lehóczkiné Orbán Ágnes) minden hó harmadik péntekén 

KARITÁSZ (Toldi Hajnal) minden csütörtökön („B” szárny) 

Baba-Mama Klub a védőnőkkel, minden héten pénteken 9.00-12.00 

Perkáta Sportegyesület (Vátkai Zoltán) változó időpontban, havonta 1 alkalom 

Perkátai Régiség Gyűjtő Egyesület (Ujfalusi Pál) minden második héten kedd, Önkormányzat 

által átadott telephelyen 

Perkátáért Közalapítvány (Bogó Anikó) változó időpontban évente 3 alkalom 

Népművészeti foglalkozás (Horváth Dóra) heti rendszerességgel hétfő, kedd, szerda 16.00- 

18.00  

VELED Ifjúsági Egyesület (Horváth Dóra) változó időpontban havonta 2-3 alkalommal 

42. Állomás Kulturális Egyesület (Rajcsányi Zoltán) változó időpontban, havonta 1 alkalommal 

 

Kiemelt programok, rendezvények 2019-ben: 

 

 

Perkátai Általános Művelődési Központ József Attila Nagyközségikönyvtár és 

Művelődési Ház -  Rendezvények 2019 

Dátum Program 

megnevezése 

Program, rendezvény leírása Szervező/társszer

vező 

2019.  

január 16. 

“Régi idők 

játékai” 

kiállítás 

megnyitó 

A Magyar Kultúra Napja jegyében 

“Régi idők játékai" kiállítás elkalauzol 

minket gyermekkorunkba. Kiállítás 

Helye: Perkáta, Győry-kastély – 

emeleti kiállítóterme. A kiállítás 

időtartama: 2019. január 16 – február 

21–ig. 

Perkátai ÁMK 
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2019. január 

17. 

“Régi idők 

játékai 

Perkátán”  

Hegedűs Gabriella pedagógus tart 

előadást 16 órakor a Kastély 

dísztermében "Régi idők játékai 

Perkátán" 

Perkátai ÁMK 

2019. január 

18. 

Vox Caritatis 

Kórus 

kóruspróbája 

A Perkátai Győry-kastély 

dísztermében 16 órakkor a Magyar 

kultúra rendezvénysorozat keretében, a 

Vox Caritatis nyílt kóruspróbáját 

hallhatját az érdeklődők, mely nek 

témája a magyar himnuszok. 

Vox Caritatis és az 

Általános 

Művelődési 

Központ 

2019. január 

22. 

A Magyar 

Kultúra Napja 

A hagyományos programon fellépnek 

helyi előadók - versmondók énekesek 

és zenészek 

Perkátai ÁMK  

2019. január 

23. 

Játéktörténel-

mi előadás 

A játéktörténelmi sorozathoz 

kapcsolódóan Dr Nagy Veronika 

muzeológus felkérése. Előadás témája: 

A székesfehérvári Moskovszky-

gyűjtemény 19-20. század eleji 

játékatinak a rövid összefoglaló 

története. 

Perkátai ÁMK 

2019. január 

24-25. 

Kultúra napi 

vetélkedő 

A magyar kultúra napja alkalmából 

műveltségi vetélkedőn mérhették össze 

a tudásukat a gyerekek. Az életkornak 

megfelelően összeállított feladatok 

játékos formában kapcsolódtak a 

magyar irodalom, a környezetismeret, 

a vizuális kultúra és az ének-zene 

tanulási területekhez. Az alsós 

diákoknak január 24-én, a felsősöknek 

pedig 25-én volt a csapatverseny. 

Perkátai ÁMK 

2019. január 

31. 

Helytörténeti 

és 

Technikatör-

téneti Kiállítás 

megnyitója 

2019. január 31-én nyílt meg a Győry-

kastély épületében az új, állandó tárlat, 

mely a Helytörténeti és 

Technikatörténeti Kiállítás nevet 

viseli. A megnyitó ünnepségre az 

intézmény dísztermében került sor, 17 

órakor. 

42. Állomás! 

Kulturális 

Egyesület            

Perkátai ÁMK 

2019. 

február 3. 

Penteléről, 

nem csak 

penteleieknek 

Schlitterné Nyuli Anna: Régi 

dunapentelei történetek I-II. kötetének 

bemutatója. A szerkesztő 

beszélgetőtársa Szente Tünde. 

Könyvbemutató után vásárlási 

Perkátai ÁMK 

József Attila 

Könyvtár 
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lehetőség. Időpont: 2019. február 12. 

(kedd) 16 óra. Helyszíne: Perkáta, 

Győry-kastély 

2019. 

február 12. 

Könyvbemu-

tató 

Schlitterné Nyuli Anna gyönyörű 

kézírásában hagyta örökül a régi 

Dunapenteléről szóló gyermekkori 

élményeit, emlékeit, és az idősek által 

elmesélt igaz történeteket. A Pentele 

Baráti Kör támogatásában, a nagynéni 

családi hagyatékát Keményné Lajosné, 

szül.: Cs. Farkas Borbála szerkesztette 

meg, hogy kötet formájában méltó 

emlék maradhasson az utókor számára. 

Perkátai ÁMK 

József Attila 

Könyvtár 

2019. 

február 15. 

Kultúrházak 

éjjel-nappal 

Február 15-én az érdeklődők részt 

vettek a  Helytörténeti és 

Technikatörténeti Kiállítás tematikus 

túráján. Az általános iskolások is nagy 

számban vettek részt a programon, 

amelynek végén hely -és 

technikatörténeti totót töltöttek ki. 

Perkátai ÁMK, 42. 

Állomás  

2019. 

február 25. 

Civil Fórum 2019. február 25-én szervezte meg 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata 

és a Perkátai Általános Művelődési 

Központ a Civil Fórum elnevezésű 

rendezvényét. Az eseményre Perkáta 

civil szervezeteinek, közösségeinek 

vezetőit várták a szervezők a Győry-

kastélyba. 

Perkátai ÁMK, 

Perkáta 

Nagyközség 

Önkormányzata 

2019. 

március 2. 

Fánkverseny 2019. március 2-án programokkal 

várták az érdeklődőket a Győry-

kastélyba Perkátán. Az immár 

hagyományos Fánkversenyre lehetett 

nevezni 13 óráig a vállalkozó 

kedvűeknek, melyet a Nagyközségi 

Nyugdíjas Klub hirdetett meg. A 

versenyen két kategóriában indulhattak 

a nevezők: hagyományos szalagos- és 

egyéb fánkot készítettek a délutánra. 

Nagyközségi 

Nyugdíjas Klub              

Perkátai ÁMK 
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2019. 

március 2. 

Festménykiál-

lítás 

14 órakor nyílt meg Morva Ildikó és 

Gáspár László festménykiállítása. A 

megnyitón Bogó Anikó igazgató 

méltatta a két művész munkásságát, 

majd Horváth Dóra szavalata 

következett. Somogyi Balázs, Perkáta 

polgármestere szintén köszöntötte a 

jelenlévőket, s elmondta, hogy Morva 

Ildikónak perkátai kötődése is van, 

hiszen néhány évig a településen vállalt 

munkát. Végül Gáspár László köszönte 

meg a vendégeknek, hogy 

megtisztelték a tárlatot jelenlétükkel. 

Perkátai ÁMK, 

PKKN 

2019. 

március 14. 

Nemzeti 

ünnep, 

Március 15. 

Fellépnek a Hunyadi Mátyás Általános 

Iskola diákjai. Az ünnepséget fáklyás 

felvonulás, majd az intézmények és a 

civil szervezetek részéről a 

hagyományos koszorúzás követi. 

Perkáta 

Nagyközség 

Önkormányzata, 

Hunyadi mátyás 

Általános Iskila és 

AMI Perkátai 

ÁMK 

2019. 

március 21. 

TeSzedd 2019. március 21-én csatlakozott 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata a 

TeSzedd! Önkéntesen a tiszta 

Magyarországért nevű akcióhoz. A 

program a délelőtti órákban vette 

kezdetét, s egészen délutánig tartott. 

Több csoport is indult és dolgozott az 

önkormányzat találkozási pontjáról. A 

program során sok hulladékot 

gyűjtöttek össze a részt vevők, akik 

mindnyájan elmondhatják, hogy a 

TeSzedd! Önkéntesen a tiszta 

Magyarországért program keretein 

belül hozzájárultak ahhoz, hogy 

Perkáta és környezete tisztább legyen. 

Perkáta 

Nagyközség 

Önkormányzata 
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2019. 

március 23. 

Pálinkaver-

seny 

2019. március 23-án került sor a III. 

Perkátai Regionális Párlatverseny 

eredményhirdető ünnepségére. Ezt 

követően 14 óra 30 perckor 

előadásokkal folytatódott az esemény. 

Az eredményhirdetési ceremónia 17 

órakor kezdődött. Beszédet mondott 

Somogyi Balázs, Perkáta 

polgármestere, Szőllősi Edit, a verseny 

fővédnöke, illetve Fabulya Attila, a 

zsűri elnöke. Pavlicsek Csaba, a 

verseny főszervezője és igazgatója 

röviden értékelte a zsűrizést, s 

elmondta, hogy a céljuk a hiteles, 

pálinka szeretetéről szóló verseny 

megszervezése volt. A III. Perkátai 

Regionális Párlatversenyre közel 800 

mintát neveztek határon innen és 

határon túl. 167 arany, 165 ezüst, 178 

bronz minősítést és 19 kategória 

győztes díjat osztottak ki a verseny 

nevezői között  

A program 12 óra 30 perckor kezdődött 

a Győry-kastély épületében, elsőként a 

társadalmi zsűrizéssel, mely során a 

felkért térségi polgármesterek és 

támogatók a verseny legjobb tételei 

közül választhatták ki a program 

közönségdíjas párlatát. 

Perkátai ÁMK, 

Perkáta 

Nagyközség 

Önkormányzata, 

Pavlicsek Csaba 

2019. április 

7. 

“ Illatok és 

Emlékek” 

Szappankiállí-

tás 

A Helyi Kézművesek és 

Növénytermesztők Bemutatkozója 

alkalmából került megrendezésre 

az „Illatok és Emlékek” című 

szappankiállítás. Hegedűs Gabriella 

pedagógus gondozásában, és 

támogatásában kerül kiállításra az 

1980-2014 időszakban gyűjtött, közel 

1300 darab szappan, amely édesanyja, 

Hegedűs Jánosné saját gyűjteménye. 

Az eredet szerint, a nemzeteknek 

megfelelően csoportosított szappanok 

szép esztétikai élményben és 

Perkátai ÁMK 
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időutazásban részesítenek minden 

érdeklődőt. 

2019. április 

11. 

Magyar 

Költészet 

Napja 

A költészetére emlékezve 

meghallgattuk Somogyi Balázs, 

Perkáta polgármesterének előadásában 

„A muszáj Herkules” című verset. 

1906 augusztusában, Párizsban 

született meg Ady Endre „Párisban járt 

az ősz” című költeménye, amelyet 

Serge Macudzinski, Saint-Maximin 

polgármesterének előadásában 

hallhattunk magyar és francia nyelven 

is. A költészet napjának további 

programjában szerepelt egy kortárs, 

önálló est. Vendégként érkezett 

hozzánk Hegyi Zoltán Imre- Shizoo, 

Prágai Tamás-díjas író, költő, kritikus, 

blogger és slammer. 

Perkátai ÁMK 

József Attila 

Könyvtár 

2019. április 

17. 

Origami 

vándorkiállí-

tás 

2019. május 17-ig tekinthető meg az a 

különleges papírművészeti kiállítás, 

amelynek a Győry-kastély adott 

otthont. A tavaszi szünet előtt, április 

17-én tartottuk meg a Magyar Origami 

Kör tárlatának megnyitóját. A könyvtár 

vezetőjének köszöntője után a kiállítást 

Wogerné Sági Judit, a Magyar Origami 

Kör elnöke nyitotta meg. A 

papírhajtogatás sokszínűsége tárult a 

látogatók elé az egyszerű, de mutatós, 

frappáns figuráktól kezdve, az izgő-

mozgó-ugró modelleken át a 

különleges kusudamákig és 

tesszalációkig. 

Perkátai ÁMK 

József Attila 

Könyvtár 

2019 . 

április 18. 

Roma Kultúra 

Világnapja 

2019. április 18-án a Perkátai Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat 

ünnepséget szervezett a Roma Kultúra 

Perkátai Roma 

Nemzetiségi 

Önkormányzat, 

Perkátai ÁMK 
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Világnapja alkalmából, melynek 

helyszíne a Győry-kastély volt. 

2019. április 

27. 

Szent Orbán-

nap 

Szombat délután tartotta meg 

legnagyobb ünnepségét a Dunamenti 

Szent Orbán Borrend az adonyi 

Szőlőhegyen. Ekkor került sor az 

április 27-én, Perkátán, a Győry 

kastélyban megrendezett kistérségi 

borverseny eredményhirdetésére is. 

Dunamenti Szent 

Orbán Borrend, 

Perkátai ÁMK 

2019. április 

29. 

 KÖSZOE 

gyűlés 

A közel múltban, 2019. április 29-én 

foglalkozást tartott a Fejér megyei 

KÖSZOE Mester Klubja a Győry-

kastély épületében. A program 14 

órakor kezdődött az intézményben, s 

elsőként Kundakker Ferencné, a Fejér 

megyei KÖSZOE elnöke köszöntötte a 

jelenlévőket, s felvázolta a délután fő 

témáit, majd Bogó Anikó, a Perkátai 

ÁMK igazgatója szólt néhány üdvözlő 

szót az összegyűltekhez. Ezt követően 

Győrikné Kargl Mária, a perkátai 

Szivárvány Óvoda 

vezetőhelyettesének előadása 

következett, aki bemutatta az 

óvódájukban alkalmazott digitális 

tehetségműhelyt, s annak 

munkafolyamatát, fejlesztési területét. 

KÖSZOE 

2019. április 

30. 

Győry-család 

emlékei kiállí-

tás bővítése 

A program azért volt fontos a 

településünk életében, mert Dr. Baráth 

Károly eredeti tárgyakat adott az 

intézmény „Győry család emlékei” 

elnevezésű kiállítására, s elmesélte 

azok történetét is. 

Perkátai ÁMK 
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2019. május 

7. 

Közösségek 

Hete  

A Perkátai ÁMK József Attila 

Könyvtára is csatlakozott a Cselekvő 

Közösségek egyik kiemelt 

projektjéhez, a Közösségek Hete 

hagyományteremtő 

programsorozathoz. A kreatív 

kezekben fogant „Játék és művészet” 

foglalkozásunkat 2019. május 7-én 

tartottuk meg. 

A programot a Győry-kastélyban 

berendezett „Játék és művészet” 

origami kiállítás helyszínén 

valósítottuk meg. A tárlat anyagát a 

Magyar Origami Kör biztosította. A 

meghívott vendégeink a helyi általános 

iskola speciális, SNI-s alsó- és felső 

tagozatos tanulói és kísérő 

pedagógusai voltak. A Madarak és fák 

napjának jegyében megtervezett 

foglalkozást Lászlóné Szabó Edit és 

Jákliné Rajcsányi Rozália vezette. 

Perkátai ÁMK 

József Attila 

Könyvtár 

2019. május 

12. 

Huaxiang 

delegáció 

Május 12-e és 15-e között járt nálunk 

kínai partnerünk, Huaxiang 

delegációja. A csoport vasárnap este 

Pekingből hivatalos látogatásra 

érkezett hozzánk 6 fővel, amelyet 

Wang Lijun, Peking Fengtai Kerület 

Kormányzatának vezetője vezetett, 

illetve tagja a Fengtai Kerülethez 

tartozó Huaxiang Kormányának 

párttitkára, Wang Hua Úr is, rajtuk 

kívül pedig 4 Fengtai kerületet 

képviselő vezető. A csoport rövid itt 

tartózkodása alatt járt Szentendrén és 

Budapest számos turisztikai 

látványosságát is meglátogatta, illetve 

az Országház megtekintése során 

találkozott L. Simon László 

országgyűlési képviselő Úrral, aki 

2011-ben maga is járt Huaxiangban és 

elévülhetetlen érdemei vannak mind a 

Győry kastély főépületének 

Perkáta ÁMK, 

Perkáta 

Nagyközség 

Önkormányzat 
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megújításában, mind az abban 

megvalósuló huaxiangi/fengtai 

kiállítás létrehozásában. 

2019. május 

14. 

Közösségek 

Hete  

A Perkátai ÁMK József Attila 

Nagyközségi Könyvtár szervezésében, 

a Közösségek Hete programban 

valósítottuk meg a „Micicánk” című 

gyermekkönyv bemutatását, a szerzők 

meghívásával. 

Perkátai ÁMK 

József Attila 

Könyvtár 

2019. május 

18. 

Sakkverseny 2019. május 18-án szervezte meg a 

Fejér Megyei Sakkszövetség, a 

Királysakk SE és Perkáta Nagyközség 

Önkormányzata 2019. évi Fejér Megye 

Sakkverseny Sorozatának második 

fordulóját, melynek helyszíne a Győry-

kastély díszterme volt 

 Fejér Megyei 

Sakkszövetség, 

Királysakk SE, 

Perkáta 

Nagyközség 

Önkormányzata 

2019. május 

30. 

Megyei nap -

Cselekvő 

Közösségek 

A Fejér megyei aktív közösségek 

megismerkedését, tapasztalatcseréjét 

szolgáló szakmai műhelynapra – 2019. 

május 30-ára Perkátára a Győry 

Kastélyba. A programot a Cselekvő 

közösségek – aktív közösségi 

szerepvállalás (EFOP-1.3.1-15-2016-

00001) kiemelt projekt megvalósítója: 

a Szabadtéri Néprajzi Múzeum, az 

NMI Művelődési Intézet Közhasznú 

Nonprofit Kft. és az Országos 

Széchényi Könyvtár konzorciuma 

rendezi. 

Perkátai ÁMK  
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2019. június 

07. 

Dajka 

konferencia 

Dajka konferenciát szerveztek 

Perkátán a Győry-kastély épületében, 

melynek kezdeményezője a perkátai 

Szivárvány Óvoda volt. Az eseményre 

több település dajkája mellett az óvoda 

vezetőket is várták. A 14 órakor 

kezdődő programot Bogó Anikó, a 

Perkátai Általános Művelődési 

Központ igazgatója nyitotta meg. 

Perkátai ÁMK, 

KÖSZOE 

2019. június 

7. 

Pénzügyi 

előadás 

Lehetőségek a hitelek és támogatások 

világában. Helyszín: Győry-kastély. 

Perkátai ÁMK 

2019. június 

8. 

Csipketündér 

előadás 

Az ercsi Felvonási Tünetek Színházi 

Műhely tagjai nemcsak színészek, de a 

bűvészet mesterei is. 2018. december 

1-jén a Győry-kastély dísztermét egy 

rejtélyes bűnügyi helyszínné 

változtatták, ők maguk pedig 

fenomenálisan belebújtak Robert 

Thomas 8 nőjébe, hogy 

a  titokzatosságukkal,  kiszámíthatatla

nságukkal és agyafúrtságukkal jól 

feladják a leckét egymásnak, és a 

közönség számára. 

Perkátai ÁMK 

2019. június 

11. 

Festméykiállí-

tás Lóki Judit 

A perkátai Győry-kastélyban 2019. 

június 11-én megnyílt Lóki Judit 

festőművész, a Batsányi-Cserhát 

Művész Kör tagjának 

festménykiállítása. Az esemény 17 

órakor kezdődött. Az ünnepségen 

Bogó Anikó, a Perkátai Általános 

Művelődési Központ igazgatója 

köszöntötte a megjelenteket, s 

bemutatta a művésznőt. A 

Dunaújvárosban élő Lóki Juditot 

mindig is érdekelték a művészetek, a 

kedvenc tárgya a rajz volt. Bár sokáig 

nem foglalkozott a képzőművészettel, 

mikor 2011-ben megismerte Nógrádi 

Katalin festő- és grafikusművészt, 

akinél aztán tanulni kezdett. Bogó 

Anikó kihangsúlyozta, hogy örömmel 

fogadták a kiállítást az intézményben, 

Perkátai ÁMK, 

PKKN 
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mivel a tavalyi évben már a „Mester és 

tanítványai” tárlaton találkoztak 

Nógrádi Katalin tanítványainak 

alkotásaival. Az igazgató méltatta a 

tájképekből és csendéletekből álló 

kiállítás színvonalát is.  

2019. június 

15. 

Újszülöttek 

ligetének 

avatása 

2019. június 15-én avatta fel Perkáta 

Nagyközség Önkormányzata a 2018-

ban Perkátára született gyermekek 

Újszülött Ligetét. A kezdeményezés 

2009-ben indult képviselői ötletre a 

településen, s azóta is tart a 

hagyomány. Az idei évben immár a 11. 

ligetet avatta fel az önkormányzat. A 

ligeteket a Szivárvány Óvoda 

környékére koncentrálta a falu 

vezetősége, így kívánták még szebbé 

tenni annak környezetét, továbbá azért 

is ez vált célponttá, mivel itt nevelik a 

legkisebb perkátaiakat a településen. 

Perkáta 

Nagyközség 

Önkormányzata 

2019. június 

16. 

Kántortalál-

kozó 

Június 16-án, immár nyolcadik 

alkalommal szervezték meg Perkátán a 

Megyei Kántor Találkozó elnevezésű 

programot. Az eseményre a gyülekező 

14 órától a Győry-kastély 

dísztermében volt, ahova a 

Székesfehérvári Egyházmegye 

Kántorképzőjének jelenlegi és már 

végzett hallgatóit várták. Az idei évben 

20 fő érkezett az eseményre, melyet 

Wasztl János, székesegyházi karnagy, 

a kántorképző igazgatója vezényelt le. 

Székesfehérvári 

Egyházmegye 
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2019 . 

június 22. 

Margaréta 

Találkozó 

Az idei évben immár 8. alkalommal 

szervezte meg a Perkátai Nyugdíjasok 

Baráti Köre a Margaréta Találkozó 

elnevezésű programját. Az eseményre 

a Faluházban került sor, 2019. június 

22-én. A késő délután kezdődő 

programon Beloiannisz, Dunaújváros-

Dunapentele, Ercsi, Pusztaszabolcs, 

Ráckeresztúr és Szabadegyháza 

nyugdíjas klubjai jelentek meg, 

továbbá az Ercsi Tevékeny Nők 

Társasága és a Kulcsi Vidám Emberek 

is képviseltették magukat. Összesen, a 

perkátai egyesülettel együtt 92 fő gyűlt 

össze a rendezvény tiszteletére. 

Perkátai 

Nyugdíjasok 

Baráti Köre 

2019. június 

29. 

Motoros nap a 

Falukemen-

cénél 

A perkátai motorosok 2019. június 29-

én, szombaton szórakoztató 

programmal vártak minden érdeklődőt 

a település Falukemencéjéhez. A 18 

órakor kezdődő esemény során 

fellépett az Animus együttes, illetve a 

Hangár21 is, akik megalapozták a jó 

hangulatot, melyet aztán a Blues 

Company zenekar folytatott. 

Perkátai ÁMK, 

Piros László 

2019. július 

06. 

Kárpátia rock 

nap 

A rendezvény a kora délutáni órákban 

vette kezdetét a Győry-kastély 

kertjében, ahol a koncertek kezdetéig 

gyerekeknek szóló programokkal 

várták a szervezők a kilátogatókat: 

arcfestés, csillámtetoválás, 

ökokézműveskedés, pónilovaglás és a 

Turul Íjász Szakosztály által 

íjászkodásra is volt lehetőség. 15 órától 

a „VELED az ifjúságért” Kulturális és 

Hagyományőrző egyesület szervezett 

aszfaltrajzversenyt, mely során a 

nyárról, illetve a kedvenc szabadidős 

tevékenységükről készítettek kréta 

képet a nevezők. 16 órától kedves 

műsorral készült a Bolhazsák zenekar a 

kicsiknek, mely során cukorkával és 

lufikkal lepték meg őket és 

Perkátai ÁMK, 

Perkáta 

Nagyközség  

Önkormányzata 
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gyermekdalokat énekeltek velük 

közösen. Az esti programokat a Győry-

kastély kertjében a Cool Head Klan 

zenekar nyitotta meg, akik remek 

hangulatot teremtettek a közönség 

számára, s ezzel alapozták meg a 

folytatást, amely során a Kárpátia 

zenekar adott fergeteges koncertet. 

2019. július 

21. 

Harangláb 2019. július 21-én 18.00 órai kezdettel 

a József Attila utcában, a Haranglábnál 

ismét litániára hívtunk minden 

érdeklődőt. Ezzel tisztelegtünk és 

emlékeztünk meg a falu jótevőjének, 

Győry Terézia grófnőnek csodás 

megmenekülésére. 

 Perkáta Római 

Katolikus 

Egyházközség 

2019. július 

25. 

Perkátára 

látogatott az 

erdélyi 

testvértelepü-

lés 

Az idei évben Perkáta fogadta erdélyi 

testvértelepülésének, Kisbácsnak a 

családi csoportját, amely 2019. július 

25-én érkezett meg a településre. A 

vendégeket a Győry-kastély 

épületében fogadták a kapcsolattartó 

Perkáta-Kisbács Baráti Egyesület 

tagjai, akiknél megszálltak a 

csoporttagok. A díszteremben először 

Siba Árpádné, a Perkáta-Kisbács 

Baráti Egyesület elnöke köszöntötte a 

kisbácsi családokat, s elmondta, hogy 

nagy örömükre szolgál, hogy ismét 

együtt tölthetnek egy kis időt. Ezt 

követően átadta a szót Somogyi Balázs 

polgármesternek. A polgármester 

szintén üdvözölte a vendégeket a 

településen, s megköszönte mindazok 

tevékenységét, akik az elmúlt 15 évben 

segítettek a kapcsolat aktív 

fenntartásában. 

 Perkáta-Kisbács 

Baráti Egyesület 
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2019. 

augusztus 

19. 

IFI feszt Az idei évben is megszervezte a 

„VELED az ifjúságért” Kulturális és 

Hagyományőrző Egyesület, Perkáta 

Nagyközség Önkormányzata 

támogatásával, az IFI Feszt – Színezd 

újra Perkátát elnevezésű programját. 

Az eseményre 2019. augusztus 19-én 

került sor, s idén több helyszíne is volt 

a programnak. A megnyitót követően 

átadásra került a mezítlábas ösvény, 

melynek közepébe a szervezők 

közösen ültették el az ifjúság fáját. A 

kastélykertben arcfestéssel, 

csillámtetoválással, hajfonással, 

lovaglással, grafitizéssel, baba-mama 

játékokkal és a tűzoltóság általi 

habparty-val várták a fiatalokat. 17 

órakor a Falkaland tartott kutyás 

bemutatót, melyet gyerekek és 

felnőttek egyaránt vártak. A színpadi 

programok során aikidó, a Kleopatra 

Bellydance Group hastánc, valamint 

Hosnyánszki Katinka, Nagy Péter 

Dávid, Kátai Hanna és Kanyári 

Levente néptánc bemutatóját 

tekinthették meg, majd 18 órakor az 

Arrhythmia zenekar játszott a 

közönségnek. A Falukemencénél 

hagyományos perkátai finomságot, 

krumplis pitét készítettek a lelkes 

önkéntesek, s a labdarúgó pályán 

buborékfoci bajnokság vette kezdetét, 

mely mögött, a gyakorlópályán a 

Perkáta SE Endúró Motorcross 

Szakosztálya, a Perkátai Kitaszítottak 

crossmotoros mutatványai fogadták az 

érdeklődőket. Az esti program is 

hasonlóan mozgalmasra sikerült: fél 8-

kor a Groovehouse lépett fel az IFI 

Feszt színpadán, majd fergeteges disco 

vette kezdetét, mely éjfélkor 

colorparty-ban tetőzött. 

 “VELED az 

ifjúságért” 

Kulturális és 

Hagyományőrző 

Egyesület,  
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2019. 

augusztus 

31. 

Karitász 

képzés 

Perkátán. A 2019. augusztus 31-én 

megtartott tréning során a fő témakör 

az emberi kapcsolatok voltak, 

azonbelül a párkapcsolatok, a 

munkahelyi kapcsolatok stb… köré 

épült fel a nap, mely 9 órakor vette 

kezdetét a Győry-kastély épületében. 

Az immár ötödik alkalommal 

megszervezett programon összesen 

huszonkét Karitász munkatárs vett 

részt Dunaújvárosból és Perkátáról 

egyaránt. 

Perkátai Karitász 

2019. 

szeptember 

6-7. 

BÚCSÚ 

NAPOK 

SZEPTEMBER 6. PÉNTEK a kastély 

parkjában a következő koncertekkel 

várja az érdeklődőket. SZEPTEMBER 

7. SZOMBAT 9 órakor – Orvosi 

rendelő hivatalos átadó ünnepsége 

(TOP-4.1.1-15-FE1-2016-00013) 

Programok a Győry-kastélyban: 10 

órakor – Perkáta Nagyközség 

Önkormányzata díszközgyűlése 10 óra 

30 perckor – Hadtörténeti makett 

kiállítás (Dr. Pavlicsek István tárlata) 

11 órakor – Falvédő kiállítás (Konyhai 

hímzett falvédő, fali textil, és 

patchwork kiállítás) 15 órától – 

Hagyományőrző és kézműves családi 

programok a kastélykertben 16 órakor. 

– “Esély Otthon” – Itthon vagy 

Perkátán! (EFOP-1.2.11-16-2017-

00062) című projekt kapcsán 

ismeretátadás.  18 órától színpadi 

programok. 21 órakor – Oszvald 

Marika, Kossuth- és Jászai Mari-díjas 

magyar színésznő, operetténekes 

fellépése. 22 órakor – Kovács Kati 

előadóművész fellépése. A bálban 

zenél a Partyzans Band. 

Perkáta 

Nagyközség 

Önkormányzata és 

a Perkátai ÁMK 
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2019. 

szeptember 

7. 

Falvédő 

kiállítás 

„Bármerre visz sorsom útja, Haza 

vágyom csendes kisfalumba.” áll az 

egyik falvédőn azok közül, melyeket 

bemutatnak Perkátán, a Győry-kastély 

kiállítótermében. A falvédőkön kívül 

szépen hímzett asztali, és hokedli 

terítőket, stelázsi díszítőt is 

megcsodálhatunk a 2019. szeptember 

7-én megnyílt tárlaton, melynek 

főszervezője a Perkátai ÁMK József 

Attila Nagyközségi Könyvtára volt, a 

Nagyközségi Nyugdíjas Klubbal 

összefogva. A Búcsú-napok keretei 

között tartott ünnepség során Lászlóné 

Szabó Edit, a József Attila 

Nagyközségi könyvtár vezetője 

mutatta be a tárlatot az érdeklődők 

számára. 

Nagyközségi 

Nyugdíjas Klub              

Perkátai ÁMK 

József Attila 

Könyvtár 

2019. 

szeptember 

7. 

Hadtörténeti 

makett 

kiállítás 

A kiállításon Dr. Pavlicsek István 

nyugalmazott magfizikus több évtized 

alatt készített, értékes gyűjteménye 

kerül bemutatásra. A nemzetközileg is 

jelentős darabszámú és 

minőségű  tematikus gyűjteménynek 

most egy része kerül bemutatásra. Az 

érdeklődők a XX. századi haditechnika 

fejlődését követhetik nyomon a 

tárlaton. 

Perkátai ÁMK, 

PKKN 

2019. 

szeptember 

20. 

Győry-kastély 

és parkja 

17 órakor kezdődő faültetéssel 

egybekötött Perkátai Értéktár 

bemutató. A programon a Győry-

kastély építéstörténetéről Rajcsányi 

László tart egy előadást, majd Dr. 

Baráth Károly ismerteti a kutatásai 

eredményét az egykori parkról. A 

Perkátáért Közalapítvány kiemelt 

célként kezeli, hogy a meglévő fák 

megóvása mellett újakat tudjunk 

ültetni, amelyek az egykori parkhoz 

méltó fák, növények. Egy 

hosszabbtávú koncepció első lépése a 

Hatodik Perkátai Értéktár 

Perkáta ÁMK és 

Perkátáért 

Közalapítvány 
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megjelenésével összekötött faültetés.  

Amerikai tulipánfa, hárs, 

páfrányfenyő, császárfa, szivarfa, 

feketefenyő színesíti majd a kastély 

parkját. 

2019.szep-

tember 24. 

Magyar Dal 

Napjára 

emlékezve 

Az Országos Könyvtári Napok 

alkalmával a Perkátai ÁMK József 

Attila Könyvtára is részt vesz a 

programjaival. 

Perkátai ÁMK 

2019. 

szeptember 

30. okt. 1. 

Idősek 

köszöntése  

Hagyományosan az október 1-jéhez 

legközelebbi Idősek világnapi 

klubnapokon köszönti az 

önkormányzat saját közösségükben a 

helyi két nyugdíjasszervezet tagjait, 

hiszen egyrészt településünket a helyi 

Szépkorúak építették fel, őtőlük 

származunk, másfelől ők jelképezik a 

Perkátán élő közel 560 szépkorú, azaz 

65 éven felüli polgárokat 

Perkátai ÁMK, 

Perkátai Szociális 

Központ 

2019. 

október 2. 

Magyar 

Népmese 

Napja 

Az Országos Könyvtári Napok 

keretében rajzpályázattal, mesékkel, és 

könyvajánlóval emlékeztünk Benedek 

Elekre, a nagy mesemondóra, a 

születésének 160. évfordulójának 

alkalmából. 2019. október 1-én a helyi 

óvodapedagógusok mesés délutánnal 

lepték meg a gyermekeket és az 

érdeklődő felnőtteket. A Győry-kastély 

dísztermében közel 80 kíváncsi 

tekintet várta “A róka, a medve és a 

bödön méz” bábelőadást, valamint “A 

három selyp lány”, és az “Egyszer egy 

királyfi” című mesék történetét. Kárász 

Ferencné, Rónás Ferencné, Szarka 

Istvánné és Waller Vivien óvónők a 

játékukkal, a beszédmodoruk 

eleganciájával önfeledt kikapcsolódást 

nyújtottak a vendégeinknek. A három 

Perkátai ÁMK 

József Attila 

Könyvtár 
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selyp lány című mese kérőjének 

szerepét az első osztályos Szarka 

Zsombor játszotta. 

2019. 

október 9. 

Az új óvoda-

bölcsőde 

épületszárny 

átadása 

Átadásra került az új óvoda-bölcsőde 

épületszárny Perkátán 2019. október 9-

én. A 9 órakor kezdődő megnyitó 

ünnepségre az óvoda udvarában került 

sor, ahova a protokoll vendégeken 

kívül meghívást kaptak az intézmény 

egykori és jelenlegi dolgozói is. 

Perkátai ÁMK 

2019. 

október 11. 

Téglás Márton 

színész-énekes 

estje 

Téglás Márton színész-énekes lesz a 

vendégünk október 11-én 

(pénteken),17 órakor a Győry-

kastélyban! 

Perkátai ÁMK 

József Attila 

Könyvtár 

2019. 

október 19. 

Üveg a 

művészetben 

című kiállítás  

Szombaton 15.00 órára a perkátai 

Győry-kastély kiállítótermébe 

Dobrovitz Klára üvegműves és 

Kovácsai Gabriella üvegfestő Üveg a 

művészetben c. közös kiállítás 

megnyitója lesz. 

Perkátai ÁMK 

József Attila 

Könyvtár 

2019. 

október 22. 

Október 23-i 

megemlékezés 

2019. október 22-én tartandó 

koszorúzásra és emlékműsor. 16. 30-

tól Pongrátz Gergely mellszobránál 

helyez el koszorút Perkáta Nagyközség 

Önkormányzata. Ezt követően 17 

órától a Faluházban az 1956-os 

forradalom és szabadságharc 

kitörésének 63. évfordulója 

alkalmából, a Hunyadi Mátyás 

Általános Iskola és AMI diákjainak 

műsorával és egy ünnepi beszéddel 

emlékezünk meg. 

Perkáta 

Nagyközség  

Önkormányzata,  

Perkátai Hunyadi 

Mátyás Általános 

Iskola 

http://www.perkata.hu/2019/10/uveg-a-muveszetben-cimu-kiallitas-nyilik-a-gyory-kastelyban/
http://www.perkata.hu/2019/10/uveg-a-muveszetben-cimu-kiallitas-nyilik-a-gyory-kastelyban/
http://www.perkata.hu/2019/10/uveg-a-muveszetben-cimu-kiallitas-nyilik-a-gyory-kastelyban/
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2019. 

október 26. 

ÁMK szakmai 

nap- 

Hadtörténeti 

2019. október 26-án került sor Dr. 

Pavlicsek István hadtörténeti makett 

kiállításának záró eseményére. A 

kiállítás záró eseményeként került 

megrendezésre az a szakmai nap, ahol 

a téma iránt érdeklődők egymás és 

szakértők társaságában tudtak érdekes 

előadások és szakmai beszélgetések 

között elmélyedni a páncélos 

hadviselés és a repüléstechnika 

fejlődéstörténetében. A résztvevő 

perkátaiak közül sokan gyermekkori 

perkátai emlékeiket visszaidézve 

tudtak érdekes történeteket elmondani 

a kiállított eszközökhöz kapcsolódva. 

A szakértő előadók baráti 

beszélgetések keretében számoltak be 

arról, milyen volt ezeket az eszközöket 

használni, melyek közül nem egy itt 

Perkáta utcáin is megfordult. 

Perkátai ÁMK 

2019. 

november 8. 

Zöld udvar a 

Bölcsődébe 

A projekt során a bölcsőde elkülönített 

játszóudvarának parkosítását, 

növényekkel való beültetését, egy 

„zöld udvar” kialakítását céloztuk meg. 

A növények kiválasztásánál fontos 

szempont volt, hogy kisgyermekek 

számára veszélyforrást jelentő, 

allergizáló részük ne legyen. Így került 

sor örökzöld cserjék, sövénynek 

alkalmas bokrok és gyors növekedésű, 

későbbiekben árnyékot adó 

lombhullató fák beszerzésére. A 10 

millió fa országos mozgalomhoz 

kapcsolódva, a PÖPE egy termetesebb 

kőrisfát ajánlott fel a bölcsőde udvarba. 

Hankook Tire Kft. 

Perkátai ÁMK, 

PÖPE 
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2019. 

november 9. 

Faültetés a 

kastélykertben 

A Perkátáért Közalapítvány felhívására 

újabb faültetési nap került megtartásra 

tegnap, illetve ma délelőtt. Tegnap a 

Hankookos dolgozói program perkátai 

önkéntesének segítségével történt 

parképítés mellett a PÖPE által 

felajánlott kőrisfa elültetése is 

megtörtént a bölcsőde udvarán. Ma 

délelőtt pedig közel tucatnyi 

résztvevővel, többek között 

önkormányzati és roma nemzetiségi 

önkormányzati képviselőkkel, a 

VELED, a PÖPE, a 42. Állomás 

Kulturális Egyesület tagjaival, a 

Perkátai Kínai Központ Nkft. 

munkatársával, felajánlókkal és 

családtagokkal 6 fa került elültetésre. 

A kastély főépülete mögötti parkba a 

VELED egyesület 1 nagylevelű hársat, 

a 42. Állomás 1 császárfát, a Perkátai 

Kínai Központ Nkft. 1 páfrányfenyőt, 

Kohut János 1 juhart, a PÖPE 1 juhart 

és 1 májusfát ajánlott fel. 

Perkáta 

Közalapítvány, 

Perkáta ÁMK, 

VELED, PÖPE, 

PKKN 

2019. 

november 9. 

Márton-napi 

bál 

 Minden évben Márton-naphoz 

legközelebb eső novemberi szombaton 

tartja hagyományos jótékonysági bálját 

a Perkáta-Kisbács Baráti Egyesület. A 

bálon az egyesület tagjai és pártoló 

tagjai, illetve az ő meghívottaik 

vesznek részt idén közel 70 fő és a 

rendezvény célja, hogy a jövő évben 

megvalósuló kisbácsi látogatás 

programjait támogassa. Perkáta és 

Kisbács kapcsolata az ezredfordulóig 

nyúlik vissza, de a hivatalos kapcsolat 

2004. május 1-jén került megkötésre, 

így a kapcsolat idén 15 éves. A 

Perkáta-Kisbács Baráti Egyesület 

2007-ben alakult és azóta teljes 

mértékben felvállalja, szervezi és 

koordinálja a két település civil 

diplomáciáját, közte az éves családi 

Perkátai ÁMK, 

Perkáta-Kisbács 

Baráti Egyesület 
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csoport látogatásokat és minden 

kisbácsi csoport Perkátára érkezését. 

2019. 

november 

11. 

Testvérmegyei 

delegáció fo-

gadása 

Fejér megyei kínai testvértartománya, 

Jilin tartomány 5 fős parlamenti 

delegációja látogatott el ma délután 

Perkátára, a Győry-kastélyba. A Zhi 

Jianhua tartományi alelnök Úr által 

vezetett 5 fős delegáció néhány napos 

magyarországi látogatása során 

tárgyalásokat folytatott Pálffy 

Károllyal, a Fejér Megyei Közgyűlés 

alelnökével, Bogó Anikóval, Perkáta 

alpolgármesterével, illetve megyei 

képviselőként velem, a jövőre már 25 

éves Fejér-jilini kapcsolatok 

fejlesztésének lehetőségeiről. A 

látogatás során a delegáció 

megtekintette a kínai partnerünk, 

Huaxiang által berendezett kiállítást a 

Győry-kastélyban. 

Perkátai ÁMK, 

Perkáta 

Önkormányzata 

2019. 

november 

13. 

Jánusz és a 

Mátyás 

előadás 

Színvonalas színházi előadást láthattak 

az érdeklődők Perkátán 2019. 

november 13-án, szerdán. A 18 órakor 

kezdődő programra a Faluházban kerül 

sor, s a Magyar Kanizsai Udvari 

Kamaraszínház Mátyás és Janus című 

műsorát láthatta a közönség. Az 

előadás térítésmentes volt Perkáta 

Nagyközség Önkormányzata 

szervezésében. 

Perkátai ÁMK, 

Perkáta 

Nagyközség 

Önkormányzata 
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2019. 

november 

19. 

Ismét 

Perkátára 

látogatott egy 

delegáció 

A Magyar-Kínai Kulturális Egyesület 

látogatott el Perkátára 2019. november 

19-én. Az egyesület tagjait a Győry-

kastély konferencia termében Somogyi 

Balázs, Perkáta polgármestere és Bogó 

Anikó, alpolgármester fogadta, s 

elsőként az intézmény kínai kultúrát 

bemutató tárlatát tekintették meg, majd 

tovább haladtak a Győry család 

emlékei és a Helytörténeti és 

Technikatörténeti Kiállításra. Ezt 

követően egy megbeszélés vette 

kezdetét. Az egyesület elnöke Teng 

Wei Jie érdeklődött Perkáta iránt, 

megkérte a fogadóikat, hogy mutassák 

be a települést és az ott folyó kulturális 

tevékenységet. Somogyi Balázs 

röviden beszélt a Kínai-Magyar 

Kulturális Turisztikai Központ 

tevékenységéről, a kínai kultúrával 

kapcsolatos rendezvényeikről. 

Perkáta 

Nagyközség 

Önkormányzata, 

PKKN 

2019.novem

ber 23. 

Lemezbemu-

tató 

A Perkátai dallamok lemezbemutatója 

Pesovár Ferenc Fejér megyei 

gyűjtésének perkátai népdalaiból 

lemezfelvétel készül a Tilinkó zenekar 

és a „VELED az ifjúságért” Kulturális 

és Hagyományőrző Egyesület énekes 

gyermekei és felnőttei 

közreműködésével 

Perkátai ÁMK, 

VELED 

2019. 

november 

23. 

Szülői 

Szervezet bál 

2019. november 23-án a Szivárvány 

Óvoda Szülői Szervezete jótékonysági 

bált szervezett a Faluházban, az óvoda 

támogatása, fejlesztése céljából. A jó 

hangulatról az L & B Duó 

gondoskodott, éjfélkor 

tombolasorsolásra került sor, ahol sok 

értékes nyeremény került kihúzásra. 

 Szivárvány 

Óvoda Szülői 

Szervezet 
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2019. 

november 

30. 

Hepp színházi 

előadás 

2019. november 30-án, immár 

harmadszor üdvözölhettük Perkátán a 

Felvonási Tünetek Színházi Műhely 

előadóit Ercsiből. Kovács Anna, 

Mészáros Géza, Murzsa Kata, Pupp 

Fanni, Spánitz Éva, Szalay Csilla, és 

Trepák László nagyszerű alakítását, A 

HEPP. Zűrzavaros románc című 

játékát láthatta az érdeklődő közönség. 

Telt házas fogadtatásban részesültek a 

színészeink. A lemezbemutatót 

követően Mezőföldi népdalest veszi 

kezdetét a Tilinkó zenekar vezetésével. 

Perkátai ÁMK 

2019. 

december 

06. 

Roma 

Önkormányzat 

Mikulás 

2019. december 6-án a Győry-

kastélyban került megszervezése a 

Perkátai Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat Mikulás ünnepsége. 

 Perkátai Roma 

Nemzetiségi 

Önkormányzat  

2019. 

december 6. 

Adventi 

készülődés 

Szívesen fogadunk 

mézeskalácsdíszeket, házakat, adventi 

koszorúkat, asztaldíszeket, karácsonyi 

horgolásokat és egyéb kreatív 

alkotásokat. A kiállítás helye: Győry-

kastély.Várható időpont: 2019. 12.06 – 

2019. 12. 22. 

Perkátai ÁMK, 

Nagyközség 

Nyugdíjasklub 

2019. 

december 

16. 

Luca-napi bál 

a nyugdíjas 

klubban 

13. Luca-napi rendezvényét tartotta ma 

délután-este a 2007-ben alapított 

Perkátai Nyugdíjasok Baráti Köre 

Egyesület a Faluházban. Az egyesület 

közel tucatnyi térségbeli 

partnerszervezetét látta vendégül, 

akikkel hétről-hétre találkozik. A nyári 

Margaréta Találkozó mellett ez a 

legfontosabb rendezvénye az 

egyesületnek. 

Perkátai 

ÁMK,Perkátai 

Nyugdíjasok 

Baráti Köre 

Egyesület 
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2019. 

december 

20. 

Népművészeti 

foglalkozás 

Gálája 

A perkátai Népművészeti foglalkozás 

2019. december 20-án 17 órakor 

tartotta meg a hagyományos, 

karácsonyi néptánc gáláját. Az 

eseményre a Faluházban került sor, s 

foglalkozás 67 gyermeke, három 

csoportban mutatkozott be a szülőknek 

és a meghívott vendégeknek. Az 

ünnepséget Rácz Noémi szavalata 

nyitotta meg, aki Farkas Árpád: 

Dúdoló című versét mondta el a 

közönségnek. Ezt követően először az 

óvodás Tücskök-bogarak 

Néptánccsoport lépett színpadra, akik 

népigyermek játékokat, ritmus 

gyakorlatokat és népdalénekeket 

mutattak be. Őket Vigházi Amina 

népdalcsokra követte, majd Vigházi 

Zétény szatmári verbunk szólója. 

Utánuk a Cinegemadár Néptánccsoport 

lépett színpadra, s mezőföldi 

gyermekjátékokat, valamint ugróst 

táncoltak a közönségnek. A 

középhaladó csoportot követően a 

Kösönytű Népdalkör két tagja, Ármán 

Szvetlána és Vigházi Amina énekeltek 

perkátai népdalokat, majd Kádár 

Gergely és Varga Máté magyarlapádi 

pontozót mutatott be. Szólóénekkel 

lépett fel Ármán Szvetlána, aki három 

perkátai népdalt énekelt el a 

jelenlévőknek, majd a Kankalin 

Néptánccsoport szatmári táncokat vitt 

színpadra. 

Perkátai ÁMK, 

VELED 
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2019. 

december 

22. 

Falukarácsony Perkáta Nagyközség Önkormányzata 

2019. december 22-én, vasárnap 

szervezte meg a Falukarácsony 

elnevezésű programját. Az eseményre 

14 órától a Győry-kastély épületében 

került sor. Több kikapcsolódási 

lehetőséggel várták az érdeklődőket. 

Az alsó folyosóin a kastélynak adventi 

vásár forgataga fogadta az érkezőket, 

akik helyi és környező településekről 

érkező árusok portékái közül 

válogathattak. Manók, karácsonyfa 

díszek, sütemények, vattacukor mind 

kapható volt a „piacon”. Szintén a 

földszinten kézműveskedésre várták a 

gyerekeket, akik üdvözlőlapot, papír 

karácsonyfát és fadíszeket 

készíthettek, díszíthettek ki, valamint a 

Faluüzemeltetés munkatársai teával és 

forralt borral, a Perkátai Polgárőrség 

tagjai pedig zsíros kenyérrel kínálták 

meg a kilátogatókat. A dísztermi 

műsorokat követően a kézműves 

teremben Szarka Zsombor, első 

osztályos tanuló kiváló dob előadását 

hallgathatták meg az összegyűltek, 

majd az adventi forgatag a késő 

délutáni órákban zárult. 

Perkátai ÁMK, 

Szülői 

Szervezetek, 

Hunyadi Mátyás 

Általános Iskola és 

AMI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

EFOP-3.7.3-16-2017-00176 

 

A Perkátai Általános Művelődési Központ a 2019-es évben is valósította az EFOP-3.7.3-16-

2017-00176 kódjelű, Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása,  „Tanulni így 

is lehet” című pályázatát, amely az Európai Unió támogatásával, az Európai Strukturális és 

Beruházási Alapok társfinanszírozásával valósul meg, 59 605 180 forint 100 %-os 

hozzájárulással. 

A településen a Perkátai Szociális Központtal, a Védőnői Szolgálattal, valamint a sárbogárdi és 

a Dél-Békési kistérség szakembereivel való együttműködésben, különböző programok 

megvalósításával jön létre az élethosszig tartó tanulás támogatása. 

A nyertes pályázatunknak a helyi nyelvtanárok, és a közművelődési szakemberek is 

megvalósítói. 

Kiemelt cél, hogy a formális és informális tanulási alkalmak megteremtésével, a 

továbbtanuláshoz, a munkaerő-piaci részvételhez szükséges készségek elsajátítását elő tudjuk 

segíteni a projektben megvalósuló programokkal. Továbbá megmutatnia a fiataloknak és a 

felnőtteknek, hogy az iskolarendszeren kívül is rengeteg lehetőség van a különböző 

kompetenciáik fejlesztésére, azaz, hogy „Tanulni így is lehet”. 

Olyan lehetőségeket, programokat kínálunk a fiatalok és a felnőttek részére, amellyel saját 

maguk fejlődése, ismereteik, nyelvtudásuk, vagy akár csak alapkompetenciáik bővülni tudnak. 

Segítjük az alacsony végzettségű, a képesítés nélküli, a pályakezdő munkanélküli, illetve az 

oktatási rendszerből lemorzsolódott   jelentkezőket! 

A szociális és a kulturális szféra közösen kínál képzéseket még a GYED-en, GYES-en lévők 

és a munkanélküli háztartásban élők részére is. 

Az előzetes igényfelmérés alapján, a 2018. februártól - 2020. januárig tartó projektben 

klubfoglalkozások, foglalkozás-sorozatok, heti szakkörök, kompetenciafejlesztő és 

alkotótábor, e-learning foglalkozás, szabadegyetemek, és havi szakkörök kerülnek 

megszervezésre.  

 

Heti szakkörök 

Kiscsoportos nyelvi szakkörök  

Célunk, hogy kedvet ébresszünk az idegen nyelv megismeréséhez, valamint annak bizonyítása, 

hogy a nyelvtanulás is lehet szórakoztató, kikapcsolódást biztosító tevékenység.  

A nyelvtudás megszerzésével magabiztosabb, motiváltabb lesz a hozzáállás a munkaerőpiacra 

való bekerülés vagy visszakerülés tekintetében, illetve ez egy későbbi sikeres elhelyezkedés 

alapjainak a megteremtése is.                                                                                                                   

Jelentkezők köre: A köznevelésben részt nem vevők, valamint a hátrányos/halmozottan 

hátrányos helyzetűek, különös tekintettel a munkanélküli háztartásban élők, valamint az 

alacsony iskolai végzettségűek, iskolai oktatásból lemorzsolódottak, továbbá a képesítés 

nélküliek.                                                                                                                                                                                 

Várjuk azokat a jelentkezőket is, akiknek van munkahelyük, ám a foglalkozásukhoz hasznos 

lenne az idegen nyelv alapismerete. A nyelvi szakköreinkre bátran jelentkezzenek azok a 

közép-és felsőfokú oktatásban tanulók is, akik segítséget igényelnek a nyelvtanulásukhoz.  
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A kezdő szakkörön a nyelv alapjainak megismerése, illetve elmélyítése történik. 

A további nyelvtanuláshoz kedvet érzők számára javasoljuk a tanulmányaik folytatását, így a 

kezdő csoport résztvevői a következő turnus haladó csoportjába csatlakozhatnak, vagy egyéni 

érdeklődésük és lehetőségeik szerint nyelvvizsgára való felkészítésen is részt vehetnek. 

A haladó képzésünkre a nyelvi előismeretekkel rendelkezők jelentkezését várjuk!  

A képzés kiscsoportos formában, az újszerű szemlélet módszerét követi. A foglalkozások  

játszva, szituációs gyakorlatok által, a hétköznapi élethelyzetekre építve, változatos 

munkaformákat és technikákat alkalmazva (TEAM munka, PROJECT feladatok,  

KOOPERATÍV technikák), interaktív eszközök bevonásával támogatja az ismeretszerzést. 

Kezdő Angol nyelvi szakkör  

A foglalkozást vezeti: Jákliné Rajcsányi Rozália, tanító angol nyelvi műveltségterület 

végzettségű, 14 éves munkatapasztalattal 

Haladó Angol nyelvi szakkör  

Foglalkozásvezető: Szombat Katalin angol nyelvtanár, 12 éves tanítási tapasztalattal 

Kezdő Német nyelvi szakkör  

A foglalkozást vezeti Horváthné Horgos Judit, német nyelvtanár, 30 éves tanítási tapasztalattal 

Haladó Német nyelvi szakkör  

Foglalkozásvezető: Szöllősiné Móker Ágnes, német nyelvtanár, 17 éves tanítási tapasztalattal

           

További heti szakkörök: 

 

Informatikai, digitális tudásbővítés-Ablak az okos világra 

Foglalkozásvezetők: Szakács Lászlóné információs társadalmi tanácsadó és digitális mentor, 

valamint Molnár József informatikus tanár 

Várjuk a Perkátán élő lakosokat mindazokat, akik a köznevelésből már kimaradtak vagy 

lemorzsolódtak, illetve a képesítést nem szerezték meg!                                                                                         

A pályakezdő munkanélkülieket és munkanélküli háztartásban élőket szólítanánk meg, hogy 

motiváljuk őket a digitalizált tanulásra!  

A képzés célja, hogy bebizonyítsuk azt, hogy az internet nélkül természetesen lehet élni, de a 

használatával, sokkal könnyebb és olcsóbb a mindennapok tevékenysége.                                                                             

A jelentkezők digitális képességeinek fejlesztésével, - a digitális írástudás és a jártasság a 

digitális eszközök használatában- a munkaerő piacon óriási előny élvezhet.                                                                                             

A képzés résztvevői garantáltan aktív, mindennapi használói lesznek az internetnek! 

Tanulás tanulása kompetenciafejlesztő szakkör 

Meghívjuk a településen élő, képesítéssel, és szakmával nem rendelkezőket, az iskolai 

oktatásból lemorzsolódottakat, a pályakezdő munkanélkülieket, továbbá azokat, akik még nem 

töltötték be a 25. életévet, és még nem álltak rendszeres, fizetett alkalmazásban! 

Lászlóné Szabó Edit és Horváth Dóra közművelődési szakemberek várják az érdeklődőket! 

A település közösségi életének hagyományaira építve, a környezetünk szellemi és művészeti 

értékeire való figyelemfelhívással, és gazdagításának lehetőségével, másrészt a gazdasági élet 

kihívásaihoz, és munkaerő-igényeihez alkalmazkodva támogatnánk a képzésünkkel az 

élethosszig tartó tanulást, illetve annak szinten tartását. 
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Közösségi, interaktív foglakozások, kiállítások, előadások segítségével kapnak útmutatót a 

résztvevők. Szakkörünkkel az érdeklődési körüknek megfelelően, a képességük, tehetségük 

felismerésével, annak kibontakoztatásával új utak nyílhatnak meg a munka, és a választott 

tevékenység irányába. 

 

Klubfoglalkozások  

A klubfoglalkozások hetente kínálnak programokat, amelyekre 10-10 fő jelentkezését várjuk! 

Baba-Mama Klub 

Kisgyermekes anyukák ismereteinek bővítése 

Várjuk a Perkátán GYES-en, és GYED-en lévő kisgyermekes anyukákat és szülőket, akiknek 

nem jár még óvodába a gyermekük! A klubfoglalkozással célunk a családok támogatása, a 

szülő-gyermek kapcsolat és a gyermeknevelési kompetenciák erősítése. Az egészségkultúra 

fejlesztése, az egészségi állapot javítása. A gyermekek testi, érzelmi, közösségi, értelmi 

fejlődésének elősegítése, a tanulási képességeinek javítása, valamint az alkalmazkodási és 

nyelvi képességeinek fejlesztése. 

Interaktív programokkal, előadásokkal, mozgásfejlesztő foglalkozásokkal és játék 

ismertetőkkel várják a jelentkezőket! 

A programot két védőnő, Bogóné Plasek Krisztina és Illés Eszter valósítja meg. 

 

Kompetenciafejlesztés a hagyományok újratanulásával 

Várjuk a Perkátán élő, a hagyományainkat jól ismerő  időskorú, valamint a fiatal generáció 

tagjai közül a GYES-en és GYED-en lévő anyukákat és általános iskoláskorú gyermekeket!  

A klubfoglalkozással az a célunk, hogy a fiatalok és az idősek egymástól kölcsönösen 

tanuljanak, hogy szorosabb kapcsolat alakuljon ki a generációk között. A program célzottan 

szolgálja a nemzedékek közötti kommunikációt, mely elősegítheti a fiatalok bevonását a 

közösségi munkába, továbbá hozzájárulhat ahhoz is, hogy a fiatal fontosnak érezze a 

településért, informális közösségért végzett „munkát”. 

A jelentkezők résztvevői lesznek a „Beszélgessünk a múltról”, „Segíteni jó”, és a „Főzzünk 

együtt” témájú foglalkozásoknak, a szociális szférában dolgozó tapasztalt szakemberek: Barna 

Tímea és Szilasy Katalin vezetésével! 

 

Foglalkozás-sorozatok 

A foglalkozás-sorozatok hetente kínáltak programokat, amelyeken 10-10 fő vett részt. 

Szociális, ügyintézési kompetenciák elsajátítása 

 

Várjuk mindazokat a segítő kezeket elfogadó, szociálisan rászorult, nehéz élethelyzetben lévő, 

gyermekeket nevelő családokat, valamint a tartós munkanélkülieket, és a megváltozott 

munkaképességű embertársainkat! 

Életvezetési tanácsadással, szituációs játékokkal, helyzetgyakorlatokkal adunk útmutatót a 

helyes problémamegoldásra. 
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Álláskeresési technikák elsajátítása, begyakorlása útján kívánunk hozzájárulni a munkavállalás 

segítéséhez.  

Nézetformáló és képességfejlesztő gyakorlatok révén a harmonikus egymás mellett élés, a 

közösséghez tartozás előmozdítására törekszünk.  

Értékes és hasznos képzésnek lehetnek részesei azok, akik jelentkeznek a két szociális 

szférában dolgozó szakember – Szilasy Katalin és  Barna Tímea által vezetett programra! 

        

Minden, amit az ifjúságnak tudnia kell, kompetenciafejlesztés 

Pátfogásba vesszük a 18 éven felüli, a közoktatásból kimaradt, álláskereső, valamint hátrányos 

helyzetű fiatalokat és felnőtteket!                                                                                                                                     

Ha aktív dolgozóként, esetleg felsőoktatásban tanulóként érdeklődsz a képzésünk iránt, akkor 

neked is itt a helyed! A résztvevők birtokába juthatnak mindannak, amit tudni kell az ifjúságról!                                        

Önismereti foglalkozásokkal, pályaorientációs képzésekkel, konfliktus és stressz-kezelési 

gyakorlatokkal készülnek a kulturális asszisztenseink, akik fiatal koruknál fogva hatékony 

kommunikációt tudnak kialakítani a csoporttal.  

Horváth Dóra ifjúságsegítő és Preizler Nikolett várja a jelentkezőket! 

E-learning: Német nyelvi kompetenciafejlesztés 

Az e-learning – online tanulás, távtanulás- számítógépes hálózaton elérhető képzési forma. 

A képzés tanulási színtere a résztvevő saját (otthoni) környezete a saját haladási tempójának 

figyelembe vételével. Kötetlen információszerzési lehetőséget biztosítunk stressz mentesen.  

Almáskamarás és Perkáta településről, a pályázat idején, összesen 20 fő jelentkezését várjuk! 

Elsődleges cél a nyelv tanulása által a résztvevők visszasegítése az oktatásba, lehetőséget 

teremtve az élethosszig tartó tanulás igényének kialakításában. További cél a német nemzetiségi 

kultúra megismertetése, amely a halmozottan hátrányos helyzetű településen remélhetőleg 

további tanulási lehetőségeket biztosít a képzésben résztvevők számára. 

A foglalkozást vezeti: Pintér Edit német nemzetiségi pedagógus. Székhely: Almáskamarás. 

Az e-learning képzésre várjuk a perkátai 18-60 éves korú, idegen nyelven nem beszélő, vagy a 

nyelvet tanult, de nem használó, újrakezdők, köznevelésben részt nem vevők, valamint a 

hátrányos/halmozottan hátrányos helyzetűek körét. Figyelembe vesszük a korosztály életkori 

sajátosságait és szükségleteit, valamint a tanult nyelv hasznosíthatóságának lehetőségeit. 

  

Havi szakkörök  

A havi szakkörök 6-6 főt vonnak be a képzésbe. 

Az Író-olvasó kompetenciafejlesztő havi szakkör résztvevőit a sárbogárdi körzetben élők 

köréből kerültek ki. 

A Pénzügyi havi szakkör résztvevői, hasznos információkat szerezhettek a hétköznapi 

pénzügyeink  világát illetően. 
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Könyvtári tevékenységek, programok, olvasáskultúra fejlesztése 2019-ben 

 

2019. január 

A magyar kultúra napja jegyében tervezett programok 

(2018-ban ünnepelte a perkátai óvoda a 140. évét, és e jeles évfordulóra is emlékezünk a 

rendezvényeinkkel.) 

2019. január 16-án megnyitotta kapuját a Régi idők játékai kiállítás. 

A Magyar Kultúra Napját ünnepelve, kiváló alkalom nyílt arra, hogy bemutassuk a 

gyerekeknek, felnőtteknek a kis játéktörténetet. 

„Régi játékok kiállítása” időutazás a XIX. századi játékokon át az 1980-90-es évekig. 

A játéktárgyakat 19-en, helyi felnőttek és gyerekek őrizték meg, gyűjtötték és állították össze a 

kiállításra. A játéktárgyakat tematikusan, a kultúrtörténeti kalauzt pedig időrendben helyeztük 

el. 

Központi helyet kaptak a régi perkátai játékok, Mészáros Zsuzsanna családi emlékeiből. 

Háború előtti tárgyat megtekinthetnek Rajcsányi László gyűjteményében is, mint pl. a fa rollert. 

A megnyitó napján nagy volt az érdeklődés, a gyermekek és felnőttek körében egyaránt. 

 

„Régi idők játékai Perkátán” előadás 

Január 17-én, Hegedűs Gabriella pedagógus tartott kézműves foglalkozással egybekötött 

előadást a népi játékokról, kiemelve a perkátai hagyományokat. A nyitott foglalkozásra 

érkezőket játékok fogadták. Újra játszottak a zúgattyúval, és kézről-kézre adták a logikát, 

megfigyelőképességet fejlesztő „Pókozás” térbeli fonalát. A magyar népi játékok felelevenítése 

után rongybabát készítettek a résztvevők. 

Nagyon kellemes, nosztalgia hangulatú délután részesei voltak a szakkör tagjai és vendégei. A 

foglalkozás támogatója volt az EFOP-3.7.3-16 – Az egész életen át tartó tanulás hozzáférés 

biztosítása – művelődési pályázat. 

 

A Magyar Kultúra Napja 2019.                                                                                                              2019. 

január 22-én – az Általános Művelődési Központ szervezésében – Perkátán is megemlékeztünk 

a Magyar Kultúra Napjáról. Helyi tehetséges felnőttek és gyermekek mutatták be a kultúra 

sokszínűségét. 

Kortárs és klasszikus versek, elbeszélések, mesék, népdalok, furulyaszó, és néptánc is szerepelt 

a kulturális palettán. A kultúra napján mindig megemlékezünk a magyar írók, költők 

születésének évfordulójáról is, így méltattuk Móra Ferencet, Móricz Zsigmondot, Radnóti 

Miklóst és Kányádi Sándort.       Az ünnepi délutánon köszöntöttük a 10 éves Perkátai Irodalmi 

Kört. Az irodalmi felkészültségük sokszínűségét már több rendezvényen, fellépésen, és a saját 

írásaikon. A kultúra napját a „VELED az ifjúságért” Kulturális és Hagyományőrző Egyesületet 

képviselő népdalénekes és néptánccsoport műsorával zártuk. 

 

Játéktörténeti előadás Perkátán 
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A magyar kultúra napja jegyében megrendezett, a „Régi idők játékai kiállítás” apropójából 

vendégünk volt Dr. Nagy Veronika muzeológus, néprajzkutató. Az előadásra 2019. január 23-

án került sor a Győry-kastélyban. 

Az előadó hangsúlyozta a játéknak, és a babázásnak a felnőtt életre való felkészítésben játszó 

szerepét. 

A résztvevők betekintést nyerhettek a Moskovszky Éva és édesanyja, Auer Erzsébet féltve 

őrzött, páratlan értékű játékgyűjteményének világába. 

A 18-19. századi játékkultúra tárgyi világa a régi idők gyermek és felnőtt világát, valamint 

annak életformáját idézik fel. Az előadáson érdeklődve követtük nyomon a Babák históriáját 

is. Az előadáson résztvevő óvodapedagógusok, valamint szülők és gyerekek érdeklődve 

hallgatták a néprajzkutató képes játéktörténeti összefoglalóját.  

„Nagyszüleink játékai” rajzpályázat 

2019. január végéig – a Régi idők játékai című kiállításhoz kapcsolódóan – rajzpályázatot 

hirdettünk a gyermek-és ifjúsági korosztály számára. A szabadon választott technikával 

elkészített alkotások az alsó tagozatos gyerekek keze munkáját dicsérték. Összesen 35 

pályázatot adtak be a kisiskolások. 

Az eredmény kihirdetésére február 5-én került sor az általános iskolában, majd kiállításra 

kerültek a könyvtárban a díjazott rajzok. 

 

2019. február 

Régi mesehősök a diavetítőn 

A Magyar Kultúra Napja jegyében, – a régi játékok kiállításához kapcsolódóan – 

diafilmvetítéssel vártuk az érdeklődő gyerekeket. A 2019. január 28 – február 7-ig tartó Dia 

Napokon alsó tagozatos és óvodás gyerekek vettek részt, akik közel egy órát tölthettek el a régi 

kedvencekkel. A régi diavetítő filmszalagján megelevenedett A nyulacska házikója, A kismalac 

és a farkasok, A tücsök és a hangya, és az Egyszer egy királyfi című mese. 

Könyvbemutató Perkátán, Böjtelő havában 

A Perkátai ÁMK József Attila Könyvtár és a Pentele Baráti Kör szervezésében, 2019. február 

12-én került sor Perkátán a „Régi dunapentelei történetek” I-II. kötetének bemutatására. 

Vendégünk volt Kemény Lajosné, a kötet szerkesztője, és Kaizler Gitta festőművész. A 

beszélgetést a kötet olvasó szerkesztője, Szente Tünde szociológus vezette. 

Schlitterné Nyuli Anna gyönyörű kézírásában hagyta örökül a régi Dunapenteléről szóló 

gyermekkori élményeit, emlékeit, és az idősek által elmesélt igaz történeteket. A Pentele Baráti 

Kör támogatásában, a nagynéni családi hagyatékát Keményné Lajosné, szül.: Cs. Farkas 

Borbála szerkesztette meg, hogy kötet formájában méltó emlék maradhasson az utókor 

számára. „Emlékezzünk, hogy „Volt egyszer egy Dunapentele”, és őrizzük, ami még 

megmaradt belőle.”  

 

2019. április 

“Illatok és Emlékek” Szappankiállítás Dunaújvárosból 

2019. április 7-én, a Helyi Kézművesek és Növénytermesztők Bemutatkozója alkalmából került 

megrendezésre az „Illatok és Emlékek” című szappankiállítás. 
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Hegedűs Gabriella pedagógus gondozásában, és támogatásában kerül kiállításra az 1980-2014 

időszakban gyűjtött, közel 1300 darab szappan, amely édesanyja, Hegedűs Jánosné saját 

gyűjteménye. Az eredet szerint, a nemzeteknek megfelelően csoportosított szappanok szép 

esztétikai élményben és időutazásban részesítenek minden érdeklődőt. 

 

2019. Magyar Költészet Napja Perkátán 

A Perkátai ÁMK József Attila Könyvtárának szervezésében, 2019. április 11-én ünnepeltük 

meg a magyar költészet napját. Az ünnepségen részt vett a francia testvértelepülésünk, Saint-

Maximin családi csoportja is. 

Magyarországon 1964 óta, József Attila születésnapján, április 11-én ünneplik meg e jeles 

napot, amely a magyar kultúra napjához hasonlóan ráirányítja a figyelmünket a magyar szó és 

a magyar nyelv fontosságára. E jeles napon megemlékeztünk több magyar évfordulós költőről 

is. 

A költészet napjának további programjában szerepelt egy kortárs, önálló est. Vendégként 

érkezett hozzánk a dunaújvárosi származású Hegyi Zoltán Imre- Shizoo, Prágai Tamás-díjas 

író, költő, kritikus, blogger és slammer 

Az önálló esten a képek és a versek remek összhangja kellemes költészet napi élményt nyújtott 

mindannyiunk számára! Hegyi Zoltán slammerként is bemutatkozott, humorral és 

szójátékokkal szórakoztatta a közönséget. Költészeti stílusával elgondolkodtatott, és sikert 

aratott! 

 „Játék és művészet” Origami vándorkiállítás nyílt Perkátán 

2019. május 17-ig volt megtekinthető az a különleges papírművészeti kiállítás, amelynek a 

Győry-kastély adott otthont. 

A tavaszi szünet előtt, április 17-én tartottuk meg a Magyar Origami Kör tárlatának 

megnyitóját. 

A papírhajtogatás sokszínűsége tárult a látogatók elé az egyszerű, de mutatós, frappáns 

figuráktól kezdve, az izgő-mozgó-ugró modelleken át a különleges kusudamákig és 

tesszalációkig. 

A megnyitót követően, Wogerné Sági Judit vezetésével interaktív origami foglalkozáson 

vehettek részt az érdeklődők. 

 

2019. május 

Bekapcsolódás a „Nemluxustáska hashtag” országos kampányba.                                           Segítség 

a nőknek, nőktől Perkátán is! A gyűjtésbe bekapcsolódott a perkátai védőnői szolgálat és a 

szociális központ is. 

“Adj esélyt…!” – Közösségek Hete 2019 

A Cselekvő közösségek – a Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Múzeumi Oktatási és Módszertani 

Központ, az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. és az Országos Széchényi 

Könyvtár konzorciuma – immár harmadik alkalommal hirdette meg – az aktív közösségi 

szerepvállalás kiemelt projekt keretében- a Közösségek Hetét. A programsorozatot 2019. május 

6. és 12. között rendezték meg.  
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A Közösségek Hete kiváló lehetőséget kínál, hogy ráirányítsuk a figyelmet a közösségeinkben 

rejlő értékekre, az intézményekben, településeken működő közösségek tevékenységeire, a 

kialakult partnerségekre, az együttműködésben rejlő társadalomformáló hatásra. Perkáta 

kulturális intézménye, és az aktív közösségei is csatlakoztak a hagyományteremtő 

programsorozathoz. 

A Perkátai ÁMK József Attila Nagyközségi Könyvtár szervezésében az alábbi programokat 

rendeztük meg. 

A kreatív kezekben fogant „Játék és művészet” 

Pedagógusok vezetésével interaktív origami foglalkozáson vettek részt a helyi általános iskola 

speciális, SNI-s alsó- és felső tagozatos tanulói. A madarak és fák napja jegyében origami 

madarak hajtogatását mutattunk be, majd megtanítottuk a gyerekeknek. 

A programunkat Perkátán, a Győry-kastély „Játék és művészet” Origami kiállításának 

helyszínén valósítjuk meg, amelynek anyagát a Magyar Origami Kör biztosította. 

Közösségek Hete: Perkátán láttuk vendégül a “Micicánk” című könyv szerzőit 

2019. május 14-én, 14:30 órakor, a Győry-kastélyban került sor a találkozásra. 

A szép, anya-gyermek ihletésű, igaz történet szerzői a Sárbogárdon élő Szauer Viktória és kisfia 

Szauer Péter, becenevén Pepe. 

Egy évvel ezelőtt, egy kóbor cicával való találkozással kezdődött az ő történetük. Az együtt 

eltöltött év kalandjait mutatják be az írásukon át vicces szituációkon, és számunkra emlékezetes 

epizódokon keresztül. Az anya és gyermeke által megfogalmazott történetet végig áthatja a 

család által tanúsított szeretet, valamint az élőlények, és az őket körülvevő természet iránti 

tisztelet. 

A könyv szerzői  az írásuk révén megajándékoztak bennünket az állatok iránti tisztelet- és 

védelem, valamint a családi összetartozás szép példájával. 

 

2019. június 

A felvonási Tünetek Színházi Műhely pünkösdi vendégszereplése Perkátán 

Az ercsi Felvonási Tünetek Színházi Műhely tagjai nemcsak színészek, de a bűvészet mesterei 

is. 

2018. december 1-jén a Győry-kastély dísztermét egy rejtélyes bűnügyi helyszínné változtatták, 

ők maguk pedig fenomenálisan belebújtak Robert Thomas 8 nőjébe, hogy a titokzatosságukkal, 

kiszámíthatatlanságukkal és agyafúrtságukkal jól feladják a leckét egymásnak, és a közönség 

számára. 

2019. pünkösd előestéjén pedig Népszínházzá változtatták a dísztermet 

Molnár Ferenc: „Az Ibolya” vígjátéka alapján készült, „Csipketündér” című zenés színpadi 

művet Murzsa Kata rendezte. 

Az elegáns humorral fűszerezett helyzetkomikumokban frenetikusan hatottak a dal, a zene és a 

tánc elemi. A társulat a játékával katartikus élményt nyújtott, amelyet hosszú tapssal méltatott 

a közönség. 

 

2019. szeptember 

Attraktív Falvédő Kiállítás látható a Győry-kastélyban, Mindszent havának 7. napjáig! 
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A községünk könyvtárának és a nyugdíjas klubjának összefogásában, hagyományteremtő 

céllal, a település tárgyi kultúra értékeit gazdagítva hozunk létre újabb és újabb gyűjteményeket 

az alkotók szép munkáiból. 

A Kisboldogasszony napi búcsú jegyében nyílt meg a Győry-kastélyban az a falvédő kiállítás, 

amely szép, népi ihletésű, hímzett kézimunkákat mutatott be. 

A legkorábban készített falvédő az 1950-es évek végéről származik, Gelencsér Irén 

hagyatékából, Orbán Erzsébet gondozásában. A legújabb hímzés pedig 2016-17-ben készült a 

dunaújvárosi Mráz-Szombat Ildikó Erzsébet kezében. 

A falvédőkön kívül szépen hímzett asztali, és hokedli terítőket, stelázsi díszítőt is 

megcsodálhatunk. Régi kort idéző kisebb konyhai bútordarabokat is elhelyeztünk a kiállításon, 

mosdó-állványt, és hokedlit. Az egykori konyharészletet Rajcsányi László biztosította a 

helytörténeti tárlat anyagából. A kiállítás iránt érdeklődők nyitott szívvel és lélekkel fogadták 

az alkotásokat! 

A kiállítás a Győry-kastély emeleti termében, 2019. október 7-ig volt megtekinthető. 

 

Országos Könyvtári Napok 2019. 

 „Könyvtárak az emberért – felelősség a Földért” 

Az Országos Könyvtári Napok alkalmával a Perkátai ÁMK József Attila Könyvtára is részt vett 

a programjaival. 

A rendezvényeinket a “Könyvtárak az emberért – felelősség a Földért” szlogenhez hűen 

szeretnénk megrendezni. Igyekszünk széles körben bevonni gyermekeket és felnőtteket 

egyaránt. 

A Vörösmarty Mihály Könyvtár támogatásával a megszokott tartalmas színvonal mellett 

újdonságokkal is szolgálhatunk. 

Rajzpályázatot hirdettünk –ökomesék ajánlásával- a Magyar Népmese Napja alkalmából a 

gyerekeknek. 

 

Mesejátékkal és bábelőadással köszöntöttük a Magyar Népmese Napját! 

Az Országos Könyvtári Napok keretében rajzpályázattal, mesékkel, és könyvajánlóval 

emlékeztünk Benedek Elekre, a nagy mesemondóra, a születésének 160. évfordulójának 

alkalmából. 

2019. október 1-én a helyi óvodapedagógusok mesés délutánnal lepték meg a gyermekeket és 

az érdeklődő felnőtteket. 

A Győry-kastély dísztermében közel 80 kíváncsi tekintet várta “A róka, a medve és a bödön 

méz” bábelőadást, valamint “A három selyp lány”, és az “Egyszer egy királyfi” című mesék 

történetét. 

 

Október 4-ig vártuk az óvodások valamint az alsó és felső tagozatos gyermekek alkotásait a 

Rajzpályázatunkra. 

„Könyvtárak az emberért – Felelősség a Földért” Könyvbemutatót és környezetvédelmi 

foglalkozást tartottunk az napközis iskolások részére.  
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Október 7-én 13 órára vártuk az érdeklődőket Kundakker Ferencné, köznevelési szakértő 

szakmai előadására.   Beszédében kiemelte a környezetvédelem fontosságát, és a nevelésben 

betöltött szerepére. A pedagógusok minősítési rendszerébe is bekerült kilencedik 

kompetenciaként a környezettudatosság. Családias hangulatú és partnerközpontú, tartalmas, 

valamint figyelemfelhívó előadást! 

 

Október 4-én, a „Velünk élő természet” címmel, az Állatok világnapja alkalmából 

kutyabemutató részesei lehettek az érdeklődők Vátkai Luca és Hope közreműködésben. „A 

lélek gyógyítói – Terápiás állatok a mindennapjainkban” címmel hasznos és érdekes 

ismereteket osztott meg az érdeklődő gyerekek körében.  

„Könyvtárak az emberért – Felelősség a Földért” címmel- az Országos Könyvtári Napok 

jegyében - könyvbemutatót és játékos környezetvédelmi foglalkozást tartottunk a 

napköziotthonos diákok számára. A programra október 2-án 15 órakor került sor. 

Napok jegyében meghívott vendégünk volt Vátkai Luca, aki az állatok világnapja alkalmából 

bemutatóval készült tacskó kutyusával, Hope-pal. 

 

Ökomesék rajzpályázatának eredménye 

“Könyvtárak az emberért – felelősség a Földért” szlogenhez hűen, – az Országos Könyvtári 

Napok alkalmából – rajzpályázatot hirdettünk. 

Pályázat ideje: 2019. szeptember 26-október 4. 

Eredményhirdetés ideje: 2019. október 7. 

Összesen 94 pályázó vett részt: 16 fő óvodás, 19 fő 1. évfolyamos, 29 fő 2. osztályos, 15 fő a 

3.a-ból, 13 fő a 4.b osztályból, valamint 2 diák az 5. évfolyamból. 

A beérkezett alkotások magas számát figyelembe véve, a zsűri évfolyamonként értékelte a 

gyerekek rajzait. 

 

“Behunyt szemmel, mintha Cseh Tamás énekét-és zenéjét hallanám…”– jegyezte meg a 

közönség sorából egy kedves vendég. 

Téglás Márton előadóművészt, a Magyar Dal Napja és a Zene Világnapja alkalmából 

megrendezett ünnepi délutánon fogadtuk Perkátán. 

E két jeles nap nyomán felidéződik bennünk, hogy az idén, immár 10 esztendeje, 2009-ben 

hunyt el Cseh Tamás, Kossuth-díjas magyar zeneszerző, énekes, színész és rajztanár. Egy 

korszak hangulatának legendás tolmácsolója. 

Cseh Tamás Perkátán is élt. A kastély épületében tanított. Abban az időben az általános iskola 

a Győry-kastélyban kapott otthont. 

2019. október 11-én az előadónkkal együtt emlékeztünk meg a jeles napokról és az 

évfordulóról. A színész-énekes magyar népdalokat és Cseh Tamás dalokat adott elő gitár 

kíséretében a közönségének. 

Az előadó kivételesen szép hangja és zenéje minden résztvevő számára garantálta a kellemes 

és harmonikus kikapcsolódást. 

 

„Hagyomány, érték és elegancia…” 
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Kézművesek, valamint kikapcsolódni és gyönyörködni vágyó felnőttek és gyermekek 

figyelmébe ajánlottuk az “Üveg a művészetben” című kiállítást! A tárlat megnyitójára 2019. 

október 19-én került sor a Győry-kastélyban. 

„…mintha egy mesebeli világba léptem volna, aminek meghatározója a tisztaság, a szelídség, 

az angyaliság, a ragyogás.” – jegyezte meg Horváth Klára újságíró, aki a köszöntőjében méltatta 

Dobrovitz Klára üvegműves, és Kovácsai Gabriella üvegfestő alkotó munkáját. 

A megnyitón Jákli Janka és Filep Szabó Zsuzsanna verssel üdvözölte a vendégeket. Gyönyörű 

előadásukban, Gazdag Erzsi: Üveggolyó, valamint Wass Albert: Igazgyöngyök című versek 

hangzottak el. 

A kiállítás 2019. november 16-ig volt megtekinthető. 

Egy zűrzavaros románc, november utolsó napján… 

2019. november 30-án, immár harmadszor üdvözölhettük Perkátán a Felvonási Tünetek 

Színházi Műhely előadóit Ercsiből. 

A HEPP. Zűrzavaros románc című játékot láthatta az érdeklődő közönség. Telt házas 

fogadtatásban részesültek a színészeink. 

Megtiszteltetés volt számunkra, és köszönjük a társulatnak hogy az advent előestéjét nekünk 

szánták, hogy kellemes színházi élménnyel ajándékoztak meg bennünket! Gratuláltunk a kitűnő 

alakításukhoz!  

Karácsonyváró találkozó a Perkátai Nyugdíjas Klubban 

A baráti kapcsolat jegyében immár hagyománnyá vált a perkátai cimboráknak és a nyugdíjas 

klub tagjainak a találkozása a karácsonyvárás alkalmából. 

2019. december 16-án a szociális központban egy kellemes adventi délután részesei lehettünk. 

Karácsonyi köszöntővel, verssel, prózával és furulyaszóval ajándékozták meg az időseket a 

gyerekek. A felkészítő pedagógus Murányi József. 

A műsort követően a gyerekek finom teát és süteményt fogyasztottak a szépen megterített asztal 

körül. Adventi előadásukért ajándékot is kaptak. Kellemes beszélgetéssel zártuk a baráti 

találkozót. 
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FÉLÉVI ÉRTÉKELÉS 

2019/2020-as tanév első félévéről 

PERKÁTAI ÁMK SZIVÁRVÁNY ÓVODA 

 

Készítette: Cseréné Marczal Zsuzsanna 

óvodavezető 

 

Bevezetés 

A Perkátai ÁMK félévi értékelését összegzem a 2019-2020. tanév nevelési-oktatási 

tevékenységéről valamint a gazdálkodásról. 

Az intézménynél történt változás 

 

1. A működéssel összefüggő legfontosabb tényezők 

1.1 Karbantartási, felújítási, bővítési tapasztalatok az elmúlt félév során 

 

A szükséges karbantartási feladatok a terveknek, ütemezésnek megfelelően megvalósításra 

kerültek. 

A nyár folyamán sor került az Új Óvoda aulájának tisztasági festésére.  

A Szamei Független Minőségellenőrző Mérnöki Iroda Kft. időszakos ellenőrzési 

jegyzőkönyvének megfelelően az első félévben megvalósult az Új Óvoda udvari játékainak 

javítása, valamint 1 játék megszűntetésre került. A játékeszközök javításához a Szülői 

Szervezettől 200.000 Ft támogatást kapott az intézmény, valamint több helyi vállalkozó és 

magánszemély (Horváth Árpád, Krizsány Mátyás, László József, Molnár Gábor, Móker 

Gáspár, Oláh István, Szarka Péter, Győrik Attila, Csere Ferenc), valamint a Faluüzemeltetés 

dolgozói segítették Németh István karbantartó munkáját.  

A játékeszközök alá az ütéscsillapításra szolgáló folyami homokot Perkáta Nagyközség 

Önkormányzata biztosította. 

2019.12.12-i hatállyal jelenlegi játékeszközeink a törvényi előírásoknak megfelelőek.  

A Régi Óvoda gyermekmosdójában a szükséges javítások elvégzésére (ajtókeret javítása) is sor 

került.   

A Régi Óvoda udvarán a fém játékok festése megvalósult a nyár folyamán.  

A Hankook Értékteremtő Önkéntes Program jóvoltából a Perkátai ÁMK Szivárvány Óvoda 

452.120 Ft egyszeri, vissza nem térítendő támogatásban részesült.  

A támogatási összegből egy kültéri mozgásfejlesztő játékeszköz (kisvonat) került beszerzésre, 

a RJM-JÁTÉK KFT-től 452.120 Ft összegért.  

Az új udvari játék Hankook dolgozó (Somogyi Béla) és további nem Hankook munkavállalók 

(Fórizs Attila, Németh István), valamint a Faluüzemeltetés dolgozói segítségével került 

telepítésre 2019.08.28-án. 

A pályázat jóvoltából egy elhasználódott fa mászó torony megszűntetésére kerülhetett sor 

melynek helyére egy új, előírásoknak megfelelő, biztonságos játékeszköz került, melyet 

óvodásaink örömmel vettek birtokba. 
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A Régi Óvoda játékeszközeinek cseréje a következő félév feladata lesz a Magyar Falu Pályázati 

Program eredményeként 2 341 880 Ft értékben új játékeszközök beszerzésére és telepítésére 

nyílik lehetőségünk.  

Mindkét óvoda épületben a nyár folyamán megtörténtek a szükséges villanyszerelési 

munkálatok. 

2019. szeptember 1-től a Fecske csoportos gyermekek birtokukba vehették az új óvodarészben 

kialakított csoportjukat, valamint az óvoda gyermekei a tornaszobát és a tehetséggondozó 

szobát.   

A szorgalmi évet zökkenőmentesen tudtuk megkezdeni. 

 

1.2. Fejlesztési területek 

Az eszközbeszerzés és annak forrásai továbbra is áthúzódó feladatként jelennek meg. 

Eszközeink bővítéséhez nagymértékben támaszkodunk a pályázati lehetőségekre és a Szülői 

Szervezet segítségére, valamint felajánlásokra. 

A Hungrana Keményítő és Izocukorgyártó és Forgalmazó Kft. a Régi Óvoda Süni csoportja 

részére 2 db nyitott polcot ajándékozott.  

Az Új Óvoda Fecske csoportos gyermekeinek Csere József egy gyönyörű játék konyhabútort 

készített.  

A FÜPE Mikulás 30.000 Ft értékben társasjátékot hozott a Fecske csoportos gyermekek részére.  

A karácsonyi ajándékok csoportonként 30.000 Ft összegben az intézmény költségvetéséből 

kerültek megvásárlásra. 

A csoportos szülői szervezet minden csoportot karácsonyra játékokkal szponzorált 

(csoportonként 20.000-30.000 Ft értékben). 

A karácsonyi készülődés szebbé tételéhez Waller István (Pákozd) 2 db gyönyörű karácsonyfát 

ajánlott fel az intézmény számára, melynek szállításában Mosonyi Dénes és Áldott Richárd 

segédkezett.  

Az Új Óvodában az étkezőben elhelyezett padok felújítását Somogyi Balázs Polgármester 

30.000 Ft-tal támogatta.  

2020.01.08-án a Harman/Becker Gépkocsirendszer Gyártó Kft. pályázata által intézményünk 5 

db használt Lenovo laptop számítógépet kapott. A laptopok a gyermekcsoportokban kapnak 

elhelyezést, ezáltal lehetőséget biztosítva óvodai nevelőmunkánk színesítéséhez és még 

eredményesebbé tételéhez. A pályázatot Áldott Richárd és az ÖEP nyújtotta be az ősz 

folyamán. 2020. január 30-án megkaptuk a 6. laptopot is, így minden csoport rendelkezhet saját 

eszközzel.  

 

1.3 Anyagi feltételek alakulása 

Továbbra is igyekszünk minden lehetőséget kihasználni, hogy bevételhez jussunk. Figyeljük a 

pályázati kiírásokat, mert csak így tudunk többletbevételhez jutni.  

Intézményünk ebben a tanévben is benevezett a Koronás CukorOvi 2019. pályázatba, melyen 

Koronás Cukor logó gyűjtésével és beküldésével lehetett részt venni. A dolgozók aktív 

közreműködésével és a szülők segítségével 370 db logó beküldésére került sor. Sajnos a fődíjra 
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nem a mi intézményünket sorsolták ki, de 1 db Koronás ajándékcsomaggal gazdagodott 

intézményünk. 

 

Nagy hangsúlyt fektetünk a környezetvédelemre, ezért évente a szülők bevonásával, több 

alkalommal gyűjtünk papírt, használt olajat. Az őszi papírgyűjtés során 3443,8 kg újságpapír, 

610,9 kg karton gyűlt össze. A befolyt összeget a csoportok kapták meg, az adott csoport által 

gyűjtött papírmennyiség arányában.  

 

 

 

2. Intézményi jellemzők 

2.1 Gyermeklétszám alakulása az 6 csoportban (2019.01.30.) 

Jelenlegi létszámok 

Új óvoda: 

Nyuszi csoport:  25 fő 

Cica csoport:   25 fő 

Fecske csoport. 25 fő  

Összesen:   75 fő 

Régi óvoda: 

Pillangó csoport:  22 fő 

Süni csoport:   26 fő 

Maci csoport:   23 fő 

Összesen:   71 fő 

Összes létszám:  146 fő 

 

2.2 Személyi feltételek 

 

A gyermekek oktatását-nevelését összesen 23 fő felnőtt dolgozó látja el.  

A 2019/2020-as tanévben is komoly nehézséget okoz a szakember ellátottság. Az intézmény 5 

csoportjában 1 fő végzett óvodapedagógus látja el a délelőtti óvodapedagógusi teendőket. 1 

csoport rendelkezik 2 fő óvodapedagógussal (január 24-ig). A csoportból az egyik 

óvodapedagógus 1 év fizetés nélküli szabadságot vett ki. Helyette 1 nyugdíjas óvodapedagógust 

alkalmazunk. 1 fő szeptember óta folyamatos betegállományban van. A délutános 

munkarendbe főiskolás óvodapedagógus hallgatókat (3 fő harmad éves, 1 fő másod éves) és 

pedagógiai asszisztenseket alkalmazunk.   

Az intézményben dolgozó óvodapedagógusok közül 4 fő Pedagógus II. fokozatban, 3 fő pedig 

Pedagógus I. fokozatban van, melyből 1 fő jelentkezett a 2020-as minősítésre. 2 fő Gyakornok 

fokozatban van. 

Továbbra is fontos feladatunk, hogy a megüresedett álláshelyeket jól képzett, elhivatott 

óvodapedagógusokkal tudjuk betölteni, ezért folyamatosan hirdetjük az állást.   

A Pedagógiai Program eredményes megvalósítása a gyermekek zavartalan és folyamatos 

ellátása érdekében 6 fő szakképzett dajka (6 fő érettségi vizsga + dajka szakképesítés) és 3 fő 
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pedagógiai asszisztens (3 fő érettségi+pedagógiai asszisztens szakképesítés, 1 fő pedagógiai 

asszisztensnél az óvodapedagógus képzettség megszerzése folyamatban van. Az 1 fő 

óvodatitkár (érettségi+OKJ számítógép kezelő, szoftverüzemeltető) alkalmazása is munkánk 

hatékonyságát és eredményességét növeli. 2 fő konyhai alkalmazott biztosítja a gyermekek 

étkeztetését (1 fő szakközépiskolai végzettségű, 1 fő bolti eladó szakmunkás). 

Az elmúlt félév folyamán folyamatos gondot okozott a betegállományban lévők és a 

továbbtanulás miatt hiányzó kollégák pótlása, helyettesítése.  

 

 

Hét Óvodapedagógus, pedagógiai asszisztens Dajka Összesen 

 Betegállomány Szabadság Betegállomány Szabadság  

36. − − − − − 

37. − 2 fő 1 fő − 3 fő 

38. 2 fő 2 fő 1 fő − 5 fő 

39. − − 1 fő 1 fő 2 fő 

40. − 1 fő 1 fő − 2 fő 

41. 3 fő − − − 3 fő 

42. 2 fő 3 fő − − 5 fő 

43. − 4 fő 1 fő − 5 fő 

44. − 7 fő 2 fő 2 fő 11 fő (őszi szünet) 

45. 4 fő 1 fő − − 5 fő 

46 2 fő − − − 2 fő 

47. − 1 fő − 1 fő 2 fő 

48. 2 fő 1 fő 1 fő 2 fő 6 fő 

49. 3 fő 3 fő 1 fő − 7 fő (+szo.) 

50. 4 fő 5 fő 2 fő 3 fő 14 fő (+szo.) 

51. 2 fő 2 fő − − 4 fő 

52. 1 fő 13 fő − 9 fő 23 fő (téli szünet) 

1. 1 fő 13 fő − 9 fő 23 fő (téli szünet) 

2. 1 fő − − 1 fő 2 fő 

3. 2 fő 3 fő - - 5 fő 

4. 1 fő - 1 fő - 2 fő 

5. 2 fő 1 fő 4 fő - 7 fő 

 

 

2.3 Változások a félév folyamán 

 

Intézményünk lehetőséget biztosít különböző végzettségek megszerzéséhez szükséges 

gyakorlati idő letöltéséhez (óvodapedagógus, gyógypedagógus, dajka, pedagógiai asszisztens, 

gyógypedagógiai asszisztens). Ebben a tanévben 3 fő részére biztosítunk gyakorlati lehetőséget 

óvodapedagógus végzettség megszerzéséhez. 1 fő részére pedig a dajkai végzettség 

megszerzéséhez, 2 fő részére pedagógiai asszisztens végzettség megszerzéséhez, 1 fő 
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gyógypedagógus módszertani továbbképzéshez szükséges gyakorlat letöltésére az SNI fejlesztő 

csoportban. 

Több iskolából fogadjuk a diákokat közösségi szolgálati idejük letöltésére. 

 

2.4 Beiskolázás eljárásának folyamata 

 

A tanköteles korú gyerekeink beiskolázása a törvényi előírásoknak megfelelően történt, illetve 

történik. 

A 2011 évi CXC törvény a tankötelezettséget kiterjesztette az augusztus 31-ig született 

gyermekekre is. 

2020. január 1-vel hatályba lépő jogszabályi változás alapján a tanköteles korú gyermekek 

további 1 nevelési évig óvodában történő részvétele kérdésében az Oktatási Hivatal dönt.  

A kérelmet kizárólag a szülő vagy gyám nyújthatja be az Oktatási Hivatal honlapján 

(www.oktatas.hu) elérhető kéreleműrlapon. (275/2019. (XI.21.) kormányrendelet) 

  

A 2019/2020-as tanévben 54 tanköteles korú gyermek jár intézményünkbe.  Közülük 4 fő 

nyújtott be az Oktatási Hivatalhoz kérelmet, hogy gyermeke még egy év óvodai nevelésben 

részesüljön. 2 gyermek szülője kérelmezte a korábbi iskolakezdést.  

 

A Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Dunaújvárosi Tagintézményébe 1 főt küldtünk 

vizsgálatra, 2 főt kontroll vizsgálatra, 2 fő kontrollvizsgálati kérelmét a FMPSZ még nem kérte 

be (ebből 5 gyermek tanköteles).  4 főt küldtünk a Fejér Megyei Pedagógia Szakszolgálat 

Megyei Szakértői Bizottságához kontrollvizsgálatra (ebből 3 fő tanköteles). Jelenleg 1 főnek 

van részletes, 2 főnek előzetes vizsgálati véleménye arról, hogy még 1 év óvodai nevelésben 

részesüljön.  

 

A beszédhibás gyermekek logopédiai ellátása heti 2 alkalommal a Fejér Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat Dunaújvárosi Tagintézménye által biztosított logopédusok segítségével valósul 

meg. (22 fő nagycsoportos 1 fő középső csoportos korú gyermek). 

 

SNI-s BTMN-es gyerekek ellátásának megvalósulása:  

A szakszolgálat által a BTMN-es gyerekek számára előírt fejlesztések megvalósítását a Perkátai 

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola gyógypedagógusa heti 4 óra 

fejlesztőtevékenységével valósítja meg.  

AZ SNI-s gyerekeknek előírt fejlesztések megvalósítását Érted Vagyunk Szakiskola és EGYMI 

1 fő gyógypedagógusa heti 4 órában. A második félévtől a heti óraszám 5 órára emelkedett. 

Sajnos ebben a tanévben a logopédiai ellátást nem tudtuk megvalósítani.  

 

2.5 Programjaink, eseményeink 

 

Az első félév során megvalósult Pedagógiai Programban is megjelenített óvodai ünnepek és 

egyéb programok: 
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• Őszi sportnap 

• Magyar népmese napja (09.30.) 

• Zene Világnapja (10.01.) – Őszi ovikoncert 

• „Nálatok laknak-e állatok?” témahét az Állatok világnapja alkalmából – Kisállat 

kiállítás, kutyás bemutató (FalkaLand) 

• Őszi szüret 

• Szüreti bál (PP) 

• Kézmosás Világnapja (10.15.) 

• Őszi zöldségszüret 

• „Tök jó hét” (PP) 

• Márton nap 

• „Kukoricázzunk!” 

• Európai Hulladékcsökkentési Hét - „Nyisd ki a szemedet, csökkentsd a szemetet!” 

• Madáretetés 

• Adventi készülődés (PP) 

• Mikulás (PP) 

• Lucázás (PP) 

• Téli ovikoncert 

• Karácsony – karácsonyvárás (PP) 

• Népi kismesterségek 

• Egészség hét 

• Ovizsaru program 2019. október 11-től folyamatosan   

• A Perkátai Kínai Központ kiállításainak megtekintése 

• Játékos angol nyelvoktatás nagycsoportos korú gyerekek számára 

• Katolikus Hitébresztés 

• Néptánc 

• Óvodai szintű zenés bábelőadások:  

 Óvónénik bábelőadásai (2 alkalom) 

 Ákom-Bákom Bábcsoport bábelőadása (2 alkalom) 

 Áprily Géza zenés előadása 

 

3. Pályázatok 

 

Nyertes pályázataink: 

 

A Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által meghirdetett „Csoportos tehetségsegítő 

tevékenységek megvalósítása IV. a „Tehetségek Magyarországa” című EFOP-3.2.1-15-2016-

00001 azonosítószámú kiemelt projekt keretében” című felhívásra benyújtott pályázatunk 

sikeres elbírálásban részesült, mely 15 fő gyermek és 2 fő óvodapedagógus részvételével 

valósult meg (220.000 Ft bérköltség). 
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Országos Könyvtári Napok szervezésében megvalósult „Ökomesék rajzpályázat” című 

rajzpályázaton 16 fő óvodásunk vett részt. 

 

Magyar Falu Program  „Gyermeksziget” – Régi óvoda udvarának fejlesztésére  2.341.880 Ft 

támogatást nyert az önkormányzat.   

 

 

4. Az intézményben folyó szakmai munka, nevelési program teljesítése 

4.1 Fejlesztések 

 

Óvodánk elsődleges céljai között szerepel a gyermekek mindenekfelett álló érdekeinek 

tiszteletben tartása, a nyugodt és kiegyensúlyozott légkör biztosítása, a szabad játék 

lehetőségeinek megteremtésével. A 2019/2020-as tanév kiemelt célja a vizuális nevelés, a 

művészeti értékek, a kreatív gondolkodási irány megerősítése. 

További céljaink az egészséges életmód, környezettudatosság, környezetbarát szemléletmód 

megvalósítása, a szociális képességek, értelmi képességek fejlesztése, a hagyományápolás 

óvodai lehetőségeinek minél szélesebb körű alkalmazása, a családokkal való szoros 

együttműködés megvalósítása. Fontos feladatunk a valamilyen területen kiemelkedő képességű 

gyermekek azonosítása, tehetségfejlesztése, valamint a hátrányokkal küzdő gyerekek 

felzárkóztatása, esélyegyenlőség biztosítása.   

 

Intézményünkben a hagyományőrző munkaközösség 1994 óta működik, melynek minden 

óvodapedagógusunk lelkes tagja. 

Az első félévben is a Pedagógiai Programunkban és a munkatervekben meghatározottak szerint 

végeztük a személyiségfejlesztő munkát. 

Óvodánkban a gyermekek fejlesztése két síkon történik: óvodai csoportokban, a napi 

tevékenységekbe ágyazva, illetve kiscsoportos, kreativitást fejlesztő tehetséggondozó 

foglalkozások keretében.  

2010. óta működik Manóvár Tehetségműhelyünk.  

2011. január 10-én indítottuk be a Kisegerek számítógépes Tehetségműhelyünket, amely azóta 

is sikeresen működik. A tehetségműhelyben a nagycsoportos korú gyerekek foglalkoztatása 

zajlik, differenciált csoportbeosztással.  

2013/2014 es tanévtől működik a Bóbita gyerekjáték- és néptánc tehetségműhelyünk. A 

2018/2019-es tanévtől új tehetségműhely vezető vette át a munkát a műhelymunkát kidolgozó 

és vezető kolléganő nyugdíjazása miatt.  

A foglalkozások a munkatervben meghatározott munkarend szerint zajlanak.  

2014.10.11-óta Akkreditált Kiváló Tehetségpontként dolgozunk. 2018-ban sor került 

akkreditációnk megújítására, és ismét elnyertük az Akkreditált Kiváló Tehetségpont címet.   

A 2019/2020-as tanévben is folytatjuk az elmúlt év során indított Ovizsaru programunkat 

nagycsoportos gyermekeink számára, melyet két pályakezdő kolléga vezet. 

 

4.2 Továbbképzések 
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A 2019/2020-as tanévben 2 fő továbbképzését terveztük. A továbbképzési tervbe azok az 

óvodapedagógusok kerültek be, akinek 2020-ig (10 óra), illetve 2021-ig (30 óra) teljesítenie 

kell a 120 órás továbbképzési kötelezettségüket.  

 

Intézményünkből 1 fő jelentkezett Pedagógus II. fokozat elérését célzó minősítési eljárásra. A 

portfolió írás megkönnyítése érdekében részt vett az Oktatási Hivatal által szervezett 

„Pedagógusok felkészítése a minősítésre” című 10 órás képzésre.  

 

Tehetséggondoz munkánk még hatékonyabb végzése érdekében továbbra is igénybe vesszük a 

MATEHETSZ által szervezett továbbképzéseket azoknak a kollégáknak, akik az elmúlt év 

során nem végeztek el ilyen jellegű képzést. A továbbképzésre 1 fő gyakornok 

óvodapedagógusunkat jelentkeztettünk szakmai fejlődése érdekében. (konfliktuskezelés) 

 

A 2019/2020-as tanév kiemelt céljaként tűztük ki a vizuális nevelést, a művészeti értékek, a 

kreatív gondolkodási irány megerősítését. 

 

A céltudatos és sikeres együttnevelés érdekében az év folyamán változatos programokkal, 

ötletek adásával, közös tevékenységekkel szeretnénk felhívni a szülők figyelmét a vizuális 

nevelés fontosságára. Ennek érdekében minden csoportunkban sikeres nyílt napokat 

szerveztünk, a „Tehetségek Magyarországa” EFOP pályázat keretében „Játékos 

tehetséggondozás” címmel műhelybeszélgetést tartottunk, a feldolgozott témaköröknek 

megfelelően kiállításokat készítettünk a gyermekek munkáiból.   

 

Továbbképzéseink: 

Vizuális nevelés, művészeti értékek közvetítése előadás a Perkátai ÁMK József Attila Könyvtár 

szervezésében – 10 fő 

 

Konferenciák, szakmai napok: 

A munkaterv készítése az önértékelési/tanfelügyelet rendszer és a törvényi változások alapján 

– Menedzser Praxis – online - 1 fő (2019.07.31.)  

 

Vezetői értekezlet Szabadegyháza – 1 fő (2019.08.22.)  

- Bíró Gyula értékek óvodától-iskoláig 

- Tanév elei teendők SNI, BTMN - Farkasné Szűrös Ágnes 

- Munkaterv – Kundakker Ferencné 

 

eTwinning webináriumok: 

- Hogyan használjuk a projektek testvérterét? (2019.09.30.) – 3 fő 

- Csinglinling – eTwinning projekt (2019.11.18.) – 2 fő 
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Tehetség konferencia Székesfehérvár – „A rút kiskacsa meséje”, avagy tehetséggondozás az 

óvodában (2019.11.11.) – 2 fő  

 

Az intézményből 4 fő jár óvodapedagógus képzésre:  

2 fő a Pécsi Tudományegyetem Szekszárdi Óvónőképző Főiskolai Kar hallgatója (1 fő végzős, 

1 fő 2. évfolyamos). 

1 fő az Apor Vilmos Katolikus Főiskola utolsó éves hallgatója. 

1 fő a Károli Gáspár Református Egyetem utolsó éves hallgatója. 

 

Az önértékelést-intézményi értékelést a törvényi előírások betartásával elindítottuk és 

folyamatosan végezzük. A pedagógus, a vezetői és intézményi önértékelésre alapozott 

fejlesztési célokat és feladatokat a tervezetteknek megfelelően megvalósítjuk. 

A 2019/2020-as tanévben a tervezetteknek megfelelően 1 fő óvodapedagógus önértékelését 

tervezzük.    

 

5. Hiányzások 

A hiányzás okai többnyire a betegségekből, vírusos járványokból adódnak, valamint, hogy nem 

mindig gyógyultan érkeznek a gyerekek az óvodába. 

Alkalmanként előfordul, hogy bejelentés és orvosi igazolás nélkül hozzák, ill. a szülők rossz 

néven veszik, ha értesítjük őket a gyermek betegségéről, valamint egyedül küldik a gyerekeket 

óvodába. 

Néhány esetben problémát jelent, hogy a gyerek hiányos vagy nem megfelelő öltözetben 

érkezik az óvodába, és szinte minden csoportban akad 1-1 fő kisgyerek, aki gondozatlan vagy 

gyakran gondozatlan. Ezekben az esetekben megtesszük a szükséges jelzést a szülők felé. Ha 

szükséges segítséget nyújtunk.  

A védőnők rendszeresen ellenőrzik az óvodás gyermekeink hajának tisztaságát, alkalmanként 

találnak csak serkét, vagy bogarat. 

Megvalósultak az első félévre tervezett fogászati szűrővizsgálatok is. 

 

6. Kapcsolattartás 

6.1 Kapcsolatok a családdal 

 

A családokkal, az óvodába járó gyerekek szüleivel a kapcsolatunk jónak mondható. 

Eredményes nevelőmunkánk érdekében elengedhetetlen az óvoda és a család közös nevelési 

elveinek kialakítása. Sajnos az utóbbi években egyre több család hárítaná gyermeke nevelését 

kizárólag az óvodára. Sok esetben nem tudnak mit kezdeni saját gyermekükkel. Fontos 

feladatunkká vált a szülők segítése ezen a téren is.  

Fontosnak tartjuk, hogy a szülők megismerjék mindennapi munkánkat, aktív részesei legyenek 

óvodai életünknek. Közös programokat szervezünk a kapcsolatok erősítése érdekében.  

Igyekszünk bevonni őket projektjeink megvalósításába.  

2019 szeptemberében a szülők körében igényfelmérést végeztünk az intézményben 

megvalósuló közösségépítő programok bővítése céljából. 2 db kérdőív tartalmazott konkrét 
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programjavaslatot, mely az intézmény számára nem megvalósítható. (intézményi önértékelés 

intézkedési terv)  

A 2019/2020-as tanév kiemelt céljaként megfogalmazott vizuális nevelés témakörben több 

közös programot szerveztünk a szülőknek:  

- A csoportos szülői értekezletek alkalmával az óvodapedagógusok tájékoztatást adtak a 

szülőknek: 

- Vizuális tapasztalatszerzés lehetőségei az óvodai munkánk során. 

- A vizuális technikák hatása a finommotorika fejlesztésére témakörökben. 

-  „Játsszunk együtt!” program keretében 6 csoportban sikeres nyílt napot valósítottunk 

meg (Márton napi barkácsolás, Újrahasznosítás, Mikulás várás, adventi készülődés 

témakörben). 

A szülők részvételi aránya:  

• Süni csoport:   45,8% 

• Pillangó csoport:  33,3% 

• Maci csoport:   86,3% 

• Nyuszi csoport:  52% 

• Cica csoport:  52% 

• Fecske csoport: 45,4% 

A szülők reális kéréseit, kezdeményezéseit figyelembe vesszük, a szülői igényekre alapozott 

szolgáltatások megvalósulnak az intézményben (játékos angol nyelvoktatás, néptánc - 26 fő). 

A kapcsolattartás formái: családlátogatás, beszoktatás, szülői értekezletek, fogadóórák, napi 

kapcsolattartás. 

A szülői értekezleten a részvételi arány az első félévben 64,7%-os volt. Fontos feladatunk a 

részvételi arány növelése.  

A tehetséggondozó műhelymunkában résztvevő gyermekek szülei számára tartott szülői 

értekezleten a részvételi arány 69,5%. 

 

6.2.  Kapcsolat a Szülői Szervezettel 

 

Minden évben megválasztjuk, ill. megerősítjük az óvoda legitim szülői szervezetét. A Szülői 

Szervezet éves munkatervet készít, melyet tanév végén értékel. Értekezleteire meghívja az 

óvoda vezetőjét. Rendszeresen tájékoztatjuk az óvodában folyó pedagógiai munkáról, aktuális 

tevékenységekről. 

A 2019/2020-as tanévben a szülők új elnököt választottak Piros Orsolya személyében. 

Az óvodai Szülői Szervezet2019.09.23-25-ig papírgyűjtést szervezett, 2019. november 23-án 

jótékonysági bált tartott. A szülők sok szép kreatív alkotással készültek a december 9-12-ig az 

óvoda épületében megvalósuló Adventi vásárra, valamint a december 22-én megvalósuló 

Falukarácsonyra is.   

 

6.3. Kapcsolat az iskolával 
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Az óvoda és az iskola kapcsolatában, tartalmi együttműködésében érvényesül a kölcsönös 

nyitottság, egymás munkájának ismerete, megbecsülése. Visszajelzéseiket, eredményeiket 

felhasználjuk a pedagógiai munka fejlesztésére.  

A gyermekek iskolai eredményeinek még hatékonyabb felhasználását tervezzük a pedagógiai 

munkánk fejlesztése érdekében.  

Zsűritagként részt vettünk az iskolai mesemondó versenyen. (2 fő). 

December 10-én az első osztályosok látogatást tettek régi csoportjaikban. 

Meghívást kaptunk az iskolában megrendezésre kerülő hüllőkiállításra (2020.01.13-14.). 

 

6.4 Kapcsolat a fenntartóval 

Köszönettel tartozunk a fenntartónak, hogy az egyre csökkenő állami támogatás ellenére 

biztosított volt minden feltétel a zavartalan működésünkhöz, a színvonalas, minőségi 

munkavégzéshez.  

Nevelő-oktató munkánkat figyelemmel kísérik. Éves munkatervünkkel, féléves és éves 

beszámolóinkkal, vezetői és intézményi tanfelügyeleti ellenőrzési eredményeinkkel, 

intézkedési tervünkkel tájékoztatjuk az óvoda munkájáról. 

 

 

 

6.5 Kapcsolat a közművelődési intézményekkel 

Intézményegységeink hatékonyan, eredményesen tudnak együtt dolgozni. Óvodai projektjeink 

megvalósításánál szívesen látogatunk el a Könyvtárba. Lehetőség szerint ellátogatunk a Kínai 

Központ állandó és időszakos kiállításaira, ezzel is bővítve a gyermekek ismeretanyagát. 

Rendezvényeink megvalósításához igénybe vesszük a Faluház nyújtotta lehetőségeket. Az 

ÁMK és a Nyugdíjas Klub szervezésében megvalósuló Adventi kiállításon 2 fő 

óvodapedagógusunk kreatív munkái kerültek kiállításra. 

Az intézményi önértékelés intézkedési terv alapján elégedettségmérést végeztünk az ÁMK 

tagintézményeivel, mely pozitív eredménnyel zárult.   

 

6.6. Egyéb kapcsolatok 

 

Az eredményes munkavégzés érdekében rendszeres kapcsolatot tartunk a Fejér Megyei 

Pedagógiai Szakszolgálattal, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal.  

A védőnők a rendszeres szűrővizsgálatokon kívül sok segítséget nyújtanak az egészséges 

életmóddal kapcsolatos témaheteink, projektjeink megvalósításához. Az őszi összevont szülői 

értekezleten „Betegség, betegségmegelőzés, egészséges táplálkozás” témakörben tartottak 

tájékoztatást a szülőknek. A Kézmosás világnapja alkalmából a védő nénik szintén ellátogattak 

az óvodába, ahol beszéltek a gyerekeknek a helyes kézmosásról, a kézmosás fontosságáról.   

A fogorvos is rendszeresen látogatja az intézményt és gyermekeinkkel mi is ellátogatunk a 

rendelőbe, ahol a fogápolással kapcsolatos ismereteiket bővíthetik.  

 

7. Gyermekvédelmi munka 
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A gyermekvédelmi feladatokat az óvodavezető a csoportos óvónőkkel együttműködve látja el. 

Az óvodapedagógusok feladata a gyerekek szociális hátterének minél pontosabb megismerése, 

a prevenciós munka érdekében a családdal való megfelelő kapcsolat kialakítása.  

Fontos feladatunk a veszélyeztetett, hátrányos helyzetű, nehezen nevelhető gyerekek 

feltérképezése folyamatos nyomon követése. Intézményünkben a 2019/2020-as tanévben 5 fő 

veszélyeztetett gyermek, 6 fő HH gyermek van, jelenleg HHH-s gyermekünk nincs. 18 fő 

részesül rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben. A prevenció, a hátrányok csökkentése, a 

segítségnyújtás érdekében együttműködünk a különböző intézményekkel, szakemberekkel. 

Fokozott figyelmet fordítunk a nevelő szülőknél elhelyezett állami gondozott gyermekekre. 

Ebben a tanévben 13 fő állami gondozott gyermek nevelkedik, ebből 7 lány, és 6 fiú.  

 

7.1 Gyermek és felnőtt baleset száma, oka, következménye 

 

A nyár folyamán 1 fő dajka a Régi Óvoda épületében áramütést szenvedett, amelynek 

szerencsére nem lett következménye. A villamos vezeték javítása megtörtént.  

1 fő óvodapedagógus elesett, melyről emlékeztető feljegyzés készült. 

Az első félévben nem volt gyermek baleset. 

 

Elvégeztük a kötelező munka, baleset és tűzvédelmi szemlét és oktatást. 

 

8. Információáramlás 

8.1 Információáramlás szervezeten belül 

 

A sikeres működéshez elengedhetetlen az összehangolt csapatmunka, a nyílt, őszinte 

kommunikáció, az együttműködés, együttgondolkodás erősítése. Az információhoz való 

hozzájutással az esélyegyenlőség megteremtése elsősorban a célcsoportok számára. A 

megfelelő információáramlás biztosítására a teljes dolgozói kört érintő ügyekben munkatársi 

értekezleteket, a nevelőtestületet érintő ügyekben rendszeres nevelőtestületi értekezleteket, 

feladategyeztetést, valamint szakmai munkaközösségi megbeszéléseket tartunk. Napi szinten 

megbeszéljük a felmerülő problémákat. Jól működik az e-mailen történő kapcsolattartás is. 

Szakmai munkánk színvonalának növelése, az egymástól való tanulás lehetőségének 

megteremtése érdekében egy zárt szakmai facebook csoportot hoztunk létre, melyen 

megosztjuk egymással jól sikerült projektjeinket, PPT bemutatókat, ötleteket. Az 

információáramlás még hatékonyabb működése érdekében létrehoztuk a padlet felületet a teljes 

dolgozói kör számára. 

 

8.2 Tájékoztatás a szülőknek 

 

A szülők napi tájékoztatása a csoportos faliújságon történik. Sajnos gondot okoz, hogy a szülők 

nem mindig olvassák el. Minél hatékonyabb tájékoztatás érdekében zárt facebook csoportok 

segítségével is információkat nyújtunk a szülőknek.  
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Az óvodánk programjairól, megvalósult eseményeiről, projektjeiről a Perkátai Hírekben és az 

intézmény honlapján olvashatnak az érdeklődők: www.perkata.info 

A személyre szóló érintkezési formákat továbbra is elsődlegesnek tartjuk. 

Együttműködés formái:  

- szülői értekezletek, 

- fogadó órák, 

- családlátogatások, 

- családi nap, 

- közös rendezvények, 

- napi kapcsolattartás 

- nyílt napok. 

 

9. Az intézménynél történt ellenőrzések:  

 

2019-ben vezetői és intézményi ellenőrzésre jelölték ki óvodánkat.  

A vezetői ellenőrzés 2019.10.04-én, az intézményi ellenőrzés 2019.11.12-én valósult meg. 

Az ellenőrzéssel kapcsolatos intézkedési tervek elkészültek.   

 

 

Összegzés 

Bár nehezen, szakember hiánnyal és sok betegállománnyal küzdve kezdtük meg és dolgoztuk 

végig az első félévet, úgy gondolom, hogy a kollektíva lelkes, összehangolt munkájának 

köszönhetően a 2019/2020-as tanév első félévét sikeresen zártuk. A törvény által előírt 

kötelezettségeinknek mindannyian eleget tettünk. Pedagógiai munkánk eredményes volt, 

megvalósult programjaink, projektjeink színvonalasak voltak.  Az első félévre kitűzött 

céljainkat sikerült megvalósítani.  

Köszönettel tartozom az intézmény kollektívájának, hogy ha néha erőn felül is, de vállalták és 

színvonalasan teljesítették feladataikat.  
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Tisztelt Képviselő-testület! 

  

A Perkátai Általános Művelődési Központ 2019. évben végzett munkájáról szakterületenként, 

olvasható a beszámoló. A beszámoló, tájékoztató elkészítésének a célja a Képviselő-testület 

tájékoztatása az Intézményünkben folyó munkáról. 

A beszámoló elfogadását, tudomásulvételét kérem a Képviselő-testülettől! 

 

 

Perkáta, 2020. február 7.   

 

Tisztelettel: 

 

   Bogó Anikó 

Perkátai ÁMK ig. 

         

 

 

 

 

 

Bogó Anikó 

Perkátai ÁMK ig. 
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Munkaterv 

 

Perkátai Általános Művelődési Központ 

 

 

 

2020. évi munkaterve (közművelődés, közgyűjtemény),  

2019/20. évi munkaterve (óvodai nevelés, bölcsődei gondozás) 

  

  

   

  

  

   

  

  

  

Perkáta, 2020. február 3. 

   

A munkatervet készítette:  

 Bogó Anikó  

Perkátai ÁMK igazgató  
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 Bevezető 
 

A Perkátai Általános Művelődési Központ a 2019/20-es évben is több változás előtt áll, a 

legjelentősebb változás, hogy egy új szakmai egységgel bővül az Intézmény. A bölcsődei 

szakmai egység létrejötte az Alapító Okirat módosítását igényelte, valamint a költségvetésbe 

való beépítése is meg kell, hogy jelenjen a 2020-as évben is. Ezen változtatások előkészítése a 

Magyar Államkincstár munkatársaival és a Perkátai Polgármesteri Hivatal gazdasági 

vezetőjével kerülnek egyeztetésre. 

A másik jelentős változás a közművelődési területet érinti, a 1997. évi CXL. tv a muzeális 

intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről törvény alapján, a 

települési közművelődési rendelet módosításra szorul. Az Önkormányzat rendeletben határozza 

meg az ellátandó közművelődési alapszolgáltatások körét, valamint feladatellátásának formáját, 

módját és mértékét. A rendelet módosításával párhuzamosan az Intézmény Alapító Okiratát is 

szükséges változtatni. 

Ennek értelmében a települési civil szférával való egyeztetést követően a közművelődés 

tekintetében szolgáltatási terv kerül efogadásra. 

A Perkátai Általános Művelődési Központ munkaterve az előző évekhez hasonlóan, szakmai 

egységenkénti bontásban tartalmazza a 2019. II. és a 2020. I. félévi kiemelt teendőit, amelyik 

szakmai egységnél ez így egyértelmű. 

Az ÁMK vezetői megbízás 2023. év nevelési év végéig szól.  
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Közművelődési munkaterv 
 

A Perkátai Általános Művelődési Központ küldetése és feladatai a közművelődés 

tekintetében. 

A helyi, éves kulturális munkaterv alapvető funkciója – a szaktörvényben foglalt törvényi 

kötelezettségnek való megfelelésen túl – az, hogy a kulturális koncepciókban, stratégiákban 

megfogalmazott általános célokhoz az adott évre vonatkozóan konkrét és komplex szakmai 

programként jelenjen meg.   

Ebben a minőségében alapfeladata, hogy a célok megvalósítását szolgáló adekvát szakmai 

válaszokat fogalmazzon meg; rendelje a célokhoz és az egyes konkrét szakmai feladatokhoz a 

meglévő és a megteremteni szükséges szervezeti-, személyi-, tárgyi és gazdasági feltételeket.  

Ezen túlmenően természetesen a napi szintű közgyűjteményi- és közművelődési feladatellátás 

tervezettségének-szervezettségének is feltétele az intézményi munkaterv elkészítése.  

Az Intézmény elsődleges célja, hogy minden korosztály találjon a kulturális palettán olyan 

programot, amelyre szívesen látogat el, ami értéket közvetít számára, ahol együtt lehet hasonló 

érdeklődési körű társaival, ahol tevékenységével hozzájárulhat a helyi társadalom 

formálásához.  

A Perkátai Általános Művelődési Központ – mint klasszikus közművelődési intézmény – 

elsődleges feladata a magyar kultúra értékeinek megteremtése, valamint azok közvetítése a 

helyi lakosság felé. Szerepet kell vállalnia a hagyományok ápolásában, megőrzésében, 

átadásában, valamint a sajátos helyi kultúra gazdagításában.  

Az intézmény fontos színtere a lokális közösségi művelődésnek, mellyel a helyi identitástudatot 

erősíti a művelődési formák igénybevevőiben.  

A perkátai kulturális környezetet nagyban meghatározza a civil szféra és a művelődési ház, a 

könyvtár által kínált programok, melyek egyre színesebbek. A gyermekek és az idősebb 

korosztály a legnyitottabb a programokra, a felnőtt dolgozó lakosságot sokszor gyermekeik 

által készített műsorokra is elég nehéz invitálni.   

Kötelezően előírt, ellátandó feladatok az 1997. évi CXL. törvény 76. § (1) értelmében A 

települési önkormányzat kötelező feladata a helyi közművelődési tevékenység támogatása.  

(2) A települési önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott feladatát a (3) bekezdés 

szerinti közművelődési alapszolgáltatások megszervezése, a 80. §-ban meghatározott pénzügyi 
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támogatás biztosítása, valamint a közművelődés 82-83. §-ban szabályozott helyi lakossági 

képviseletének biztosítása révén (a továbbiakban együtt: közművelődési feladatok) látja el.  

(3) A közművelődési alapszolgáltatások:  

a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, 

a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása,  

b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése,  

c) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása,  

d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása,  

e) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása,  

f) a tehetséggondozás- és -fejlesztés feltételeinek biztosítása, valamint  

g) a kulturális alapú gazdaságfejlesztés.  

A munkaterv alapját szolgáló alapdokumentumok - Az 1997. évi CXL. törvény a kulturális 

javak védelméről és muzeális intézményekről a nyilvános könyvtári ellátásról és a 

közművelődésről: 

- 2011. évi CXCV. tv. az államháztartásról  

- Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 33/2015.(XII.18.) önkormányzati 

rendelete  

- Perkátai Általános Művelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzata  

- Perkátai Általános Művelődési Központ Alapító Okirata  

- Általános alapelvek  

A 2020-es év szakmai tevékenységének megtervezésekor fokozottan figyelembe kell venni az 

intézmény éves költségvetésének lehetőségeit, melyek minimalizálva vannak, a szakmai 

minőség megtartása mellett racionális tervezés szükséges. A munkaterv kialakításakor 

figyelembe vettük az elmúlt évek statisztikai irányszámait, a látogatottsági adatokat és Perkáta 

kulturális kínálatának növekedését is.  

Az éves munkaterv elkészítésénél a hagyományos feladatokon túl, kiemelt figyelmet fordítunk 

az év jelentős országos kulturális eseményeire, évfordulóira is.  

A 2020-as év Perkátán is TRIANON 100 emlékév lesz. 

  

Szervezeti-, személyzeti-, tárgyi- és gazdasági feladatok  

  

Szervezeti feladatok: A szervezeti feladatok vonatkozásában, a felelős az ÁMK igazgatója, 

Bogó Anikó, a feladatok végrehajtása folyamatosan történik.   

A komplex településfejlesztési tervekkel kapcsolatos kulturális feladatunk, hogy Perkáta 

Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, és a civil szervezetekkel 
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együttműködésben hozzá kell járulnunk a 2018-2023. közötti időszakra a települési 

közművelődési koncepció kialakításához. Közművelődési stratégia és feladatterv az Intézmény 

vonatkozásában létezik.  

A hozzájárulás részeként az Intézmény elkészíti a megalapozó szakmai anyagot, a képviselő-

testület részére.       

Az Intézmény belső életét, működését szabályozó intézményi, szervezeti dokumentumokkal 

kapcsolatos feladataink:  

- A továbbképzési- és beiskolázási terv módosításának elkészítése 2018. január 1-től, 5 évre. 

Ez jelenleg  a 2020-as évben aktuális.  - Az intézményi alapdokumentáció folyamatos frissítése, 

aktualizálása. (Az 1997. évi CXL. törvény módosítását követően) - Partneri megállapodások, 

együttműködések konkrét formáinak, gyakorlatának kidolgozása folyamatos feladatunk ebben 

az évben. A Cselekvő Közösségek projekt zárását követően a kapcsolattartás, teremtés 

kiemelten fontossá vált a Fejér Megyei Civil Információs Központtal és az Új Nemzedék 

Központ utódszerveként működő Nonprofit Kft-vel. 

Az Intézményegységnél közalkalmazotti státuszban dolgoznak a munkatársak. 

Munkaszerződéses munkaviszony létesítésére is mód van.  

Lászlóné Szabó Edit pedagógus és könyvtáros (az intézményegységvezető),   

Vizi Melinda pályázati- és gazdálkodási szakember (4 órában)   

Bogó Anikó bölcsész, szakvizsgázott pedagógus, kulturális menedzser, kulturális szakértő 

(ÁMK igazgató)   

Horváth Dóra, ifjúságsegítő (közművelődési asszisztens) 

Könyvtársegédként Horváth Istvánné 4 órában dolgozik.  

Technikai alkalmazott, takarítói munkakörben az Intézménynél, mind a könyvtár, mind a 

közművelődési feladatellátási hely tekintetében jelenleg a 2 státusz betöltetlen, Perkáta 

Nagyközség Önkormányzata alkalmazásában álló, közmunkaprogramban résztvevő 

alkalmazott látja el. 

Az ÁMK gazdálkodásával Szarka-Áldott Katalin (Munkamegosztás alapján, Perkátai 

Polgármesteri Hivatal alkalmazásában is áll.) és Szakács Lászlóné foglalkozik. Szakács 

Lászlóné közművelődési feladatokat is ellát, DJP Pont tanácsadóként.  

A szakalkalmazottak képzése a tervnek és az újonnan adódó lehetőségek kihasználásával 

folyamatosan történik. A kulturális (közművelődési és közgyűjteményi) alkalmazottakra 

vonatkozó képzési terv teljesítése 5 éves időszakban történik a jövőben 2018-2023-ig terjedő 

időszakban. (Mellékletben olvasható)   
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Képzések: Intézményünk számára nagy lehetőséget biztosítanak, hogy a közművelődési 

szakemberek részére támogatott képzéseket indított a Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit 

Kft. így a szakalkalmazottaink kiváló tréningeken vehetnek részt, melyet a lehetőségekhez 

mérten igyekszünk igénybe venni.  

Szakács Lászlóné valamennyi pályázaton sikeresen részt vevő közösségi internethozzáférési 

pont egy, a pályázatban megjelölt munkatársa – aki a ponton nyitvatartási időben a betérő 

állampolgárok rendelkezésére áll – részére térítésmentesen biztosításra kerül egy legalább 70 

órás DJP Mentor képzés.  

Kötelező könyvelői képzéseken Intézményünk gazdasági szakalkalmazottja, Szarka-Áldott 

Katalin vesz részt.  

  

Kulturális közfoglalkoztatás: A program célja a Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Kft. és 

Közgyűjteményi Intézettel együttműködésben - annak szakmai mentorálása mellett -, az 

önkormányzatok által ellátandó kulturális, közgyűjteményi feladatokhoz a helyben hiányzó 

személyi feltételek biztosítása – átmenetileg – közfoglalkoztatottak alkalmazásával program a 

2020-as évben sajnos nem fog indulni. 

Programunk keretében felkészített közösségi munkások alkalmazásával helyi közösségek – 

civil szervezetek megerősítése, közreműködés a települési társadalmi-, szociális problémák 

feltárásában; kezdeményezések és kezdeményezők támogatásában, a saját erőforrások 

fejlesztésében.  

  

Gazdálkodás 

 

Gazdasági lehetőségeinket alapvetően az éves költségvetés keretei szabják meg, melyben az 

előző évekhez képest változás nem történt. A munkabérek növekedése a központi 

költségvetésben előírtak szerint változott, nőtt. Az egyéb fenntartási szakmai költségek 2013 

óta ugyanazon összegek, melyek a 2020-as évben sem változnak.  

A költséghatékony gazdálkodással azonban az önkormányzat által biztosított forrásból az 

intézményben a bérek kifizetésével és a rezsiköltségek fizetésével, legalapvetőbb anyagok 

beszerzésével, kötelező szolgáltatások biztosításával működtethető.   

Forrásbővítés  

A kiegyensúlyozott, biztonságos intézményi gazdálkodásban nagy szerepe lesz a 2020-as évben 

annak is, hogy mennyire sikerül a bevételek maximalizálása és a kiadások minimalizálása 

mellett a rendelkezésre álló (elsősorban pályázati) forrásokat bővíteni.  
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Gazdasági lehetőségeink, bevételeink növelése érdekében megtettük és folyamatosan 

megtesszük a szükséges és lehetséges lépéseket: szolgáltatási díjainkat ugyan nem emeltük, de 

új kezdeményezésekkel és a pályázati lehetőségek kihasználásával igyekszünk bővíteni 

bevételeinket ebben az évben is.   

  

Pályázatok  

  

Pályázatok fenntartása: Az Intézménynek ebben az évben egy pályázat fenntartását kell 

megvalósítania.  

A TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0040 „Ötvenhat ok, amiért érdemes Perkátán olvasni” című 

pályázatunkban a fenntartási időszakban szintén informális tanulási alkalmak abszolválása a 

feladat. A pályázat fenntartási időszaka ebben az évben jár le.  

EFOP-4.1.8-16 - Könyvtári oktató-foglalkoztató terem kialakítása  

A Perkátai Általános Művelődési Központ József Attila Nagyközségi Könyvtára a 2016-os 

évben a kastély főépületéből egy felújítás és másfajta hasznosítás miatt átköltözött a 

kastélykomplexum oldalszárnyába. Jelen pályázatban kiemelt célunk, hogy egy oktatóteret 

tudjunk létrehozni, mely hiányzik a könyvtár mellől, hiszen a csoportos foglalkozásokat eddig 

az olvasókönyvtárban tudták megvalósítani, ami az olvasóteremben tartózkodó olvasók ottlétét 

megzavarta, és a felszereltsége sem felelt meg a mai kor követelményeinek. A kastély 

oldalszárnyában kialakítandó olvasóterem, mely megfelelő IKT eszközökkel kerülne 

felszerelésre a könyvtári programoknak, képzéseknek, foglalkozásoknak helyet adhatna. A 

programok egy megfelelő színvonalú környezetben valósulhatnának meg. A tanulást segítő 

teremben minden korosztály számára lehet majd ott programot szervezni. Az új informatikai 

eszközök, az informatikai képzések, az internet használati lehetőség módot biztosítana a 

hátrányos helyzetű felnőttek részére is, hogy könnyebben boldoguljanak, mind a napi hivatalos 

ügyintézésben, mind a munkába visszatérési lehetőségeik is nőnének. Az idősebb korosztály 

számára is új kapuk nyílnának meg, klasszikus könyvtári foglalkozások mellett sok új digitális 

tartalommal is megismerkedhetnének.  

A település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, 

megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása. A szervezett oktatásban 

és az önképzésben résztvevő személyek tanulását is nagyban elő tudná segíteni egy olyan tér 

kialakítása, ahol a klasszikus könyvtárhasználat mellett új perspektívában láthatnák az olvasók 

a képzési, önképzési lehetőségeket.  

A szabadidő hasznos eltöltését, több digitális és ismeretszerzési tanulási alkalommal 

gazdagítanánk, kézműves foglalkozásokat biztosítanánk, elsősorban az ünnepkörökhöz 
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igazodva, amely a korosztályokat is összehozná. Az eszközök és az alapanyagok biztosításával 

a hátrányos helyzetű családoknak is módjuk lesz olyan foglalkozásokon részt venni, ahonnét a 

szellemi és készségfejlődés mellett saját készítésű kis ajándék-, dísztárgyakkal térhetnének 

haza. A korszerű elektronikus eszközökre és forrásokra támaszkodva fejlesztjük a könyvtár 

tájékoztató információs szolgáltatásait, mely egy külön térben tudna megvalósulni.  

Munkánk során folyamatosan figyelembe vesszük a könyvtárhasználók javaslatait, melyhez a 

vendégkönyv mellett többször felméréseket is készítünk. Jelen pályázathoz kapcsolódva egy 

konkrét szükségletfelmérést készítettünk, amelyből kitűnően látszik, hogy mely ismeretszerzési 

alkalmakat részesítik előnyben a megkérdezettek. Az infrastrukturális fejlesztést követően a 

foglalkoztató térben az egész életen át tartó tanulás támogatása, a különböző korosztályoknak 

szóló kompetenciafejlesztés magas szintű megvalósítása válna lehetségessé. A programok, 

képzések megvalósítói a Perkátai Általános Művelődési Központ kiváló szakemberei köréből 

kerülnének ki. 

Jelen pályázatunknál sajnos megszüntették a tartaléklistát, de a jövő hasonló tartalommal 

igyekszünk minden lehetséges forrást megcélozni. 

 

Európai Szolidaritási Testület pályázata: Az én váram, a mi könyvtárunk 

A Perkátai ÁMK és a „VELED az ifjúságért” Kulturális és Hagyományőrző Egyesület 

együttműködve nyújtott be pályázatot 2019 októberében az Európai Szolidaritási Testülethez 

(ESC). Az egyesület a Szolidaritási projektek kategóriában pályázott, s a célja a József Attila 

Nagyközségi Könyvtár új helyén egy fiatalok igényei szerint kialakított közösségi szoba 

megvalósítása volt. A projektben a fiatalok vállalták, hogy helyi vállalkozók segítségével, 

irányítása mellett újítják fel a közösségi teret. A projekt összköltségvetése 6888 euró, ez a mai 

árfolyam tekintetében nagyjából 2,3 millió forintot jelent. A pályázat döntési listáját 2019. 

december végén tették közzé a program hivatalos oldalán, mely során kiderült, hogy az ifjúsági 

egyesület elnyerte a beadott projekt összegét. Jelenleg már zajlik a szerződéskötés folyamata. 

Az Önkéntesek bevonásával a 2020-as év feladata lesz a projekt megvalósítása. 

 

EFOP-4.1.7-16 - Közösségi klubhelység, próbaterem kialakítása a Faluházban  

A Perkátai Általános Művelődési a 2016-os évben a kastély főépületéből felújítás és másfajta 

hasznosítás miatt átköltözött a kastélykomplexum oldalszárnyába. A kastély főépületében a 

felújítást követően inkább csak kiállítások, előadások szervezését tudjuk megvalósítani.  

Az intézményünk egyik telephelye a Perkáta, Szabadság tér 11. szám alatt található Faluház. A 

Faluházban jelenleg is több rendezvényt valósítunk meg, de sajnos a közművelődéshez 

méltatlan körülmények között. A színpad modernizálásával egy olyan tér jöhetne létre, mely 
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nem a 30 évvel ezelőtti mozivetítések és a több függönyös színpadi előadásoknak adna teret, 

hanem egy teljesen új, sokkal komplexebb hasznosítási formát is kaphatna.   

Színvonalas programok, közösségi foglalkozások, táncpróbák, digitális tudásközvetítés, meg 

tudna ott valósulni. A kastély épülete mellett sokkal nagyobb szerepet kaphatna a Faluház, 

amely a kastély felújítása előtti, jelenleg szünetelő, vagy csak nagyon korlátozottan működő 

programok, közösségi élet, képzések kiváló színterévé válna.  

A programok egy megfelelő színvonalú környezetben valósulhatnának meg. A tanulást segítő 

teremben minden korosztály számára lehet majd ott programot szervezni. Az új informatikai 

eszközök, a hangtechnikai felszereltség minden korosztály számára kínál majd lehetőségeket. 

A Faluházban megvalósuló programokra, képzésekre, szakkörökre a település és a térség 

hátrányos helyzetű, felzárkóztatásra szoruló lakosságát is be tudnánk vonni.  

Kiemelt célunk a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak 

feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása. A szervezett 

oktatásban és az önképzésben résztvevő személyek tanulását is nagyban elő tudná segíteni egy 

olyan tér kialakítása a Faluházban, ahol méltó környezetben új perspektívában láthatnák az 

emberek a képzési, önképzési lehetőségeket.  

Munkánk során folyamatosan figyelembe vesszük a helyiek igényeit, javaslatait, melyhez a 

vendégkönyv mellett többször felméréseket is készítünk. Jelen pályázathoz kapcsolódva egy 

konkrét szükségletfelmérést készítettünk, amelyből kitűnően látszik, hogy mely ismeretszerzési 

alkalmakat részesítik előnyben a megkérdezettek. Az infrastrukturális fejlesztést követően a 

klubhelységben, próbateremben az egész életen át tartó tanulás támogatása, a különböző 

korosztályoknak szóló kompetenciafejlesztés magas szintű megvalósítása válna lehetségessé. 

A programok, képzések megvalósítói a Perkátai Általános Művelődési Központ kiváló 

szakemberei köréből kerülnének ki. A saját programok mellett, természetesen a jövőben is a 

helyi és térségi civil szervezetek, az intézmények számára is teret biztosítanánk a különböző 

programjaik megvalósításához.  

Ezen pályázat is a könyvtárihoz hasonlóan már nem kerülhet támogatásra, de szintén ezen elvek 

alapján minden lehetséges támogatási formát, projektet meg fogunk célozni.  

 

EFOP-3.7.3-16 - Tanulni így is lehet projektünk megvalósításának zárásához közelít, melyből 

kiemelt programok megvalósítására nyílt lehetőségünk.  

A Perkátai Általános Művelődési Központ az élethosszig tartó tanulás támogatása céljából 

elsősorban a településen élő hátrányos helyzetű felnőttek részére kínál kiváló lehetőségeket, 

programokat, felkeltve az érdeklődésüket az önfejlesztés és az ismeretek bővítése iránt. 



10 
 

Emellett két komplex programmal fejlesztendő járásból vonunk be személyeket az ott élő és 

dolgozó megvalósítókon keresztül: a Sárbogárdi és a Dél-Békési kistérségből.   

Az együttműködő, komplex programmal fejlesztendő járásban lévő partnerrel már korábban is 

valósítottunk meg közösen programokat, kulturális pályázati együttműködés keretében. A Dél-

Békési kistérségből egy IKT kompetenciákat is fejlesztő tanulási formát valósít meg egy ottani 

pedagógus, amin a helyi, perkátai és az almáskamarási hátrányos helyzetű felnőttek is részt 

vesznek.  

Kiemelt célja a pályázatnak, hogy a formális és informális tanulási alkalmak megteremtésével 

a továbbtanuláshoz, a munkaerő-piaci részvételhez szükséges készségek elsajátítását elő tudjuk 

segíteni a projektben megvalósuló programokkal. Megmutatnia a fiataloknak és a felnőtteknek, 

hogy az iskolarendszeren kívül is rengeteg lehetőség van a különböző kompetenciáik 

fejlesztésére, megmutatni, hogy „Tanulni így is lehet”.   

A programok megvalósításában részt vesznek a Perkátai Szociális Központ, a Védőnői 

Szolgálat munkatársai, hiszen a hátrányos helyzetű felnőttekkel való kapcsolatfelvételben, az ő 

fejlesztésükben kiemelt szerepük van. A Dunaújvárosi Munkaügyi Központ ügyintézői négy 

foglalkozásformán is részt vesznek előadóként. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat is részt 

vesz a tábori programokon.  

A Perkátai Általános Művelődési Központ munkatársai, közművelődési és közgyűjteményi 

szakemberei is természetesen a pályázat megvalósítói között lesznek, mindösszesen egy 

pénzügyi tanfolyam kerül kiszervezésre.   

A projektben két különböző tematikájú klubfoglalkozás, hat heti szakkör, két foglalkozás 

sorozat, egy kompetenciafejlesztő és egy alkotótábor, egy e-learning foglalkozás, két 

különböző tematikájú szabadegyetem két havi szakkör kerül megszervezésre.  

A projektbe bevont személyek száma 140 fő, ebből 85 fő hátrányos helyzetű. A projektbe 

elsősorban az alacsony végzettségű, a képesítés nélküli, a pályakezdő munkanélküli, az oktatási 

rendszerből lemorzsolódott személyek kerülnek bevonásra, hogy a programokkal az élethosszig 

tartó tanulás, a fejlődésük új értelmet nyerhessen, könnyebben találjanak maguknak megfelelő 

megélhetést hosszú távon. A GYED-en, GYES-en lévők és a munkanélküli háztartásban élők 

részére is kínálunk programokat. A projektben részt fog venni legalább 15 fő munkanélküli és 

21 fő inaktív, aki nem vesz részt oktatásban, vagy képzésben. Az előzetes igényfelmérés alapján 

kerültek kiválasztásra a foglalkozásformák és a tematikák irányelveinek meghatározása.  

A szociális és a kulturális szféra közösen kínál olyan lehetőségeket, programokat a fiatalok és 

a felnőttek részére, mellyel saját maguk fejlődése, ismereteik, nyelvtudásuk, vagy akár csak 

alapkompetenciáik bővülni tudnak.  
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Természetesen ebben évben kiírásra kerülő pályázati lehetőségeket is igyekszünk maximálisan 

kihasználni. Ennek érdekében fokozzuk a pályázatfigyelő tevékenységet, illetve új elektronikus 

regisztrációt készítettünk az Nemzeti Kulturális Alaphoz. A 2020-as évben is csak olyan 

pályázati projektek megvalósításában gondolkodunk, melyek nem igényelnek önerőt.  

 

Rendezvényterv 

 

A 2019-es évben  Perkátán mind a helyi intézményekkel, mind a helyi civil szervezetekkel – a 

Perkátai Általános Művelődési Központ koordinálása mellett – a következőkben olvasható 

közösségi akciók, tevékenységek, események, programok, folyamatok valósultak meg.  

A 2020-es év programjai folyamatos előkészítés alatt állnak, abban a szerencsés helyzetben 

vagyunk, hogy megvalósítóként, illetve együttműködő partnerként kettő pályázatból is 

módunkban áll programokat, rendezvényeket megvalósítani. 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata, a TOP-5.3.1-16-FE1-2017-00009 kódszámú “A helyi 

identitás és kohézió erősítése Nagyvenyim térségében” című pályázat megvalósítására 

Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzatával és Pusztaszabolcs Város Önkormányzatával 

közösen 35 842 600 forint 100%-os támogatásban részesült településünk, a pályázat 

megvalósítása az Echo Innovációs Műhellyel konzorciumi együttműködési megállapodás 

keretében történik. A 2020-es évben is két kiemelt programot, rendezvényt tudunk 

megvalósítani a pályázati ütemterv szerint. 

 

És végül az EFOP-1.2.11-16-2017-00062 kódjelű Esély Otthon, „Itthon vagy Perkátán!” című 

pályázat keretében még két kisebb és egy nagyobb projektnap kerül megrendezésre. Mindkét 

projekt az Európai Unió 100%-os támogatásával valósul meg, így ezen programok 

természetesen ingyenesek lesznek. Igyekszünk a helyi igények, lehetőségek és a projekt kínálta 

keretek mellett a legszínvonalasabb programokat megvalósítani.  

Ezen pályázati forrásokból a munkatervben érintett időszakban 3 kiemelt projektnap valósul 

meg. 

  

Kiemelt települési rendezvények:  

 

Rendezvényterv 2020. 

Időpont                           Rendezvény 

január 18.                          Negyedik Magyar „Kínai Tavaszünnep” Kulturális Fesztivál 

január 22.                          Magyar Kultúra Napja 
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január 31.                          „Kisperkáta” kiállítás megnyitó 

február 6.                            Civil Fórum 

február 7.                            Fánkverseny 2020. 

február 14.                          Iskolai Szülői Szervezet Valentin-napi bálja 

március 7.          Sakkverseny 

március 13.                         Nemzeti ünnep 

március                               IV. Perkátai Regionális Párlatverseny 

március 26.                         Színházi előadás 

április 3.                              II. Tavaszi Kézművesvásár 

április 3.                              TOP projektnap – Tavaszi fesztivál 

április 16.                            Költészet-napi rendezvény 

április 17.                            Roma Kultúra Napja 

április 19.                            KARITÁSZ gyermeknap 

április 27.                            Tavaszi festménykiállítás 

május 1.                               Testvértelepülési és Sport nap, Roma Önkormányzat Majálisa 

május                                   Gyermeknap a szülői szervezetekkel az intézményekben 

május                                   Kisperkátai túra a VELED-del 

május                                   Újszülöttek hete 

június  4.                             TRIANON 100 

június 27.                            Margaréta Találkozó 

június 21.                            IX. Kántor Találkozó 

július                                    Motoros Találkozó (egyeztetés alatt) 

július                                    Lovas Találkozó (egyeztetés alatt) 

július                                    Harangláb – Győry Terézia Emlékműsor 

július                                    Roma Közösségi Nap 

augusztus 20.                     IFI Feszt 

szeptember 4.                     Őszköszöntő Fesztivál TOP 

szeptember 5.                     Projektnap EFOP, Búcsú, Díszközgyűlés 

október 1.                           Zene Világnapja 

október                              Szépkorúak köszöntése 

október 10.                        Óvodai Szülői Szervezet bálja 

október 23.                        Nemzeti ünnep 

október                               Nótaest 

december 7.                      Mikulás nap 

december 12.                    Luca-napi rendezvény 
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december 20.                   Falukarácsony 

  

Perkáta Nagyközség Önkormányzata és a Perkátai Általános Művelődési Központ évről-évre 

arra törekszik, hogy a már hagyományos programokat megtartsa, ugyanakkor mindig valami 

újat, érdekességet tudjon megvalósítani a programok keretében.  

A helyi civil szervezetek kiemelt programjai is évről-évre mindig egy kicsit más köntösben 

valósulnak meg, és ha egy programot nem tartanának meg akkor gondoskodnak róla, hogy 

valami másikat szervezzenek helyette, így áll össze a civilekkel és az intézményekkel való 

egyeztetés után az éves rendezvényterv. Az idei évben február első hetében került 

megrendezésre  a Civil Fórum. A Fórumon természetesen a munkaterv összeállítása mellett 

segítséget adunk, kínálunk a civileknek a statisztikai feladataik, a pályázati lehetőségeik 

tekintetében is. 

Folyamatos hírlevelek megküldésével értesítjük őket az aktualitásokról.   

 

Kiállítások rendezése  

Az év folyamán 8 saját kiállítást tervezünk, de természetesen nyitottak vagyunk több lehetőség 

fogadására is.   

A hagyományos – évszakonkénti – tárlataink mellett érdekességnek a gyermekek részére 

berendezett kiállítás is, amelyet „múzeumpedagógiai” óra keretében igyekszünk bemutatni.  

Rendezvények szervezése: Az éves kulturális és közösségi rendezvények jelentős részében 

ebben az évben is vagy intézményünk aktív közreműködő partnere a helyi civil szervezetek 

rendezvényei megszervezésének és lebonyolításának, vagy azok lesznek intézményünk 

együttműködő partnerei.   

A rendezvényszervező munkánkban az idei évben is folytatjuk azt a tavaly bevált 

gyakorlatunkat, hogy igyekszünk súlypontozni a rendezvényeket, azokat konkrét személyi 

felelősségi körben tervezzük, szervezzük és bonyolítjuk le.  

A Perkátai Általános Művelődési Központ az általa nyújtott közművelődési alapszolgáltatás 

megszervezéséhez éves szolgáltatási tervet készítünk, mely a munkaterv mellékleteként 

olvasható. 
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Könyvtári munkaterv 
 

Perkátai ÁMK József Attila Nagyközségi Könyvtár munkaterve 

A munkatervet készítette: Lászlóné Szabó Edit könyvtárvezető 

 

József Attila Nagyközségi Könyvtár általános feladatok 

A fenntartó által kiadott Alapító Okiratban, a szervezeti- működési szabályzatban, a helyi 

közművelődési rendeletben foglalt fő céljait nyilatkozatban teszi közzé. Gyűjteményét 

folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre bocsátja, tájékoztat a 

könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól. Biztosítja 

más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését,  részt vesz a könyvtárak közötti 

dokumentum- és információ- cserében, gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek 

megfelelően alakítja. A könyvtár közhasznú információs szolgáltatást nyújt, helyismereti 

információkat és dokumentumokat gyűjt, őriz meg. 

 

Küldetésnyilatkozat  

 

A könyvtárunk küldetése az információkhoz, és a szolgáltatásokhoz történő szabad hozzáférés 

biztosítása. 

A könyvtári állományát folyamatosan, tervszerűen gyarapítja, és sokoldalúan feltárja. 

Fejleszti az online szolgáltatásokat. 

Sokszínű programjaival fejleszti az olvasáskultúrát.   

Támogatja az oktatás különböző színterein való tanulást, a művelődést, és a szabadidős 

tevékenységeket. 

Kiemelt figyelmet fordít a gyermek- és ifjúsági korosztályra, valamint a fogyatékossággal 

élőkre, és a hátrányos helyzetű fiatalokra. 

A helytörténeti gyűjteményt őrzi, ápolja, és gyarapítja. Bemutatásával hozzájárul települése 

sajátos arculatához.  

A könyvtáros szakember rendszeresen részt vesz a szakmai továbbképzéseken. 

 

Jövőkép  
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A kulturális értékekhez, és a nyilvános információkhoz egyenlő esélyű, korlátlan a hozzáférés. 

Megvalósul a digitalizálás. 

A településen útbaigazító táblák segítik az akadálymentesített, korszerű könyvtár épületének 

megközelítését. Esztétikus és minőségi könyvtári bútorok fogadják az olvasókat. 

Színes nyomtató, és színes fénymásoló segíti a könyvtári programok hirdetését, valamint a 

vetélkedők és kiállítások anyagának színvonalasabbá tételét.  

A könyvtár szakképzett gyermek és felnőtt könyvtárossal rendelkezik.  

 

Stratégiai terv 

Erősség Gyengeség 

 Elektronikus katalógusban 

nyilvántartott dokumentumállomány 

 Működik a szélessávú internet és 

telefonkapcsolat 

 Akadálymentes, többnyelvű 

könyvtári honlap, gyermekszekcióval 

 Ingyenes könyvtár és 

internethasználat 

 Sokszínű, színvonalas rendezvények 

 Rendezvényeivel bekapcsolódik a 

település kulturális életébe 

 Együttműködés a helyi 

intézményekkel, és a civil 

szervezetekkel 

 Szakmai kapcsolatok ápolása, 

tapasztalatcsere 

 Minőségi szemlélet 

 A könyvtár a település 

középpontjában, közforgalmi 

helyekhez közel helyezkedik el 

 

 A jelenlegi épületben nincs biztosítva 

a könyvtár számára a korszerű és 

akadálymentestett környezet 

 Elavuló infrastruktúra 

 Egyes részlegek elavult bútorzattal 

rendelkeznek 

 Előnytelen raktári tárolás 

 Zárható szekrény hiánya 

 A helyiség kis területe miatt 

alternatív módon kell megoldani a 

csoportos könyvtári foglalkozásokat, 

rendezvényeket 

 A könyvtári honlap többnyelvű 

frissítése nem biztosított 

 Állandó, szakképzett könyvtári 

munkatárs hiánya  

 Több, sikertelen könyvtári pályázat 

az akadálymentesítés és korszerűsítés 

irányában 

Lehetőség (2020. év) Veszély (jelenlegi állapot szerint) 

 Sikeres pályázat – Az én váram, a mi 

könyvtárunk (2019. december)                                     

 Elmaradó látogatók  
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A „VELED az ifjúságért” Kulturális 

és Hagyományőrző Egyesület által az 

Európai Szolidaritási Testülethez 

benyújtott pályázatot siker koronázta. 

A projekt a Perkátai József Attila 

Nagyközségi Könyvtárban egy 

közösségi szoba kialakítását célozta 

meg, amely fiatalok igényeire épülve, 

környezetvédelmi szempontokat 

figyelembe véve, önkéntes fiatalok 

bevonásával kerül megvalósításra.  

A csapat 6888 eurót nyert a 

projektben, melyet a tér kialakítására 

fordíthatnak.  

 Lehetőséget kaptunk a könyvtár 

elköltöztetésére, ahol két lakás  

felújításával, korszerűsítésével 

optimális környezetet hozhatunk 

létre.   

 Helytörténeti, muzeális értékű 

dokumentumok digitalizálása, 

hozzáférhetővé tétele 

 Pályázatok figyelése a korszerű 

könyvtári tér, és infrastruktúra 

érdekében 

 Használói igények változásainak 

nyomon követése 

 Folyamatos technikai fejlesztések, 

fogyatékossággal élők segítése. 

 

 Működési, fenntartási feladatokra 

fordítható források esetleges 

csökkenése, bizonytalansága 

 Csökkenő állami, önkormányzati 

támogatás 

 Szűk környezet, akadálymentesség 

hiánya miatt előfordulhat baleset 

 Elavuló infrastruktúra miatt 

minőségcsökkenés  

 

 

A Perkátai ÁMK József Attila Nagyközségi Könyvtára 2015. június 3-tól a kastély főépületéből 

a felújítás, és másfajta hasznosítás miatt átköltözött a Győry-kastély oldalszárnyának emeletére. 
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A szolgálati lakásból kialakított 73,4 négyzetméteren, mindössze csak 50 négyzetméter a 

könyvtári részleg hasznos alapterülete. 

Az épületben nincs biztosítva sem a könyvállomány áttekinthető elhelyezésére, sem a 

foglalkozások megtartására alkalmas, - tágas, korszerű és akadálymentesített - könyvtári 

környezet, s mindez indokolttá tette, hogy a változásokat megtegyük.  

A méltatlan helyzet miatt Intézményünk többször is nyújtott be pályázatokat, sajnos 

sikertelenül.  

 

2019. októberben a „VELED az ifjúságért” Kulturális és Hagyományőrző Egyesület által az 

Európai Szolidaritási Testülethez benyújtott pályázatot siker koronázta. A projekt a Perkátai 

József Attila Nagyközségi Könyvtárban egy közösségi szoba kialakítását célozta meg, amely 

fiatalok igényeire épülve, környezetvédelmi szempontokat figyelembe véve, önkéntes fiatalok 

bevonásával kerül megvalósításra.  

A csapat 6888 eurót nyert a projektben, melyet a tér kialakítására fordíthatnak. 

 

A sikeres pályázatnak köszönhetően – a kastély oldalszárnyában lévő két földszinti lakás 

lehetőséget ad, hogy a közösségi színtér kialakítása mellett megvalósíthassuk a biztonságos, 

akadálymentes, korszerű, és költséghatékony könyvtár kialakítását.  

Az infrastrukturális fejlesztésre is nagy szükség van, biztosítva ezzel az egész életen át tartó 

tanulás, a különböző korosztályoknak szóló kompetenciafejlesztés megvalósítását.  

Használói igények változásainak nyomon követése fontos szempont számunkra.  

Az optimális környezetben lévő olvasóterem megfelelő IKT eszközökkel kerülne felszerelésre, 

valamint sokszínű könyvtári programoknak, képzéseknek, és foglalkozásoknak adhatna helyet. 

 

A fenntartó által kiadott Alapító Okiratban, a szervezeti- működési szabályzatban, a helyi 

közművelődési rendeletben foglalt fő céljait nyilatkozatban teszi közzé. Gyűjteményét 

folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre bocsátja, tájékoztat a 

könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól. Biztosítja 

más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését,  részt vesz a könyvtárak közötti 

dokumentum- és információ- cserében, gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek 

megfelelően alakítja. A könyvtár közhasznú információs szolgáltatást nyújt, helyismereti 

információkat és dokumentumokat gyűjt, őriz meg. 

Könyvtár minőségbiztosítása 

A könyvtárunk küldetése az információkhoz, és a szolgáltatásokhoz történő szabad hozzáférés 

biztosítása. A könyvtári állományát folyamatosan, tervszerűen gyarapítja, és sokoldalúan 
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feltárja. Fejleszti az online szolgáltatásokat. Sokszínű programjaival fejleszti az 

olvasáskultúrát.   Támogatja az oktatás különböző színterein való tanulást, a művelődést, és a 

szabadidős tevékenységeket. Kiemelt figyelmet fordít a gyermek- és ifjúsági korosztályra, 

valamint a fogyatékossággal élőkre, és a hátrányos helyzetű fiatalokra. A helytörténeti 

gyűjteményt őrzi, ápolja, és gyarapítja. Bemutatásával hozzájárul települése sajátos 

arculatához.  

A könyvtáros szakember rendszeresen részt vesz a szakmai továbbképzéseken. 

 

Jövőkép  

Korszerű, akadálymentes, méltó könyvtári környezet! 

A kulturális értékekhez, és a nyilvános információkhoz egyenlő esélyű, korlátlan a hozzáférés. 

Megvalósul a digitalizálás. A településen útbaigazító táblák segítik az akadálymentesített, 

korszerű könyvtár épületének megközelítését. Esztétikus és minőségi könyvtári bútorok 

fogadják az olvasókat. Az elektronikus adathordozók, a CD-ROM-ok belépnek a mindennapok 

világába a tanulás terén. 

Színes nyomtató, és színes fénymásoló segíti a könyvtári programok hirdetését, valamint a 

vetélkedők és kiállítások anyagának színvonalasabbá tételét.  Szakmai továbbképzéseket 

szerveznek több településen. Lehetőség van a könyvtári „jó gyakorlatokra” és a 

tapasztalatcserére. 

 

A könyvtár személyi feltételei 

Könyvtárvezető: Lászlóné Szabó Edit pedagógus és könyvtáros  

Könyvtársegédként, portásként  Horváth Istvánné 4 órában dolgozik. 

Egyéb ügyintézői - művelődésszervezői asszisztensi – munkakörben felvételt nyert  

Könyvtárvezető, könyvtáros munkaköri leírás 

A könyvtárvezető, könyvtáros munkakör betöltéséhez szükséges végzettség: felsőfokú 

könyvtárosi szakképesítés 

A munkakör célja: 

A szervezeti egység (Perkátai ÁMK József Attila könyvtár) egyéni felelősségű irányítása. A 

szakszerű és törvényes működés, a helyi közművelődési igényeknek megfelelő, színvonalas 

munka, valamint az ésszerű és takarékos gazdálkodás biztosítása. 

Felelős a könyvtári feladatok megszervezéséért, ellátásáért. Feladata a könyvtár folyamatos 

korszerűsítése a használói igények és a vonatkozó hivatalos rendelkezések, irányelvek alapján. 

 

Könyvtárvezető feladata:  
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A könyvtár költségvetésében biztosított állománybeszerzésre fordítható összeg célszerű 

felosztása, felhasználása. (Dokumentumok, folyóiratok megrendelése, vásárlása.)  

Könyvtári szerződések előkészítése, Perkátai ÁMK igazgatójával és az Intézmény gazdasági 

vezetőjével történő egyeztetése.  

Beszámolók, tájékoztatók elkészítése, a könyvtár vonatkozásában. 

Pályázati lehetőségek figyelése, pályázatok elkészítése, azok lebonyolításában aktív 

közreműködés, szakmai vezetői feladatok ellátása. 

Leltár előkészítése, lebonyolításának megszervezése. Törlési jegyzékek továbbítása. 

Statisztikai jelentések elkészítése, továbbítása. 

Ügyiratok iktatása, kezelése. 

A helyi civil szervezetekkel, a perkátai intézményekkel elsősorban oktatási célúakkal a 

rendszeres kapcsolattartás. Más települések könyvtáraival való kapcsolat ápolása. 

Könyvtári rendezvények szervezése, koordinálása, lebonyolítása. ( Író - olvasó találkozók, 

ismeretterjesztő előadások, könyvünnepek, vetélkedők, versenyek stb.) 

Lehetőség szerint más intézmények rendezvényein való részvétel. 

 

Olvasószolgálat: 

A könyvtárhasználók tájékoztatása, a szolgáltatásokról és szabályokról. 

Beiratkozás, kölcsönzés, határidő hosszabbítás.  

Dokumentum előjegyzés. 

Könyvtárközi kölcsönzések lebonyolítása. 

Nyilvántartások naprakész vezetése. 

Hátralékosok felszólítása. 

Szakszerű tárolás, a raktári rend megtartása és megtartatása. 

 

Feldolgozás: 

Dokumentumok állományba vétele, könyvsarokkal, könyvkártyával való ellátása.  

Cím és csoportos leltárkönyv vezetése. 

Dokumentum feltárás, címleírás.  

Raktári és olvasói katalógus készítése, építése. 

Az állományból törölt dokumentumok kivonása a leltárkönyvekből és katalógusokból, a törlési 

jegyzék alapján. 

 

Egyéb feladatok: 

Fogyóeszköz nyilvántartás, a gazdasági vezetővel közösen. 
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Folyóirat figyelés, helyi vonatkozású újságcikkek gyűjtése, megőrzése. 

Szakmai továbbképzéseken való részvétel. 

Jelenléti ív vezetése. 

 

Könyvtári asszisztens munkaköri leírás: 

A könyvtári asszisztensként a Perkátai Általános Művelődési Központ alkalmazásában álló 

dolgozó feladata, hogy képességei szerint megfelelően oldja meg a rábízott feladatokat. Ezáltal 

képviselje, népszerűsítse intézményét. 

 

Feladatai: 

Az állományba vett dokumentumok jelzetelése és kiadása a kölcsönző részlegekbe. 

Az Olvasószolgálat által kötészetre javasolt dokumentumok kötészeti előkészítése és a 

visszaérkezett dokumentumok fogadása. 

Állományellenőrzési munkában való részvétel. 

Építi a raktári katalógust (új cédulák lerakása, törlések kiszedése). 

Részt vesz a raktári katalógus ellenőrzésében. 

Alkalmanként könyvtári programok előkészítése. 

Részt vesz a munkaértekezleteken, és meghatározott szombati napokon az olvasószolgálati 

ügyelet biztosításában. 

A beérkezett könyvszállítmányokat összeveti a számlákkal, a dokumentumokat sorba rendezi; 

megrendelő jegyzék alapján jelzi, hogy a dokumentumok mely könyvtári részbe kerülnek. 

Közreműködik a dokumentumok állományból történő kivonásában. 

Érkezteti a napilapokat, folyóiratokat, továbbá gondoskodik a postai küldemények feladásáról, 

ill. elhozza az érkezett küldeményeket. Meghatározott időnként elvégzi az újságok kötegelését. 

 

Az intézmény igazgatója intézményi érdekből a közvetlen munkaköréhez nem tartozó 

feladatokkal megbízhatja szóban is, írásban is. 

Feladatait a könyvtárvezető irányítása alatt végzi. 

A kulturális (közművelődési és közgyűjteményi) alkalmazottakra vonatkozó képzések: 

A könyvtárvezető rendszeresen részt vesz Székesfehérváron, a Vörösmarty Könyvtár szakmai 

továbbképzésein.  

 

Pályázatok 

A Perkátai Általános Művelődési Központ József Attila Nagyközségi Könyvtára a 2016-os 

évben a kastély főépületéből egy felújítás és másfajta hasznosítás miatt átköltözött a 
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kastélykomplexum oldalszárnyába. Az épületben nincs biztosítva a könyvtár számára a 

korszerű és akadálymentestett környezet. Egyes részlegek elavult bútorzattal rendelkeznek. 

Nincs zárható szekrény, amiben vigyázhatnánk a könyvtári értékekre. 

Előnytelen raktári tárolás, zsúfoltság miatt nehezített az olvasók kiszolgálása. A szabadpolcon 

az állományunknak csak kis része fért el, a többi könyv dobozban van elhelyezve, részben a kis 

raktárban, részben pedig a többi helyiségben.  A felnőtt könyvtárnak csak a bejárati részét 

tudják használni az olvasók. A használói számítógépeket helyhiány miatt nem tudjuk 

rendelkezésre bocsátani. 

A helyiség kis területe, szűk környezete miatt előfordult kisebb baleset, a méltatlan technikai 

környezet miatt pedig károsodás lépett fel egy elektronikai eszközben. A könyvtár 

felszereltsége sem felelt meg a mai kor követelményeinek. Az elavult, korszerűtlen 

fénymásolóval nem tudunk dolgozni, illetve segíteni a hozzánk fordulók hivatalos 

ügyintézésében. Nincs lehetőség a nyugodt dolgozói adminisztrációs munkára, és a használók 

általi nyugodt olvasásra, könyvtárhasználatra, tanulásra.                                                                   

Osztozkodnunk kell a kis könyvtári területünkön több szolgáltatással is. Hetente három 

alkalommal, hétfőn és szerdán délután az angol nyelvi tanfolyam miatt, pénteken délelőtt pedig 

a Falugazdász szolgáltatás van a gyermekrészlegben, így ezen időszakban a gyermekek nem 

tudják igény bevenni a kölcsönzést, a könyves kikapcsolódást. A látogatók száma jelentősen 

csökkent. Elmaradnak az olvasóink a mostoha körülmények miatt. 

A csoportos könyvtári foglalkozásokat, rendezvényeket jelenleg nem tudjuk megoldani a 

rendeltetési helyén, csak alternatív módon a kastély épületében.  

A méltatlan helyzet miatt Intézményünk többször is nyújtott be pályázatokat.  

Az NKA Közgyűjtemények Kollégiuma meghirdette a  "Kistelepülések könyvtárainak szakmai 

eszközfejlesztése, korszerűsítése" című pályázatot. Sajnos sikertelen lett két alkalommal is.  

 

Tájékoztatás, kommunikáció                                                                                                                                                                                    

A programokról, aktuálisan részletes tájékoztatást nyújtunk a könyvtár honlapján, 

www.konyvtar.perkata.hu; Perkáta Könyvtár facebook oldalán, és a hirdetőtáblákon. 

A könyvtári programjainkról, rendezvényeinkről a havonta megjelenő Perkátai Hírekben, ill. 

alkalomszerűen a Dunaújvárosi Hírlapban, Fejér Megyei Hírlapban olvashatnak. 

Kapcsolataink 

Kapcsolatban vagyunk civil szervezetekkel és magánszemélyekkel, akik közül többen is 

partnerek az együttműködésben.  
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A kézműves kiállításainkat a Nagyközség Nyugdíjas Klubjának partnerségében rendezzük 

meg. Aktív támogatója a kiállításainknak a 42. Állomás! Kulturális Egyesületet képviselő 

Rajcsányi László. 
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Melléklet:  Szolgáltatási terv 2020.  

 

Szolgáltatási terv előlap  

Tárgyév 2020 

Település neve Perkáta 

A közművelődési alapszolgáltatás 

ellátásának módja 
Intézményi formában  

Közművelődési intézmény neve Perkátai Általános Művelődési Központ 

Közművelődési intézmény székhely 

címe 
2431 Perkáta, Dózsa György u. 15. 

Ellátott alapszolgáltatások  

A közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése; 

Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek 

biztosítása; A hagyományos közösségi kulturális 

értékek átörökítése feltételeinek biztosítása; A 

tehetséggondozás és -fejlesztés feltételeinek 

biztosítása; Kulturális alapú gazdaságfejlesztés 

Felelős vezető neve Bogó Anikó 

Szakmai vezető neve Bogó Anikó 

Kitöltő neve és beosztása Bogó Anikó ÁMK ig. 

Kitöltő telefonszáma 36205644747 

Kitöltő e-mail címe bogoaniko@gmail.com 
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Szolgáltatási terv 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet 3. § (2)   

Közművelődési 

alapszolgáltatások  

Kultv. 76. § (3) 

A közösségi 

tevékenység 

megnevezése 

A közösségi 

tevékenység 

célja 

A közösségi 

tevékenység 

rendszeressége 

vagy tervezett 

időpontja, 

időtartama 

A közösségi 

tevékenység

ben részt 

vevők 

tervezett 

száma (fő) 

A közösségi 

tevékenység 

helyszíne/ 

helyszínei 

A közösségi 

tevékenységben 

a helyi lakosság 

részvételi módja 

(1)               

Állami 

normatí

va 

(2) 

Önkormány

zati 

támogatás 

(állami 

normatíván 

kívül) 

(3)                

Egyéb 

hazai 

állami 

pályázati 

támogatás 

(NKA, 

Csoóri 

Alap, 

egyedi 

támogatás

..) 

(4)                 

Európai 

Uniós 

pályázat

i 

támogat

ás 

(5)               

Saját 

bevét

el 

(6)               

Egyéb 

bevételi 

forrás 

(adomán

y, 

Norvég 

Alap…) 

Művelődő közösségek 

létrejöttének elősegítése, 

működésük támogatása, 

fejlődésük segítése, a 

közművelődési tevékenységek 

és a művelődő közösségek 

számára helyszín biztosítása 

Kínai 

Tavaszünnep  

Helyi- és 

térségi 

kulturális 

igények 

kielégítése 

2020.01.18 800 Győry-

kastély 2431 

Perkáta 

Dózsa 

György u. 15. 

A helyi közösség 

minden tagja a 

kommunikációs 

csatornákon 

meghívásra 

kerül. 

0 0 0 0 0 0 

Civil Fórum  Helyi 

kulturális 

igények 

kielégítése 

2020.02.06 30 Győry-

kastély 2431 

Perkáta 

Dózsa 

György u. 15. 

A helyi közösség 

minden tagja a 

kommunikációs 

csatornákon 

meghívásra 

kerül. 

0 0 0 0 0 0 

Fánk verseny  Helyi- és 

térségi 

kulturális 

igények 

kielégítése 

2020.02.07 50 Győry-

kastély 2431 

Perkáta 

Dózsa 

György u. 15. 

A helyi közösség 

minden tagja a 

kommunikációs 

csatornákon 

meghívásra 

kerül. 

0 0 0 0 0 0 
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Iskolai Szülői 

Szervezet 

Valentin bálja 

Helyi- és 

térségi 

kulturális és 

szórakozási 

igények 

kielégítése 

2020.02.14 200 Faluház - 

2431 Perkáta 

Szabadság tér 

11. 

A helyi közösség 

minden tagja a 

kommunikációs 

csatornákon 

meghívásra 

kerül. 

0 0 0 0 0 0 

Margaréta 

Találkozó 

Helyi- és 

térségi 

kulturális 

igények 

kielégítése 

2020.06.27 150 Faluház - 

2431 Perkáta 

Szabadság tér 

11. 

Célcsoport 

számára 

meghívás 

0 0 0 0 0 0 

Kántor 

találkozó 

Helyi- és 

térségi 

kulturális 

igények 

kielégítése 

2020.06.21 50 Győry-

kastély 2431 

Perkáta 

Dózsa 

György u. 15. 

Célcsoport 

számára 

meghívás 

0 0 0 0 0 0 

Motoros 

Találkozó 

(egyeztetés 

alatt) 

Helyi- és 

térségi 

kulturális és 

szórakozási 

igények 

kielégítése 

július 250 Falukemence 

udvara 

A helyi közösség 

minden tagja a 

kommunikációs 

csatornákon 

meghívásra 

kerül. 

0 0 0 0 0 0 

Lovas 

Találkozó 

(egyeztetés 

alatt) 

Helyi- és 

térségi 

kulturális és 

sporolási 

igények 

kielégítése 

július 500 Lapos A helyi közösség 

minden tagja a 

kommunikációs 

csatornákon 

meghívásra 

kerül. 

0 0 0 0 0 0 

IFI Feszt Helyi- és 

térségi 

kulturális és 

szórakozási 

2020.08.20 700 Győry-

kastély és 

parkja 2431 

Perkáta 

A helyi közösség 

minden tagja a 

kommunikációs 

csatornákon 

0 0 1 500 000 0 0 0 
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igények 

kielégítése 

Dózsa 

György u. 15. 

meghívásra 

kerül. 

Őszköszöntő 

Fesztivál TOP 

Helyi- és 

térségi 

kulturális és 

szórakozási 

igények 

kielégítése 

2020.09.04 800 Győry-

kastély és 

parkja 2431 

Perkáta 

Dózsa 

György u. 15. 

A helyi közösség 

minden tagja a 

kommunikációs 

csatornákon 

meghívásra 

kerül. 

0 0 0 2 801 

550 

0 0 

Projektnap 

EFOP, Búcsú, 

Díszközgyűlés 

Helyi- és 

térségi 

kulturális és 

szórakozási 

igények 

kielégítése 

2020.09.05 1000 Győry-

kastély és 

parkja 2431 

Perkáta 

Dózsa 

György u. 15. 

A helyi közösség 

minden tagja a 

kommunikációs 

csatornákon 

meghívásra 

kerül. 

0 0 0 622 300 0 0 

Óvodai Szülői 

Szervezet bálja 

Helyi- és 

térségi 

kulturális és 

szórakozási 

igények 

kielégítése 

2020.10.10 200 Faluház - 

2431 Perkáta 

Szabadság tér 

11. 

A helyi közösség 

minden tagja a 

kommunikációs 

csatornákon 

meghívásra 

kerül. 

0 0 0 0 0 0 

Nóta est Helyi- és 

térségi 

kulturális és 

szórakozási 

igények 

kielégítése 

október 150 Faluház - 

2431 Perkáta 

Szabadság tér 

11. 

A helyi közösség 

minden tagja a 

kommunikációs 

csatornákon 

meghívásra 

kerül. 

0 0 0 0 0 0 

Mikulás FÜPE Települési 

szociális és 

kulturális 

igények 

kielégítése 

2020.12.06 100 Település 

utcái 

A helyi közösség 

minden tagja a 

kommunikációs 

csatornákon 

meghívásra 

kerül. 

0 0 0 0 0 0 
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Mikulás nap 

RNÖ 

Települési 

szociális és 

kulturális 

igények 

kielégítése 

2020.12.07 200 Győry-

kastély 2431 

Perkáta 

Dózsa 

György u. 15. 

A helyi közösség 

minden tagja a 

kommunikációs 

csatornákon 

meghívásra 

kerül. 

0 0 0 0 0 0 

Luca napi 

rendezvény 

Helyi- és 

térségi 

kulturális és 

szórakozási 

igények 

kielégítése 

2020.12.12 200 Faluház - 

2431 Perkáta 

Szabadság tér 

11. 

Célcsoport 

számára 

meghívás 

0 0 0 0 0 0 

A közösségi és társadalmi 

részvétel fejlesztése 

Testvértelepülé

si és sport nap, 

Roma 

Önkormányzat 

Majális  

Helyi- és 

térségi 

kulturális, 

soportolási és 

szórakozási 

igények 

kielégítése 

2020. május 1.  300 Falukemence

, Sportpályák 

2431 Perkáta 

Kastélykert 1. 

A helyi közösség 

minden tagja a 

kommunikációs 

csatornákon 

meghívásra 

kerül. 

0 0 0 0 0 0 

Gyermek nap a 

szülői 

szervezetekkel 

az 

intézményekbe

n 

Települési 

szociális és 

kulturális 

igények 

kielégítése 

május 500 Iskola, Óvoda 

területe 

Célcsoport 

számára 

meghívás 

0 0 0 0 0 0 

Kisperkátai túra 

a VELEDdel 

Települési 

szociális és 

kulturális 

igények 

kielégítése 

május 100 Kisperkáta Célcsoport 

számára 

meghívás 

0 0 0 0 0 0 

Újszülöttek hete Települési 

kulturális 

hagyományos 

május 60 Új Óvoda 

udvara 

Célcsoport 

számára 

meghívás 

0 0 0 0 0 0 
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igények 

kielégítése 

Roma 

Közösségi Nap 

Helyi- és 

térségi 

kulturális és 

szórakozási 

igények 

kielégítése 

július 150 Kastélykert, 

Falukemence 

A helyi közösség 

minden tagja a 

kommunikációs 

csatornákon 

meghívásra 

kerül. 

0 0 0 0 0 0 

Szépkorúak 

köszöntése 

Települési 

kulturális 

hagyományos 

igények 

kielégítése 

október 100 Szociális 

Központ 

2431 Perkáta 

Bocskai u. 

Célcsoport 

számára 

meghívás 

0 0 0 0 0 0 

Az egész életre kiterjedő 

tanulás feltételeinek 

biztosítása 

Színházi 

előadás 

Helyi- és 

térségi 

kulturális és 

szórakozási 

igények 

kielégítése 

2020.03.26 100 Győry-

kastély 2431 

Perkáta 

Dózsa 

György u. 15. 

A helyi közösség 

minden tagja a 

kommunikációs 

csatornákon 

meghívásra 

kerül. 

0 0 0 0 0 0 

TOP projektnap 

Tavaszi 

fesztivál  

Helyi- és 

térségi 

kulturális és 

szórakozási 

igények 

kielégítése 

2020.04.03 400 Győry-

kastély és 

parkja 2431 

Perkáta 

Dózsa 

György u. 15. 

A helyi közösség 

minden tagja a 

kommunikációs 

csatornákon 

meghívásra 

kerül. 

0 0 0 500 000 0 0 

KARITÁSZ 

gyermeknap 

Települési 

kulturális, 

szociális és  

hagyományos 

igények 

kielégítése 

2020.04.19 150 Templomkert Célcsoport 

számára 

meghívás 

0 0 0 0 0 0 



29 
 

Tavasz-

Festménykiállít

ás  

Helyi- és 

térségi 

kulturális 

igények 

kielégítése 

2020.04.27 200 Győry-

kastély 2431 

Perkáta 

Dózsa 

György u. 15. 

A helyi közösség 

minden tagja a 

kommunikációs 

csatornákon 

meghívásra 

kerül. 

0 0 0 0 0 0 

Sakkverseny Helyi- és 

térségi 

kulturális és 

szórakozási 

igények 

kielégítése 

április  100 Győry-

kastély 2431 

Perkáta 

Dózsa 

György u. 15. 

Célcsoport 

számára 

meghívás 

0 0 0 0 0 0 

Harangláb - 

Győry Terézia 

Emlékműsor 

Helyi- és 

térségi 

kulturális 

igények 

kielégítése 

július 80 Harangláb, 

József Attila 

utca 

A helyi közösség 

minden tagja a 

kommunikációs 

csatornákon 

meghívásra 

kerül. 

0 0 0 0 0 0 

A hagyományos közösségi 

kulturális értékek átörökítése 

feltételeinek biztosítása 

Kultúra napi 

rendezvény  

Helyi- és 

térségi 

kulturális 

igények 

kielégítése 

2020.01.22 100 Győry-

kastély 2431 

Perkáta 

Dózsa 

György u. 15. 

A helyi közösség 

minden tagja a 

kommunikációs 

csatornákon 

meghívásra 

kerül. 

0 0 0 0 0 0 

Kisperkáta 

kiállítás 

megnyitó 

Helyi- és 

térségi 

kulturális 

igények 

kielégítése 

2020.01.31 100 Győry-

kastély 2431 

Perkáta 

Dózsa 

György u. 15. 

A helyi közösség 

minden tagja a 

kommunikációs 

csatornákon 

meghívásra 

kerül. 

0 0 0 0 0 0 

Nemzeti ünnep Helyi- és 

térségi 

kulturális 

2020.03.13 400 Faluház - 

2431 Perkáta 

A helyi közösség 

minden tagja a 

kommunikációs 

20 000 0 0 0 0 0 
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igények 

kielégítése. A 

múltról való 

méltó 

megemlékezé

s 

Szabadság tér 

11. 

csatornákon 

meghívásra 

kerül. 

Költészet napi 

rendezvény 

Helyi- és 

térségi 

kulturális 

igények 

kielégítése 

2020.04.16 150 Győry-

kastély 2431 

Perkáta 

Dózsa 

György u. 15. 

A helyi közösség 

minden tagja a 

kommunikációs 

csatornákon 

meghívásra 

kerül. 

0 0 0 0 0 0 

Roma kultúra 

napja 

Helyi- és 

térségi 

kulturális, 

roma 

kulturális 

igények 

kielégítése 

2020.04.17 200 Győry-

kastély 2431 

Perkáta 

Dózsa 

György u. 15. 

A helyi közösség 

minden tagja a 

kommunikációs 

csatornákon 

meghívásra 

kerül. 

0 0 0 0 0 0 

TRIANON 100  Helyi- és 

térségi 

kulturális 

igények 

kielégítése. A 

múltról való 

méltó 

megemlékezé

s 

2020.06.04 500 Győry-

kastély és 

parkja 2431 

Perkáta 

Dózsa 

György u. 15. 

A helyi közösség 

minden tagja a 

kommunikációs 

csatornákon 

meghívásra 

kerül. 

300 000 0 0 0 0 0 

Nemzeti ünnep Helyi- és 

térségi 

kulturális 

igények 

kielégítése. A 

2020.10.23 400 Faluház - 

2431 Perkáta 

Szabadság tér 

11. 

A helyi közösség 

minden tagja a 

kommunikációs 

csatornákon 

20 000 0 0 0 0 0 
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múltról való 

méltó 

megemlékezé

s 

meghívásra 

kerül. 

Az amatőr alkotó- és előadó-

művészeti tevékenység 

feltételeinek biztosítása 

                        

                        

                        

                        

A tehetséggondozás és -

fejlesztés feltételeinek 

biztosítása 

Tábor Települési 

kulturális 

hagyományos 

igények 

kielégítése 

június 50 Győry-

kastély 2431 

Perkáta 

Dózsa 

György u. 15. 

Célcsoport 

számára 

meghívás 

50 000 0 0 0 0 0 

Rendkívüli 

történelemórák 

Trianonról 

Települési 

kulturális 

hagyományos 

igények 

kielégítése 

május 300 Győry-

kastély 2431 

Perkáta 

Dózsa 

György u. 15. 

Célcsoport 

számára 

meghívás 

20 000 0 0 0 0 0 

Zene 

Világnapja 

Helyi- és 

térségi 

kulturális 

igények 

kielégítése 

2020.10.01 100 Győry-

kastély 2431 

Perkáta 

Dózsa 

György u. 15. 

A helyi közösség 

minden tagja a 

kommunikációs 

csatornákon 

meghívásra 

kerül. 

0 0 0 0 0 0 

Népművészeti 

Gála 

Helyi- és 

térségi 

kulturális és 

népművészeti 

igények 

kielégítése 

2020.12.18 200 Faluház - 

2431 Perkáta 

Szabadság tér 

11. 

A helyi közösség 

minden tagja a 

kommunikációs 

csatornákon 

meghívásra 

kerül. 

0 0 100 000 0 0 0 

          Célcsoport 

számára 

meghívás 

0 0         
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Kulturális alapú 

gazdaságfejlesztés 

IV. Perkátai 

Regionális 

Párlat és 

Pálinkaverseny 

Helyi- és 

térségi 

kulturális és 

gazdasági 

igények 

kielégítése 

2020.04.11 250 Győry-

kastély 2431 

Perkáta 

Dózsa 

György u. 15. 

A helyi közösség 

minden tagja a 

kommunikációs 

csatornákon 

meghívásra 

kerül. 

0 0 0 0 0 0 

Tavaszi 

kézműves vásár  

Helyi- és 

térségi 

kulturális és 

gazdasági 

igények 

kielégítése 

2020.04.03 300 Győry-

kastély és 

parkja 2431 

Perkáta 

Dózsa 

György u. 15. 

A helyi közösség 

minden tagja a 

kommunikációs 

csatornákon 

meghívásra 

kerül. 

0 0 0 0 0 0 

Falukarácsony Helyi- és 

térségi 

kulturális és 

gazdasági 

igények 

kielégítése 

2020.12.20 500 Győry-

kastély és 

parkja 2431 

Perkáta 

Dózsa 

György u. 15. 

A helyi közösség 

minden tagja a 

kommunikációs 

csatornákon 

meghívásra 

kerül. 

100 000 0 0 0 0 0 

ÖSSZESEN ÁLLAMI NORMATÍVA 510 000           

Egyéb,  

nem 

kötelező

en 

ellátand

ó 

közmű-

velődési 

feladat 

Rendezvény/program/projekt 

1. 

Környezetvédel

mi akció (Te 

Szedd) 

    400 Település 

kül-és 

belterülete 

  0 0 0 0 0 0 

Rendezvény/program/projekt 

2. 

Országos 

faültetési 

program 

    80 Perkátai 

közterület, 

intézményi 

vonzáskörzet 

  0 0 0 0 0 0 

Rendezvény/program/projekt 

3. 

                        

Rendezvény/program/projekt 

4. 

                        

Éves mukatervben szereplő bevételek összesítése 510 000 0 1 600 000 3 923 

850 

0 0 
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ÉVES BEVÉTEL ÖSSZESEN (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) 6033850 
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Jóváhagyási záradék 

 

 

Perkáta Nagyközség település önkormányzata a Perkátai Általános Művelődési Központ 

közművelődési intézmény szolgáltatási tervét a 2020. évi munkaterv részeként a                                                                        

számú  határoztatával jóváhagyta. 
 

Kihirdetési záradék 

A szolgálatási tervet a közművelődési közösség színtér/közművelődésintézmény 

székehelyén és telephelyén az előcsarnokban/aulában jól látható helyen legkésőbb a 

jóváhagyást követő 15 napon belül ki kell helyezni. 

 

Művelődő 

közösségek 

létrejöttének 

elősegítése, 

működésük 

támogatása, 

fejlődésük 

segítése, a 

közművelődési 

tevékenységek és 

a művelődő 

közösségek 

számára helyszín 

biztosítása 

A Kultv. 76. § (3) bekezdés a) pontja szerinti közművelődési 

alapszolgáltatást a feladatellátó felsőfokú közművelődési 

szakképzettséggel vagy közösségi és civil fejlesztő szakember 

szakképzettséggel, képesítéssel, tanúsítvánnyal vagy szakmai 

tapasztalattal rendelkező szakember bevonásával valósítja meg. 

Helyszín biztosítása a művelődő közösségnek a rendszeres és 

alkalomszerű művelődési, közösségi tevékenység végzéséhez. 

Bemutatkozási lehetőségek teremtése a művelődő közösség 

számára. 

Adminisztrációs, irodatechnikai támogatás, információ 

szolgáltatás a művelődő közösség számára. 

Fórum szervezése a Közművelődési Kerekasztal bevonásával, a 

művelődő közösségek vezetőinek részvételével, ahol a művelődő 

közösségek megfogalmazhatják a feladatellátással kapcsolatos 

észrevételeiket, javaslataikat. 

A közösségi és 

társadalmi 

részvétel 

fejlesztése 

a) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, 

érdekérvényesítésének, az állampolgári részvétel fejlődését 

elősegítő, közösségfejlesztő programokat, tevékenységeket vagy 

szolgáltatásokat szervez; 
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b) támogatja az önkéntes tevékenységeket, az önkéntességgel 

kapcsolatos programokat, vagy szolgáltatásokat szervez; 

c) a gyermekek, az ifjúság, az idősek művelődését segítő, a családi 

életre nevelő családbarát, a generációk közötti kapcsolatokat, 

együttműködést elősegítő programokat, tevékenységeket vagy 

szolgáltatásokat szervez; 

d) a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítését és 

fenntartását elősegítő programokat, tevékenységeket vagy 

szolgáltatásokat szervez; 

e) a szegénységben vagy más hátránnyal élő csoportok társadalmi, 

kulturális részvételét fejlesztő, a megértést, a befogadást, a 

felzárkózást, az esélyegyenlőség megvalósulását elősegítő 

programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez; 

f) a lelki egészség megőrzését szolgáló, a függőséget, devianciát, 

áldozattá válást megelőző programokat, tevékenységeket vagy 

szolgáltatásokat szervez; 

g) a települési önkormányzattal együttműködésben szakmai 

támogatást biztosít a helyi partnerségi egyeztetési, 

együttműködési folyamatok kialakításához és működtetéséhez, 

biztosítja a közösségi tervezési folyamatok szakmai, szervezési és 

technikai feltételeit, valamint 

h) az a)–g) pontban foglalt tevékenységek megvalósításában 

szakmai és infrastrukturális támogatást nyújt. 

Az egész életre 

kiterjedő tanulás 

feltételeinek 

biztosítása 

a) iskolarendszeren kívüli tanfolyamokat, képzési alkalmakat 

szervez, támogatja azok megvalósítását; 

b) iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző szakkörök, 

klubok, közösségek megalakulását, tevékenységét szervezi, 

támogatja azok megvalósítását; 

c) az életminőséget és életesélyt javító tanulási lehetőségeket 

szervez, támogatja azok megvalósulását, 

d) népfőiskolai programokat, szabadegyetemeket szervez, 

támogatja azok megvalósítását; 

e) ismeretterjesztő alkalmakat szervez, támogatja azok 

megvalósítását és ismeretszerző lehetőségeket teremt, valamint 
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f) hozzásegít az elektronikus közszolgáltatások megismeréséhez, 

a digitális világban történő eligazodáshoz, az ezeket szolgáló 

eszközök alkalmazásához. 

A hagyományos 

közösségi 

kulturális értékek 

átörökítése 

feltételeinek 

biztosítása 

a) a helytörténettel, a népművészettel, a népi iparművészettel és a 

település szellemi kulturális örökségével kapcsolatos csoportot, 

szakkört, klubot működtet, támogatja a művelődő közösségek 

ezirányú munkáját; 

b) részt vesz a helyi művelődési szokások gondozásában, 

gazdagításában, értéktárak kialakításában, gondozásában, a 

települési értékeket bemutató és népszerűsítő programokat, 

tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, és támogatja azok 

megvalósítását; 

c) az anyanyelvápolás érdekében programokat, tevékenységeket, 

szolgáltatásokat szervez, támogatja a művelődő közösségek 

ezirányú munkáját; 

d) a nemzeti, az európai és az egyetemes kultúra, továbbá a 

külhoni nemzetrészek kulturális értékeinek megismertetése 

érdekében programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat 

szervez, támogatja azok megvalósítását; 

e) a helyi vagy térségi nemzetiségi vagy kisebbségi közösségek 

bevonásával a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek 

megismertetése érdekében programokat, tevékenységeket, 

szolgáltatásokat szervez, támogatja azok megvalósítását, valamint 

f) az ünnepek kultúrájának gondozása érdekében a helyi szokások 

figyelembevételével, a művelődő közösségek, illetve a 

hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítésével 

foglalkozó közösségek bevonásával szervezi az állami, a nemzeti, 

a társadalmi és településhez kötődő ünnepek helyi alkalmait, 

támogatja azok megvalósítását. 

Az amatőr alkotó- 

és előadó-

művészeti 

tevékenység 

a) a képzőművészet, a zeneművészet, a táncművészet, a színház- 

és bábművészet, a versmondás, a film- és médiaművészetek, az 

irodalom területén tevékenységet folytató amatőrművészeti 

csoportot, szakkört, klubot szervez, elősegíti azok létrejöttét, 

támogatja azok működését, valamint 



37 
 

feltételeinek 

biztosítása 

b) az a) pont szerinti közösségek tevékenységének támogatása 

érdekében szakmai és infrastrukturális támogatást nyújt. 

A 

tehetséggondozás 

és -fejlesztés 

feltételeinek 

biztosítása 

a) a településen élő vagy tanuló hátrányos helyzetű személyek 

tehetségének kibontakoztatása, kompetenciáinak fejlesztése 

érdekében művészeti és egyéb foglalkozásokat, szakköröket, 

klubokat működtet, támogatja azok megvalósítását, valamint 

b) felzárkóztatást segítő tanórán kívüli foglalkozásokat biztosít. 

Kulturális alapú 

gazdaságfejlesztés 

a) a helyi szellemi, épített és természeti örökségre építő közösségi 

és kreatív gazdaságot fejlesztő programokat, tevékenységeket és 

szolgáltatásokat szervez, támogatja azok megvalósítását; 

b) az egyéni és közösségi tudást és kreativitást erőforrásként 

értelmező és használó helyi gazdaságot fejlesztő programokat 

kezdeményez, támogatja azok megvalósítását; 

c) a kulturális terület- és településfejlesztéssel, helyi vállalkozás- 

és termékfejlesztéssel, kreatív iparral, a kulturális turizmussal 

kapcsolatos programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat 

szervez, támogatja azok megvalósulását, valamint 

d) hozzásegít az információs és kommunikációs technológiák, a 

digitalizáció kulturális alapú használatához. 

 

 

A szolgáltatási terv készítését a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a 

közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018. 

(VII. 9.) EMMI rendelet 3. § írja elő. 

A feladatellátónak az általa nyújtott közművelődési alapszolgáltatás megszervezéséhez éves 

szolgáltatási tervet kell készítenie tárgyév március 1-jéig. 

Az éves szolgáltatási tervnek tartalmaznia kell a biztosított közművelődési alapszolgáltatások 

keretében tervezett közösségi programok, tevékenységek és folyamatok (a továbbiakban 

együtt: közösségi tevékenység) megnevezését; a közösségi tevékenység céljának rövid 

leírását, az egyes közösségi tevékenységek közművelődési alapszolgáltatásokba való 

besorolását azzal, hogy minden egyes közösségi tevékenység csak egy alapszolgáltatásba 

sorolható be; a közösségi tevékenység rendszerességét vagy tervezett időpontját és a 

résztvevők tervezett számát; a helyi lakosság közösségi tevékenységek megtervezésében, 

megvalósításában és értékelésében való részvételének módjait. 
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Az éves szolgáltatási terv a helyi lakosság és annak önszerveződő közösségei érdeklődésén, 

igényein és szükségletein alapul, azt a feladatellátó a helyi lakosság és annak önszerveződő 

közösségei, valamint – ha az adott településen működik – a Közművelődési Kerekasztal 

bevonásával készíti elő. 

A feladatellátó (önkormányzat) határozza meg, hogy az adott közművelődési 

alapszolgáltatáson belül mely szakmai feladatokat milyen módon és mértékben lát el. 

A feladatellátó az éves szolgáltatási tervet a feladatellátás helyén, továbbá a közművelődési 

intézményben vagy a közösségi színtérben, illetve a helyben szokásos módon közzéteszi 

legkésőbb a fenntartói jóváhagyást követő 15 napon belül. 

Közművelődési intézmény esetében az éves szolgáltatási terv a közművelődési intézmény 

éves munkatervének részét képezi. 

 

 

68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet 

a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok 

osztályozási rendjéről 

082091    Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése                                                                                  

Ide tartozik: 

- a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, 

érdekérvényesítésének, a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és 

fenntartásának segítése, a közösség- és társadalmi részvétel, a közösségfejlesztés 

feltételrendszerének javítása, az állampolgári részvétel növelése, az önkéntesség és a 

virtuális közösségek erősítése, a gyermekek, az ifjúság, az idősek, a nemzetiségek és 

a külhoni magyarok közösségi művelődésének segítése, a szegénységben élők és 

kirekesztett csoportok társadalmi, kulturális részvételének fejlesztése, a megértés, a 

befogadás, az esélyegyenlőség elősegítése, mentálhigiénés, prevenciós programok 

megvalósítása. 

082092    Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása                                  

Ide tartozik: 

- a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak, 

helytörténetének, népművészetének, népi iparművészetének, szellemi kulturális 

örökségének feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások és értéktárak, a 

magyar nyelv gondozása, gazdagítása, az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más 

kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, az ünnepek kultúrájának gondozása. 
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082093    Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek                                                         

Ide tartozik: 

- az öntevékeny, önképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási 

lehetőségek, népfőiskolák megteremtése, a tehetségfejlesztés, az ismeretszerző, az 

amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének elősegítése, alkotó 

művelődési közösségek, művészeti csoportok, körök, klubok, szabadegyetemek 

biztosítása. 

082094    Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés                                                                        

Ide tartozik: 

- a kulturális turizmus, a kulturális vidékfejlesztés, a közösségi gazdaság feltételeinek 

biztosítása, a digitális tartalomszolgáltatás, továbbá az információs és kommunikációs 

technológiákhoz való hozzáférés biztosítása. 

 

 

A helyi közművelődési rendeletben nevesített közművelődési kötelező alapszolgáltatást 

biztosító közművelődési közösségi színtér(ek), intézmények készítenek szolgáltatási tervet. 

Az intézmény a telephelyekre is figyelmmel egy szolgáltatási tervet készít. 

A szolgáltatási terv naptári évre készül. 

A szolgáltatási terv kitöltésével kapcsolatban követelmény a valósághűség, a hitelesség, a 

megalapozottság, a szakszerűség, a megbízhatóság, a  teljeskörűség. 

A szolgáltatási terv közművelődési alapszolgáltatásonként vagy/és tételenként veszi számba 

a megvalósítás forrásszükségletét és forrásösszetételét pénzforgalmi szemléletben. 

A szolgáltatási terv a normatív támogatás felhasználásának előzetes terve, a normatíva 

elszámolás igazoló dokumentuma. 

Közösségi színtér esetében a normatív támogatás összegének felhasználásánál ajánlott 

tervezni a legalább középfokú végzettséggel rendelkező munkatárs foglalkoztatásával, a 

feladatellátást biztosító épület üzemeltetésével kapcsolatos kiadásokat. 

A szolgáltatási terv forrásszükségletének meg kell egyeznie az önkormányzat által 

jóváhagyott közművelődési terület érintő előirányzatokkal. 

A jogszabályban előírt kötelező és a helyi közművelődési rendeletben meghatározott 

alapszolgáltatásoknál legalább egy feladatnak szerepelnie kell. 

A teljeskörűség biztosítása érdekében lehetséges az önként vállalt, nem közművelődési 

alapszolgáltatási körben megvalósuló közösségi tevékenységek rögzítése is a 

Rendezvény/program/projekt sorokban. 
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Egy közösségi tevékenységet csak egyszer lehet a táblázatban szerepeltetni. Amennyiben a 

közösségi tevékenység több alapszolgáltatási jellemzővel is rendelkezik, a legjellemzőbb 

alapján kell elvégezni a besorolást. 
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Bölcsődei munkaterv 
 

Perkátai ÁMK Bölcsőde munkaterve 

 A TOP-1.4.1-15-FE1-2016-00007 pályázat keretében történt az óvoda bővítése és 

egyazon épületrészben a Bölcsőde létesítése. 

 A Perkátai ÁMK Alapító Okiratának 2018. augusztus 15. napján kelt és 2018. augusztus 

28-án életbe lépő módosítása tartalmazza a Perkátai ÁMK Bölcsőde, mint a többcélú 

köznevelési intézmény tagintézményének létrehozását. 

Az engedélyeztetési folyamat nehézségei, az anyagi ráfordítások, a 2020-as év első felére 

megoldódni látszanak, így 2020 tavaszán reményein szerint a gyermekeket tudja fogadni a 

szakmai egység. 

 Az intézmény szakmai vezetője az intézményegységben (akinek a pedagógus pályáról 

az átképzése a szakmai megfelelése továbbképzéssel megtörtént), gondoskodik az intézményen 

belül történő alkalmazott áthelyezéséről, valamint a Munkaügyi Központtal egyeztetve az új 

munkatárs alkalmazásáról. 

  

A bölcsődei egység tároló bútorai méretükben és kivitelezésükben (nyitott polcok, színes 

felületek) alkalmazkodnak a 3 éven aluli korosztály életterének megfelelő kialakításához. Az 

eszközök, játékok beszerzése során az a cél, hogy a gyermekek biztonságos környezetét, a 

változatos, sokszínű játéklehetőséget, mozgásteret tudjuk biztosítani. A nyugodt pihenéshez 

szükséges fekvőhelyek, ágyneműk, textíliák és az étkeztetéshez szükséges eszközök kellő 

mennyiségben rendelkezésre állnak 12-14 fő kisgyermek ellátásához. Mindezen 

alapeszközöknek, a jogszabályi előírások feltételeit teljesítve, a pályázat keretein belül történik 

a beszerzése. 

 A csoportszoba és a kiszolgáló helyiségek felszerelésén kívül kültéri mászóka, 

homokozó, mozgásra és játékra alkalmas udvari eszközök beszerzésére is sor kerül a pályázati 

forrásból.  

 A 2018. decemberi Képviselőtestületi ülésén kerül előterjesztésre a személyi 

gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokra vonatkozóan a gyermekek napközbeni 

ellátását nyújtó bölcsőde működésének rendjére, a felvétel, ellátás igénybevételének rendjére, 

díjak fizetésére vonatkozó döntéseket tartalmazó helyi Önkormányzati Rendelet. 

 A vezetői feladatokkal megbízott kisgyermeknevelő a vonatkozó jogszabályokban 

foglaltaknak megfelelően dolgozza ki és készíti elő a bölcsődei egység szakmai programját. A 

társ kisgyermeknevelővel folyamatosan kidolgozzák a mindennapi tevékenységekre 

vonatkozóan a napirendet, munkarendet, nevelési tervezetet, beszoktatás rendjét, házirendet. 
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 A helyi rendelet megalkotása után 2019. év első hónapjaiban megkezdődik az 

engedélyeztetési eljárás a Fejér Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámügyi Osztályánál. 

Először az épületre és felszereltségére vonatkozóan kell beszerezni a szakhatósági 

engedélyeket, ezt követően történik a Bölcsőde Szakmai Programjának szakértői 

véleményezése, majd a működési engedély, tanúsítvány kiadása. 

 A szülőkkel, családokkal felvesszük a kapcsolatot, megtudva, hogy továbbra is 

fenntartják-e igényüket, illetve körülményeik továbbra is szükségessé teszik-e gyermekük 

bölcsődei elhelyezését. A szülőkkel való kapcsolatfelvétel során tájékoztatjuk őket a bölcsőde 

megnyitásának várható időpontjáról.   

 A kisgyermekek étkeztetésére, a korcsoportra specifikus előírásokat is figyelembe vevő, 

korszerű, tápláló étkezés nyújtását vállaló beszállítót keresünk, a napi négy étkezés 

biztosítására.  

 A 2019-es évben került sor a bölcsőde udvarának kialakítására. Szükség volt a kerítés 

helyreállítására, kapuk kialakítására, a bölcsőde udvarrészének teljes körbekerítése, parkosítás. 

Ekkor kerül sor a kültéri játékeszközök telepítésére, üzembe helyezésére: mászóka, homokozó, 

vízpermetező, kerti padok.  

 A bölcsődei felvétel iránti igények benyújtása folyamatos, a szabad férőhelyek 

függvényében, azonban a következő 2020/2010. nevelési évre való beiratkozásra, az óvodai 

beíratással egy időben, 2020. áprilisában várjuk a szülőket. 
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Óvoda munkaterve 
Perkátai ÁMK óvoda munkaterve 

Készítette: Cseréné Marczal Zsuzsanna 

 

 

Kedves Kollégák, Szülők és Gyermekek! 

 

Nagy öröm számunkra, hogy a 2019/2020-as tanévben végre birtokba vehettük az új óvoda 

szárnyat. Intézményünk így egy új csoportszobával, tornaszobával és tehetséggondozó 

szobával bővült, mely lehetőséget teremtett a zsúfoltság megszüntetésére, a törvényi 

előírásoknak megfelelő csoportlétszámok kialakítására.  

 

Pedagógiai Programunk céljainak megvalósításához olyan óvodai élet biztosítására 

törekszem, ahol biztosított: 

-  a szeretetteljes, biztonságos légkör,  

- a gyermekek egyéni, életkori sajátosságainak figyelembe vételével az optimális fejlődés 

lehetősége,  

- a tevékeny óvodai élet megteremtése,  

- a művészeti értékek, a kreatív gondolkodási irány megerősítése,  

- a szociális funkciók, a szocializáció segítése.  

Az óvodai élet megszervezésével a szülők és a fenntartó igényeinek megfelelően a szakmai 

követelményekben megfogalmazott színvonalon kívánunk eleget tenni. 

Figyelnünk, alkalmazkodnunk kell az új elvárásokhoz, körülményekhez, a gyermekek 

változásaiból adódó kihívásokhoz. Ezekre adekvát megoldásokat kell keresnünk. 

A sikeres működéshez elengedhetetlen a minőség folyamatos javítása, az összehangolt 

csapatmunka valamint a környezet elégedettsége. 

A kollektíva lelkiismeretes, odaadó munkájának köszönhetően a pedagógushiány ellenére is 

minél színvonalasabb nevelő-oktató munka megvalósítására törekszünk. 
A hatékony együttnevelés érdekében továbbra is számítunk a szülők aktív, támogató segítségére. 

 

A 2019/2020-as tanévben kiemelt feladataink: 

Vizuális nevelés, a művészeti értékek, a kreatív gondolkodási irány megerősítése.  

Szabályozó dokumentumok jogszabályi változásoknak való megfeleltetése. 
A vezetői, intézményi ellenőrzésre való felkészülés. 

Belső önértékelés intézkedési tervének időarányos megvalósítása. 

 

    …………………………………….. 

                                                            Cseréné Marczal Zsuzsanna 

óvodavezető 

 
 

 

A NEVELÉSI ÉV RENDJE 

 

Nevelési év időtartama: A nevelési év első napja 2019. szeptember 2. (hétfő), utolsó napja 

2020. augusztus 30. (péntek). 

A nevelőtestület által meghatározott pedagógiai célra öt munkanapot nevelés nélküli 

munkanapként használhatunk fel. 

Nevelőtestületi tanácskozásainkon (nevelés nélküli munkanap, nevelőtestületi értekezlet) a 

nevelőtestület valamennyi tagja részt vesz. A nevelőmunkát segítő munkatársak (pedagógiai 
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asszisztens, dajka, konyhai kisegítő) részvétele az alkalomszerű szervezés függvényében 

kötelező. 

 

Szünetek időtartama - A nyári zárva tartás tervezett időpontjai 

 

Székhely és 

telephely 

24. 

hét 

25. 

hét 

26. 

hét 

27. 

hét 

28. 

hét 

29. 

hét 

30. 

hét 

31. 

hét 

32. 

hét 

33. 

hét 

34. 

hét 

         X X X 

            

            

            

            

            

            

Megjegyzés: x = zárva 

 

   Az elmúlt évek tapasztalatai szerint az iskolai szünetek idején a gyermekek létszáma 

lecsökken, így ezeken a napokon – előzetes szülői igényfelmérés alapján és a fenntartó 

jóváhagyásával - az intézmény összevont csoportokban üzemel, vagy zárva tart. 

 

Iskolai szünetek időpontjai: 

 

 Őszi szünet: 2019. október 28. hétfőtől október 31. csütörtökig tart. A szünet előtti utolsó 

tanítási nap 2019. október 25. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2019. november 4. 

(hétfő). 

 Téli szünet: 2019. december 23. hétfőtől 2020. január 3. péntekig tart. A szünet előtti utolsó 

tanítási nap 2019. december 20. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2020. január 6.(hétfő). 

 Tavaszi szünet: 2020. április 9. csütörtöktől 2020. április 14. keddig tart. A szünet előtti 

utolsó tanítási nap 2020. április 8. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2020. április 15. 

(szerda). 

 

A jogszabály által országosan egységesen elrendelt munkanap-áthelyezést – az Nkt. 30. § (1) 

bekezdése értelmében – a nevelési-oktatási intézményekben is alkalmazni kell. 
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1. Pedagógiai folyamatok  

1.1.  

Az intézmény stratégiai dokumentumai és az éves munkaterv tartalmainak összhangja   

 

Általános elvárás minden pedagógussal szemben, hogy a nevelési év kiemelt célja követhető módon jelenjenek meg a nevelési és tanulási tervek, a 

megvalósítás, valamint az értékelések tatalmaiban. 

A megvalósítás területei: 

1. Pedagógiai folyamatok (tervezés, megvalósítás, ellenőrzés, értékelés, korrekció) 

2. Személyiség- és közösségfejlesztés 

3. Eredmények 

4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 

5. Az intézmény külső kapcsolatai 

6. A pedagógiai munka feltételei 

7. Törvényi megfelelés 

 

Stratégiai dokumentumok, célok, feladatok 
Megvalósítás területei 

Felelős 
Oldal 

szám 1  2 3 4 5 6 7 

Pedagógiai program  

Célunk a gyermek mindenekfelett álló érdekeinek tiszteletben tartásával a nyugodt és 

kiegyensúlyozott légkör biztosítása a szabad játék lehetőségének megteremtésével. 
X   X  X  

óvodavezető 

óvodapedagógusok 
PP 49-54 

Kiemelt célunk: vizuális nevelés, a művészeti értékek, a kreatív gondolkodási irány 

megerősítése: 

- gyermeki alkotó, alakító tevékenység feltételeinek megteremtése 

- tevékenységek tartalmának, minőségének folyamatos differenciált fejlesztése 

- a tevékenység differenciált szervezeti formáinak biztosítása 

- nyelvi képességek fejlesztése a tevékenységek során  

- szülőkkel való együttműködés megvalósítása 

X X X X X   

óvodavezető 

munkaközösség, 

munkacsoport 

vezetők 

óvodapedagógusok 

PP 66-69 

Célunk a  gyermekek egészséges életvitel –igényének alakítása, testi fejlődésük 

elősegítése 

- a gyermekek gondozása, testi szükségleteik, mozgásigényük kielégítése 

- a gyermekek egészségének védelme, edzettségének biztosítása 

- az egészséges életmód, a betegségmegelőzés és az egészségmegőrzés szokásainak 

alakítása 

- a gyermekek fejlődéséhez szükséges egészséges környezet biztosítása 

X X  X X X  

óvodavezető 

munkaközösség 

vezetők  
Szülői Szervezet 

 

óvodapedagógusok 

 

PP 18, 

22-26 
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Stratégiai dokumentumok, célok, feladatok 
Megvalósítás területei 

Felelős 
Oldal 

szám 1  2 3 4 5 6 7 

A környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások alakítása, a 

környezettudatos magatartás megalapozása. 
A szülői részvétel minél szélesebb körű biztosítása. 

Célunk a szociális képességek fejlesztése 

- a gyermekek egyéni érdekeinek, tulajdonságainak, képességének kibontakoztatása a 

közösségen belül, a csoportok normái alapján 
X X  X   

 Óvodavezető 

Óvodavezető 

helyettes 

Óvodapedagógusok 

PP 26-29 

Célunk a hagyományápolás óvodai lehetőségeinek minél szélesebb körű alkalmazása X X  X X  

 Óvodavezető 

Hagyományápoló 

munkaközösség 

vezető 

PP 31-35 

Célunk az értelmi képességek fejlesztése 

- A gyermekek érdeklődésére kíváncsiságára, tapasztalataira épített változatos 

tevékenységek biztosítása.  

- Meglévő ismereteik rendszerezése, bővítése, értelmi képességeik, a kreativitás fejlesztése. 

- A beszéd és kommunikáció fejlesztése. 

- Személyre szabott pozitív értékeléssel a gyermekek személyiségének kibontakoztatása.   

X X X X   

 

Óvodavezető 

Óvodavezető 

helyettes 

Óvodapedagógusok 

PP 19, 

49-87  

Fontos feladatunk a valamilyen területen kiemelkedő képességű gyermekek azonosítása, 

tehetség fejlesztése (gyorsítás, gazdagítás, differenciálás) mind a csoportokban, mind a 

tehetségműhelyek keretében 

X X X X   

 óvodavezető 

tehetségműhely 

vezetők 

PP 89-90 

Célunk a hátrányokkal küzdő gyermekek felzárkóztatása, esélyegyenlőség biztosítása.  

A gyerekek megismerése, ennek alapján a fejlesztő tevékenység megtervezése és a minél 

hatékonyabb fejlesztés. 

Az SNI-s, BTM-es gyermekek számára az előírt fejlesztések biztosítása. 

X X X X X X 

 

óvodavezető 

óvodapedagógusok 

PP 87-88, 

92-93 

Célunk a családokkal való szoros együttműködés megvalósítása.  

Az óvoda és a család közös nevelési elveinek kialakítása. 
X  X X X  

 óvodavezető 

óvodapedagógusok 
PP 43-44  

Továbbképzési terv  

Éves munkatervünk kiemelt céljainak megfelelő továbbképzéseken való részvétel. A 

megszerzett ismeretek megosztás a kollégákkal. 
X   X  X  

Óvodavezető 

Óvodavezető 

helyettes 

 

Önértékelési program  
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Stratégiai dokumentumok, célok, feladatok 
Megvalósítás területei 

Felelős 
Oldal 

szám 1  2 3 4 5 6 7 

Az önértékelés folyamatában felhasználjuk a munkatársak, szülők, és a külső 

partnerek elégedettségméréseinek eredményeit. 

Az intézmény a belső önértékelési rendszer működtetése során feltárt fejlesztendő 

területekre fejlesztési tervet készít és hozzárendeli a szükséges erőforrásokat. 

A nevelési, tanulási eredményesség függvényében intézményünk nyitott stratégiai 

és operatív tervei korrekciójára. Belső és külső erőforrások bevonásával 

megoldásokra alkalmas módszereket keresünk. 

Folyamatosan bővítjük módszertani kultúránkat.  

Nagy hangsúlyt helyezünk a pályázati lehetőségek kihasználására. Széles körű 

szakmai kapcsolatrendszert működtetünk. 
Fontosnak tartjuk, hogy a szülők megismerjék az óvoda mindennapi munkáját, 

tájékozottak legyenek az óvodai életről. 

A szülők reális kezdeményezéseit figyelembe vesszük. 

A szülői igényekre alapozott szolgáltatások megvalósulnak az intézményben. 

    X X  

Óvodavezető  

Óvodavezető 

helyettes 

Munkaközösség 

vezetők 

 

Házirend          

Az óvoda feladatának tekinti a gyermekek részére nyugodt, derűs légkör biztosítását, 

személyiségük sokoldalú fejlesztését, egészségük, testi épségük megőrzését. Mindezek 

megvalósításához szükséges az óvoda és a család bizalomra épülő együttműködése és a 

házirend betartása. 

Gyermekek az óvodában: 

- A gyermekek jogai 

- A gyermekek kötelességei 

A gyermekekre vonatkozó védő-óvó intézkedések. 

A család és az óvoda közös nevelési elveinek kialakítása 

Nevelési alapelveink 

A nevelőkkel való kapcsolattartás, együttműködés lehetőségei 

   X X   

Óvodavezető 

Óvodavezető 

helyettes 

Óvodapedagógusok 

SZMSZ 

106-122 

oldal 

Vezetői pályázat/Vezetési program  

A törvényes működés feltételeinek megteremtése, biztosítása 
A szabályozó dokumentumok törvényi, jogszabályi változásoknak való megfeleltetése. 

Törvényi előírásoknak megfelelő önértékelési rendszer működtetése.  

Törvények, rendeletek változásainak nyomon követése, alkalmazása. 

 

X X X X X X X 

Óvodavezető 

Óvodavezető 

helyettes 

Vezetői 

program 

13-17. 

oldal 
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Gazdálkodás, működési; tárgyi és eszközbeli feltételek biztosítása 

Törvényi előírásoknak megfelelő óvodai csoportlétszám biztosítása. 

Az óvoda balesetmentes, biztonságos működéséhez szükséges feltételek 

megteremtése, fenntartása. 

Az óvoda játszóudvarainak folyamatos karbantartása, fejlesztése. 

Eszközök, felszerelések szükség szerinti bővítése, javítása. 

Pályázati lehetőségek, egyéb külső források felkutatása. 

Világítás korszerűsítés (Régi Óvoda), javítása (Új Óvoda). 

 
A humán erőforrás biztosítása, fejlesztése 

A humánerőforrás szükségletben bekövetkező hiány megoldására folyamatos 

álláshirdetések megjelentetése.  

Pályakezdő, továbbtanuló kollégák szakmai segítése, mentorálása, leendő 

óvodapedagógusaink „kinevelése”. 

Szakmai tudás fejlesztése önképzés, továbbképzés, pályázatok segítségével. 

Az egymástól való tanulás lehetőségeinek biztosítása. 

A nevelőmunkát közvetlenül segítők szakmai fejlesztése. 

Szakmai információáramlás megfelelő működése. 

A külső partnerek széles körű tájékoztatása.  

Munkaközösség, munkacsoportok összehangolt működtetése. 

 
Pedagógiai célkitűzések és feladatok – Szolgáltatások 

Pedagógiai munka segítése, mentorálása 

Tehetségműhelyeink hatékony és eredményes működtetése.  

eTwinning nyújtotta lehetőségek, képzések, pályázatok kihasználása. 

Környezettudatos, környezetbarát szemléletmód propagálása a szülők körében is. 

Ingyenes tevékenységek megtartása: 

- Bozsik program 

- Hitébresztés 

-          Néptánc 

Térítéses tevékenység: 

- Nyelvoktatás bevezetése próba jelleggel. 

Ovizsaru program sikeres működtetése  nagycsoportos gyermekek számára. 

23-24. 

oldal 
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Stratégiai dokumentumok, célok, feladatok 
Megvalósítás területei 

Felelős 
Oldal 

szám 1  2 3 4 5 6 7 

Pályázati lehetőségek folyamatos figyelemmel kísérése. 

Partneri kapcsolataink, szakmai tapasztalataink bővítése. 
 

Intézményi önértékelésekre alapozott fejlesztési célok és feladatok  

Átfogó intézményi önértékelés (2018-2019) Intézkedési tervek 

- Több közösségépítő program szervezése a szülők számára. 

- A gyermekek iskolai  eredményeinek felhasználása a pedagógiai munka 

fejlesztésére. 

- Elégedettség mérések a partnerek igényeinek mérésére, kiértékelés, mérési 

eredmények feldolgozása a visszacsatolás érdekében. 
 

  

 

X 

 

 

X 

  

 

X 

  óvodavezető, 

óvodavezető 

helyettes, 

munkaközösség 

vezetők 
óvodapedagógusok 

 

Vezetői önértékelés önfejlesztési tervek (2018-2019) Önfejlődési tervek 

- A lemaradó gyermekek még eredményesebb segítése. A gyermekek ösztönzése az 

önzetlen együttműködésre, testi, szellemi, értelmi képességek fejlesztése. 

- A gyermekek hatékony fejlesztése érdekében az óvodával való kapcsolattartás 

erősítése a szülők körében. 

- A változások szükségességének megértetése. 

- Vezetői kompetenciák fejlesztése. 

- Hatékony tudásátadás. 

- Az intézmény működését befolyásoló jogi szabályozók változásainak folyamatos 

figyelemmel kísérése. 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

  

 

X 

 

óvodavezető 

 

Pedagógus önértékelések (2015-2019) 

Kommunikáció  

Informatikai kompetenciák fejlesztése  

Szakmai kompetenciák fejlesztése  

Konfliktuskezelés 

X  X X  X  

óvodavezető  

óvodavezető 

helyettes 

óvodapedagógusok 
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1.2. 

A 2018-2019 nevelési év beszámolójára épülő munkatervi tartalmak 
Kiemelés a 2018-2019 nevelési év 

beszámolójából 

Fejleszthetőségek 

 

Munkatervi célok, feladatok 

 

Megvalósítás területei Oldal 

szám 

1 2 3 4 5 6 7  

Megbeszélések számának növelése. 

 

 

Tehetséggondozó munkánk színvonalának 

további emelése pályázati lehetőségek 

kihasználásával. 

Ovizsaru program folytatása. 

A munkaközösség, munkacsoportok 

összehangolt működése érdekében a 

megbeszélések számának növelése.  

 

Pályázati lehetőségek kihasználása a 

tehetséggondozás területén. Továbbképzések. 

 

 

X X X X  X  

Beszámoló 

2018/2019;  

3-4.  

7-8.oldal 

   
 

A felmenő rendszerben bevezetésre került 

bővített Gyermektükör vezetésével 

kapcsolatos tapasztalatok megbeszélése, 

szükség esetén korrekciók végrehajtása. 

A Gyermektükör vezetésével kapcsolatos 

tapasztalatok átadása.  

 

 

X X X X X X X 

Beszámoló 

2018/2019; 6-

7.oldal 

 

Szülői értekezleteken való részvételi arány 

növelése. 

Több közösségépítő program szervezése a 

szülők számára. 

Szorosabb kapcsolatot kiépítése a szülőkkel. 

A szülők szerepének bővítése az óvodai 

életben. 

A szülők pozitív tapasztalatinak erősítése az 

óvoda felé. 

Családlátogatások. Nyílt napok- „Játsszunk 

együtt!”Közös rendezvények. 

   X X   

Beszámoló 

2018/2019. 

10-11. oldal 

A gyermekek iskolai eredményeinek 

felhasználása a pedagógiai munka 

fejlesztésére. 

 

 

 

 

 

Az első osztályos tanítókkal folyamatos 

konzultáció, látogatás az első osztályban, a 

gyerekek eredményének elemzése 

- Megbeszélés az alsó tagozatos munkaközösség 

vezetővel a feladat megvalósíthatósága 

érdekében. 

- DIFER mérés eredmények összehasonlítása 

    X   

Beszámoló 

2018/2019. 

16-19. oldal 
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Elégedettség mérések a partnerek igényeinek 

mérésére, kiértékelés, mérési eredmények 

feldolgozása a visszacsatolás érdekében. 

- Nevelési értekezlet alkalmával tapasztalatok, 

megbeszélések összegzése az első osztályban 

tanítókkal 

 

Az elégedettség mérésben résztvevő partnerek 

azonosítása. Mérések, visszacsatolások az 

intézmény külső kapcsolati rendszerében. 
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1.3. 

AZ INTÉZMÉNYBEN FOLYÓ ELLENŐRZŐ ÉS ÉRTÉKELŐ TEVÉKENYSÉG 

 

A törvényi változások figyelembe vételével kell végrehajtani a szabályozó dokumentumok felülvizsgálatát, illetve egységesített formában való 

elkészítését – az ellenőrzés és értékelés alapelvei az alábbiak: 

- Az értékelés területei lefedik a működés valamennyi területét 

- Kiemelt hangsúlyt helyezünk a törvényi elvárások betartására 

- Az ellenőrzés formai (megfelelőségi) és tartalmi (minősítő értékelési) feladatai az intézményvezető döntése szerinti megosztásra kerülnek 

- A szakmai munka értékelésének alapjai az intézményi gyakorlat szerinti teljesítményértékelési rendszer, valamint a köznevelési törvény szerinti 

elvárások  

 

Ellenőrzés-értékelés 

területei 
Érintettek Időpontok 

Felelős 

Megjegyzés megfelelési 

ellenőrzés 
értékelés 

A működés törvényessége – Gazdálkodás 

Étkezési befizetések 

dokumentumainak 

ellenőrzése 

gazdasági ügyintéző havonta gazdasági vezető gazdasági vezető 

 

Felvételi és mulasztási napló óvodapedagógusok folyamatos óvodapedagógusok óvodavezető  

Statisztikai adatok 

nyilvántartása 
óvodapedagógusok 

10.01. 

szükség szerint 
óvodatitkár 

óvodavezető 

ÁMK igazgató 

 

KIR- adatbázis naprakészsége óvodatitkár folyamatos 
óvodatitkár 

óvodavezető 
óvodavezető 

 

A működés törvényessége – Tanügyigazgatás 

Törzskönyv óvodatitkár folyamatos óvodatitkár óvodavezető  

Felvételi, előjegyzési napló óvodavezető 
Lezárás 08.30. 

Nyitás 08.31. 
óvodavezető 

óvodavezető 

ÁMK igazgató 

 

Óvodai szakvélemény óvodapedagógusok 03.15. 
 

 
óvodavezető 

 

Továbbképzési terv óvodapedagógusok 03.15.  óvodavezető  

Intézmény működését szabályozó dokumentumok – felülvizsgálat, elkészítés 

Pedagógiai program óvodapedagógusok 02.28. óvodavezető h. óvodavezető  
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SZMSZ 
szakmai 

munkacsoportok 
óvodavezető h. 

óvodavezető, 

ÁMK igazgató 

 

Házirend óvodavezető h. óvodavezető  

Adatkezelési szabályzat óvodavezető h. 
óvodavezető 

ÁMK igazgató 

DPO – Gerlang 

Ferenc 

BECS BECS munkacsoport óvodavezető  

Munka és tűzvédelmi 

szabályzat 
megbízott óvodavezető h. óvodavezető 

 

HACCP 
konyhások 

dajkák 
óvodavezető h. óvodavezető 

 

A működés feltételei – eszköz, felszerelés 

PP eszköz és felszerelés 

jegyzék 

óvodavezető, 

munkaközösség 

vezetők 

01.31. 

óvodavezető, 

munkaközösség 

vezetők 

óvodavezető 

 

Helyi szintű leltározás 
munkaterv szerinti 

felelősök 

gazdasági vezető 

által megadott 

időpontban 

óvodavezető óvodavezető 

 

A működés feltételei – fizikai környezet 

Bejárás: munkavédelmi 

szemle 

munkavédelmi 

megbízott 
havonta 

munka- és 

tűzvédelmi 

megbízott 

óvodavezető 

ÁMK igazgató 

gazdasági vezető 

 

Tisztasági szemle   
dajka 

konyhai dolgozó 

Minden hó első 

hétfő 

óvodavezető h. 

1 fő dajka 
óvodavezető 

Szükség szerint 

azonnali 

visszacsatolás 

Személyi 

Személyi anyagok óvodatitkár 11.29 
óvodatitkár 

óvodavezető 
óvodavezető 

 

Egészségügyi könyvek óvoda dolgozói 09.30. 
óvodatitkár, 

gazdasági vezető 
óvodavezető 

 

Munkaköri leírások minden dolgozó 11.15. óvodavezető h. óvodavezető  

Teljesítményértékelés záró 

dokumentuma 
értékelt munkatársak 08.31. óvodavezető h. óvodavezető 
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munkacsoport 

vezető 

Nevelési folyamatok – fejlesztési tartalmak – alkalmazottak munkája 

Tervezési és értékelési 

dokumentumok 
óvodapedagógusok folyamatos óvodavezető h. 

 

óvodavezető 

óvodavezető h. 

 

 

Nevelési gyakorlat: 

- szülői értekezletek 

- befogadás 

- foglalkozásvezetés 

óvodapedagógusok 
Látogatási ütemterv 

szerint 

óvodavezető 

óvodavezető h. 

 

 

Nevelőmunkát segítő 

alkalmazottak munkája 

nevelőmunkát segítő 

alkalmazottak 

Látogatási ütemterv 

szerint 
óvodavezető h. 

 

Gyermekvédelem 
felelős 

óvodapedagógusok 
folyamatos óvodavezető h. 

 

Munkacsoportok 

tevékenysége 
munkacsoport vezető 

Félévente 

feladatterv szerint 
óvodavezető h. 

 

Szolgáltatások 

Gyermekétkeztetés 
konyhai dolgozók 

dajkák 

havi program 

szerint 

gazdasági ügyintéző 

szakácsnő 
óvodavezető 

 

Szülők igényeire alapozott 

szolgáltatások (hittan, 

logopédia, a gyerekek 

tehetséggondozó 

műhelyekben való részvétele) 

óvodapedagógusok folyamatos 
óvodavezető 

óvodavezető h. 

óvodavezető 

óvodavezető h. 

 

A szervezet működése 

Vezetés színvonala 

ÁMK igazgató 

Óvodavezetés: 

óvodavezető, 

óvodatitkár 

Negyedévente 

szóbeli értékelés: 

12.13. 

03.05. 

06.04. 

óvodavezető 

óvodavezető 

óvodavezető h. 

ÁMK igazgató 

 

Kapcsolatok: 

- fenntartóval 

- iskolával 

kapcsolattartók folyamatos óvodavezető óvodavezető 
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- ÁMK tagintézményeivel 

 

1.4.  

Tervezett mérések – Mérés – értékelés  

Ssz. 
Mérés területe Érintettek köre Mérés eszköze 

módszere 

Mérés ideje Felelős 

Ki? Kit? Egyéb érintett 

1.  

A gyermek 

fejlettségi 

állapotmérése: 

- értelmi 

- beszéd 

- hallás 

- látás 

- mozgás 

Csoportos 

óvodapedagógus 

Minden 

gyermek 

Visszacsatolás: 

szülő 

Fejlődési napló, 

(Gyermektükör) 

folyamatos 

megfigyelés,  

Folyamatos 

Óvodavezető 

Csoportos 

óvodapedagógusok 

2.  

Differ mérés – az 

óvodapedagógusok 

választása alapján 

Csoportos 

óvodapedagógus 

Nagycsoportos 

korú gyermekek 

Visszacsatolás: 

szülő 

Neveltségi 

szintmérő eszköz, 

célzott 

megfigyelés 

2019.12.10-ig 

Óvodavezető 

Csoportos 

óvodapedagógusok 

3.  
Tehetségfejlesztő 

műhelyek 

Az adott 

tehetségműhelyben 

dolgozó 

óvodapedagógusok 

Nagycsoportos 

korú gyermekek 

Visszacsatolás: 

szülő 

Személyiséglap, 

célzott 

megfigyelés 

Nagy Jenőné 

Renzulli-Mönks 

modell óvodai 

adaptációja, a 

beválogatási 

szűrővizsgálathoz 

Folyamatos 

Óvodavezető 

Tehetségműhelyben 

tevékenykedő 

óvodapedagógusok 

 

Intézményértékelési feladatok - Éves önértékelési terv - Az önértékelések ütemezése 

 

 

ÖNÉRTÉKELÉSRE KIJELÖLT KOLLÉGÁK/TERÜLETEK - ÉRTÉKELŐ KISCSOPORTOK – ÜTEMEZÉS 
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Önértékelési kiscsoport: 

Kiscsoport vezető: Győrikné Kargl Mária óvodavezető helyettes 

Csoporttag 1. : Kárász Ferencné munkaközösség vezető 

Csoporttag 2. : Nagy Rita munkaközösség vezető 

Az önértékelést végző kiscsoport tagjai az általuk készített feladattervben rögzítik, hogy ki végzi: 

- a dokumentumelemzést, 

- az interjúk lebonyolítását, 

- a kérdőíves felméréseket. 

Az adatgyűjtés eredményeként feltárt tényeket, tapasztalatokat a kijelölt felelős rögzíti az önértékelést támogató informatikai felületen, ahol azokat az 

intézményvezető, és az önértékelést támogató munkacsoport tagjai érhetik el. 

 

Az önértékelést végző óvodapedagógus a kollégák által rögzített adatok, tények és a rá vonatkozó intézményi elvárások összefüggéseit vizsgálja és 

(szükség esetén egyeztetve, pontosítva az adatgyűjtésben közreműködő kollégákkal), majd ennek alapján értékeli az egyes elvárások teljesülését, és 

kompetenciánként meghatározza a kiemelkedő és fejlesztendő területeket. 

 

Önértékelési program: 

Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK SZÁMÁRA NEGYEDIK, JAVÍTOTT KIADÁS 

(Hatályos 2019. január 1. napjától) 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/2019_onertekeles/Onertekelesi_kezikonyv_ovoda.pdf 

Országos tanfelügyelet KÉZIKÖNYV ÓVODÁK SZÁMÁRA ÖTÖDIK, JAVÍTOTT KIADÁS 

(Hatályos 2019. január 1. napjától.) 

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

 

 

 

 

Ssz. 

Önértékelésre 

kijelölt pedagógus 

Önértékelési kiscsoport tagjai Adatgyűjtés 

időszaka 
Megjegyzés 

Kiscsoport vezető Csoporttag 1 Csoporttag 2 

Székhely/telephely  

1. Gálné Bölcskei Rita Győrikné Kargl Mária Kárász Ferencné Nagy Rita 2020. február  

 

 

Vezetői önértékelés 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/2019_onertekeles/Onertekelesi_kezikonyv_ovoda.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/2019_psze/PSZE_ovodai_kezikonyv.pdf
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Önértékelésre kijelölt  

vezető 

Önértékelési kiscsoport tagjai Adatgyűjtés 

időszaka 

Megjegyzés 

Kiscsoport vezető Csoporttag 1 Csoporttag 2 

-      

 

Intézményi önértékelés 

 

Önértékelésre kijelölt  

óvoda 

Önértékelési kiscsoport tagjai Adatgyűjtés 

időszaka 

Megjegyzés 

Kiscsoport vezető Csoporttag 1 Csoporttag 2 

-      

 

 

 

A PEDAGÓGIAI CÉLKITŰZÉSEK ÉS FELADATOK MEGVALÓSULÁSÁT SZOLGÁLÓ 

MÉRÉS-ÉRTÉKELÉS 

 

Terület Érintettek köre Módszer/eszköz Időpont Felelős 
Elvárt eredmény 

 

A működés feltételei – eszköz, felszerelés 

PP megvalósítását 

biztosító eszközök 

óvodavezető, 

munkaközösség 

vezetők 

Leltár 2019/2020 folyamatos 

Cseréné Marczal 

Zsuzsanna 

Szarka-Áldott 

Katalin 

 

Tárgyi környezet 
munkaterv szerinti 

felelősök 
Helyi szintű leltározás 

gazdasági vezető által 

megadott időpont 

Cseréné Marczal  

Zsuzsanna 

Szarka-Áldott 

Katalin 

 

Légkör 

Dolgozók közérzete Teljes dolgozói kör 

Kérdőív, 

fókuszcsoportos 

megbeszélés 

mérés: 2020. 01.31. 

mérés: 2020.06.14. 

visszacsatolás:2020.08.28. 

Cseréné Marczal 

Zsuzsanna 

Erősségek és 

fejlesztendő 

területek 

beazonosítása 

Dolgozók teljesítményértékelése 
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Tanügyigazgatási, 

tervezési és 

értékelési 

dokumentumok, 

pedagógiai gyakorlat, 

közösségért végzett 

feladatok. 

Munkaköri feladatok 

minősége 

óvodapedagógusok 

 

 

 

 

 

pedagógiai munkát 

segítők 

Dokumentumelemzés, 

megfigyelés 

ellenőrzés 

 

Dokumentumok 

minden hó 20. 

 

Látogatási ütemterv 

szerint 

 

Cseréné Marczal 

Zsuzsanna  

Győrikné Kargl 

Mária 

 

 

Pontos 

adatszolgáltatás és 

vezetés, értékelésre 

alapozott nevelési 

tervek, elvárt 

színvonalú pedagógiai 

gyakorlat, munkaköri 

feladatok jó 

színvonalon történő 

ellátása. 

 

Tanfelügyelettel, minősítéssel érintettek köre 

 

2019-ben vezetői ellenőrzés valósul meg, melynek időpontjáról novemberben kapunk értesítést.  

 

Ellenőrzés jellege ellenőrzött időpont 
intézményi 

delegált 

Tanfelügyeleti ellenőrzés  

 

Vezetői ellenőrzés 

 

Intézményi ellenőrzés 

 

 

Pedagógus ellenőrzés 

 

 

Cseréné Marczal 

Zsuzsanna 

 

Perkátai ÁMK 

Szivárvány Óvoda 

 

Cseréné Marczal 

Zsuzsanna 

2019. 10.04. 

 

 

2019.11.12. 

 

 

2020 - folyamatban 

 

Minősítő vizsga 
- 

 
- - 

Minősítési eljárás 

 
Rónás Ferencné 2020 - folyamatban  
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1.5. Pedagógiai folyamatok - Korrekció 

 

A nevelőtestület által fontosnak ítélt szabályozási területek 

 

Szabályozó dokumentumok: 

- SZMSZ: a jogszabályi változásoknak való megfeleltetés 

Felelős: ÁMK igazgató, óvodavezető 

Határidő: 2019. 12. 20. 

- Pedagógiai Program 

Határidő: 2019. 12.20. 

- Önértékelési program: a jogszabályi változásoknak való megfeleltetés  

Felelős: óvodavezető, önértékelési csoport. 

Határidő: 2019.10.31.  

 

 

 

 

2. Személyiség- és közösségfejlesztés 

 

Adatbázis 

 

 

Ssz. 
 

A nevelési/fejlesztési folyamat alapadatai 

Száma 
2019. 09.01. 

 

Milyen konkrét fejlesztő tevékenységet 

alkalmaztatok, és ezeket milyen eredményességgel? 

1.  Beírt gyermekek száma  136 
A gyermekek egyéni fejlettségi állapotára épülő 

nevelés és fejlesztés. Tehetséggondozás. 

2.  Sajátos nevelési igényű gyermekek  7 

A szakszolgálat által előírt fejlesztések biztosítása 

a gyermekek számára gyógypedagógus, logopédus 

vezetésével. 

3.  HH gyermek 6 Esélynövelés-esélyteremtés. 

4.  HHH gyermek -  
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Ssz. 
 

A nevelési/fejlesztési folyamat alapadatai 

Száma 
2019. 09.01. 

 

Milyen konkrét fejlesztő tevékenységet 

alkalmaztatok, és ezeket milyen eredményességgel? 

5.  
Rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben részesülő  
18 

 

6.  
Szülői nyilatkozat alapján 

térítésmentesen étkezők 

126 

 

 

7.  
3, vagy több gyermeket nevelő családban 

élők 
60 

 

8.  
Tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy 

családjában tartósan beteg vagy 

fogyatékos gyermeket nevelnek 

4 

 

9.  Nevelésbe vett gyermek  13 Kapcsolattartás a gyermekvédelmi gyámokkal. 

10.  
Beilleszkedési magatartási, tanulási 

zavarral küzdő gyermek  
8 

A szakszolgálat által előírt fejlesztések biztosítása 

a gyermekek számára gyógypedagógus 

vezetésével. 

11.  Veszélyeztetett gyermek  5 

Folyamatos kapcsolattartás a gyermekjóléti 

szolgálattal. Együttműködés a családi/egyéni 

gondozási nevelési tervben meghatározottak 

szerint védelembe vett gyermekek esetén. 

12.  Anyaotthonban lakó gyermek  -  

13.  Gyermekét egyedül nevelő szülő 9  

14.  Félnapos óvodás gyermek -  

15.  Nem étkező -  

16.  Speciális étrendet igénylő gyermek -  

17.  Tehetségígéretes gyermek 
9 

14 

Manóvár Tehetségműhely – komplex fejlesztés 

Bóbita gyermekjáték- és néptánc tehetségműhely 

18.  Óvodai jogviszonyt szüneteltető gyermek -  

 

 

Gyermek és ifjúságvédelem 
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Gyermekvédelmi megbízott: Cseréné Marczal Zsuzsanna 

- Törvények, rendeletek fokozott figyelemmel kísérése (20/2012. EMMI rendelet 90.§, 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet végrehajtásáról 27.§) 
 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

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

 2015. évi CCXXIII. törvény egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1500223.TV&timeshift=20170101&txtreferer=A1100204.TV 
 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 
 

 

 

- A gyermekvédelmi feladatokat az óvodavezető a csoportos óvónőkkel együttműködve látja el. Folyamatosan tartja a kapcsolatot a családsegítő 

szakemberekkel. 

- Az óvodapedagógusok feladata a gyermekek szociális hátterének minél pontosabb megismerése, a prevenciós munka érdekében a családdal való 

megfelelő kapcsolat kialakítása. 

- A veszélyeztetett, hátrányos helyzetű, nehezen nevelhető gyermekek feltérképezése, folyamatos nyomon követése. 

- Fokozott figyelmet fordítunk a nevelőszülőknél elhelyezett állami gondozott gyermekekre. 

Fogadó óra: megbeszélés szerint, illetve alkalom szerint, óvodapedagógusokkal napi szinten. 

Céljaink: 

- A prevenció, a hátrányok csökkentése, a segítségnyújtás érdekében együttműködés a különböző intézményekkel, szakemberekkel.  

Figyelembe vesszük: 

- Az etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek kultúráját  

- A sajátos nevelést igénylő gyermekekkel kapcsolatos törvényi elvárásokat és intézményi alapelveket 

- A differenciált fejlesztés lehetőségeit a hátrányos helyzetű és a nehezebben kezelhető gyermekek számára 

- A gyermekvédelmi feladatok ellátását a helyi nevelési programban részletezett kompetenciaszintek betartásával végezzük. 

 

Feladatok: 

- Havi rendszerességgel az étkezési kedvezményben részesülő gyermekek adatainak egyeztetése az óvodatitkárral 

Feladat / tevékenység Felelős Határidő 

- Kedvezményes étkezési térítésre feljogosító dokumentumok 

begyűjtése az érintett szülőktől (rendszeres gyermekvédelmi 

gazdasági vezető 

óvodatitkár 

szeptember 

 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700031.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1500223.TV&timeshift=20170101&txtreferer=A1100204.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100328.KOR
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300015.EMM
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kedvezmény, szociális étkezési támogatás, szükséges 

nyilatkozatok) 

- Szükség és igény szerint konzultáció a szülőkkel, 

családsegítővel, fenntartóval 

óvodavezető szeptember 

- A gyermekvédelmi szempontból veszélyeztetett, hátrányos 

helyzetű és nehezen nevelhető gyermekek feltérképezése, 

ezekről feljegyzés készítése, folyamatos nyomon követésük 

- Tanulási nehézséggel, magatartás zavarral és beilleszkedési 

nehézségekkel küzdő gyermekek feltérképezése, vizsgálatuk 

kezdeményezése a Pedagógiai Szakszolgálatnál. 

- Kapcsolatfelvétel a Pedagógiai Szakszolgálat munkatársával-

konduktorral. 

- Konzultáció az óvodavezetővel: az egyes gyermekek helyzete, 

a segítségnyújtás lehetőségei, feladatai 

 

 

óvodapedagógusok 

óvodavezető 

 

szeptember 

 

 

szeptember 

 

szeptember 

- Igény szerint részvétel családlátogatásokon, hospitálás a 

csoportokban, konzultáció a szülőkkel és óvónőkkel 

- Októberi statisztikához adatok gyűjtése és elemzése 

- A karácsonykor segítségre szoruló gyermekek és családok 

feltérképezése, konzultáció a családsegítővel, források keresése 

óvodapedagógusok 

óvodapedagógusok 

óvodapedagógusok 

szeptember 3-tól 

szeptember vége 

december 10-ig 

 

- Gyermekétkeztetés, 328/2011. (XII.29.) Korm. Rendelet 

óvodavezető 

óvodapedagógusok 

gazdasági vezető 

szülők 

Szeptember 1-2. hete ebédbefizetés 

 

- Statisztikai adatváltozások nyomon követése- félévi értékelés 

elkészítése, visszacsatolás az óvónők felé 

feladatfüggő 

óvodavezető 

óvodapedagógusok 

családsegítő 

 

február 15. 

- Aktuális feladatok ellátása feladatfüggő március – április – május 

- Óvónői értekezleten beszámoló a gyermekvédelmi 

tevékenységről 
óvodavezető június 
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A gyermekek fizikai állapotát felmérő egészségügyi vizsgálatok és azok időpontjai 

 

Óvoda- egészségügyi ellátás személyi feltételei 

 

 

Óvodaorvos Védőnő 

 

Dr. Kormos Zoltán Bogóné Plasek Krisztina 

 Kanászné Illés Eszter 

Dr. Török Katalin fogorvos  

 

 

Az óvoda orvosa: Dr. Kormos Zoltán, aki karöltve végzi a teendőit a védőnőkkel: 

szűrővizsgálatok:  

 fizikai állapotvizsgálat 

 látásvizsgálat 

 hallásvizsgálat 

 iskolai alkalmassági vizsgálat 

A helyi fogorvosnő, Dr. Török Katalin évente 2 alkalommal szűrővizsgálatot végez az 

intézményünkben.  

 

Alapszolgáltatások 

Egyenlő bánásmód – esélynövelés, esélyteremtés – a gyermekek egyéni készségeinek, 

képességeinek, helyzetüknek megfelelően (tehetséggondozás, illetve a kiemelt figyelmet 

igénylő gyermekekkel való foglalkozás: mozgássérült, beszédfogyatékos, BTM, HH, HHH, 

állami gondozott) 

 

 

Speciális szolgáltatást nyújtó 

Ssz. Fejlesztési terület Megvalósító 

1.  

Logopédiai ellátás 

Fogasné Földesi Eszter 

(októberig), Molnárné 

Szentmihályi Brigitta, 

Várnagy-Horváth Anett - 

Fejér Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat Dunaújvárosi 

Tagintézménye  

2.  
Fejlesztőpedagógiai 

ellátás 

Jákliné Perei Erika 

gyógypedagógus Hunyadi 

Mátyás Általános Iskola 

Perkáta 

3.  

SNI gyermekek 

gyógypedagógiai 

ellátása 

Kolonics Zsuzsanna 

gyógypedagógus, 

(logopédus folyamatban) 

Érted Vagyunk Szakiskola 

és EGYMI 
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4.  Pszichológiai ellátás 

(Nevelési Tanácsadó 
alkalmazottjaként 

- 

5.  Óvoda 
pszichológus 

- 

6.  
Hittan 

Római Katolikus 

Hitébresztés – Toldi Hajnal 

hitoktató 

 

Szülői igényekre alapozott (a szolgáltatónak kifizetett térítési díj ellenében nyújtott) 

szolgáltatások épületenként – a szülői igények függvényében változók.  

 

Ssz. Szolgáltatás 

tevékenység 

Szolgáltató intézményi 

koordinátor/felelős 

1.  Angol nyelvoktatás Vátkai Luca Cseréné Marczal 

Zsuzsanna 

2.     

3.     

Stb.    

 

2.2. Közösségfejlesztés 

 

A pedagógiai programban is megjelenített óvodai ünnepek és egyéb programok tervezett 

tartalmai és időpontjai 

 

Ssz. Ünnepek/programok Időpont Felelős 

1.  Őszi sportnap 2019. 09.27. Kárász Ferencné 

2.  

Magyar népmese napja 

(09.30.) 

Zene Világnapja (10.01.) – 

Őszi ovikoncert 

2019.10.01. 

Kárász Ferencné 

Vátkai Luca 

Waller Vivien (zenei 

felelős) 

3.  

„Nálatok laknak-e 

állatok?” témahét az 

Állatok világnapja 

alkalmából 

2019. 09.30 - 10. 04. Győrikné Kargl Mária 

4.  
Őszi szüret 

Szüreti bál (PP) 

2019.10. 14 – 10. 18. 

2019.10.18. 

csoportos 

óvodapedagógusok 

Gálné Bölcskei Rita 

Nagy Rita 

5.  
Kézmosás Világnapja 

(10.15.) 
2019. 10. 15. 

Kárász Ferencné 

Védőnők 

6.  Őszi zöldségszüret 2019. 10.21. – 10. 25. 
csoportos 

óvodapedagógusok 

7.  „Tök jó hét”  2019.11.04-11.08. 
csoportos 

óvodapedagógusok 

8.  Márton nap 2019. 11. 11. 
Rónás Ferencné 

Kárász Ferencné 

9.  „Kukoricázzunk!” 2019. 11. 11 – 11. 15. Südi Melinda 

10.  Újrahasznosítás hete 2019.11.18-22. Waller Vivien 

11.  Madáretetés folyamatos 
csoportos 

óvodapedagógusok 
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12.  Adventi készülődés (PP) 
2019. 11. 25 – 2019. 12. 

20. 

csoportos 

óvodapedagógusok 

13.  Mikulás (PP) 2019. 12. 06. 

Cseréné Marczal 

Zsuzsanna 

csoportos 

óvodapedagógusok 

14.  Lucázás (PP) 2019. 12. 13. Vátkai Luca 

15.  Téli ovikoncert 2019.12.17. Waller Vivien 

16.  
Karácsony – 

karácsonyvárás (PP) 
2019.12. 

csoportos 

óvodapedagógusok 

17.  Népi kismesterségek 

2020. január-február 

folyamatosan, 

lehetőségek szerint 

csoportos 

óvodapedagógusok 

18.  Egészség hét 2020. 01.20-01.24. Rónás Ferencné 

19.  
Farsang – télbúcsúztatás 

(PP) 
2020.02.14. 

csoportos 

óvodapedagógusok 

20.  
Nemzeti Ünnep – Március 

15. 
2020. 03.13. 

Cseréné Marczal 

Zsuzsanna 

Győrikné Kargl Mária 

csoportos 

óvodapedagógusok 

21.  Víz világnapja 2020. 03. 20. 
csoportos 

óvodapedagógusok 

22.  
Gyermekkönyvek 

világnapja (04.02.) – 

könyvtárlátogatás 

2020.04.02. 
csoportos 

óvodapedagógusok 

23.  Húsvét (PP) 2020.04.06-04.08. 
csoportos 

óvodapedagógusok 

24.  
Magyar költészet 

világnapja (04.11.) - 

Tehetséghét 

2020.04.6-7; 04.15-17 
csoportos 

óvodapedagógusok 

25.  Föld napja (04.22.) 2020. 04. 22. 
csoportos 

óvodapedagógusok 

26.  Május 1. (PP) 2020.04.30. 
csoportos 

óvodapedagógusok 

27.  
Madarak, fák napja 

(05.10) 
2020.05.11. 

csoportos 

óvodapedagógusok 

28.  Tavaszi sportnap 2020. 05. Kárász Ferencné 

29.  Anyák napja 2020.05. 
csoportos 

óvodapedagógusok 

30.  Gyermeknap 2020. 05. 

Cseréné Marczal 

Zsuzsanna, SzSz, 

csoportos 

óvodapedagógusok 

31.  
Évzáró kirándulás óvoda 

szintű 
2020. 05. 

csoportos 

óvodapedagógusok 

32.  Évzáró ünnepély, ballagás 2020. 05. 

Cseréné Marczal 

Zsuzsanna 

csoportos 

óvodapedagógusok 
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33.  Környezetvédelem napja 2020.06.05. 
csoportos 

óvodapedagógusok 

34.  
Medárd napi népszokások 

(06.08.) 
2020.06.08. 

csoportos 

óvodapedagógusok 

35.  

Könyvtárlátogatások a 

feldolgozandó 

témakörökhöz 

kapcsolódóan. 

 

Könyvtári foglalkozás a 

Magyar Népmese Napja 

alkalmából. 

 

folyamatos 

 

 

 

 

2019.09.27. 

 

csoportos 

óvodapedagógusok 

 

 

 

Cseréné Marczal 

Zsuzsanna 

 

36.  
Helyi művelődési központ 

kiállításainak megtekintése 
alkalmanként 

Cseréné Marczal 

Zsuzsanna 

csoportos 

óvodapedagógusok 

37.  
Óvoda szintű zenés és 

bábelőadások 

2019.09.24. 

2019.10.18. 

2019.12.16. 

2020.02.10. 

2020.03.25. 

2020.05.26. 

Cseréné Marczal 

Zsuzsanna 

csoportos 

óvodapedagógusok 

38.  
Séták, kirándulások a 

faluban 
folyamatos 

csoportos 

óvodapedagógusok 

39.  
eTwinning projektek 

megvalósítása 
lehetőség szerint 

Győrikné Kargl Mária 

csoportos 

óvodapedagógusok 

40.  
Ovizsaru program 

nagycsoportos gyermekek 

számára 

2019. októbertől 

folyamatosan 

Südi Melinda  

Waller Vivien 

41.  Új gyerekek fogadása 2020. 06. 

Cseréné Marczal 

Zsuzsanna 

csoportos 

óvodapedagógusok 

 

 

3. Eredmények  

 

Feladatok a kötelezően bemutatott és az intézmény által publikálni is kívánt tartalmak és 

adatok összegyűjtésével és feldolgozásával kapcsolatban. 

 
Feladatok Megvalósítás területei Felelős 

1 2 3 4 5 6 7 

Beiskolázási mutatók javítása: 

további hatékony együttműködés a 

családokkal annak érdekében, hogy 

fokozatosan emelkedjen az iskolai 

tanulmányaikat elkezdő gyermekek 

száma. 

   X X   
óvodavezető 

óvodapedagógusok 
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Feladatok Megvalósítás területei Felelős 

1 2 3 4 5 6 7 

Tehetségműhelyek eredményeinek 

publikálása, belső és külső 

tudásmegosztás. 

   X X   munkaközösség vezetők 

Csoportos tehetségsegítő 

tevékenységek megvalósítása IV. a 

„Tehetségek Magyarországa” című 

EFOP-3.2.1-15.2016-00001 

azonosítószámú kiemelt projekt 

keretében 

  X X X   
Nagy Rita 

Rónás Ferencné 

Projekt eredmények publikálása az 

óvoda honlapján. 
  X X X   

publikálásra kijelölt 

óvodapedagógus 

„Amire büszkék vagyunk”: 

- Pályázati eredmények  

- Projekt eredmények publikálása 

tudásmegosztás. 

   X X   
óvodavezető 

óvodapedagógusok 

 

 

4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 

 

Nevelés nélküli munkanapok időpontjai és felhasználásuk – intézményi szint 

 

Ssz. Felhasználás tárgya Időpont 
Érintett 

Felelős 

1. 

Szakmai szervezetépítés: 

- Változások az intézmény életében. 

- Nyári felújítási munkálatok. 

- Pályázatok. 

- Törvényi változások ismertetése. 

- A 2019/2020-as tanév programjai, 

rendezvényei, feladatai, intézmény kiemelt 

céljai. 

- Munkaközösségi feladatok. 

- Aktuális információk és felvetések. 

2019.08.28. 

Cseréné Marczal 

Zsuzsanna, 

munkaközösség 

vezetők 

2. 
Szakmai szervezetfejlesztő nap  

(helyszín egyeztetés alatt) 
2019.12.07. 

Cseréné Marczal 

Zsuzsanna,  

Nagy Rita 

3. 

Nevelési értekezlet 

Tanfelügyeleti ellenőrzés eredményei, 

intézkedési tervek 

2019.12.14. 
Cseréné Marczal 

Zsuzsanna 

4. 

Tavaszi nevelési értekezlet 

Beszámoló az intézmény kiemelt céljának 

megvalósulásáról, eredményeiről, 

gyermekvédelmi munkáról.  

2020.04.14. 
Cseréné Marczal 

Zsuzsanna 

5. 

Alakuló munkatársi értekezlet (2020/2021) 

nevelési év előkészítése.  

Munkatervi javaslat megvitatása. 

2020.06. 
Cseréné Marczal 

Zsuzsanna 

 

 

A nevelés nélküli munkanapokon – szülői igény esetén – gondoskodunk a gyermekek 

felügyeletéről 
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Munkatársi értekezletek 

 

Célja a teljes dolgozói kört érintő, elsősorban az intézmény céljainak elérését szolgáló 

működési, pedagógiai tervek és értékelések közös értelmezése, szükség szerinti megvitatása. 

 

Ssz. Felhasználás tárgya Időpont 
Érintett 

Felelős 

1. 

A 2019/2020 nevelési év első félévének 

működési rendje, feladatai.  

Az első félév rendezvényei. 

Aktuális kérdések, javaslatok megvitatása.  

2019.08.29. óvodavezető 

2. 

A 2019/2020-as nevelési év második 

félévének működési rendje, feladatai, 

rendezvényei. 

Aktuális kérdések, javaslatok megvitatása. 

2020 01.30. óvodavezető 

3. 

A 2019/2020-as nevelési év nyári 

időszakának nevelési, technikai 

tájékoztatása.  

Aktuális kérdések, javaslatok megvitatása.  

2020.06. óvodavezető 

 

Az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek időpontja 

Az óvodapedagógusokkal rendszeres – havi – megbeszélés során feladategyeztetést tartunk. 

 

Időpont Esemény / téma Felelős Megjegyzés 

2019.10.08. 

A felmenő rendszerben bevezetett 

Gyermektükör tapasztalatainak 

összegzése, megbeszélése. 

eTwinning felület kezelésének 

technikai kérdései. 

BECS: 

Intézkedési terveknek megfelelő 

feladatok:  

- Szülői igényfelmérő összesítésének 

eredményeinek értékelése.  

- Elégedettségmérő kérdőív 

kérdéseinek összeállítása a partneri 

igényfelméréshez, megbeszélése. 

Óvodavezető  

2019.10.07. 
Vizuális nevelés, művészeti értékek 

közvetítése. 
Óvodavezető 

 Előadás - 

Perkátai ÁMK 

József Attila 

könyvtár 

szervezésében 

2019.10.19. 

Szervezetfejlesztő szakmai nap  

Üveg a művészetben – Kovácsai 

Gabriella és Dobrovicz Klára Fejér 

megyei kézművesek kiállítása 

Óvodavezető  

2020.01.29. 

A 2019/2020-as tanév első félévének 

értékelése, a második félévének 

működési rendje. 

Rendezvények, programok.  

Munkaközösségi munka, feladatok. 

óvodavezető 

munkaközösség 

vezetők 
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Időpont Esemény / téma Felelős Megjegyzés 

Aktuális kérdések, javaslatok 

megvitatása. A második félévben 

megvalósuló feladatok tervezése. 

2020.02. 
Népi kismesterségek 

óvodapedagógusoknak (kosárfonás) 
óvodavezető 

foglalkozás 

vezető: Hegedűs 

Gabriella tanár, 

kosárfonó 

2020.04. 

Szervezetfejlesztő szakmai nap 

Tudásmegosztás:  

A külső továbbképzéseken résztvevő 

kollégák összefoglalói, beszámolói 

óvodavezető  

külső 

továbbképzésen 

résztvevő kollégák 

 

2020.06. 

2019/2020-as tanév évzáró 

értekezlete 

Intézkedési tervek elfogadása.  

Beszámoló a gyermekvédelmi 

munkáról. 

óvodavezető  

 

 

Szakmai munkaközösségek, munkacsoportok 

 

Ssz. 
Szakmai munkaközösség, munkacsoport 

neve 

Munkaközösség 

vezetője 

Munkaterv 

oldal 

1. 
Hagyományőrző munkaközösség  

(1994-től) 
Kárász Ferencné 1. melléklet 

2. Manóvár Kézműves Műhely (2011-től) Rónás Ferencné 2. melléklet 

3. 
Kisegerek Informatikai Tehetségműhely 

 (2012. 01.02-től) 
Nagy Rita 3. melléklet 

4. 
Bóbita gyermekjáték –és néptánc 

tehetségműhely (2014/2015-től) 
Gálné Bölcskei Rita 4. melléklet 

 

 

A munkaközösségek tagjainak beválogatása a munkaközösségbe a munkaközösség vezető és 

az alapító tagok hatáskörébe tartozik.    

A munkacsoport irányítója: Cseréné Marczal Zsuzsanna, Óvodavezető 

A munkaközösségek működési rendje: kedd: Kisegerek, szerda: Bóbita, csütörtök: Manóvár 

tehetségműhely. 

 

5. Az intézmény külső kapcsolatai 

 

Szülői értekezletek   

 

Mindkét épületben összevont szülői értekezlet, a nevelési évet érintő kérdésekről, 

tudnivalókról. 

Szülői értekezletek szervezésére óvoda és csoport szinten kerül sor évente minimum két, 

illetve rendkívüli vagy egyéb alkalommal. Tekintettel a testvérpárokra és arra, hogy az 

óvodavezetés egy tagja minden szülői értekezleten részt kíván venni, az értekezletek 

időpontjainak kijelölése komoly körültekintést igényel. A csoportok szülői értekezletein a 

csoport óvónői vesznek részt. A csoportok szülői értekezleteiről készített feljegyzéseket, 

valamint a résztvevő szülők aláírását is tartalmazó jelenléti ívet a csoportnaplók tartalmazzák.  
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A Szülői szervezet (SzSz) tagjainak megválasztására a nevelési év első szülői értekezletén kerül 

sor. 

 

A Szülői Közösség értekezletei – fórumai 

 

Szervezésére az év folyamán legalább két alkalommal, illetve igény vagy szükség szerint  kerül 

sor. Az intézményi szinten is működő Szülői Szervezet tagjainak száma megegyezik a 

csoportok számával, személyéről szintén az első szülői értekezletén döntenek a jelenlévők.  

 

 

Ssz. Téma Helyszín és időpont Felelős 

1.  

Alakuló ülés. Szülői 

Szervezet új elnökének, 

tisztségviselőinek 

megválasztása, éves 

munkaterv tartalmi jegyeinek 

megvitatása. Óvodabál 

szervezési feladatai. 

Perkátai ÁMK 

Szivárvány Óvoda 

Bocskai u. 2. 

2019.09.12. 

Farkas-Tóth Ágnes 

 

2.  
Félév értékelése 

A 2. félév tervei 

Perkátai ÁMK 

Szivárvány Óvoda 

Bocskai u. 2. 

2020.01 

Piros Orsolya 

3.     

4.     

 

 

Intézményi szintű réteg- szülői értekezletek - fórumok 

 

A szülői értekezletek és fórumok kezdési időpontja 16 óra. 

 

Ssz. Téma 

 

Helyszínek és időpontok Felelős 

1. 

Intézményi adatok 

Házirend, Panaszkezelés 

rendje, törvényi változások 

Pedagógiai munka, 

tehetséggondozás 

Ovizsaru program 

 

 

Az óvoda egyéb 

szolgáltatásai. 

Hitébresztés 

 

Néptánc 

 

Angol oktatás 

 

 

Új óvoda 2019.09.10. 

 

Cseréné Marczal 

Zsuzsanna 

óvodavezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horváth Dóra  

néptánc oktató 

 

Vátkai Luca 
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2. 

Intézményi adatok 

Házirend, Panaszkezelés 

rendje, törvényi változások 

Pedagógiai munka, 

tehetséggondozás 

Ovizsaru program 

 

Betegség, 

betegségmegelőzés, 

egészséges táplálkozás  

 

Az óvoda egyéb 

szolgáltatásai. 

 

Hitébresztés 

 

Néptánc 

SzSz beszámolója az 

elmúlt év munkájáról. 

 

Régi Óvoda 2019. 09.11. 

Cseréné Marczal 

Zsuzsanna 

óvodavezető 

 

 

 

 

Bogóné Plasek Krisztina 

védőnő 

 

 

 

 

 

 

Horváth Dóra 

néptánc oktató 

 

 

Farkas-Tóth Ágnes  

SzSz elnök 

 

 

Szülői értekezletek -  Szülői értekezletek a csoportokban 

 

A csoportszintű szülői értekezletek időpontja 1600óra, az ettől eltérő időpontot az 

óvodapedagógusok jelzik. 

 

 

Elvárás minden óvodapedagógustól a szülők tájékoztatása az alábbi 

területeken/témákban: 

– Védőnő bevonásával a szűrővizsgálatok eredményessé tétele 

- Csoportprofil bemutatása 

- Házirend ismertetése, felelevenítése 

- Korcsoporttól függetlenül: A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végére (ahová együtt kell 

eljuttatnunk a gyermekeket) 

- Éves nevelési és tanulási terv ismertetése 

- Az együttműködés, ezen belül az információ áramlás kialakítása és gyakorlata 

- Étkezési térítési díjfizetés módja 

- Pedagógus önértékelés szülőket érintő tartalmainak ismertetése (szülői kérdőív) 

- Korcsoporttól függetlenül, már a legelső, és minden további szülői értekezleten kerüljön 

feldolgozásra az iskolai életre történő alkalmasság témakör, kidomborítva az együttnevelés 

folyamatos szükségszerűségét. 

 

Javasolt tartalmak: 

- Együtt a családdal – A család-óvoda kapcsolata →Szülő Klub 

- A szabad játék kitüntetett szerepének jelentősége  

- A cselekvésbe ágyazott tanulási folyamatot 

- A differenciálás elvének érvényesítése 

- Figyelem a gyermek egyéni szükségleteire 

- A gyermekek motiválása, aktivizálása 
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- Konzultálási lehetőségek nevelési kérdésekben: a hatékony családi beszélgetés (fogadó óra, 

családlátogatás)  

- Közös feladataink és lehetőségeink a gyermekek a tehetségének kibontakoztatásában 

- Önértékelés során alkalmazott szülői kérdőívek közös értelmezése 

 

Ssz. Csoport neve Tervezett téma Időpont 

1. Süni csoport 

Vizuális tapasztalatszerzés lehetőségei az óvodai 

nevelőmunka során.  

Gyermekek motiválása, aktivizálása. 

2019.09.11. 

Félév értékelése, a 2. félév tervei. 

Differenciálás elvének érvényesítése 

Iskolára való felkészülés 

2020. 02. 

2. Maci csoport 

Befogadás, beszoktatás.  

Együtt a családdal – a család-óvoda kapcsolata. 

Anyanyelvi fejlődés.  

2019.09.11. 

Félév értékelése, a 2. félév tervei. 

Vizuális tapasztalatszerzés lehetőségei az óvodai 

nevelőmunka során.  

2020. 02. 

3. 
Pillangó 

csoport 

Befogadás, beszoktatás. 

Együtt a családdal – a család-óvoda kapcsolata. 
2019.09.11. 

Félév értékelése, a 2. félév tervei. 

Anyanyelvi fejlődés. 

Vizuális tapasztalatszerzés lehetőségei az óvodai 

nevelőmunka során. 

2020.02. 

4. 
Nyuszis 

csoport 

A vizuális technikák hatása a finommotorika 

fejlesztésére. 

A gyermekek motiválása, aktivizálása. 

Iskolára való felkészülés. 

2019.09.10. 

Félév értékelése, a 2. félév tervei. 

Tehetségfejlesztés, differenciálás, iskolai életre 

való alkalmasság. 

2020.02. 

5. Cica csoport 

Vizuális tapasztalatszerzés lehetőségei az óvodai 

nevelőmunka során. 
2019.09.10. 

Félév értékelése, a 2. félév tervei. 

A gyermekek motiválása, aktivizálása. 
2020.02. 

6. Fecske csoport 

Tehetségfejlesztés, differenciálás, iskolai életre 

való alkalmasság. 

Vizuális technikák hatása a finommotorika 

fejlesztésére.  

2019.09.10. 

Félév értékelése, a 2. félév tervei. 

Iskolára való felkészülés. 

Cselekvésbe ágyazott tanulási folyamat. 

2020. 02. 

 

Az óvodapedagógusok fogadó órái 

 

Fogadó órák időpontjai 

 

Beosztás Időpont Helyszín 

Óvodavezető 

Cseréné Marczal Zsuzsanna 

Előzetes bejelentkezés 

alapján 

2431 Perkáta Bocskai u. 2 

Új Óvoda 
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Óvodavezető helyettes 

Győrikné Kargl Mária 

Előzetes bejelentkezés 

alapján 

2431 Perkáta Bocskai u. 2 

Új Óvoda 

Óvodapedagógusok 

Előre egyeztetett 

időpontban, havonta egy 

alkalommal 

2431 Perkáta Bocskai u. 2 

Új Óvoda és Régi Óvoda 

Gyermekvédelmi megbízott 

Cseréné Marczal Zsuzsanna 

Előzetes bejelentkezés 

alapján illetve szükség 

szerint 

2431 Perkáta Bocskai u. 2 

Új Óvoda 

Logopédus 

Várnagy-Horváth Anett 

Molnárné Szentmihályi 

Brigitta 

Előzetes bejelentkezés 

alapján illetve szükség 

szerint 

2431 Perkáta Bocskai u. 2 

Új Óvoda 

Jákliné Perei Erika 

Gyógypedagógus (BTM) 

Előzetes bejelentkezés 

alapján illetve szükség 

szerint 

2431 Perkáta Bocskai u. 2 

Régi Óvoda 

Kolonics Zsuzsanna 

Gyógypedagógus (SNI) 

Minden hónap első keddje, 

előzetes bejelentkezés 

alapján 

2431 Perkáta Bocskai u. 2 

Régi Óvoda 

Logopédus (SNI) 

Előzetes bejelentkezés 

alapján illetve szükség 

szerint 

2431 Perkáta Bocskai u. 2 

Új Óvoda 

Győrikné - Nagy Rita  

Kisegerek Tehetségműhely 

vezetői 

Előzetes bejelentkezés 

alapján illetve szükség 

szerint 

2431 Perkáta Bocskai u. 2 

Új Óvoda 

Rónás Ferencné 

Manóvár Tehetségműhely 

vezetője 

Előzetes bejelentkezés 

alapján illetve szükség 

szerint 

2431 Perkáta Bocskai u. 2 

Régi Óvoda 

Gálné Bölcskei Rita 

Bóbita gyermekjáték- és 

néptánc tehetségműhely 

vezetője 

Előzetes bejelentkezés 

alapján illetve szükség 

szerint 

2431 Perkáta Bocskai u. 2 

Új Óvoda 

Az óvodapedagógusok fogadó órái 

 

Célja az intervenciós pedagógiai gyakorlat érvényesítése minden gyermeket érintően legalább 

félévente egy alkalommal, melynek tartalmi alapja a gyermekek folyamatos nyomon 

követésének írásos (Fejlődési napló) és szóbeli tapasztalata. Az egyes csoportok fogadó óráinak 

időpontja – óvodavezetővel történt egyeztetés szerint – a csoportok hirdetőtábláin van 

kifüggesztve. 

 

Beosztás Időpont Helyszín 

Cica csoport 

Nagy Rita – Südi Melinda 

óvodapedagógusok 

Minden hónap első hétfője 

16.00 órától, előzetes 

bejelentkezés alapján, 

illetve szükség szerint. 

2431 Perkáta Bocskai u. 1 

Új Óvoda 

Nyuszi csoport 

Vátkai Luca óvodapedagógus 

Minden hónap első keddje 

16.00 órától, előzetes 

bejelentkezés alapján, 

illetve szükség szerint. 

2431 Perkáta Bocskai u. 1. 

Új Óvoda 

 

Fecske csoport 

Minden hónap első 

szerdája 16.00 órától, 

előzetes bejelentkezés 

2431 Perkáta Bocskai u. 1. 

Új Óvoda 
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Gálné Bölcskei Rita 

óvodapedagógus 

 

alapján, illetve szükség 

szerint. 

Pillangó csoport 

Győrikné Kargl Mária – Waller 

Vivien óvodapedagógusok 

Minden hónap első 

szerdája 16.00 órától, 

előzetes bejelentkezés 

alapján, illetve szükség 

szerint. 

2431 Perkáta Bocskai u. 2 

Régi Óvoda 

Maci csoport 

Kárász Ferencné 

óvodapedagógus 

Minden hónap első keddje 

16.00 órától, előzetes 

bejelentkezés alapján, 

illetve szükség szerint. 

2431 Perkáta Bocskai u. 2 

Régi Óvoda 

Süni csoport 

Rónás Ferencné óvodapedagógus 

Minden hónap első hétfője 

16.00 órától, előzetes 

bejelentkezés alapján, 

illetve szükség szerint. 

2431 Perkáta Bocskai u. 2 

Régi Óvoda 

 

 

Az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú óvodai nyílt napok 

 

Leendő óvodásainkat szüleikkel: a beiratkozás után, értesítés alapján 3-4 alkalommal 

fogadjuk „Nyitva van az aranykapu” nyitott napjainkon, amikor: 

- bepillantást nyerhetnek az óvoda életébe 

- bekapcsolódhatnak a gyermeknek és felnőtteknek szervezett tevékenységekbe 

- feltehetik kérdéseiket az óvoda működésével, szokás-szabályaival kapcsolatosan. 

 

Óvodahasználó gyermekek szülei számára szervezett nyílt napok, alkalmak: 

 

Nyuszis csoport: „Játsszunk együtt!”: Márton napi barkácsolás 2019.11.11. 

Fecske csoport:„Játsszunk együtt!”: Újrahasznosítás – 2019.11.21. 

Pillangó csoport: „Játsszunk együtt!” : Mikulásvárás – 2019.12.03. 

Maci csoport: „Játsszunk együtt!” : Mikulásvárás - 2019.12.06. 

Süni csoport: „Játsszunk együtt!” : Adventi készülődés – 2019.12.09. 

Cica csoport:  „Játsszunk együtt!”: Adventi készülődés- 2019.12.11. 

 

Családi napok:  
- Cica csoport: 2019.09.20. 

- A többi csoportnál a tavasz folyamán kerülnek megrendezésre.  

 

Kiállítás: Évszaknak megfelelő ovigaléria.  

                Régi népi játékok – Mészáros Zsuzsanna kiállítása 

 

Gyermeknap megrendezése a Szülői Szervezet bevonásával.  

Felelős: Cseréné Marczal Zsuzsanna + csoportos óvónők. 

 

 

A SZÜLŐI KÖZÖSSÉG TAGJAINAK NÉVSORA 

 

 

Csoport Delegált szülő 

Süni csoport Oláhné Szakács Brigitta 
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Szloboda Bianka 

Sóvári-Bauer Kitti 

Maci csoport 

Áldottné Wágner Henrietta 

Piros Orsolya 

Landzmanné Balázs Éva  

Pillangó csoport 

Kiszlné Tercsák Hajnalka 

Szarka-Kovács Dénesné 

Vaskóné Csobánczi Alíz 

Nyuszis csoport 

Oláh-Rác Linda 

Király Zsuzsanna 

Kovács Andrea 

Cica csoport 

Gartai-Papp-Kovács Márta 

Balláné Novath Eszter 

Bogó Ibolya 

Fecske csoport 

Baráth Istvánné 

Ábenhauer-Takács Melinda 

Tulkovics Zsoltné 

 

 

Kapcsolattartás társintézményekkel, egyéb szervekkel 

 

 

- A fenntartóval való kapcsolattartás  

 

Hatékony, együttműködő, konstruktív kapcsolat kialakítása a kialakult gyakorlat szerint. 

Kapcsolattartás tervezett formái: 

- részvétel a testületi üléseken 

- írásos beszámolók az óvoda működéséről 

- kölcsönös tájékoztatás az aktuális eseményekről 

 

- Szakmai kapcsolatok (horizontális együttműködés rendszere) 

 

Óvoda – iskola 

Az óvoda és az iskola kapcsolatában, tartalmi együttműködésében érvényesül a kölcsönös 

nyitottság, egymás munkájának ismerete, megbecsülése. 

Kölcsönös érdeklődés valósul meg egymás nevelési céljainak, elképzeléseinek 

megismeréséhez, megértéséhez.  

Visszajelzéseiket, eredményeiket felhasználjuk a pedagógiai munka fejlesztésére. 

A kapcsolattartás formái:  

- Tapasztalatcserék, tájékoztatások a gyermekek egyéni fejlődési üteméről. 

- Leendő első osztályos tanító nénik látogatása az óvodába. 

- A nagycsoportosok óralátogatáson vesznek részt az iskolában. 

- Óvónénik a volt nagycsoportosokat meglátogatják az iskolában. 

- Volt nagycsoportosok látogatása az óvodába. 

 

Az óvoda és a közművelődési intézmények 

Intézményegységeink hatékonyan, eredményesen tudnak együtt dolgozni. Az óvoda épít a 

faluház a könyvtár, a Kínai Kulturális Központ nyújtotta lehetőségekre. Az intézményegységek 

nemcsak egymás mellett, hanem együttműködve dolgoznak. 

 

- Egyéb kapcsolatok: 

Az intézmény szakmai kapcsolatai: 
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 Oktatási Hivatal 

 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. 

 Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

 Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Dunaújvárosi Tagintézménye 

 Régió intézményei 

 Régión kívüli óvodák 

 A hasonló elveket valló intézmények 

 Az Erasmus+ pályázat kapcsán – Románia, Marosvásárhely Stefánia Óvodával – 

együttműködési megállapodás mellékletben (közös célok, szükségletek, …) 

 Az Erasmus+ pályázat megvalósítása során kapcsolatban lévő intézményekkel: 

Kézdivásárhely, Érsekújvár 

 Az Erasmus+ pályázat nyelvi kurzus megvalósítása során kollegáink nemzetközi 

kapcsolatokra tettek szert, melynek kiépítése a további feladataink közé tartozik.   

 eTwinning kapcsolatok 

 Az állami gondozott gyerekek felügyeletét ellátó gyámmal való kapcsolattartás. 

 

 

6. A pedagógiai munka feltételei 

 

6.1. 

 

Tárgyi feltételek - A pedagógiai munka feltételei 

 

Helyzetelemzés 

 
BELSŐ TÉNYEZŐK 

P
O

Z
I
T

Í
V

 

ERŐSSÉGEK 

 A törvényi előírásoknak 

megfelelő csoportlétszámok 

 Barátságos csoportszobák 

 Eszközellátottság 

 Új, és felújított óvoda épület 

 Tornaterem 

 

GYENGESÉGEK 

 Egy mosdó 3 csoportra a 

Régi óvodában 

 Udvari játékok biztonsága 

N
E

G
A

T
Í
V

 

LEHETŐSÉGEK 

 Pályázatok 

 A Régi óvodában mosdó 

kialakításának lehetősége 

 Szülők bevonása 

VESZÉLYEK 

 Nincs ütéscsillapító az Új 

óvoda udvari játékai alatt 

 Kerítés minősége 

 

KÜLSŐ TÉNYEZŐK 

 

 

Kockázati tényezők a nevelési évben 

Helyzetelemzés 
 Infrastruktúrához (tárgyi erőforráshoz) 

köthető 

Jelentős magas 

bekövetkezési valószínűségű 

 

Mérsékelt, alacsony 

bekövetkezési valószínűségű 

 

Egyéb    
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Gazdasági feladatok - Gazdasági feladatok, határidők 

 

Feladat Érintett Tartalom Határidő Felelős 

kir adatbázis 

frissítése 

óvodatitkár 

óvodavezető 

kialakított adatbázis 

feltöltése pontos 

adatokkal, 

módosítások 

átvezetése 

folyamatos óvodatitkár 

októberi 

statisztika 

elkészítése 

óvodavezető 

óvodavezető 

helyettes 

óvodatitkár 

229/2012 (VIII.28) 

kormányrendelet Nkt. 
2019.10.15. óvodavezető 

pályázatírás 

ÁMK igazgató, 

óvodavezető, 

munkaközösség 

vezetők, 

fenntartó 

pályázati kiírás szerint 
lehetőség 

szerint 
óvodavezető 

jogszabály 

követés 

óvodavezető, 

óvodavezető 

helyettes 

Magyar Közlöny 

folyamatos figyelése 

minden 

hónap 

utolsó napja 

óvodavezető 

személyi 

dossziék 

elkészítése, 

karbantartása 

óvodavezető, 

óvodatitkár 
 Nkt. 44.§ folyamatos óvodavezető 
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6.2.  

 

A pedagógiai munka feltételei – Személyi feltételek 

 

Helyzetelemzés 

 

BELSŐ TÉNYEZŐK 

P
O

Z
I
T

Í
V

 

ERŐSSÉGEK 

 Képzettségi mutatók 

 (meglévő pedagógusaink, 

nevelőmunkát közvetlenül 

segítők) 

 Innovatív, egymást segítő 

kollektíva 

 Továbbképzési lehetőségek 

maximális kihasználása 

 Színvonalas programok 

 Magas szintű 

projektmegvalósítások 

 Hagyományápolás, 

tehetségműhelyek működése 

 Nemzetközi tapasztalatok  

 Széleskörű kapcsolatrendszer. 

GYENGESÉGEK 

 Óvodapedagógus hiánya 

 

 

N
E

G
A

T
Í
V

 

LEHETŐSÉGEK 

 Továbbképzések támogatása 

 Pályázatok pedagógusok 

önfejlesztésére 

 Ösztönző rendszer bevezetése 

 KORLÁTOK 

 Pedagógushiány 

 Túlterheltség 

 Nő a problémás gyermekek 

száma, növekvő adminisztráció 

– kiégés 
KÜLSŐ TÉNYEZŐK 

 

 

Cél: A humánerőforrás szükségletben bekövetkező hiány törvényi előírásoknak megfelelő 

pótlása. 

Fontos feladat a megüresedett álláshelyek betöltése.  Az új alkalmazottak beilleszkedésének 

segítése. Az intézmény színvonalának megtartása. 

 

 

Kockázati tényezők a nevelési évben 
 Humán erőforráshoz köthető 

Jelentős magas 

bekövetkezési valószínűségű 

A megüresedett álláshelyekre nincs jelentkező. 

Mérsékelt, alacsony 

bekövetkezési valószínűségű 

 

Egyéb    

 

 

HUMÁN ERŐFORRÁS – CSOPORTBEOSZTÁSOK 
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Ssz. Csoport neve Létszám Óvodapedagógus Dajka 
Pedagógiai 

asszisztens 

 

1.  Süni csoport 23 
Rónás Ferencné 

Kisné Böde Bernadett 

Biligné Sztanó 

Edit 

Dietrich 

Csilla 
2.  Maci csoport 20 Kárász Ferencné 

Hidegkutiné 

Gelencsér Andrea 

3.  Pillangó csoport 21 
Győrikné Kargl Mária 

Waller Vivien 

Jankovics 

Mihályné 

4.  Nyuszis csoport 25 

Nagyné Czompó 

Anita 

Vátkai Luca 

Cseréné Marczal 

Zsuzsanna 

Pavlicsek Zsoltné 
Berente 

Andrea 

Horváth 

Fanni 5.  Cica csoport 25 
Nagy Rita 

Südi Melinda 
Cserna Anna 

6.  Fecske csoport 22 Gálné Bölcskei Rita 
Poszkoli 

Krisztina 

Összesen: 136 fő 11 fő 6 fő 3 fő 

 

 

 

 

A PEDAGÓGIAI MUNKÁT ÉS MŰKÖDÉST SEGÍTŐ MUNKATÁRSAK 

 

Beosztás Név 

Pszichológus - 

Fejlesztő pedagógus - 

Óvodatitkár Horváthné Molnár Krisztina 

Konyhai kisegítő 
Nagy Györgyné 

Győrik Rozália 

Takarító - 

Kertész - 

 

Részvétel külső képzésen - akkreditált 

 

 

Név A továbbképzés tárgya Helye Időpont 

Kárász Ferencné 
Vizuális nevelés 

témakörben 
 Folyamatban 

Rónás Ferencné Portfólió készítés Kecskemét 2019.09.12. 

 

Részvétel külső képzéseken – nem akkreditált 
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Név A továbbképzés tárgya Helye Időpont 

Cseréné Marczal 

Zsuzsanna 

A munkaterv készítése az 

önértékelési/tanfelügyelet 

rendszer és a törvényi 

változások alapján 

(Menedzser Praxis) 

 

Részvétel további 

konferenciákon 

online 

 

 

 

 

 

2019. 07.31. 

 

 

 

Lehetőség 

szerint 

 

Dajkák és pedagógiai asszisztensek külső és belső képzése, továbbképzése 

 

Célja a gyermekekkel, óvodapedagógusokkal, a közvetlen munkatársakkal, és a szülőkkel való 

kapcsolat eredményességének biztosítása, valamint a munkaköri feladatok minőségi szinten 

történő ellátásának támogatása.  

 

A technikai dolgozókkal szükség szerint munkamegbeszéléseket és rendszeres tisztasági 

ellenőrzéseket tartunk. A feladatokat, az értékelés összegzését feljegyzés formájában rögzítjük.  

Határidő: szükség szerint 

Felelős: óvodavezető, óvodavezető helyettes 

 

HACCP oktatás: 2019.09.27. Sohár Anikó 

 

Felnőttek munkavédelmi oktatása és egészségügyi vizsgálatának rendje 

 

Munka-, és tűzvédelmi oktatás: 2019.08.29. Deimel János 

 

Egészségügyi vizsgálat: 2019. december Dr. Baráth Miklós 

 

 

Segítő tartalom: Vészhelyzet - Kisokos 

http://www.nagyszuloklapja.hu/felnott-betegsegek/3201/veszhelyzet-kisokos:-agyrazkodas-

forrazas-magas-laz-ujraelesztes%E2%80%A6-eleteket-menthet-ha-ezeket-tudod.html 

 

6.3.  

 

Humán erőforrás fejlesztése 

 

- Portfólióműhely foglalkozások 

 

- Gyakornokok mentorálása  

 

Az intézmény Gyakornoki szabályzatában rögzítettek szerint 

 

 

 

Ssz. Gyakornok Mentor Mentorálási terület 

 

http://www.nagyszuloklapja.hu/felnott-betegsegek/3201/veszhelyzet-kisokos:-agyrazkodas-forrazas-magas-laz-ujraelesztes%E2%80%A6-eleteket-menthet-ha-ezeket-tudod.html
http://www.nagyszuloklapja.hu/felnott-betegsegek/3201/veszhelyzet-kisokos:-agyrazkodas-forrazas-magas-laz-ujraelesztes%E2%80%A6-eleteket-menthet-ha-ezeket-tudod.html
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1. 

 

 

2. 

 

 

 

Vátkai Luca 

 

 

Südi Melinda 

Győrikné Kargl 

Mária 

 

Kárász 

Ferencné 

 A gyakornok munkatársi közösségünkbe való 

beilleszkedése. 

 Bevezetés az intézményünk dokumentációs 

rendszerébe. 

 Az óvodapedagógusi szerep képességeinek 

és készségeinek fejlesztése. 

 A módszertani ismeretek gazdagodása. 

 Az elméleti és gyakorlati ismeretek 

összehangolása. 

 Pedagógiai programunknak megfelelő 

szemléletformálás. 

 Az intézményünk szokás- 

szabályrendszerének megismerése. 

 Szabályok követése, 

 Kontextusok felismerése, követése 

Gyakorlati tudás megalapozása. 

 

 

A tudásmegosztás intézményi gyakorlata: 

- Szakmai tapasztalatcserék,  

- egymástól való tanulás, belső hospitálások 

- Innovációk, pályázati projektek, fenntarthatóság biztosítása 

 

Megbízatások és reszortfeladatok  

 

 

Ssz. Feladat / terület Szivárvány Ovi 

1. Mentor – a gyakornokok segítő támogatása 
Győrikné – Kárászné - 

Cseréné 

2. 
Óvodavezető: Kapcsolattartás társintézményekkel, 

szülőkkel, orvossal + képviselet 
Cseréné Marczal Zsuzsanna 

3. 
Gazdasági hivatal kapcsolattartó, Polgármesteri Hivatal 

posta 

Cseréné Marczal Zsuzsanna 

Győrikné Kargl Mária 

4. Munkacsoport vezető 

Nagy Rita 

Győrikné K. Mária 

Rónás Ferencné 

Gálné Bölcskei Rita 

5. Minőségirányítási team vezető Győrikné Kargl Mária 

6. Tűz-, és munkavédelem 
Pavlicsek Zsoltné 

Gálné – Dietrich Csilla 

7. HIT 
Cseréné Marczal Zsuzsanna 

– kapcsolattartó és a 
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HIT szerinti reszortfelelősök 

8. HACCP  Nagy Györgyné 

9. Madárovi Rónás Ferencné 

10. Kirándulás - Autóbusz  

csoportos 

óvodapedagógusok 

Cseréné Marczal Zsuzsanna 

11. Gyermekbiztosítás 

Horváthné Molnár Krisztina 

csoportos 

óvodapedagógusok 

12. 

Leltárfelelős: 

- nagy értékű 

- bútor 

- játék 

- textil 

- edény, evőeszköz 

az óvoda valamennyi 

dolgozója 

13. Számítógép  
az óvoda valamennyi 

dolgozója 

14. Egészségügyi könyvek, foglalkozás-egészségügy  Cseréné Marczal Zsuzsanna 

15. Szertáros 
az óvoda valamennyi 

dolgozója 

16. Információk (számítógépes kiírások) Horváthné M. Krisztina 

17. Információáramlás Cseréné Marczal Zsuzsanna 

18. Tisztítószer felelős technikai személyzet 

19. Szelektív hulladékgyűjtés szervező Győrikné Kargl Mária 
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7. A Kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott az Óvodai nevelés országos 

alapprogramban megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai programban 

megfogalmazott céloknak való megfelelés 

 

Pedagógiai gyakorlati munkánk során a továbbiakban is fókuszálunk az Óvodai nevelés 

országos alapprogramjának alábbi „üzeneteire”: 

 

 Az eddigi gyakorlat továbbfejlesztése, értékmegőrzés 

 Anyanyelvi nevelés; a beszélő környezet, az óvodai nevelés egészében jelen van 

  Hátránycsökkentő szerep: Inkluzív (befogadó) pedagógiai szemlélet 

 Játék megerősítése, a szabad játék kitüntetett szerepe 

 Kompetenciafejlesztés, támogató differenciált nevelés 

 Érzelmi, erkölcsi és közösségi nevelés 

 A tevékenységekben megvalósuló tanulás: Az óvodai tanulás folyamatos, jelentős részben 

utánzásos, spontán és szervezett tevékenység mely a teljes személyiség fejlődését támogatja. 

Projekt módszer alkalmazása, melyekbe a gyermeki igények beépülhetnek, a 

lebonyolítás menete nyílt, változó idejű, a téma „mélyére ás” 

 Iskolásítási tilalom: A gyermek az óvodáskor végén belép a lassú átmenetnek abba az 

állapotába, amelyben, majd az iskolában, az óvodásból iskolássá szocializálódik. 

 Óvónő feltétlen jelenléte: Kulcsszereplő az óvodapedagógus, akinek személyisége 

meghatározó a gyermek számára 

 Egészséges életmód igénye: Az egészség védelme, karbantartása tanítható. 

Egészségnevelési program kivitelezése 

 Környezettudatosság: a fenntartható fejlődés érdekében hangsúlyt fektetünk a 

környezettudatos magatartásformálás alapozására, alakítására 

 Mozgás megújulása: Egészségfejlesztő testmozgás → Az egyéni szükségletek és képességek 

figyelembe vétele minden gyermek számára biztosítandó lehetőség. Törekedni kell a 

gyermekeket legjobban fejlesztő kooperatív mozgásos játékok alkalmazására 

 

 

 

Érvényességi rendelkezés: 

 A munkaterv a csatolt szülői vélemények és a nevelőtestületi elfogadást igazoló 

jegyzőkönyvvel együtt érvényes. 

 A dokumentum tartalmi elemeinek módosítására törvényi változás, valamint a nevelőközösség 

többségének javaslata alapján kerülhet sor.  

 

 

 

Óvodapedagógus munkaidő beosztása 
 

1. hét 

 
Név Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

Régi Óvoda 

Győrikné Kargl 

Mária 
700-1220 700-1220 700-1220 700-1220 740-1200 

Waller Vivien 1020-1700 1020-1700 1020-1700 1020-1700 1000-1700 

Rónás Ferencné 530-1220 530-1220 530-1220 530-1220 540-1200 
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Kisné Böde 

Bernadett 
1020-1700 1020-1700 1020-1700 1020-1700 1000-1700 

Kárász 

Ferencné 
630-1320 630-1320 630-1320 630-1320 630-1250 

Új Óvoda 

Vátkai Luca 700-1240 700-1230 700-1230 1020-1550 1020-1550 

Cseréné - - - 700-1200 700-1200 

Nagy Rita 530-1220 530-1220 530-1220 530-1220 600-1220 

Südi Melinda 1020-1600 1020-1550 1020-1550 1020-1550 1020-1550 

Gálné Bölcskei 

Rita 
1020-1600 1020-1550 1020-1550 1020-1550 1020-1550 

 

2. hét 

 
Név Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

Régi Óvoda 

Győrikné Kargl 

Mária 
700-1220 700-1220 700-1220 700-1220 740-1200 

Waller Vivien 1020-1700 1020-1700 1020-1700 1020-1700 1000-1700 

Rónás Ferencné 530-1220 530-1220 530-1220 530-1220 540-1200 

Kisné Böde 

Bernadett 
1020-1700 1020-1700 1020-1700 1020-1700 1000-1700 

Kárász 

Ferencné 
630-1320 630-1320 630-1320 630-1320 630-1250 

Új Óvoda 

Vátkai Luca 700-1240 700-1230 700-1230 700-1230 700-1230 

Cseréné - - - 1000-1500 1000-1500 

Nagy Rita 1020-1700 1020-1700 1020-1700 1020-1700 1000-1700 

Südi Melinda 640-1220 650-1220 650-1220 650-1220 630-1200 

Gálné Bölcskei 

Rita 
600-1220 530-1220 530-1220 530-1220 530-1220 

 

Cseréné Marczal Zsuzsanna óvodavezető heti 10 óra kötelező óraszámát a Nyuszi csoportban 

dolgozza le. 

 

Dajkák munkaidő beosztása 
 

Új óvoda 

 

Poszkoli Krisztina 5.30-13.20 egy hétig 

Cserna Anna 7.10-16.00 egy hétig  

Pavlicsek Zsoltné 8.40.-17.00 egy hétig 

A három fő körforgóban dolgozik. 

 

Nagy Györgyné – konyhás – 6.40-15.00 minden nap 

Horváthné Molnár Krisztina – óvodatitkár - 6.40-15.00 minden nap 

Horváth Fanni – Pedagógiai asszisztens – 7.40-16.00 minden nap 

Berente Andrea – Pedagógiai asszisztens – 7.40-16.00 minden nap 

 
Régi Óvoda 

 

Jankovics Mihályné 5.30-13.20 egy hétig 

Hidegkutiné Gelencsér Andrea 7.10-16.00 egy hétig 
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Biligné Sztanó Edit 8.40-17.00 egy hétig 

A három fő körforgóban dolgozik. 

 

Győrik Rozália – Konyhás – 6.40-15.00 minden nap. 

Dietrich Csilla – Pedagógiai asszisztens – 7.40-16.00 minden nap 
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Függelék 

A munkaterv jogszabályi háttere 
 

 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről  

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

 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 

- 229/2012. VIII.28.) Korm. Rendelet a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény egyes 

rendelkezéseinek végrehajtásáról 

http://www.budapestedu.hu/data/cms150367/229_2012._VIII._28._Korm._rendeletet_a_nemzeti_koznevelesrol_

szolo_torveny_vegrehajtasarol_MK_12_112.pdf         

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

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

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

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?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 

 2015. évi CCXXIII. törvény egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb kapcsolódó 

törvények módosításáról 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1500223.TV&timeshift=20170101&txtreferer=A1100204.TV 

 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 

 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 

 Oktatási Hivatal:  
- Önértékelési kézikönyv óvodák számára.  NEGYEDIK, JAVÍTOTT KIADÁS  

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/2019_onertekeles/Onertekelesi_kezikonyv_ovoda.pdf  

- Országos tanfelügyelet. Kézikönyv óvodák számára.  ÖTÖDIK, JAVÍTOTT KIADÁS  

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

- Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében a Pedagógus I. és Pedagógus II. fokozatba lépéshez. hatodik, javított 

változat 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/utmutato_a_pedagogusok_minositesi_rendszereben6.pdf  

- ÚTMUTATÓ A MESTERPEDAGÓGUS FOKOZATOT MEGCÉLZÓ MINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSHOZ 

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

 A Perkátai ÁMK Szivárvány Óvoda működését szabályozó dokumentumok 

www.perkata.info  

 

 

                                               

 

 

X. LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK 
 

I. Készítette a Perkátai ÁMK Szivárvány Óvoda nevelőtestülete 

 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100190.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200020.EMM
http://www.budapestedu.hu/data/cms150367/229_2012._VIII._28._Korm._rendeletet_a_nemzeti_koznevelesrol_szolo_torveny_vegrehajtasarol_MK_12_112.pdf
http://www.budapestedu.hu/data/cms150367/229_2012._VIII._28._Korm._rendeletet_a_nemzeti_koznevelesrol_szolo_torveny_vegrehajtasarol_MK_12_112.pdf
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200363.KOR
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1200363.KOR
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0500002.OM
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700031.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1500223.TV&timeshift=20170101&txtreferer=A1100204.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300326.KOR
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700277.KOR
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100328.KOR
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300015.EMM
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200048.EMM
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/2019_onertekeles/Onertekelesi_kezikonyv_ovoda.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/2019_psze/PSZE_ovodai_kezikonyv.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/utmutato_a_pedagogusok_minositesi_rendszereben6.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/Mesterpedagogus_negyedik.pdf
http://www.perkata.info/
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      …………………………………….. 

             Cseréné Marczal Zsuzsanna 

             óvodavezető 
Kelt: Perkáta, 2019.08.28.                    Ph 

 
 

II. az óvoda munkatervében foglaltakkal kapcsolatosan magasabb jogszabályban biztosított 

véleményezési jogát korlátozás nélkül gyakorolta és a dokumentumról véleményt alkotott: 

 
 Az óvodában működő alkalmazottak közössége: 

 

Kelt: Perkáta, 2019.08.28.          

 …………………….……………………………………… 

             Kárász Ferencné 

az alkalmazottak közössége nevében névaláírás 

Az óvodában működő Szülői Szervezet/Közösség 

 

       ………..…………………………….. 

Kelt: Perkáta, 2019.09.13.             

      Szülői Szervezet elnöke 

 

Az óvoda 2019/2020. évre szóló munkaterve azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, 

amelyekből a fenntartóra, többletkötelezettség hárul: 

a) ………………………………… 

b)………………………………… 

a fenntartó EGYETÉRTÉSÉT MEGADTA. a …./2019. (….) számú  határozatával.  
Kelt: ……………………..  . 

 

     ……………………………………………… 

      fenntartó képviseletében 

 
Az óvoda nevelőtestülete át nem ruházható jogkörében a 2019/2020. évre szóló munkatervét 

2019.08.28. napján tartott határozatképes ülésén 100 %-os igenlő szavazattal ELFOGADTA.  Az 

elfogadás tényét a nevelőtestület tagjai a csatolt jegyzőkönyvben hitelesítő aláírásukkal tanúsítják. 

 

 

Kelt: Perkáta, 2019.08.28. 

     ……………………………………. ……………. 

            Győrikné Kargl Mária 

                           a nevelőtestület nevében névaláírás 

 

 

SZÜLŐI VÉLEMÉNYEK  

A 2019-2020. NEVELÉSI ÉV MUNKATERVÉRŐL 

 
JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült 

Perkátai ÁMK Szivárvány Óvoda 

2431 Perkáta, Bocskai u. 2.  
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Időpontja: 2019.08.28. 

 

Tárgy: Nevelőtestületi értekezlet 

 Téma: a 2019/2020-as év feladatelosztásának véglegesítése, munkaterv elfogadása 

 Évindítás tapasztalatainak megvitatása 

 Aktuális információk és felvetések 

 

Jelen vannak: nevelőtestületi tagok (jelenléti ív csatolva) 

Jegyzőkönyvvezető: Győrikné Kargl Mária 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő: Kárász Ferencné 
  

 

Határozat: 
Szavazás módja: Nyílt szavazás kéz feltartásával. 

 

A nevelőtestület a 2019/2020-as nevelési év munkatervét elfogadta.  

(egyöntetűleg) 

 

A nevelőtestületi értekezlet éves tervét a technikai személyzet is megismerte, a rájuk vonatkozó 

feladatokat tudomásul vette. 

Jelen munkaterv a 2018/2019-es tanév munkatervére épült. 

Utólagos javaslatok beépítése után a 2019/2020-as tanév rendjét, munkatervét végrehajtásra 

kiadtam. 
 

…………………………………………..                         ……………………………………. 

        Kárász Ferencné             Győrikné Kargl Mária                                             

                  hitelesítő                                                                        jegyzőkönyvvezető 

 

 

Perkáta, 2019. augusztus 28. 

       ……………………….………….. 

           Cseréné Marczal Zsuzsanna 

                                                                                                óvodavezető 

 

 

A munkaközösségek és más reszortfelelősök éves munkaprogramja, az óvoda irattárában 

olvashatóak. 

- Hagyományőrző munkaközösség munkaterve 

-  Manóvár Tehetségműhely munkaterve 

-  Kisegerek Számítástechnikai Tehetségműhely munkaterve 

-  Bóbita Gyermekjáték- és néptánc Tehetségműhely munkaterve 
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Tisztelt Képviselő-testület! 

  

A Perkátai Általános Művelődési Központ az alapdokumentumokban meghatározott  

feladatok és célok szerint igyekszik betölteni szerepét a település kulturális, nevelési, 

gondozási életében.  

Természetesen, ahogy az eddigi, úgy a jövőbeni sikerekhez is elengedhetetlenül szükséges a 

Képviselő- testület bizalma, támogatása, a civil szervezetek és a társintézmények 

együttműködése, saját csoportjaink munkája.  

Abban a reményben, hogy erre a támogató együttműködésre a jövőben is biztosan építhetünk, 

tisztelettel kérem Perkáta Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülettét 2020 évi 

munkatervet fogadja el. 

  

Perkáta, 2020. február 3.   

                   

 

Tisztelettel:    

  

 

 Bogó Anikó  

     Perkátai ÁMK igazgató 


