
 

 

  

MMSZ Fejlesztő Nevelés-

Oktatást Végző Iskola  

2022/2023 tanév 

Csoportok 
munkatervei 
Naptár – a személyes adatokat 

nem tartalmazza 

Készítették: csoportvezetők: 
Foki Márta 
Füzi Bettina 
Kováts Nóra 
Nemes Béláné 
Szabó Emília 
Zsámbokiné Garamvölgyi Erika 



Marcali – székhelyintézmény 

Nefelejcs: 

Esemény Dátum Felelős Megjegyzés 

Születésnaposok 

ünneplése 

2022.09.12. Szabó E. Klaudia 17. 

Atti-Pityu 14. 

A népmese napja 

A magyar diáksport napja 

2022.09.30. Szabó E. 

Somoskövi K. 

 

Zene világnapja 2022.10.01. Somoskövi K.  

Állatok világnapja 2022.10.04. Somoskövi K.  

Az aradi vértanúk 

emléknapja 

2022.10.06. Tatai V.  

Születésnap 2022.10.09. Somoskövi K. Johanna 14. 

 2022. 10.15. – 2022.10.31. 

helyett 

 Ledolgozandó munkanap a 

szorgalmi időszakban 

Az 1956-os forradalom 

és szab.harc ünnepe  

2022.10.22. Tatai V.  

Márton nap 2022.11.11. Somoskövi K.  

Fogyatékos emberek 

nemzetközi napja 

2022.12.02. Szabó E.  

Mikulás 2022. 12. 06. Somoskövi K.  

Karácsony 2022. 12. 20. Szabó E.  

Téli szünet:  

 

2022.12.22-2023.01.08.  utolsó tanítási nap: 

2022.12.21.- első tanítási 

nap:2023.01.09. 

A magyar kultúra napja 2023. 01. 23. Somoskövi K.  

“PÉNZ7”pénzügyi és 

vállalkozói témahét 

2023.03.06-10. Nefelejcs csoport iskolaszinten 

megvalósítandó 

esemény 

Születésnap 2023.03.08. Szabó E. Zsozsi 11. 

Az 1848-as forradalom 

és szabadságharc 

ünnepe 

2023.03.14. Tatai V.  

Nemzeti ünnep 03.15.   

Down-szindróma 

világnap 

2023.03.21. Intézményvezető 

helyettes 

 



Víz világnapja 2023.03.22. Szabó E.  

Digitális Témahét 2023. 03.27-31. Somoskövi K.  

Autizmus világnap 2023.03.31. intézményvezető  

Tavaszi szünet 2023.04.06.-2023.04.11.  utolsó tanítási nap: 

2023.04.05.- első tanítási 

nap: 2023.04.12. 

Születésnaposok 

ünneplése 

2023.04.18. Szabó E. Márk 11. 

Zsudi 8. 

Fenntarthatósági 

Témahét 

2023. 04. 24-28. Somoskövi K.  

A Föld napja 2023. 04. 24. Szabó E.  

Munka ünnepe 2023. 05. 01.   

Anyák napja 2023. 05. 05. Somoskövi K.  

Madarak és fák napja 2023.05.10. Szabó E.  

Pünkösd 2023. 05. 29.   

Gyereknap-kirándulás 2023. 05. 30.? intézményvezető  

Nemzeti Összetartozás 

Napja 

2023.06.04. Somoskövi K.  

Környezetvédelem 

világnapja-

szemétgyűjtés 

2023.06.06. Szabó E.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Napsugár: 

Időpont Esemény Felelősök 
Szeptember - Csoportnaplók megnyitása 

- Fizikai állapot felmérése 
- Szülői kapcsolatok felvétele 
- Őszi dekoráció készítése 
- Takarítási világnap 
- PAC felmérések előkészítése 
- Népmese napja 

csoportvezető 
asszisztensek 
csoportvezető, asszisztensek 
 
csoportvezető, asszisztensek 
asszisztensek 
csoportvezető 
 
csoportvezető, asszisztensek 

Október -PAC felmérések elkészítése 
-Egyéni fejlesztési tervek       
elkészítése 
-Szent Mihály nap 
-Állatok világnapja 
-Október 6-a és október 23-a 
megünneplése 

csoportvezető, asszisztensek 
csoportvezető 
 
csoportvezető, asszisztensek 
csoportvezető, asszisztensek 
csoportvezető, asszisztensek 
 

November -Papírgyűjtés 
-Márton nap 
-A tolerancia nemzetközi napja 
-Adventi készülődés kezdete 
 

asszisztensek 
csoportvezető, asszisztensek 
csoportvezető, asszisztensek 
 
csoportvezető, asszisztensek 
 

December -Fogyatékos emberek 
nemzetközi napja 
-Mikulás nap 
-Luca nap 
-Karácsonyi dekoráció 
-Mézeskalács sütés 
-Karácsonyi ünneplés 

csoportvezető 
 
asszisztensek 
csoportvezető, asszisztensek 
csoportvezető 
asszisztensek 
csoportvezető, asszisztensek 

Január -Téli dekoráció készítése 
-Félévi értékelés elkészítése 
-Szülői értekezlet online 
 

csoportvezető, asszisztensek 
csoportvezető 
csoportvezető 

Február -Félévi tantestületi értekezlet 
-A vizes élőhelyek napja 
-Valentin napi videóüzenet a 
szülőknek 
-Farsangi készülődés 
-Farsang megünneplése 

csoportvezető 
 
csoportvezető, asszisztensek 
csoportvezető, asszisztensek 
 
csoportvezető, asszisztensek 
csoportvezető, asszisztensek 

Március 
 

-Nőnap 
-Nemzeti ünnep 
-Down-szindrómások napja 
-Autizmus napja 

asszisztensek 
csoportvezető, asszisztensek 
csoportvezető, asszisztensek 
csoportvezető, asszisztensek 
 

Április -Húsvéti dekoráció 
-Húsvéti készülődés, játszóház 
-Húsvét a csoportban 
-Tavaszi kirándulás 
 

csoportvezető, asszisztensek 
csoportvezető, asszisztensek 
csoportvezető, asszisztensek 
csoportvezető, asszisztensek 

Május -Anyák napja a csoportban 
-Májusfa készítése a 
csoportban 
-Madarak és fák napja 
-Gyermeknap 
 

csoportvezető, asszisztensek 
 
asszisztensek 
 
csoportvezető, asszisztensek 
csoportvezető, asszisztensek 



Június -Tanév végi értékelés 
-Tanügyi dokumentumok 
elkészítése 
-Csoportszobák rendbetétele 

csoportvezető 
csoportvezető 
 
asszisztensek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Szivárvány: 

Időpont Esemény Felelős 

szeptember Tanév eleji dokumentáció készítése csoportvezető 

A népmese napja csoportvezető 

Szülinapozás gyógypedagógiai asszisztens 

Őszi dekoráció készítése gyógypedagógiai asszisztens 

október 

 

Állatok világnapja csoportvezető 

Az aradi vértanúk emléknapja csoportvezető 

Az 1956-os forradalom és 

szabadságharc ünnepe 

gyógypedagógus 

Tanulók felmérése csoportvezető 

november Márton nap gyógypedagógus 

Egyéni fejlesztési tervek elkészítése csoportvezető 

Szülinapozás gyógypedagógiai asszisztens 

december Fogyatékos emberek nemzetközi 

napja 

csoportvezető 

Mikulás  csoportvezető 

Adventi készülődés gyógypedagógus 

Karácsonyi előkészületek csoportvezető 

Szülinapozás gyógypedagógiai asszisztens 

január Karácsonyi, ünnepi dekoráció lebontás gyógypedagógiai asszisztens 

Félév zárás, félévi értékelések csoportvezető 

Szülinapozás gyógypedagógiai asszisztens 

február Gyertyaszentelő – Medve időjóslás csoportvezető 

Valentin nap  

Farsangi dekoráció 

Farsang 

gyógypedagógiai asszisztens 

csoportvezető 

március “PÉNZ7” pénzügyi és vállalkozói 

témahét 

csoportvezető 

Az 1848-as forradalom és 

szabadságharc ünnepe 

csoportvezető 

Down-szindróma világnap csoportvezető 

Víz világnapja gyógypedagógus 

Digitális Témahét csoportvezető 

Szülinapozás gyógypedagógiai asszisztens 

Tavaszi dekoráció készítése gyógypedagógiai asszisztens 

április Autizmus világnap csoportvezető 

Húsvéti készülődés gyógypedagógus 



Föld napja csoportvezető 

Fenntarthatósági témahét csoportvezető 

Szülinapozás gyógypedagógiai asszisztens 

május Anyák napja csoportvezető 

Madarak és fák napja csoportvezető 

Méhek napja gyógypedagógus 

Pünkösdi hagyományok felelevítése gyógypedagógus 

Gyermeknap csoportvezető 

Szülinapozás gyógypedagógiai asszisztens 

június Környezetvédelem világnapja gyógypedagógus 

Tanév zárás, dokumentáció, 

értékelések 

csoportvezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Siófok – tagintézmény: 

Margaréta: 

 
Tevékenység 

időpontja 
 

Tevékenység Szervezési feladat Felelős 

Augusztus 

Tanév előkészítése Csoportszoba előkészítése (új 
csoportszoba elrendezése) 

Játékok fertőtlenítése 
Munkaterv elkészítése 

Órarend kialakítása 
Csoportbeosztás készítése 
Segédanyagok előkészítése 

Tanügyi dokumentáció 
előkészítése 

 
Csoportvezető 

Asszisztens 

Szeptember 

Csoportnaplók 
megnyitása 

Napirend készítése a 
tanulók számára 

Egyéni fejlesztések 
órarendi szervezése 

Felmérések elkészítése 
(folyamatos) 

Fizikai állapotfelmérés 
Őszi dekoráció 

Kertünk, udvarunk 
rendbetétele, szükséges 

anyagok beszerzése 
Őszi virágok ültetése 

Fényképek készítése- gyerekek 
fényképei, fényképek a 

napirendhez 
 

Egyeztetés az óraadó 
pedagógusokkal 

Megfelelő felmérőlap 
kiválasztása 

 
Dekoráció elkészítése 

 
 
 
 

Szükséges anyagok beszerzése 

 
Csoportvezető 

 
 
 
 
 
 

Asszisztens, Szülők 
bevonása 

 
 
 

Október 
 
 
 

Szülői értekezlet 
 

Egyéni fejlesztési tervek 
egyeztetés az óraadó 

pedagógusokkal 
Állatok világnapja 

Aradi vértanúk napja 
Idősek hónapja 

 
Komposztálóláda, kert 

téliesítése 
Forradalom és 

szabadságharc ünnepe 

Szülők értesítése, az értekezlet 
tartalmának meghatározása 

Elkészítés, Szülők tájékoztatása 
 
 

Tanmenet szerint 
Megemlékezés csoportszinten 
Idősek köszöntése, ajándék  

készítése 
 
 

Megemlékezés csoportszinten 

 
 

Csoportvezető 
 
 
 

Asszisztens 

 
November 

Márton nap 
 

Tolerancia nap 
 
 

Adventi vásár 
 
 

Téli dekoráció 

Népszokások megismertetése 
 

A nap előkészítése, feladatok 
elkészítése, szükséges eszközök 

összegyűjtése szülők 
tájékoztatása 

Szükséges anyagok 
összegyűjtése, díszek 

elkészítése, szülői 
munkaközösség bevonásával 

Dekoráció elkészítése 

 
Csoportvezető 

 
 
 

Asszisztens 

December 
Mikulás 

 
Az ünnepség előkészítése, 

ajándékok beszerzése 
Csoportvezető  

Asszisztens 



 
Luca nap 

 
Mézeskalácssütés 

 
Karácsonyi ünnep 

Búza, ültetőpohár, föld 
beszerzése 

Szükséges alapanyagok 
beszerzése 

Ünnepség megszervezése 
Meghívók, karácsonyi műsor, 

vendéglátás, karácsonyi 
dekoráció elkészítése 

Január 

Félévi értékelés 
Félévi tantestületi 

értekezlet 
Szülői értekezlet 

Értékelések elkészítése 
Beszámoló elkészítése 
Szülők tájékoztatása 

Csoportvezető 

Február 

Februári       
népszokások 

Farsangi dekoráció 
elkészítése 

Farsang 
Tavaszi vetőmagok, 
virágföld beszerzése 

Gyertyaszentelő- időjárásjóslás 
Az ünnep előkészítése, farsangi 

jelmezek elkészítése- szülők 
bevonásával 

Csoportvezető 
Asszisztens 

Március 

Nőnap 
 
 
 

Nemzeti ünnepünk 
Down- szindróma 

világnapja 
Víz világnapja 

Vetőmagok elvetése a 
palántázáshoz 

Kertünk felásása 

Bekapcsolódás az integrált 
intézményegység ünnepségébe, 

ajándékok elkészítése, a 
szükséges anyagok beszerzése 

Séta az emlékműhöz 
Tabló készítése 

Tanmenet szerint 
 

Csoportvezető 
Asszisztens 

Április 

Autizmus világnapja 
Húsvéti ünnepkör 

 
Fenntarthatóság 

témahét 
 

Tavaszi kirándulás 
 

Autizmus napi kék séta 
Húsvéti népszokások, 

ajándékozás előkészítése 
Projektnap előkészítése, 

tervezési feladatok 
Szervezés, lebonyolítás, a szülők 

értesítése 

Csoportvezető 
Asszisztens 

 
 
 

Május 

Májusfa 
Anyák napja 

 
Gyermeknap 

 
 

Madarak, fák napja 
Palántázás, tavaszi 
virágok ültetetése, 
kertünk, udvarunk 

virágosítása 

Alapanyagok beszerzése 
Ünnepi műsor összeállítása, 

meghívó, ajándék elkészítése 
Programok előkészítése, 

szervezése, együttműködés az 
integrált intézményeség többi 

dolgozójával 
Tanmenet szerint 

Asszisztens 
Csoportvezető 

Június 

Év végi felmérése 
Év végi értékelés 

Környezetvédelem 
világnapja 

 
Tanügyi dokumentumok 

elkészítése 
 

Csoportszobák 
rendbetétele 

Felmérések elvégzése  
 

Iskolánk környezetének 
rendbetétele 

Év végi értékelés elkészítése, 
postázása, szülők értesítése 
Törzslapok, csoportnaplók 

lezárása 
Takarítás, fertőtlenítés, játékok 

elrendezése, szükséges 
felújítások feljegyzése 

Csoportvezető 
 
 
 
 

Asszisztens 



Pitypang: 

Tevékenység 

időpontja 
Tevékenység Szervezési feladat Felelős 

AUGUSZTUS 

Tanév előkészítése Csoportszoba előkészítése (új 

csoportszoba elrendezése) 

Játékok fertőtlenítése 

Munkaterv elkészítése 

Órarend kialakítása 

Csoportbeosztás készítése 

Segédanyagok előkészítése 

Tanügyi dokumentáció 

előkészítése 

 

csoportvezető, 

asszisztens 

SZEPTEMBER 

Csoportnaplók 

megnyitása 

Napirend készítése a 

tanulók számára 

Egyéni fejlesztések 

órarendi szervezése 

Felmérések elkészítése 

(folyamatos) 

Fizikai állapotfelmérés 

Őszi dekoráció 

Kertünk, udvarunk 

rendbetétele, szükséges 

anyagok beszerzése 

Fényképek készítése- gyerekek 

fényképei, fényképek a 

napirendhez 

 

Egyeztetés az óraadó 

pedagógusokkal 

Megfelelő felmérőlap 

kiválasztása 

 

Dekoráció elkészítése 

 

 

csoportvezető 

 

 

 

 

 

 

 

asszisztens 

 

 

 

 

OKTÓBER 

 

 

 

Szülői értekezlet 

 

Egyéni fejlesztési tervek 

egyeztetés az óraadó 

pedagógusokkal 

Idősek hónapja 

Állatok világnapja 

Szülők értesítése, az értekezlet 

tartalmának meghatározása 

Elkészítés, Szülők tájékoztatása 

 

 

Idősek köszöntése, ajándék 

készítése 

 

 

csoportvezető 

 Márton nap Népszokások megismertetése  



NOVEMBER  

Tolerancia nap 

 

 

Adventi vásár 

 

 

 

 

Téli dekoráció 

 

A nap előkészítése, feladatok 

elkészítése, szükséges eszközök 

összegyűjtése szülők 

tájékoztatása 

Szükséges anyagok 

összegyűjtése, díszek 

elkészítése, szülői 

munkaközösség bevonásával 

Dekoráció elkészítése 

csoportvezető 

 

asszisztens 

 

DECEMBER 

Mikulás 

 

 

Luca nap 

 

Mézeskalácssütés 

 

Karácsonyi ünnep 

Az ünnepség előkészítése, 

ajándékok beszerzése 

Búza, ültetőpohár, föld 

beszerzése 

Szükséges alapanyagok 

beszerzése 

Ünnepség megszervezése 

Meghívók, karácsonyi műsor, 

vendéglátás, karácsonyi 

dekoráció elkészítése 

 

csoportvezető 

asszisztens 

JANUÁR 

Félévi értékelés 

Félévi tantestületi 

értekezlet 

Szülői értekezlet 

Értékelések elkészítése 

Beszámoló elkészítése 

 

Szülők tájékoztatása 

csoportvezető 

 

FEBRUÁR 

Februári       

népszokások 

Farsangi dekoráció 

elkészítése 

Farsang 

Gyertyaszentelő- időjárásjóslás 

 

Az ünnep előkészítése, farsangi 

jelmezek elkészítése- szülők 

bevonásával 

csoportvezető 

asszisztens 

MÁRCIUS 

Nőnap 

 

 

 

Bekapcsolódás az integrált 

intézményegység ünnepségébe, 

ajándékok elkészítése, a 

szükséges anyagok beszerzése 

Séta az emlékműhöz 

csoportvezető 

asszisztens 



Nemzeti ünnepünk 

Down- szindróma 

világnapja 

Víz világnapja 

Tabló készítése 

ÁPRILIS 

Autizmus világnapja 

Húsvéti ünnepkör 

 

Tavaszi kirándulás 

Fenntarthatósági 

témahét 

Autizmus napi kék séta 

Húsvéti népszokások, 

ajándékozás előkészítése 

Szervezés, lebonyolítás, a szülők 

értesítése 

csoportvezető 

 

MÁJUS 

Májusfa 

Anyák napja 

 

Gyermeknap 

Madarak és fák napja 

Alapanyagok beszerzése 

Ünnepi műsor összeállítása, 

meghívó, ajándék elkészítése 

Programok előkészítése, 

szervezése, együttműködés az 

integrált intézményeség többi 

dolgozójával 

 

asszisztens, 

csoportvezet 

 

JÚNIUS 

Év végi felmérése 

Év végi értékelés 

 

Tanügyi dokumentumok 

elkészítése 

 

Csoportszobák 

rendbetétele 

Környezetvédelem 

világnapja-

szemétgyűjtés 

Kirándulás a Bella 

állatsimogatóba 

Felmérések elvégzése  

Év végi értékelés elkészítése, 

postázása, szülők értesítése 

Törzslapok, csoportnaplók 

lezárása 

 

Takarítás, fertőtlenítés, játékok 

elrendezése, szükséges 

felújítások feljegyzése 

 

csoportvezető 

 

 

 

 

 

asszisztens 

 

Jeles napok: 

Augusztus:- 

Szeptember:- 

Október:  



- idősek hónapja 

- Október 4. :Állatok világnapja 

November:  

- November 11.:Márton nap  

- Adventi készülődés 

- November 16.: tolerancia napja 

December: 

- December 6.:  Mikulás 

- December 13.: Luca nap 

- December 16.: mézeskalácssütés, karácsonyfadíszítés , karácsonyi ünneplés 

Január:- 

Február: 

- Február 16.: farsangi ünneplés 

Március: 

- Március 8.: nőnap 

- Március 15.: nemzeti ünnep 

- Március 21.: Down szindróma világnapja 

- Március 22.: víz világnapja 

Április: 

- Április 2.: Autizmus világnapja 

- Húsvéti ünnepkör 

- Április 24-28.: fenntarthatósági témahét 

Május: 

- Májusfa  

- Május 7.: anyák napja 

- Május 10: madarak és fák napja 

- Május 28.: gyermeknap 

Június: 

- Június 6.: Környezetvédelem világnapja-szemétgyűjtés 

- Június 16.: A két csoport közös kirándulása a Bella állatsimogatóba (8600 Siófok, Verebesi u. 

35.) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pécsi Tagintézmény: 

Napsugár: 

Kitűzött céljaink, feladataink: 

 évszaknak megfelelő dekoráció készítése 

 szemléltető eszközök készítése pl.: évszakokhoz, napszakokhoz, időjáráshoz, tanmenetben 

feltüntetett témákhoz 

 saját készítésű, személyre szabott fejlesztő eszközök 

 csoportmunka erősítése 

 cselekvésbe ágyazott, tevékenykedtető ismeretszerzés sokoldalú megtapasztalással 

 mennyiség, szám fogalom kialakításának folytatása 

 íráselemek gyakorlása 

 rendszeresen fotók hazaküldése a szülőknek az iskolában történtekről 

 a kialakult reggeli körök folytatása – évszakok, időjárás felismerése, hónapok, napok 

megismerése, hiányzók, jelenlévők megbeszélése, mondókázás,verstanulás 

 felelősi rendszer gyakorlása, bővítése (napos-terítés, tízórais edény elmosogatása, 

törölgetése) 

 önkiszolgálás fejlesztése: wc használat, étkezés,öltözködés  

 külsős gyerekek csoporthoz szoktatásának gyakorlása, elmélyítése 

 IKT, AAK eszközök használata a fejlesztések során 

 otthon fejlesztendő gyerekek fejlesztésének sokszínűsítése 

 szülőkkel megfelelő kapcsolat kialakítása, tartása 

 

 

Tanévben kitűzött havi főbb programjaink: 

- szeptember: takarítás, szemétszedés hete (takarítás világnapja kapcsán) 

- október: állatok hete (állatok világnapja kapcsán) 

- november: liba hét (Márton nap) 

- december: adventi hetek (Mikulás, adventi készülődés) 

- január: sarkvidék hete 

- február: mese-könyvtár hét (anyanyelv nemzetközi napja kapcsán) 

- március: digitális témahét 

- április: fenntarthatósági témahét (méhek világnapja kapcsán) 

- május: közlekedés hete (közlekedés világnapja kapcsán) 

- június: Pünkösd hete 

 


