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ELŐTERJESZTÉS 

- a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz -

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő óvodák 

2018/2019-es nevelési évre vonatkozó munkatervének fenntartói véleményezésére 

Tisztelt Bizottság! 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 27.§ (3) bekezdésének megfelelően a 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő óvodák vezetői elkészítették az 
intézmények 2018/2019-es nevelési évre szóló munkaterveket. 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 
20/2012. (Vlll.31.) EMMI rendelet II. fejezet 3.§ (1) bekezdésében foglaltak szerint a munkaterv határozza 
meg az óvodai nevelési év helyi rendjét, elkészítéséhez ki kell kérni a fenntartó, és a szü l ői szervezet 
véleményét. A nevelési-oktatási intézmény éves munkatervének elfogadásáról a nevelőtestület dönt. 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyű lésének a 30/2010.(Xl.12.) a Közgyűlés bizottságai feladatai és 
hatáskörei megállapításá ról szó ló önkormányzati rendelet 10. §. (1) bekezdés 9. pontja által biztosított 
jogkörében eljárva az önkormányzat fenntartásában l évő óvodák munkatervéről véleményt a Köznevelési, 
Kulturális és Sport Bizottság alkot. 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő 4 óvoda vezetője elkészítette a 
2018/2019. nevelési évre vonatkozó óvodai munkatervének tervezetét. A munkatervek jogszabályi 
e lőírások szerinti megfelelőségét megvizsgáltuk, és az egyes intézmények munkaterv-tervezeteire 
vonatkozó észrevételeket az óvodavezetőkke l egyeztettük. Az így elkészült munkaterveket az óvodavezetők 
megküldték a Szociális és Köznevelési Osztály részére. 

A dokumentumokból kitűnik, hogy a 2018/2019-es neve lési évben kiemelt feladata minden óvodának az 
önértékelés, a külső szakmai ellenőrzés és a pedagógusok előmeneteli rendszerének alapját képező 
minősítési rendszerbő l adódó feladatok ellátása, amelynek következménye a szakmai színvonal mérhető 
emelkedése. 

Az óvodai nevelési év helyi rendjében kell meghatározni : 

- az óvodai nevelés nélküli munkanapok időpontját, fe lhaszná lását, 

- a szünetek időtartamát, 

- az óvodai élethez kapcsolódó ünnepek megünneplésének időpontját, 

- az e lőre tervezhető nevelőtestületi értekezletek, szülői értekezletek, fogadóórák időpontját, 

- az intézmény bemutatkozását szolgá ló pedagógiai cé lú óvodai nyílt nap tervezett időpontját, 
- minden egyéb, a nevelőtestü let álta l szükségesnek ítélt kérdést. 

WWW.NYIREGYHAZA.HU 

G NY R E G Y H Á Z A 



NYÍREGYHÁZA 

MEGYEI JOGÚ VÁROS 
POLGÁRMESTERI H IVATALA 

SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 
4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. 

TELEFON: +36 42 524-585; FAX: +36 42 524-586 
E-MAIL: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU 

A benyújtott munkatervek mindegyike megfelel a jogszabályi előírásoknak, figyelembe veszi az óvoda 
hagyományait, összehangolja rendezvényeit, integrálja a közös programokat, a jogszabályban kötelezett 
nemzeti emléknapokat, ünnepeket. Megállapítható, hogy az intézmények munkaterve logikusan 
összeállított, kitér mindazon feladatokra, melyek a 2018/2019-es nevelési évben az intézményt érintik. 

Kérem a Tisztelt Bizottságot az előterjesztést megtárgyalni, az előterjesztés mellékletét képező 2018/2019-
es nevelési évre elkészült munkaterveket véleményezni és a határozat-tervezetet elfogadni szíveskedjen. 

Nyíregyháza, 2018. októberll. 

G NY R E G Y H Á Z A 

Tisztelettel: 
Dr. Krizsai Anita 
osztályvezető 

WWW .NYIREGYH AZA. HU 
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Határozat-tervezet 

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS 
KÖZGYŰLÉSE 

KÖZNEVELÉSI, KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTISÁGA 

.„/2018. (X.16.) számú 

határozata 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő óvodák 
2018/2019-es nevelési évre vonatkozó munkatervének fenntartói véleményezéséről 

A Bizottság 

az előterjesztést megtárgyalta és a Közgyűlés és bizottságai feladatai és hatáskörei megállapításáról szóló 
30/2010.(Xl.12.) önkormányzati rendelet 10.§ (1) 9.pontja által biztosított jogkörében eljárva a következő 
határozatot hozta: 

Az Eszterlánc Északi Óvoda, a Búzaszem Nyugati Óvoda, a Gyermekek Háza Déli Óvoda, a Tündérkert Keleti 
Óvoda 2018/2019-es nevelési évre vonatkozó munkatervével egyetért. 

Nyíregyháza, 2018. október 16. 

A határozatról értesülnek: 
1. címzetes főjegyző 
2. Eszterlánc Északi Óvoda Nyíregyháza, Tas u. 1-3. 
3. Gyermekek Háza Déli Óvoda Nyíregyháza, Kereszt u. 8. 
4. Búzaszem Nyugati Óvoda Nyíregyháza, Búza u. 7-17. 
S. Tündérkert Keleti Óvoda Nyíregyháza, Kert köz 8. 
6. Irattár 

N y R E G Y H Á Z A 

Halkóné dr. Rudolf Éva 
a bizottság elnöke 

WWW.NYIREGYHAZA.HU 
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l t. Az intézménnyel kapcsolatos általános információk 

Az intézmény neve, címe: Eszterlánc Északi Óvoda 

Székhelye: 4400 Nyíregyháza, Tas u. 1-3. 

Telefon / fax : 42/512-951 , 42/512-910 

E-mail cím: eszterlanceszakiovoda@gmail.com 

Honlap elérhetőség: www.eszterlanceszakiovi.hu 

Intézményvezető: Szikszainé Kiss Edit 

Fogadóórája: Minden nap 9-1 0 óráig előzetes bejelentkezés alapján 

Intézményvezető helyettes: Feketéné Nagy Julianna, Pásztorné Tamás Csilla, Kelemenné 

Maklári Gyöngyi 

Csoportok száma: 47 

Felvehető max. létszám: 1.312 fő 

Az intézmény működési területe: Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területe 

A költségvetési szerv alaptevékenvségének kormánvzati funkció szerinti megjelölése: 

091 110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

A költségvetési szerv alaptevékenysége 

• Óvodai nevelés: A nemzeti köznevelésről szóló 201 1.évi CXC. törvény 8.§ (1) bekezdése 

alapján az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő 

intézmény. Az óvodai nevelés a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet 

magában foglaló foglalkozások keretében folyik. 

• Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése: A sajátos nevelési igényű gyermekek 

óvodai ellátásával összefüggő speciális eszközökkel, foglalkozásokkal, ellátással 

összefüggő feladatok ellátása. 



• Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai: Az óvodai nevelés, ellátás (beleértve a 

sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelését valamint ellátását is) köznevelési 

törvény szerinti működtetési feladatainak ellátása. 

• Gyermekétkeztetés: A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 

XXXI. törvény 21. § (1) bekezdése alapján a természetbeni ellátásként a gyermek 

életkorának megfelelő gyermekétkeztetést kell biztosítani. 

• Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben: A köznevelési intézményben a 

pedagógusok és más munkavállalók részére biztosított étkezéssel összefüggő feladatok 

ellátása. 

1.1. Intézményi adatok 

Intézmény Vezetők Ovoda címe E-mail címe Telefonszám 
Intézményvezető: 

Szikszainé Kiss Edit 42/512-951 
E.szterlá ne 
Északi Óvoda Intézményvezető helyettesek: 

Nyíregyháza, 

(Székhely) Feketéné Nagy Julianna 
Tas u. 1-3. eszterlanceszakiovoda@gmai.com 

Pásztorné Tamás Csilla 
42/512-910 

Kelemenné Maklári Gyöngyi 
Allomás úti Ponkházi Erzsébet Zsuzsanna 

Sóstóhegy, allomasutiovi@netra.hu 42/512-902 
Telephely Állomás u. 6 
Nyitni kék 

Tóthfalusi Józsefné 
4481.Sóstóhegy 

nyitnikek@netra.hu 42/512-904 
Tagintézmény Jázmin u. 10. 
Kerekerdö Kovács Andrea 

Nyíregyháza, 
kerekerdotagovi@gmail.com 42/512-902 

Tagintézmény Sóstói u. 31 . 
Napsugár 

Rácz Anikó 
yíregyháza 

napsuganagovi@gmail.com 42/512-905 
Ta2intézmény Stadion u. 32/a. 
Gyermekmosoly Hársfalvi Éva 

Nyíregyháza, 
etelkoziovi@gmail.com 42/512-901 

Tagintézmény Etel-köz 13. 
Homokvár 

Lucza Sándorné 
Nyíregyháza 

ferenc.ovoda@gmail. com 42/512-906 
Tagintézmény Ferenc krt. 1. 
Gyöngyszem 

agyné Ádámszki Tímea 
Nyíregyháza 

krudy.ovi@gmail.com 42/512-907 
Ta!!intézmény Krúdv Gv. u.27. 
Csillagszem Kovács Tiborné 

Nyíregyháza, 
kollegiumutiovi@gmail.com 42/512-908 

Ta!!intézmény Kollée:ium u.50. 

Intézményünkben a gyermekek neveléséhez alkalmazott szakembereink: 
• Óvodapszichológus: Pacsuta-Lakatos Orsolya 
• Gyógypedagógus: Szabóné Béni Zsuzsanna 
• Konduktor: Tóth Enikő 
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Eszterlánc Északi Óvodában működő alapítványok: 

Ssz. Intézmény neve Alapítvá ny neve Kur atór ium elnöke 

l. Eszterlánc Északi Óvoda (Székhely) Eszterlánc Alapítvány Tenkéné Melegh Ildikó 

2. Nyitnikék Tagintézmény yimikék Alapítvány Kovács Ágnes 

3. Naps ugár Tagintézmény Gyermekmosoly Alapítvány Rácz Anikó 

4. Gyermekmosoly Tagintézmény Almácska Alapítvány Szőllősi Katalin 

5. Homokvár Tagintézmény Tégy a gyermekekért Alapítvány Lucza Sándorné 

6. Gyöngyszem Tagintézmény Aprónép Alapítvány Bodnárné Teschmayer Tímea 

7. Csillagszem Tagintézmény Csillagszem Alapítvány Fedomé Hamza Mariann 

A munkaterv jogszabályi háttere 

• 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy _doc.cgi?docid=Al 100190.TV &timeshift=l 

• 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=A 1200020.EMM 
229/2012. (VIll.28.) Korm. Rendelet a nemzeti köznevelésről szóló 20 11 . 
évi CXC. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 
http://www.budapestedu.hu/data/cmsl 50367 /229 _ 2012._ VIII._ 28._Korm._ 
rendeletet_a_nemzeti_koznevelesrol_szolo_torveny_vegrehajtasarol_MK_ 
12_11 2.pdf 

• 137/2018. (VII. 25.) Konn. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról 
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MKl 81 18.pdf 

• 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=9970003 l .TV 

• 2015. évi CCXXIII. törvény egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási 
tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról 
http://mkogy.jogtar.hu/?page=show&docid=A 1500223 .TV 
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• 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=A 1300326.KOR 

• 27711997. (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=Al 100328.KOR 

• 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények 

működéséről 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy _ doc.cgi?docid=A 1300015.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=A 1200048.EMM 

• 13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelet a 2018/2019. tanév rendjéről 
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPD F /hiteles/MK 18085. pdf 

• 122/2018. (VII. 10.) Korm. rendelet az egyes köznevelési tárgyú 
kormányrendeletek módosításáról 
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MKl 8108.pdf 

• A Gyvt. 40/A 2. §bekezdés ag pontjára hivatkozva: a Gyermekjóléti Szolgálat az 
óvodai neveléshez 1 OOO fő létszám felett 1 fő szociális segítő munkatársat biztosít az 

intézmények számára. 

• 20/2012 (VIII.31) EMMI rendelet 20 § 2a bekezdés a nevelési-oktatási intézmények 

működéséről és köznevelési intézmények névhasználatáról 

• 2018. évi XXXVIII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek az Európai Unió 
adatvédelmi reformjával összefüggő módosításáról, valamint más kapcsolódó 
törvények módosításáról 
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=Al800038.TV&timeshift=fffffff4&txtreferer=OOOOOOO 

1.TXT 
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• 137/2018. (VII.25.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról 
szóló 363/2012. (XIl.17) Korm. rendelet módosításáról 
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK18118.pdf 

• Oktatási Hivatal: 
- Önértékelési kézikönyv óvodák számára. harmadik, javított kiadás 

http://www. oktatas. hulpub _binldloadlunios _yrojektek/kiadvanyok/onertekel 

esi _ kezikonyv _ovo da_ 16012 7.pdf 

Országos tanfelügyelet. Kézikönyv óvodák számára. negyedik, javított 

kiadás 
http://www. oktat as. hu/pub _ binldloadlunios _yrojektek/kiadvanyok/PSZE _ ke 

zikonyv _ ovodai _ 160128.pdf 

- KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a 

pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció 
értelmezéséhez Óvodai nevelés ötödik, javított kiadás 
https://www. oktatas. hulpub _ bin/dloadlunios _yrojektek/kiadvanyok/utmutato 

_a _yedagogusok _ minositesi _rendszereben _5.pdf 

- Útmutató a mesterpedagógus fokozatot megcélzó minősítési eljáráshoz 
https://w11rw. okt.atas. hulpub _binldloadlunios _yrojekteklkiadvanyok/Mesterp 

edagogus _ harmadik.pdf 

• Nyíregyháza Megyei Jogú Város Képviselőtestületének vonatkozó önkormányzati 
rendeletei 

www.nyiregyhaza.hu 

• Az Eszterlánc Északi Óvoda működését szabályozó dokumentumok 
www.eszterlanceszakiovi.hu 
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j 2. Humánerőforrás 

Intézmény 
Ovoda-

Dajka 
Ovoda- Ped. 

Gazdasági ldvaros Össz. 
oeda2ószus titkár HSS7~ 

E'11c l'lánc EsLaki Óvoda 
13 1 

1 6 2 2 6 1 „ „ 
(S7ékhcly) 

.) _ 

rv1d 1ologu, 1 

Állomás úti Telephely 4 2 
1 

0.5 6,5 

l\i yitn ikék Taginrezmény l 10 5 1 
1 

1 0.5 17.5 

K crekerdö Tag intézmény 16 8 3 0.5 27,S 

12 
t\apsugár Tagintézmény 1 6 

1 

2 0.5 21.5 
J..onduktor 

10 
Gyermekmosoly Tagintézmény 

1 

1 5 1 0.5 17.5 
!!YCll!VPCdag(lgus 

Ho nm k\ ár Taginté;r.mény 10 5 1 0.5 16.5 

I Gyöngyszem Tagintézmény 12 6 2 0.5 20.5 

1 Csillagszem Tagintézmény 8 4 2 0.5 13.5 

Összesen: 98 47 3 14 6 5 173 

Óvodapedagógusok fokozatba sorolása: 

V éi?zettsée, ké.pesítés Fő 

98 
Óvodapedagógus Mester 1 Ped II. 1 Ped l. 1 Gvakornok 

1 1 "' ? J - 1 57 1 8 

Óvodapedagógusaink empatikusak, elfogadóak, a gyennekekkel együttműködők. 

Nevelötestületi.inket gyennekközpontúság és inkluzív pedagógiai szemlélet jellemzi. 

Valamennyien törekszenek arra, hogy folyamatosan képezzék magukat. 

Ezáltal törekszenek arra, hogy megörizzék az óvodák egyéni arculatát, színes, változatos 

pedagógia szemléletet valósítsanak meg. 

Óvodapedagógusaink a következő pedagógus szakvizsgákkal rendelkeznek: 

• tanulási zavarok felismerése és kezelése 

• közoktatás-vezető 

• tánc- és drámapedagógus 

• család- és gye1mekvédelem szakos pedagógus 

• vezető óvodapedagógus 

• fejlesztő pedagógus 

6 



• drámapedagógus 

• szociálpedagógus 

• egészségfejlesztő mentálhigiénikus 

• tehetségfejlesztés, tehetséggondozás 

2.1. Munkaidő beosztás 

A Pedagógiai Program szerinti a tevékenységek szervezését és (egész óvodai életet magában 

foglaló) vezetését kötelező órában (heti 32 óra) kell letölteni a csoportokban. 

A munkáltató határozza meg, hogy melyek azok a feladatok, amelyeket a pedagógusnak a 

nevelési-oktatási intézmény ben és melyek awk a feladatok, amelyeket az intézményen kívül 

lehet teljesítenie. A munkáltató intézkedése alapján továbbra is kötelezheti a + 4 óra (heti) 

pedagógiai munka ellátására. 

A nevelőmunkával összefüggő egyéb feladatok végrehajtása óvodán belül és óvodán kívül 

teljesíthető , a megjelölt rendszerességgel le nem kötött munkaidőként figyelembe vehető 

időkeretben. 

Az intézményvezető általában 8-16-ig tartózkodik az intézmény épületében. 

A székhelyen, tagintézményekben és a telephelyen az intézményvezető helyettesek, a 

tagintézmény vezetők és feladattal megbízott, valamint az általuk megbízott felelős személy is 

felváltva tartózkodnak az épületben a nyitvatartási idő alatt. 

Fogadóórát minden héten a kijelölt napon tartanak. 

Az intézmény vezetője és helyettesei, illetve az tagintézmények vezetői, a feladattal megbízott 

gondoskodnak arról, hogy akadályoztatásuk esetén a vezetői feladatokat a megbízott 

pedagógus (legtöbbször munkaközösség vezető) lássa el. 

Az óvodapedagógusok a munkarend szerinti időben dolgoznak heti váltásban. 

A munkaidő beosztást az intézményvezető helyettesek, a tagintézmény-vezetők és a feladattal 

megbízott készítik el, az intézményvezető jóváhagyásával lép életbe szeptember 01 -től. 

2.2 Neveléssel- oktatással lekötött munkaidő 

Intézmény Jnt.vez. 
Alt. Tagint. Fm. Ovoda· Gyógy-

Konduktor Gyakornok 
helyettes vezeti! nu.icholó2us nM82Ól?US 

20 

Eszterlánc Északi Óvoda (Székhely) 20 22 26 

20 

Állomás úti Telephely 
32 

Nyitnikék Tagintézmény 24 26 

7 



l\.crckcrtJü "f»~intézmén~· 24 26 

'.':apsug:ír Tí1p.inté1mén~ 24 21 2() 

C~ crmckmosul~· Tuginth111Cn~ 24 26 

llomokvúr ToJ:inttim~n~ 2J 2() 

Gyün~).~7.em Tugintl•z.mén~· 24 26 

Csillagszem T::1gin 1ézmén~ 2J 

A Közalkalmazotti tanács elnökének órakedvezménye: 4,8 óra/hét 

A Közalkalmazotti tanács tagjainak (3 fő) órakedvezrnénye: 3,2 órai hét 

A munka szen.rezése 

• A feladatokat jelen munkatervben meghatározottak figyelembevételével kell 

elvégezni, mely személyekre lebontva elkészült. 

• A dolgozók munkaidejét a havi jelenléti ív alapján kell nyomon követni. 

• A havi időkeret szerinti munkavégzés dokumentálásának ellenőrzése, a szabadságterv 

elkészítése a intézményvezető, a tagintézmény vezetők és feladattal megbízott 

feladata. 

• A munkaidő beosztásokat az éves munkaterv tartalmazza. 
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2.3. Tárgyi feltételek 

2.3.1. Felújítási igény 2018/2019 nevelési évre 

Intézmény A munka megnevezése Megvalósítás 

• Tornaszoba és hozzákapcsolódó szertár 
kialakítása. 

Eszterlánc Északi Óvoda • Udvari játékok folyamatos felújítása, 

(Székhely) 
cseréje. Talajcsere. Költségvetési előirányzat. 

• Árnyékoló felszerelése az óvoda 
udvarára 

• Gumilapok elhelyezése 2 pavilon közé 

Állomás úti Telephely • Riasztó rendszer kiépítése . 

• Udvari játékok karbantartása, cseréje 
Költségvetési előirányzat. 

• Konyha beázás utáni javítása, meszelése . 

l\yitnikék Tagintézmény • Az új épületrészben meszelés, festés, Költségvetési előirányzat. 
repedés megszüntetése. 

• Udvari játékok felújítása, ütéscsillapító 
lehelyezése. 

• Csoportszobák festése . 
Kerekerdő Tagintézmény • Kerités festése. Költségvetési előirányzat. 

• Az épületet körbevevő lépcső felújítása . 

• A csoportok udvarán támfal erösitése . 

. Tornaterem padlóburkolatának cseréje, 
festése. 

• Csoport szobák padlóburkolatának 
cseréje. 

• Beltéri ajtók cseréje . 

• Felnőtt WC és zuhanyzók felújítása . 
Napsugár Tagintézmény • Gyermeköltözők, folyosók Költségvetési előirányzat. 

falburkolatának cseréje. 

• Az óvoda helyiségeiben álmennyezet 
kialakítása. 

• Óvodai udvari fajátékok cseréje . 

• Az óvoda kerítésének festése . 

• Az óvoda épülete előtt csapadékvíz 
elvezetése, járda felújítása. 

Gyermekmosoly • Teakonyha kialakítása . Költségvetési előirányzat. 
Tagintézmény • Az óvodai kapukon lemezek cseréje, 

festése. 

• Zuhanypanel 
Homokvár Tagintézmény • Udvari ivókutak. Költségvetési előirányzat 

• Udvari játékok cseréje . 

• A hátsó pavilonnál lévő szennyvíz cső 

Gyöngyszem dugulásának elhárítása, a szükséges Költségvetési előirányzat. 

Tagintézmény munkálatok elvégzése. 
TOP2 pályázat • Az óvoda teljes belső felújítása 

• Az udvari játékok, és a homokozók 
körüli szegély cseréje. 

Csillagszem Tagintézmény • Épülethez közelebb eső csúszda cseréje. Költségvetési előirányzat 

Beltéri falak festése 
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3. A gyermekek létszámadatai 

A köznevelésről szóló 2011. CXC. tv. alapján az óvodába, egy csoportba 25 fő a 

maximálisan felvehető Létszám. 

Az óvodai csoportokat oly módon kell megszervezni, hogy az óvodai csoportba járó 

gyermekek száma ne lépje túl a maximális létszámot. 

A 2018/2019-as nevelési évre 43 csoportra kértük meg a maximális gyermeklétszámhoz 

szükséges fenntartói engedélyt. 

Vannak óvodák, ahol kiemelkedően magas létszámban foglalkoznak a gyermekekkel, de 

vannak olyan csoportok is, ahol a csoport kisebb alapterülete miatt kevesebb gyermeket 

tudunk elhelyezni. 
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Ebből 

Ingyenesen étkező 

Bejáró 1 RGYVK 3 v. Tartós · Családban Nevelő H l:f 1 HHH 1 SNI 1 Etnikai 

több beteg, ta rtós beteg 
J övedelem 

részesül 
szü lőkkel kisebbség 

':~i~ :-).,,_. _' 
gyerek fogyatékos v. fogyatékos él 

a la pján 

Eszterlánc Északi 
1 1 

Óvoda (Székhely) 6 172 14 2 30 8 3 1 0 1 97 1 0 1 0 1 1 1 0 

Állomás úti 
1 1 1 

Telephely 2 20 4 1 6 1 5 1 1 1 0 1 0 1 8 1 l 1 0 1 1 1 2 

Nyitnikék 
1 1 1 1 1 1 

Tagintézmény 5 135 0 3 14 4 1 0 1 0 1 79 1 1 1 0 1 0 1 0 

Kerekerdő 
1 1 1 Tagintézmény 8 173 7 1 8 1 29 1 6 1 1 1 2 1 109 1 l 1 2 1 3 1 6 

Napsugár 
1 1 1 1 1 1 

Tagintézmény 6 147 18 7 26 4 1 2 1 0 1 81 1 2 1 0 1 3 1 0 

Gyermekmosoly 
1 1 1 1 1 1 

Tagintézmény 5 11 7 1 15 26 9 1 3 1 1 1 67 1 4 1 l 1 6 1 11 

Homokvár 

Tagintézmény 
1 5 1 110 1 4 1 5 1 14 1 6 1 2 1 0 1 70 1 0 1 0 1 2 1 0 

Gyöngyszem 
1 1 1 1 1 1 

Tagintézmény 6 165 1 7 29 4 1 l 1 1 1 100 1 3 1 0 1 1 1 0 

Csillagszem 
1 4 1 93 1 4 1 6 1 25 1 3 0 1 2 1 45 1 0 1 3 1 7 1 4 

Tagintézmény 
'<i'm'fí'~'ffi~: ' 'h •• • ' 

41· · 1 ~u32 1 53 ' 1 59 1 198 1 45 1 12 1 6 1 656 1 12 1 6 1 24 1 23 
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A csopor tok gyer meklétszáma, óvodapcdagógusai, dajkái 

„ 

/.!~.·~-MtNl-'·~· - '. GYERMEK 2,5 3 4 5 6-7 ÓVODAPEDAGÓGUS DAJKA . „ . CSGPQl_{T 
LtTSZÁM ÉV~S ÉVl<:S ÉVES ÉVES ÉVES ' •,*'. '. -

Szalma Barnabásné 
Süni 30 1 1 0 10 18 

Kópisné Bacskai Judit Dankóné Kiss Katalin 

9 0 0 
Pásztorné Tamás Csi lla 

Nyuszi 28 1 18 
Resánné Bagdi Éva Sepáné Babéi Krisztina 

Eszterlá nc Északi 
Bambi 27 1 17 9 0 0 

Kalapos Judit 
Qpre Krisztina Jcnei Beáta 

Óvoda (Székhely) 0 0 8 19 1 Tenkéné Melegh Ildikó 
Mókus 28 

Harai Eszter Natkó T iborné 

0 3 8 1.4 5 Feketené Nagy Julianna 
Koczkáné Malakuczi Melinda 

Katica 30 
Sinkáné Zupkó Zita 

Méhecske 29 1 12 6 7 3 
Góráné Barna Erzsébet Mó ré Zsuzsanna 

0 1 Ponkházi Erzsébet Zsuzsanna 
Kis rigó 9 2 6 0 

Kardos Kitti Állomás ú ti 
Buzsáki Istvánné Telephe ly 

Napsugár 11 0 0 8 1 2 
Kovácsné Zékány Judit 

0 0 0 14 13 
Nagy Istvánné 

Mák Ferencné 
Csalogány 27 

Ladányi Zoltánné 

27 l 
Tóth Józsefné 

Katica 28 0 0 0 
Tomku Lászlóné 

Nyit n ikék 0 0 
Tóthfalusi Józsefné 

Kisvakond 27 0 1 26 
Kovács Ágnes Ri egel Zo ltánné Tagintézmény 
Kállai Nóra 

Süni 27 0 13 14 0 0 
Joóné Képes Beáta Gerzsenvi Attiláné 

0 0 
Béres Fanni 

Pillangó 26 3 23 0 
Madácsi Zsoltné 

13 11 
Csösz Bernadell 

Katica 25 0 0 1 
Kárpátfalviné Varga Gabrie lla Soltészné Kovács Edit 

21 1 0 
Balasáné Sebestyén Mónika 

Hornyákné Glatz Veronika 
Tulipán 28 0 6 

Kozsla Atli láné 
Kerekerdö 1 0 Sóvári Mária 

Manócska 21 0 6 14 
Rudná kné Nagy Tünde Buga Krisztina Tagintézmény 
Juhász Agnes 

Nyuszi 27 0 0 2 25 0 
Kovács Andrea Márczi Tamásné 

2 15 0 0 0 
Gyurecskó Zsuzsanna 

Tardi Emese 
Süni 17 

Dudásné Ho lovenkó Erika 
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Mókus 
0 1 6 11 0 

Feketéné Szalay Ildikó 18 
Rostás Xénia Kazár Józsefné 

Kerekerdő 
6 20 

Orsó Anikó Maci 26 0 -- --
Mizsák Klaudia Kató Józsefné Tagintézmén 
Ignácz Regina Méhecske 11 1 7 3 0 0 
Si1Jos Kata lin Komlósi Sándorné 

22 0 7 3 (> 6 
Nagy Nikolett 

Szilágyiné Árnyas Szilvia 
Süni 

Kissné Mol nár Sarolta 

8 1 Kerekes Eszter Huncutka 27 1 6 11 
Kegyer-Szabó Szilvia Sipos Tamásné 

9 5 
Rácz Anikó 

Hétszínvi rág 26 0 9 3 
Madainé Imre Judit Jasku Mihály Gyuláné Napsugár 

Tagintézmény Napocska 23 0 5 3 7 8 Prosenszki Barcs Renáta Gajdos Zita 

1 7 4 6 8 Csányiné Szabó Móni ka 
Nagyné Pann Katalin 

Katica 26 Mányik Miklósné 

9 6 
Misákné Literáti Andrea 

Nyuszi 23 0 2 6 Rácz Csaba Krakomoerger Lászlóné 

2 8 
Bezdán Jánosné 

Micimackó 22 1 5 6 Máténé lmrik Zsuzsanna Puskásné Liszka Erzsébet 

19 0 
Baria Klára 

Kékcinke 22 0 0 3 
Bíró Csabáné Bolytos Józsefné 

Gyermek mosoly 
10 15 0 0 

Kovácsné Hetey Gabriella 
Pillangó 25 0 

Si tku-Görög Enikő Mészárosné H. Erzsébet Tagintézmény 
Hársfalvi Eva 

Buksi 24 0 5 0 4 15 
Szigetfalvi Melinda Ősz Tiborné 

8 7 
Szöllősi Katalin 

Csibe 24 0 4 5 
Garai Róbe11né Kerekes-Pekola Edit 

5 9 
Gerő Katalin 

Csibe 25 0 5 6 Koósné Koncz Katalin 1-lokk Béláné 

7 3 
Csontos Edit 

Pillangó 20 0 5 5 
Zsömbör Dóra Demeter Lászlóné 

Homokvár 
3 

Lucza Sándorné 
Nyuszi 19 0 4 6 6 Németh Béláné Reményi Renáta Tagintézmény 

Révész Beatrix 
Micimackó 22 2 2 6 5 7 Tamás Andrea Besenvci Ibolya 

7 5 
Sándorné Bíró Ildikó 

Kat ica 24 2 5 5 Bécsi Erika Mező Tiborné 
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Pillangó 26 0 9 3 6 8 
Varga Istvánné 
Nagyné Ádámszki Tímea Németh Istvánné 

Nyuszi 29 0 3 23 3 0 
Vasenszkiné Szőke Jud it 
Gráf Mihályné Nagy Zoltánné 

Kutyus 27 0 0 2 17 8 Köváriné Száraz Judit 
Gyöngyszem Mo lnár Éva Kléninger Adrienn 
Tagi ntézmény 

Maci 28 0 0 0 6 22 
Sinyi Daniel la 
Bodnárné Teschmayer Tímea Dalanics Regina 

Kacsa 27 0 26 1 0 0 
Pápai Ilona 
Szokol Katalin Bodnár Jánosné 

Elefánt 28 0 10 9 5 4 
Király Tiborné 
Négyesiné Hajna l Anita Németh Lászlóné 

27 - - 4 23 - Kropkó Jánosné 
Mókus ka 

Kelemenné Maklári Gyöngyi 
K o bzos Lászlóné 

21 - - 2 3 16 Kovács Tiborné 
Ács Ane tt 

Csillagszem 
Pillangó 

Mester Jánosné 

Tagintézmény 
Csiga 

25 - 7 15 2 l Oszlámé Gincsai Rita 
Incze Gáborné 

20 2 15 3 - - fedorné l Iamza Mariann Fejér C intia 
Ficánka 

Bodnár Klára 

-i~:;t;~1t-h:r:~- - ' - ' 
Összesen: 1132 21 280 284 322 225 " " 

' 
1 
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1 4. Az intézmény működésének rendje 

4.1. Pedagógiai adminisztrációs feladatok 

• OSAP statisztikai jelentés 
• KIR jelentés 
• KIR személyi nyilvántartás (felnőtt, gyermek) 
• Óvodai törzskönyv vezetése 
• Nevelési év beszámolója 
• Pedagógiai Program aktualizálása 
• SZMSZ aktualizálása 
• Házirend aktualizálása 
• Minőségi működéssel kapcsolatos adminisztráció 
• Éves munkaterv elkészítése 
• Óvodai napirend elkészítése 
• Óvodai heti rend elkészítése 
• Beiskolázási Terv 
• Felvételi előjegyzési napló vezetése 
• Felvételi- és mulasztási napló vezetése 
• Óvodai csoportnapló vezetése 
• Gyermek és csoport fejlődésének nyomon követése, értékelés dokumentációja 
• Jegyzőkönyvek vezetése (nevelőtestületi, megbeszélés, stb.) 
• Gyermeki jogokkal kapcsolatos határozatok (felvétel, átvétel) 
• Szakvélemények adminisztrációja 
• SNI-s gyerekek nyilvántartása, foglalkozási naplójának vezetése gyógypedagógus által 
• Gyermekvédelmi tevékenység dokumentálása 
• Gyermekbalesetek nyilvántartása, jegyzőkönyvek 
• Gyermekbalesetek megelőzésére tett intézkedés dokumentálása 
• Szakmai munkaközösség munkájának adminisztrációja, éves ütemterve 
• Iktatás 
• Intézményi levelezés 

4.2. A nevelési év rendje 

• A nevelési év 2018. szeptember 01 . - 2019. augusztus 31.-ig tart. 

• Az óvoda nyitvatartási ideje: 6.00 -1 8.00 óráig 

• A gyermekkel óvodapedagógus foglalkozik 6.30 -17.30 óráig 

A gyermekek tevékenységeit a szülők nagyobb többségi igényeinek megfelelően szervezzük 

meg, eleget téve a gyermek napközbeni ellátásával kapcsolatos feladatoknak. Ennek megfelelően 

a feladatok ellátásához igénybe vehető heti időkeret, a fenntartó által engedélyezett: 55 óra. 

A napi nyitva tartási időt lépcsőzetes munkakezdéssel és zárással oldjuk meg. Minden óvodában 

reggel 6.30 7.00 óráig, valamint 17.00 17.30 óráig ügyeletet biztosítanak 

óvodapedagó gusaink. 
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4.3. Óvodai szünetek időpontja 

A nyár folyamán óvodáink a fenntartó által meghatározott időszakban vannak zárva. 

Ez idő alatt történik az éves nagytakarítás, valamint felújítás, korszerűsítés. 

A zárva tartás ideje alatt a társintézmények fogadják az óvodát igénylő gyermekeket. 

A nyári zárva tartás időpontjáról 2019. február 15-ig értesítjük a szülőket. 

4.4. Óvodai ünnepek, jeles napok, óvodai rendezvények 

Óvodai ünnepeink rendszeres, évenként i smétlődő események, azzal a céllal, hogy társadalmunk, 

közösségünk számára fontos eseménynek, embernek vagy értéknek állítunk emléket. A 

hagyományok a társadalom szemléletét tükrözik, amelyek nemzedékről-nemzedékre 

öröklődnek, hiszen fontos, hogy a gyermek megismerje szűkebb és tágabb környezetét, 

amely a nemzeti identitástudat, a keresztény kulturális érték a hazaszeretet és a 

szülőföldhöz és családhoz való kötődés alapja, hogy rá tudjon csodálkozni a természetben, 

az emberi környezetben megmutatkozó jóra és szépre, mindazok megbecsülésére. Az ünnep 

egy olyan közösségi élmény, amely során a múltat felidézve emlékezünk a jelenre. 

Az ünnepeket csoportosíthatjuk aszerint, hogy jellegükből adódóan társadalom, vagy az 

emberek mekkora csoportját érintik: 

- állami , nemzeti ünnepek, amelyekkel egy ország vagy egy nép nemzeti összetartozását jelenítik 

meg 

- családi ünnepek, amelyeket a család körében szoktak megtartani 

- óvodai rendezvények 

- környezetvédelmi jeles napok 

- vallási ünnepek, amelyeket egy egyház, vagy több felekezet, több nemzet ünnepel 

- hagyományok, népszokások 
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HONAPOK ESEMENYTERV 
- Gyermekek név- és születésnapj ainak folyamatos 

Szeptember 
megünneplése 

- Magyar népmese napja 

- Takarítási világnap 

- Szüreti mulatság 

- Zenés gyerekműsor 
Október 

Állatok világnapja -

- Öszi kavalkád 

- Bábelőadás 
November 

- Tökfaragás és töknap 

- Mikulás 

- Advent 
December 

- Lucázás 

- Karácsony 

- Ujévi köszöntés 
Január 

- Zenés műsor 

- Farsang 

Február - Télkergető 

- Nyílt napok 

- Nőnap 

- Március 15. 
Március 

- Bábelőadás 

- Víz világnapja 

- Húsvét 
Április 

Föld napja -

- Madarak és fák napja 

- Anyák napja 
Május 

- Gyermeknap 

- Családi nap 

- Apák napja 

Június - Búcsúztató - Ballagás 

- Évzáró 
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I! Intézmény Időpont Téma 

2018. 11.05. Szakmai nap 

Eszterlá nc Északi 20 19.03. 18. Zsinórlabda játék elsajátítása, szerzett tapasztalatok 

Óvoda (Székhely) átadása a Nevelőtestület számára 

20 19.06. 11 . Csapatépítő tréning 

Állomás úti 
2018.10. 19. Kihelyezett csapatépítő tréning 

2018. 12. 14. Szakmai műhely 
Telephely 

20 19.06 .07. Tanévzáró értekezlet 

20 18. 11.16. Szakmai továbbképzés 

Nyitni kék 2019 .02 .15 . Mérési eredmények elemzése, további feladatok 

Tagintézmény meghatározása 

2019 .06.03. Kihelyezett csapatépítő tréning 

2018.1 0.31. Ovodai dokumentumok ellenőrzése 
Kerekerdő 

2018. 12.01. ,,Így tedd rá!" továbbképzés 
Tagintézmény 

20 19.05.02. Csapatépítés 

Napsugá r 
2018.10.29. Csapatépítő tréning 

2019.02.0 1. Munkaközösségi foglalkozás 
Tagintézmény 

2019.06.11. Csapatépítés külső helyszínen 

2018.10.13. Ovodai dokumentumok ellenőrzése, előző évi 

dokumentumok irattárba helyezése 

Gyermekmosoly 
Ünnepségek, műsorok összeállításának szempontjai 

Egységes elvárások megfogalmazása 
Tagintézmény 

20 19.02 .08 . Mentálhigiénés továbbképzés - a le llei egyensúly 
megtartása, a kiégés megelőzése 

2019.06.14. Csapatépítés - élményszerző kirándulás 

20 18. 11. 16. Mozgáskotta megismerése, elméleti és gyakorlati 
bemutató által 

Homokvár 2019 .02.15 . A mozgásfej lesztés lehetőségei a komplexitás jegyében 

Tagintézmény fittball foglalkozás keretein belül 

2019 .03.14. Bemutató foglalkozás tapasztalatainak megbeszélése a 
látottak értékelése 

Gyöngyszem 
2018. 10. 19. Csapatépítő tréning 
2019.02.15. Dokumentumok ellenőrzése, értékelése 

Tagintézmény 
2019.03 .22. Szakmai nap 

2018.10.19. Csapatépítés- kirándulás 
Csillagszem 2018. 12.21. Nyugdíjasok köszöntése 
Tagintéz mény 2019.06.15. Tanévzáró értekezlet 

4.5. Nevelés nélküli munkanapok 

Törvényi előírásoknak megfelelően egy nevelési időszakban összesen 5 nap engedélyezett, de 

intézményünk 3 napot vesz igénybe. Amennyiben a szülő nem tudja megoldani gyermeke 

elhelyezését, ügyeletes óvodában biztosítjuk a gyermekek ellátását. Az ügyeletes óvoda 

kijelöléséről hét munkanappal előbb tájékoztatjuk a szülőket. 
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4.6. Nyílt napok 

Az intézmény székhelyén, tagintézményeiben, telephelyén szervezendő nyílt napokról, az 

intézmény faliújságjain keresztül valamint intézményünk honlapján tájékoztatjuk a szülőket. 

Az egyéb csoportszintű nyílt napokat a székhely és a tagintézmények munkaterve tartalmazza 

részletesen. 

Intézmény Dátum. 

Eszterlánc Északi Óvoda (Székhely) 2019.02.14 - 2019.02.15. 

Állomás úti Telephely 2019.03.05 - 2019.03 .06. 

Nyitnikék Tagintézmény 20 19.03.05 - 2019.03.07. 

Kerekerdö Tagintézmény 2019.01.10- 2019.01.11. 

Napsugár Tagintézmény 2018.1 1.1 9, 2019.01.21. 

Gyermekmosoly Tagintézmény 2019.02.19, 2019.04.16. 

Homokvár Tagintézmény 
2018. 10.12, 

2018.12.19 -2018.12.20. 

Gyöngyszem Tagintézmény 2019.03.20 - 2019.03.21. 

Csillagszem Tagintézmény 
2019.02.07 - 2019.02.08. 

2019.02.1 1 - 2019.02.12. 

4.7. Szülői igényeken alapuló tehetséggondozó foglalkozások 

Szülői kérések és írásbeli nyilatkozatok alapján 2018. szeptember 0 l-tő l Ovi-foci. 2018. október 

01 -től 2019. május 31 -ig minden óvodánkban indítunk tehetséggondozó foglalkozásokat. A 

foglalkozásokat többnyire azok az óvodapedagógusok tartj ák, akik megfelelő szakvizsgával, 

szakképzettséggel rendelkeznek. Szükség esetén külső szakember munkáját is igénybe vesszük. 

A Szülői igényeken alapuló tehetséggondozó foglalkozások bevételét minden esetben az óvoda 

tárgyi eszközkészletének a bővítésére fordítjuk. (pl. néptánc ruha, mozgásfejlesztő eszközök, 

kézi munkaeszközök, kreatív kiegészítők, gyermekkönyvek, stb.) 

4.8. Fakultatív hit- és vallásoktatás 

Intézményünk székhelyén, tagintézményeiben és telephelyén felmérjük a szülök igényét a 

fakultatív hit- és vallásoktatás iránt, melyhez a napirendben biztosítjuk a megfelelő helyet és időt 

az érdeklődök számára. 

A fakultatív hit- és vallásoktatás idejének és helyének meghatározásához beszerezzük a szülök 

írásos hozzájárulását. 

4.9. Szülői nyilatkozatok 
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• A szülők a nevelési év kezdetekor megkapják házirendünk rövid változatát, nyilatkoznak 

arról, hogy ezt a kivonatot átvették. 

• Az intézménynek a szülők írásbeli nyilatkozatát be kell szerezni minden olyan óvodai 

döntéshez, amelyben a szülőre fizetési kötelezettség hárul : pl. közösen tervezett 

kirándulások, színházlátogatás szervezése, stb. 

• Az intézménynek a szülők írásbeli nyilatkozatát a csoportnaplóban kell dokumentálni ahhoz, 

hogy gyermekeikről illetve hozzátartozóikról a médiában (újság, rádió, TV, internet) fénykép 

vagy videó megjelenjen. 

• A szülőknek nyilatkozniuk kell arról, hogy a gyerekeik megfigyelő sétán, kiránduláson, 

különféle programokon, rendezvényeken részt vegyen. Valamint arról, hogy az óvoda 

épületét gyalogosan vagy tömegközlekedési eszközzel elhagyja. 

• Az szülői igényeken alapuló tehetséggondozó foglalkozásokon történő részvételről is 

nyilatkoznak a szülők. 

• A szülők nyilatkoznak az óvodai gyermekétkeztetés igénybevételéről, illetve az óvodai 

ellátást első alkalommal történő igénybevételéről. 

• A nyilatkozik szülő arról, hogy a gyermeke aktuális fejlettségi szintjéről évi két alkalommal 

tájékoztatást kapott. 

S. Értekezletek 

5.1. Vezetői értekezlet 

Elsődleges célja a kiegyensúlyozott és nyugodt működési feltételek biztosítása, a pedagógiai és 

szervezési feladatok intézményi szintű koordinálása. A vezetői értekezletek időpontja általában: 

minden hónap első hete, 13.00-1 6.00 óráig, illetve rendkívüli feladatok határidejének 

függvényében más időpontokban is lehetséges. 

Helyszíne: Székhely, ill. a Tagintézmények (alkalmanként változó) 

5.2. Nevelőtestületi értekezlet 

Évente 2 alkalommal szervezzük, melynek témái: 

1. Tanévnyitó értekezlet 

Ideje: 2018. szeptember 26. 

Téma: 

• Az új dolgozók bemutatása, köszöntése. 

• A 2018/2019-es nevelési év munkatervének megvitatása, elfogadtatása. 
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• Az óvodai dokumentáció és tervezőmunka ellenőrzésének tapasztalatai, változások 

értelmezése. 

• Tájékoztatás a munkaközösségek céljáról, feladatairól, átjárhatóságáról. 

• Aktualitások, előttünk álló kiemelt feladatok. 

2. Tanévzáró értekezlet 

Ideje: 2019. június 2. hete 

Téma: 

• A nevelési év eredményeinek megbeszélése. 

• A nyári óvodai élet szervezési és pedagógiai feladatainak megvitatása, vendég gyermekek 

fogadásának megszervezése. 

• Diákmunka hatékony megszervezése, koordinációs lehetőségek feltárása a 
tagintézmények között, a dokumentáció koordinálása a négy óvodai égtáj és a gazdasági 

egység között, munkaügyi központ, és a fenntartó között. 

• Felújítási, TOP pályázatok, karbantartási munkálatok kivitelezésének megszervezése. 

• Aktuális kérdések megvitatása. 

5.3. Alkalmazotti értekezletek 

Célja: Információk átadása, belső képzés elősegítése. 

Témái a következők: 

• Évindítással kapcsolatos feladatok megbeszélése. 

• Nevelőmunka minél hatékonyabb segítésének tapasztalatai, aktuális feladatok. 

• Programokra, előkészületek, részvétel, feladatok tisztázása, kiosztása. 

• Nyári munkaidő beosztás megbeszélése. 

5.4. Szülői értekezletek 

A nevelési év folyamán szülői értekezleteket tartanunk általában szeptemberben és februárban, 

melynek pontos időpontjait a csoportot vezető óvodapedagógusok jelölik ki. 

A szülői értekezletek témáit, az óvodapedagógusaink önállóan választhatják meg, annak 

megfelelően, hogy az adott gyermekcsoportok, milyen életkori és egyéni sajátosságokkal 

rendelkeznek. Az aktualitásokra, problémahelyzetekre, családi, szülői programokra ezeken az 

értekezleteken nagy hangsúlyt helyeznek. 
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5.5. Intézményi szintű Szülői Szervezeti értekezlet (9 óvoda) 

2018. október 11. 

• Tájékoztatás az óvodában történt változásokról, fejlesztésekről , szakmai programokról 

• Terveink, elképzeléseink a jelen nevelési évre vonatkozóan 

• Szülői észrevételek, javaslatok meghallgatása, aktualitások 

• Őszi, téli, tavaszi programok tervezett bemutatása 

• Innovatív törekvések bemutatása, zsinórlabda játék szélesebb körben való megismertetése 

2019. május második hete 

• A 2018/2019-es nevelési év értékelése 

• Az intézményt érintő TOP-os pályázatok logisztikai menetének ismertetése 

• A családi napok és egyéb rendezvények megszervezése 

• Aktuális feladatok, terveink 

• Alapítványok beszámolója (város által elnyert pályázatának eredményességnek 

bemutatása) 

• Zsinórlabda játék tapasztalatainak átadása, módszertani ismertetek bővítése 
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l 6. Vezetői eseményterv a 2018/2019-es nevelési évre 

Ssz. Esemény Határidő Felelős 

Az óvodapedagógusok 

1. 
illetményváltozásának, és az új 

2018.09.17. 
Intézményvezető 

dolgozók munkaügyi iratainak Intézményvezető helyettesek 
elkészítése 

2. 
Tűz- , munka-, és balesetvédelmi 

2018.09.28. Munka- és tűzvédelmi felelős 
oktatás megtartása 

3. 
A pedagógus életpálya modellel 

Folyamatos 
Intézményvezető 

kapcsolatos feladatok áttekintése Óvodatitkár 
Az óvodát első ízben igénybe 

Óvodatitkár, 
4. vevő gyerekek nyilatkozatainak 2018.09.11. 

Óvodapedagógusok 
begyűjtése 

A beszoktatással kapcsolatos 
5. pedagógiai munka ellenőrzése a Folyamatos Intézményvezető 

csoportokban 
Az intézmény személyi, 

6. 
feltételeink biztosítása, a 

Folyamatos Intézményvezető 
gazdasági lehetőségek 
figyelembevételével 
SNI-s gyermekek 
szakvéleményeinek áttekintése, a 

Intézményvezető 
7. hiányzó dokumentumok 2018.09.11. 

Gyógypedagógus 
beszerzése az Ellenőrzési Osztály 
javaslatainak megfelelően 

8. 
A közzétételi lista frissítése a 

Folyamatos Intézményvezető 
változásoknak megfelelően 

Alkalmassági vizsgálat 
érvényességének ellenőrzése 2018. 09.01.- Intézményvezető 

9. Új dolgozók egészségügyi től Intézményvezető helyettesek 
alkalmassági vizsgálaton való folyamatosan Egészségügyi felelős 
részvételének megszervezése 
Munkaközösségek Munkaközösség-vezetők 

10. megszervezése, munkatervek 201 8.09.12. Intézményvezető helyettesek 
elkészítése 

11. 
Adatszolgáltatás aktualizálása. 201 8.09.03-tól Intézményvezető helyettesek 
a KIR felé folyamatosan Óvodati tkárok 
Monitoring rendszer ellenőrzése 

Intézményvezető 
12. (nyomvonalkövetés, folyamatos 

Folyamatgazda 
kockázatelemzés) 
Adatvédelmi szabályzat 

Intézményvezető 
13. aktualizálása, adatvédelmi folyamatos 

Adatvédelmi tisztviselő 
tisztviselő kinevezése 
Tanévnyitó értekezlet megtartása 

14. 
A 201 8/1 9-es nevelési év 

2018.09.26. 
Intézményvezető 

munkatervének, ismertetése, Intézményvezető helyettesek 
elfogadtatása 
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Szülői igényeken alapuló 
Foglalkozást vezető 

tehetséggondozó foglalkozások 
óvodapedagógusok 

15. 
megszervezése, szabályzatok, 

2018.09.28. Tagintézmény vezetők 
Feladattal megbízott 

éves munkatervek elkészítése 
Intézményvezető helyettesek 

16. Fogászati szűrés megszervezése 
2018. 

Intézményvezető helyettesek 
szeptemberben 

A következő év bér és dologi 
költségvetésének tervezése, 
előkészítése Intézményvezető 

17. Jubileumi jutalom tervezése 2018. l 0.30-ig Intézményvezető helyettesek 
A 2019-es évben nyugdíjba Tagintézmény vezetők 
készülő dolgozói igények 
felmérése, nyilatkoztatása 

18. 
A 2018-as normatíva 

2018.09.28. 
Ovodatitkárok 

igénylésének módosítása Pedagógiai asszisztensek 
A dolgozók személyi anyagának Intézményvezető helyettesek 

19. áttekintése, a szükséges Folyamatos Óvodatitkárok 
intézkedések megtétele Tagintézmény vezetők 
Csoportnaplók, felvételi és 
mulasztási naplók, egyéni 
fejlődési naplók ellenőrzése: 

• nevelési tervek, őszi 
tevékenységi tervek, 

20. 
névsorok, napi és heti 

2018.09.28. Intézményvezető helyettesek 
rendek meglétének 
ellenőrzése 

• gyerekek adatainak 
frissítése, szükséges 
adatok meglétének 
ellenőrzése 

Szülői Szervezet értekezletének 
összehívása: 

• Szülői Szervezet 
vezetőségének újra 

21. 
választása vagy Táblázatok Intézményvezető 
megerősítése. tartalmazzák Intézményvezető helyettesek 

• Munkaterv összeállítása, 
feladatok meghatározása, 
elfogadása. 

• Házirend 
Ev eleji szülői értekezletek 
megtartása 

• Házirend ismertetése 
22. Pedagógiai program 

2018.09.04-től Intézményvezető • 2018. l 0.13-ig Óvodapedagógusok 
nevelési feladataink 
ismertetése 

• Egvéb aktualitások 

23. 
Ellenőrzési beszámoló elkészítése, 

2018.09.25. Intézményvezető megküldése a fenntartónak 
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24. 
A december 31-el lejáró 2018.12.14. Intézményvezető 
munkaszerződések meghosszabbítása 

25. 
A téli szünet idejére az ügyelet 

2018.12.18. Intézményvezető 
megszervezése 

Intézményvezető 

26. Selejtezés, leltározás 2018.12.28. 
Intézményvezető helyettesek 

Leltárfelelős 

Gazdaságvezető 

27. 
Iratkezelés és adatvédelmi 

folyamatos 
Intézményvezető 

szabályok ellenőrzése Adatvédelmi felelős 

Az iktatókönyv lezárása, az 

28. 
irattára rendezése, a selejtezhető 

2018.12.28. 
Intézményvezető 

dokumentumok, anyagok Leltárfel elős 

megsemmisítése 
A gazdasági év lezárása 

Intézményvezető 
29. A várható bérmaradvány 2018.12.28. 

Gazdaságvezető 
felhasználásának átgondolása 
A minimálbér emelkedése és a 

Intézményvezető 
30. soros lépések miatt az átsorolások, 2019.01.1 5. 

valamint értesítők elkészítése 
Intézményvezető helyettesek 

A Mester, Pedagógus II., és 
Pedagógus I. fokozatba sorolás az 

31. 
érintett óvónőknél a 

2019.01. 15. Intézményvezető 
Kormányhivatal engedélye 
alapján, a minősítési eljárás 
szerint 
A különböző gazdasági 

32. szabályzatok frissítése a törvényi Folyamatos Gazdaságvezető 

változások alapján 
Az éves szabadságok kiszámítása, 

33. a szabadságolási nyilvántartás 2019.01.18. Óvoda titkárok 
elkészítése 
Csoportnaplók, felvételi- és 
mulasztási naplók, egyéni 
fej lődési naplók ellenőrzése: 

2018.09.28. 
Intézményvezető, 

34. • tervezőmunka, Intézményvezető helyettesek 
adminisztráció 

2019.05.17. 
Tagintézmény vezetők 

• egyéni fejlődési naplók 
ellenőrzése 

Az intézmény szabályzatainak 
35. áttekintése, a szükséges Folyamatos Intézményvezető 

módosítások elvégzése. 
A gyermekek részképesség 

36. 
vizsgálatának elvégzése, a 

2019.01.31. Óvodapedagógusok 
szükséges intézkedési tervek 
elkészítése 

37. 
Nyílt nap az óvoda iránt 

2019.02.28-ig 
Intézményvezető 

érdeklődőknek Óvodapedagógusok 
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Ovodapedagógusok továbbképzését 
nyilvántartó dokumentumok 

2019.03 .14-
Intézményvezető , 

38. felülvizsgálata Óvodapedagógusok Intézményvezető helyettesek 
beiskolázási tervének elkészítése, 

tg 
KTelnök 

véleményeztetése a KT-val 

39. 
Kitüntetési javaslatok megküldése a 

20 19.03.1 4. Intézményvezető 
fenntartó felé 
Beiskolázáshoz létszámadatok 
szolgáltatása a fenntartó felé 

201 9.03.26-
40. Beiskolázás zökkenőmentes 1 

Intézményvezető 

előkészítése, óvodai 1 
1g. 

szakvélemények kiállítása 1 

A fenntartó által megállapított 
intézményvezető 

41. költségvetés feldo lgozása, 201 9.03.26. 
Gazdaságvezető 

felhasználásának ütemezése 

42. 
Vasúti utazási igazolás, pedagógus 

2019.03.29. Intézményvezető 
igazolványok érvényesítése 

43. 
A gyennekek fejlettségmérésének 

2019.04. 19. 
Munkaközösség vezető 

elvégzése, dokumentálása Óvodapedagógusok 

44. 
Ovodai beíratások előkészítése 2019.04.25- Intézményvezető 

• ajándékkészítés, ig Óvodapedagógusok 
Munkatársi értekezlet 

2019 .04.25- Intézményvezető 
45. • ellenőrzés értékelése, 

én [ntézményvezető helyettesek 
további feladatok 

46 
j Ovodai szakvélemények kiadása a 2019. Intézményvezető 

· szülőknek március Óvodapedagógusok 
Intézményi gyennekvédelmi 

20 19.04.29- Intézményvezető 
47. beszámoló e lkészítése a fenntartó 

felé 
ig Gyermekvédelmi felelős 

48. 
Anyák napi és évzáró ünnepségek 2019. május 

Óvodapedagógusok 
megszervezése hónapban 

49. 
Városi óvodai sportnapon való 2019. május 

Intézményvezető 
részvétel hónapban 
Szülői é1tekezletek 

• év végi nevelési feladatok 
értékelése 

• iskolába menő gyem1ekek 
elbúcsúztatásának 
megszervezése 

• óvodaigyenneknap 
Óvodapedagógusok 50. 

programjainak ismertetése 
2019.04.26. 

• évzárók i dőpontjainak 
ismertetése 

• csoport kirándulások 
előkészítése 

• nyári élettel kapcsolatos 
információk 

Új gyermekek előjegyzése a 
2019.04.23-

tói 
51. következő nevelési évre, egyeztetés 

2019.05.3 1-
Intézményvezető 

a többi óvodával 
1g 
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1 

Nyári szabadságolási terv 2019.05.31- 1 1 n tézm én yvezető 
52. 

elkészítése ig Intézményvezető hel yettesek 

SZMK választmány összehívása, 
Intézményvezető 

53. éves munka értékelése. 2019.05.24. 
véleményezése 

Intézményvezető helyette ek 

Ovodai fe lvételekről , 
2019.06.07-

54. átirán yításokról szóló határozatok Intézményvezető 

elkészítése 
tg 

Az óvoda nyári zárva tartása alatt a 
2019.06.14- Óvodatitkár 

55. nyitva tartó óvodák iránti igény 
[CT Tagintézmény vezetők 

1 felmérése 0 

Az uj gyennekek szüleinek első 
2019. 

56. szülői értekezletének 
szeptember 

lntézmén )rvezető 
megszervezése, beiratkozás 
Csoportnaplók, egyéni fejlesztési 

2019.08.30- Intézményvezető 
57. naplók. felvételi mulasztási naplók 

ellenőrzése 
ig 

58. 
Szertárak, könyvtár év végi rendbe 2019.08.30-

Szertár- és könyvtár felelősök 
tétele ig 
Karbantartási munkák 

2019.06.14- Intézményvezető 
59. elvégzésének, intézkedési terve, 

TOP-os pályázatok beindítása 
ig Udvari munkások 

Karbantartási munkák 

60. 
előkészületeinek megszervezése, 

Folyamatos Intézményvezető 
elvégeztetése, a munkálatok 
ellenőrzése 

Az óvodák 

6 1. yári nagytakarítás megszervezt!se 
zárva Intézményvezető 

tartásának Intézményvezető helyettesek 
idején 

62. Tanügyi dokumentumok lezárása 2019.08.30. I ntézmén yvezetö 

evelőtestületi tanévzáró é11ekezlet 
20 19.06.14-• az egész éves munka Intézményvezető 

63. értékelése, 
1g 

Óvodapedagógusok 
20 19.08.30-

• csoportok munkáinak Munkaközösség vezetők 
értékelése 

tg 

Az új nevelési év 

64. 
dokumentumainak előkészítése 2019.08.30-

Intézményvezető 
(Csoportnaplók. Felvételi- és tg 
mulasztási naplók) 
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1 7. Időarányos pedagógiai célok és feladatok ütemezése 

7.1. Hosszú távú célok és feladatok 

• Jól működő, harmonikus kapcsolat megteremtése a székhelyintézmény, tagintézmények és 

telephely között. 

• Pozitív beállítódás kialakítása, melynek eredményeképpen kiegyensúlyozott, nyugodt légkört 

tudunk biztosítani az óvodai élet minden szereplője számára. 

• A hatékony munkavégzés érdekében folyamatos és tervszerű ellenőrzés az arra illetékesek 

bevonásával. 

• Vezetői utánpótlás tudatos tervezése, ösztönzés a vezetési funkciók hatékony ellátását 

támogató szakvizsgás képzéseken való részvételre. 

• A testület összetételében lezajló változások miatt (nyugdíjazás) olyan fiatal, jól képzett 

munkaerők alkalmazása, akik képesek átvenni az óvoda szellemiségét, megfelelnek 

programunk elvárásainak, alkalmazkodni tudnak a meglevő munkatársakhoz, személyiségük 

harmóniában van az ellátandó feladatokkal. 

• A szülőkkel és partnereinkkel való kapcsolat mélyítése érdekében tovább kell erősíteni 

azokat az együttműködési formákat, melyek hatására reális képet kaphatnak intézményünk 

nevelőmunkájáról, értékeinkről, hagyományainkról. 

7. 2. Kiemelt feladat: Érzelmi intelligenciára nevelés, szocializációs folyamatok az 
óvodában 

Család és óvoda - megváltozott színterek 

A kisgyermekkori szocializáció fő színtere a család. Az itt kialakult érzelmi kapcsolatok, a 

szülők által nyújtott minták és értékek, a szülök szociális kompetenciája, az anya-gyermek 

közötti kötödés közvetlenül hat a gyerek szociális fejlődésére. Közülük az anya-gyermek 

közötti kötődés határozza meg leginkább, hogy milyen lesz a gyermek szociális viselkedése a 

későbbiekben, ez alapozza meg a szociális kompetencia fejlődését. 

Napjainkban a világ gyorsabban változik, mint valaha. Ebben a változó és felgyorsult világban 

a gyermekének jót akaró szülő már aligha képes eldönteni, mire is szocializálja gyermekét, mi 

vár rá 15-20 év múlva, amikor is egy hosszú tanulási folyamat végén kilép a nagybetűs életbe. 

A legtöbb, amit tehet a szülő, ha a változásokhoz való alkalmazkodásra tanítja meg a 

gyermekét. 

A családi tér jelenti a gyermekek számára optimális esetben a biztonságos világ határait, 

amiken belül az elveszettség érzése nélkül léphetnek ki a maguk által teremtett szűkebb, 
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biztonságos határok közül. A család „területkijelölő" funkciója nélkül a gyermek elveszettnek 

érzi magát a világban. Elveszettségében tájékozódási, orientációs zavarai lesznek, elveszti az 

irányok érzékelését, teljességgel összekuszálódik a jobb és a baloldal, meginog a talaj . Az elég 

jó határokat felállító családok tagjai orientációs pontokat adnak a gyennek számára, amely 

abban segíti őt, hogy biztos irány-érzékelés alakuljon ki benne. A gyermek a külső térben 

megélt biztonságos pontokat, mintegy koordinátarendszert, önmagára is képes vonatkoztatni. A 

belső - és a családi koordinátarendszer adja meg a gyermek számára az önmagában és 

családjában megélt magabiztosságot, rugalmas tér-kezelést, és az e téren belüli szabad mozgás 

lehetőségét. 

Csak az így begyakorolt tér-biztonság segíti a gyermekeket a családon kívüli tágabb tér 

birtokba vételére, amit először minden gyermek a képzeletében jár be, messzi vágy-tájakra 

eljutva. E képzeletbeli tér bemozgása és megerősödése teszi lehetővé hogy a gyermekek egyre 

biztosabban lépjenek ki a családi térből a tágabb fizikai és társas tér felé. A felnőtté válás útján 

a gyermek, majd később a fiatal a családi tér biztos pontjait képezi le a nagyobb térben, hogy 

felnőttként a világban való tájékozódás biztonságát élhesse meg 

A gyerekek életéből „eltűntek" a nagymamák is, hiszen még legtöbbjük aktív korú, dolgozni 

jár. A gyerekek többségének nincs testvére sem. 

A családi élet hiányosságai egyre szembetűnőbbek. Ezért, bár még mindig elsődleges szerepet 

tulajdonítunk a családnak, de egyre nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk az óvodában az érzelmi 

élet fejlesztésére. Ráadásul a szülők részéről is megfigyelhető bizonyos elvárás az óvodával 

szemben: látni, követni kívánj a, hogy gyermeke megkapja-e a maximális törődést, amit ő 

szülőként nem tud megadni. 

A helyzet javulása csak akkor várható, ha mi, óvónők próbálunk új utakat keresni, merünk 

változtatni, új módszereket kipróbálni, esetleg innovatív módon a saját „képünkre" formálni. A 

szülők részéről pedig ellenőrzés helyett együttműködést remélünk. Természetesen ez csak 

akkor lehetséges, ha ők is észreveszik azokat a változásokat, amelyek gyermekük fejlődését 

szolgálják. Ez a mi felelősségünk! 

Motiváció az óvodai nevelésben 

A motiváció alapvetően a gyermek tevékenységében születik. Olyan belső tényező, csoda, 

amely a személyiség erőforrása, motorja, mely cselekvésre, aktivitásra késztet. A motiváció 

erősségétől függően változik a gyermek aktivitása. 

A gyermeki szükségletek motívumai: 

• Az érzelmi védettség, biztonság, odafordulás és a szeretet szükséglete 

• Mozgásigény szükséglete 
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• Biológiai - fiziológiai szükségletek 

• Esztétikai élmények iránti szükséglet 

• A gyermek társigény szükséglete 

• Dicséret és az elismerés iránti gyermeki szükséglet 

• Új tapasztalatok iránti igény, kíváncsiság és tudásvágy szükséglet 

Ezek a kutatások az érzelmeket is az elsődleges motívumok közé sorol ja: 

• Erköcsi-szociális érzelmek 

• Esztétikai érzelmek 

• Intellektuális érzelmek 

A sokrétű kompetenciafejlesztés titka: „ .. .felismerjék, mi a gyermek természetes adottságának 

profilja, és zöld utat adjanak erősségeinek, miközben gyenge pontjait fejlesztik. .. Ezáltal a 

tanulás örömtelibb lesz, nem kell se reszketni, se unatkozni. A tanulás eljuttatja a gyereket a 

flow-ig, felbátorodik és új és új területeken törekszik előre. " 

(Goleman: Érzelmi intelligencia 2003, 145. old.) 

Pedagógiai Programunk főbb célkitűzései is tartalmazza ezt: 

Mozgás - érzelem - közösség - erkölcs - körnvezet - esélv 

• Globálisan véve a társadalmi elvárásoknak megfelelően alapelvünk, hogy olyan viselkedési 

jellemzőket és ismereteket alapozzunk gyermekeinkben, amelyek - a demokratikus 

jogállamban - biztosítják a későbbi stabil, egészséges életvezetést, a mindenkori társadalmi 

elvárásokhoz történő alkalmazkodás képességét, az egész életen át tartó tanulás igényének 

ki alakítását. 

• Fontosnak tarjuk azon kompetenciák (ismeretek, attitűdök, képességek- és készségek) 

alapozását, amely az információs társadalom által megkívánt személyiségjegyek 

kialakítását segítik, többek között a kommunikációs készség fejlesztését, a gyors 

problémafelismerő és döntési képesség alapozását, a konfliktusok kezelésének képességét. 

• Nevelő munkánk meghatározó tevékenysége a szabad játék, mint a gyermek alapvető, 

elemi pszichikus szükséglete. 

• A sajátos nevelési igényű gyermekek integrálásával esélyegyenlőségük biztosítása. 

• Minden gyermek egyformán magas színvonalú és szeretetteljes nevelésben részesüljön, 

meglevő hátrányai csökkenjenek. 

• Gyermekközpontú, befogadó pedagógiánk által a különbözőségek elfogadására nevelés, a 
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személyiség szocializációjának megalapozása a családdal együtt. 

• Nemzeti értékeink megismerése, megbecsülése, ápolása. „A nemzeti identitástudat, a 

keresztény kulturális értékek a haza szeretet és a szülőföldhöz és családhoz való 

kötődés alapja, hogy rá tudjunk csodálkozni a természetben, az emberi környezetben 

megmutatkozó jóra és szépre, mindazok megbecsülésére."(A Kormány 137/2018. 

(VII.25.) Korm. rendelete az Óvodai nevelés országos alapprograrnjáról szóló 363/2012. 

(XII.1 7.) Korm. rendelet módosításáról.) 

Az óvodai alapfeladatok-, tevékenységek - intézményünkben azonos és állandó értékrend 

alapján valósulnak meg. A közös szakmai értékrenden felül értékes pedagógiai tartalmak, 

nevelési gyakorlatok gazdagítják az egyes óvodák nevelési minőségét. 

Az interperszonális és az intraperszonális területek a drámajáték kiváló módszereivel 

fejleszthetőek leginkább, amit mi, óvodapedagógusok nagyon kedvelünk. Ahhoz, hogy jól 

tudjunk együttműködni, cselekedni, a konfliktusainkat kezelni, saját elképzeléseinket másokkal 

megosztani, már óvodáskorban komoly fejlesztéseket tanácsos tervezni ezen a területen, hogy 

később örunegismerővé, önelemzővé, önfej lesztővé és önerősítővé válhassanak. Ha: 

• elfogadjuk őt olyannak, amilyen; 

• biztosítjuk bizalmunkról minden cselekedetében; 

• elnyerjük bizalmát; 

• erősítjük öntudatát; 

• elismerjük teljesítményét, igyekezetét; 

• társai felé irányítjuk; 

• társai előtt is értékeljük igyekezetét; 

• a szabad játék során apró lépésekkel, komplex módon tervezzük képességeinek 

fej 1 esztését; 

• kihasználjuk erősségét, s kedvező adottságaira építünk, akkor meggyőződésünk, hogy 

érzelmileg kiegyensúlyozott gyerekeket nevelünk. Hisszük, hogy a melegségben, 

szeretetben felnövő gyerekek jobban átvészelik az élet viszontagságait. 
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l 8. Minőségfejlesztés az óvodában 

8.1. Az intézmény belső önértékelési rendszerének folyamatszabályozása 

Az intézménynek jelentős feladatot kell ellátnia az intézményi önértékelés rendszerében. Az 

intézményi önértékelés témakörét a 20/20 12. (VIII. 31.) EMMI rendelet XV. Fejezete 

tartalmazza. 

Célja: Az intézményi átfogó önértékelés célja, hogy a pedagógusra, vezetőre, valamint 

intézményre vonatkozó intézményi elvárások teljesülésének értékelése alapján a pedagógus s a 

vezető önmagára, valamint a vezető a nevelőtestület bevonásával az intézményre vonatkozóan 

meghatározza a kiemelkedő és a fejleszthető területeket. 

Erre építve fej lesztéseket tervezzen, fejlesztési feladatait az intézkedési tervben rögzítse, 

szervezeti és egyéni tanulási önfejlesztési programokat indítson, hogy azután az újabb 

önértékelés keretében vizsgálja a programok megvalósításának eredményességét. 

Az átfogó intézményi önértékelés megállapításai a pedagógiai programban kitűzött célok 

megvalósulásának eredményességéről adnak képet olyan módon, hogy közben számba veszik az 

intézmény adottságait, a nevelőtestület, mint szakmai közösség együttműködésének formáit, a 

nevelő-oktató munka tervezésének, szervezésének, ellenőrzésének, értékelésének és az 

eredmények visszacsatolásának folyamatát. 

Az önértékelés során az értékelők a belső és a külső partnereket is bevonják a folyamatban. 

8.2. Az intézmény önértékelésének területei 

Az intézmény önértékelése az alábbi területre terjed ki: 

1. Pedagógiai folyamatok 

2. Személyiség- és közösségfejlesztés 

3. Eredmények 

4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 

5. Az intézmény külső kapcsolatai 

6. A pedagógiai munka feltételei 

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. 
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Az intézmény önértékeléséhez kapcsolódó feladatok megoszlása 

Önértékelést További 
Szülők, 

Intézményvezető támogató 
kollégák 

egyéb 
munkacsoport partnerek 

Tervezés x 
Tájékoztatás, felkészítés x x x x 
Adatgyűjtés x x 
Ertékelés x 
Folyamatba épített támogatás x 
Minőségbiztosítás x 
Adatszolgáltatás (fenntartónak) x 

Az intézményi önértékelés módszertana és eszközei, eljárásrendje 

1. Elégedettségmérés 
Önértékelés 

Módszer Gyakoriság Dokumentum Érintettek köre Végzi 
kiterjed 

Nevelőtestületi 
Kérdőív A kérdőívet az 

adott vezető 

Intézményvezető, 
kérdőív a vezető 

A vezetői online feladat ellátási 
önértékelésének 

intézményvezető 
keretében. 

megbízás kérdőív helyén (helyein) a 
helyettesek, második és eredményét Óvodapedagógusok nevelőtestület 

tagintézmény 
A pedagógusok 

negyedik rögzítik az tagjai -
vezetők évében. OH óvodapedagógusok 

elégedettségét mérő 
informatikai töltik ki 

kérdőív. 
felületén 
Kérdő ív 

Intézményvezető, Szülői kérdőív A vezetői online 
A kérdőívet az 
adott vezető 

intézményvezető megbízás kérdőív 
feladat ellátási 

helyettesek, A szülők második és eredményét Szülők 
helyén (helyein) a 

tagintézmény elégedettségét mérő negyedik rögzítik az 
nevelt gyermekek 

vezetők kérdőív. évében OH 
informatikai 

szülei töltik ki 

felületén 
2. Interjúk 

Onértékelés 
Módszer Gyakoriság Dokumentum Érintettek köre Végzi 

kiterjed 
Interjú 

Intézményvezető, 
Intézmény, Interjú 

Intézményi és 
intézményvezető Intézményvezető, Tagintézményi 
helyettesek, 

tagintézmény-, 2 évente eredményét 
tagintézmény Önértékelési 

tagintézmény 
intézményegység 1 x rögzítik az 

vezetők Csoport 
vezetők 

vonatkozó interjú OH 
megbízottjai 

informatikai 
felületén 
Interjú 

Intézményvezető, Intézmény, Interjú Szülők 
Intézményi és 
Tagintézményi 

intézményvezető tagintézmény-, 2 évente eredményét képviselőnek 
Önértékelési 

helyettesek, intézményegység 1 x rögzítik az részvételével 
Csoport 

tagintézmény vonatkozó interjú OH csoportonként 
megbízottjai 

vezetők informatikai minimum két szülő. 
felületén 

Intézményvezető, Intézmény, Interjú Az Intézményi és 
intézményvezető tagintézmény-, 2 évente óvodapedagógusok Tagintézményi 
helyettesek, intézményegység 1 x Interjú esetében különböző Önértékelési 
tagintézmény vonatkozó interj ú eredményét csoportszervezési Csoport 

33 



vezetők. rögzítik az formában eltérő megbízottjai 
OH életkorú 
informatikai gyermekekkel 
felületén foglalkozó, nem 

csak azonos 
munkaközösségbe 
tartozó 
óvodapedagógust 
kérdeznek 

~ 

.). Dokumentumelemzés 
Önértékelés 

Módszer Gyakoriság Dokumentum Érintettek köre Végzi 
kiterjed 

Dokumentum 

A 
elemzés Intézményi és 

dokumentumelemzés 5 évente 
eredményét 

Székhelyintézmény, 
Tagintézményi 

Intézményre rögzítik az, Önértékelési 
és a megfigyelés 1 x OH Tagintézmények 

Csoport 
szempontjai 

informatikai megbízottjai 
felületén 

Intézményünk bekerült a 2019. évi országos pedagógiai-szakm ai ellenőrzésbe. Az 

intézményben 201 8-ban e edékes országos pedagógiai-szakmai ellenőrzések pontos 

id őpontjáról, az ellenőrzésre kijelölt szakértőkről az Oktatási Hivatal 2018. november 30-ig 

küld számunkra értesíté t. 

Intézményünkben a pedagógus önértékelések folyamatban vannak, az új dolgozók 

önértékelésének elYégzését ternzzük j elen nenlési évben. 

8.3. Pedagógusminősítés 

Figyelmet kell szentelnünk idén is annak, ho.gy a pedagógusok első minősítése, vagy minősítő 

vizsgája 2013. szeptember 1. és 2018. június 30. között esedékes. 

A minősítéssel kapcsolatos feladatok jelentős terhet jelentenek a kollegáknak. 

A 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 10. § (5) bekezdése alapján az intézményvezető a 

pedagógus jelentkezését május 10-ig rögzíti az OH által működtetett informatikai támogató 

rendszerben. 

Pedagó gusm inősí tésre jelentkezett: 

Ssz. Intézmény Név Fokozat Dátum 

1. Kerekerdő Tagintézmény Sóvári Mária mesterpedagógus folyamatban 

2. Csillagszem Tagintézmény Kelemenné M. Gyöngyi mesterpedagógus folyamatban 

3. Napsugár Tagintézmény Nagy Nikolett PED 1. 2018.09.21. 

4. Gyöngyszem Tagintézmény Szokol Katalin PED II. 2018.11.29. 
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8.4. Gyakornokok mentorálása 

A segítő mentor feladatai : 

• Feladatait a kötött munkaidőnek neveléssel-oktatással le nem kötött részében látja el. 

• Segíti a gyakornokot a köznevelési intézményi szervezetbe történő beilleszkedésben és a 

pedagógiai- módszertani feladatok gyakorlati megvalósításában. 

• Legalább félévente írásban értékeli a gyakornok tevékenységét, és az értékelést átadja az 

intézményvezetőnek és a gyakornoknak. 

• Támogatja a gyakornokot az általa ellátott pedagógus-munkakörrel kapcsolatos 

tevékenységében. 

• Segíti az óvoda pedagógiai programjában a munkaköri feladataira vonatkozó előírások 

értelmezésében és szakszerű alkalmazásában, 

• Segíti a foglalkozások felépítésének, az alkalmazott pedagógiai módszereknek, foglalkozási 

eszközöknek a célszerű megválasztásában, 

• Segíti a foglalkozások előkészítésével , megtervezésével és eredményes megtartásával 

kapcsolatos írásbeli teendők ellátásában, 

• Segíti a minősítő vizsgára való felkészülésében, 

• Szükség szerint, de negyedévenként legalább egy, legfeljebb négy alkalommal látogatj a a 

gyakornok foglalkozását, és ezt követően megbeszélést tart, továbbá, amennyiben a 

gyakornok igényli, hetente konzultációs lehetőséget biztosít számára. 

A gyakornok kötelezettsége, hogy: 

• A kötött munkaidőnek neveléssel-oktatással le nem kötött részében felkészüljön a 

minősítő vizsgára, 

• a legteljesebb mértékben együttműködjön a mentorral, 

• a szakmai követelmények teljesítéséhez szükséges ismereteket megszerezze, 

• gyakornoki feladatainak teljesítésével kapcsolatban felmerülő akadályoztatásáról 

mentorát, az óvodavezetőt azonnal értesítse, 

• részt vegyen a nevelőtestület munkájában, 

• a munkaköréhez kapcsolódó feladatokat elvégezze. 

Új szabályozásként jelenik meg 2019 január l-től: amennyiben a gyakornoki idő május 1 illetve 

augusztus 31 -e között j ár le, a gyakornok májusban tesz minősítő vizsgát. 
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A mentorok tevékenvségének támogatása 

• Segédanyag a köznevelési intézményekben dolgozó pedagógusgyakornokok 
mentorainak (OH) 

http://www.oktatas.hu/pub _ bin/dload/pem/mentori _ segedlet.pdf 

• Kőpatakiné Mészáros Mária: Mentornak lenni jó! 

https://www.ofi.hu/tudastar/foglalkoztatasba/mentomak-lenni-jo 

• OFI: A gyakornokokat támogató rendszer koncepciója 

http://www.ofi.hu/sites/default/files/attachments/t3 l 5 _gyak _tamrendsz _ koncepcio _ l 30708.pdf 

8.5. Óvodapedagógus hallgatók mentorálása 

A mentorok újszerű feladatellátásra vállalkoznak: a mindennapok gyakorlatába beépítik az 

óvodapedagógus hallgatók képzését. Vállalják ezeket a feladatokat a magasan képzett utánpótlás 

nevelése, oktatása érdekében 

• Segítik a pedagógus jelöltek pályaismeretét, önismeretük gazdagítását, és segítik 

pályarnotiváltságukat 

• A gyakorlati idő alatt segítenek a hallgatók azon szociális képességeinek kialakításában, 

amelyek megalapozzák az óvodapedagógusi munka hatékonyságát (kooperáció, empátia, 

tolerancia) 

• A vezető és mentor óvodapedagógusok a hallgatókat segítik a nyugodt elméleti és 

gyakorlati munka feltételeinek biztosításával. 

• Törekszenek arra, hogy az óvodapedagógus hallgatók minél több jó gyakorlatot 

óvodapedagógusi mintát lássanak óvodán belül. 

• A mentor óvodapedagógus értékelése tárgyilagos, értékeli a hallgatót és szükség szerint 

segíti önállóságának érvényesülését a gyermekek megismerésében. 

• Segíti a hallgatót az óvoda adminisztrációs munkájának megismerésében 

• Naponta elemzi, értékeli a hallgató teljesítményét, a pozitív megerősítés eszközével él 

Nappali tat?ozatos hall2atók mentorai: Levelező tagozatos hallgatók mentorai: 
Máténé Irnrik Zsuzsanna Kovácsné Hetey Gabriella 

Sóvári Mária Madainé Imre Judit 
Varga Istvánné Révész Beatrix 
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8.6. Intézményi értékelés, teljesítményértékelés 

Jogszabályi háttér 

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról (továbbiakban: Kjt.) 85. § 3. 

bek. 

e) a közoktatási intézményeknél foglalkoztatott, illetve más költségvetési szervnél ilyen 

tevékenységet végző közalkalmazottak tekintetében 

ah) az 1. számú mellékletben szerep lő minősítési szempontokhoz az ágazatba tartozó 

munkakörhöz kapcsolódó további vagy eltérő szempontokat, illetve az egyes 

munkakörökben foglalkoztatott közalkalmazott minősítésénél kizárt szempontokat. 

Az értékelési rendszerrel kapcsolatos alapelvek és az ezekből következő elvárások: 

Alapelvárás, hogy tartalma legyen koherens a külső szakmai ellenőrzés 

szempontjaival , és tartalmazza az intézményi speciális elvárásokat is. 
A fejlesztő szándék alapvető célja az egyéni és intézményi szintű munka javítása 
Alkalmas legyen a sikeres teljesítmény és az eredményes munka kimutatására 
Tegye lehetővé a problematikus, fejlesztendő területek azonosítását és a 
teljesítmény javítására irányuló célok kijelölését 
Mutassa ki a különböző területeken elért jó és a gyenge teljesítmények közötti 
különbséget 
Legyen alkalmas az egyéni teljesítmény változásának kimutatására 
Segítse a dolgozók és az óvodavezetés közötti információcserét 
Segítse az óvodavezetést abban, hogy jobban megísmerje a dolgozók munkáját, 
gondolkodásukat az intézményi célokról és feladatokról. 

A nevelési évben tervezett teljesítményértékelések ütemezése (Kjt. 1. számú 
melléklete szerint): 

Intézmény Ped. Ovodatitkár Gazdasági Dajka Udvaros 
asszisztens dolgozó 

Eszter lánc minden K.K.A. minden minden dajka Sz. Cs. 
Északi Óvoda ped.asszisztens G. l. dolgozó 
Allomás úti minden minden dajka 
Telephely ped.asszisztens 
Nyitnikék minden Sz. M. minden dajka M.L. 
Tagintézmény ped.asszisztens 
Kerekerdö minden minden dajka B.J. 
Tagintézmény oed.asszisztens 
Napsugár minden minden dajka M.T. 
Tagintézmény ped.asszisztens 
Gyermekmosoly minden minden dajka M.Gy. 
Tagintézmény oed.asszisztens 
Homokvár minden minden dajka 
Tagintézmény ped.asszisztens 
Gyöngyszem minden minden dajka P.J. 
Tagintézmény ped.asszisztens 
Csillagszem minden minden dajka 
Tagintézmény ped. asszisztens 
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8.7. Továbbképzések 

A továbbképzések finanszírozására a költségvetésben fedezet biztosított, emellett ebben az évben 

is gyakran élünk az ingyenesen felajánlott lehetőségekkel. Országos, megyei továbbképzési 

programokon, Pedagógiai Oktatási Központ által szervezett valamint Nyírvidék Képző Központ 

Közhasznú Nonprofit Kft. képzéseken veszünk részt. 

Kolléganőink közül többen is választják az önköltséges formájú továbbképzéseket, melyeket az 

intézmény vezetője támogat. 

Ssz. Intézmény Név 
Szakvizsga Tartama 

me2nevezése 
1. 

Eszterlánc Északi Óvoda 
Kalapos Tiborné Közoktatás vezetői 4 félév 

2. 
(Székhely) 

Góráné Barna Erzsébet Közoktatás vezetői 4 félév 

3. Szalma Barnabásné Közoktatás vezetői 4 félév 

4. Kerekerdő Tagintézmény Kovács Andrea Közoktatás vezetői 4 félév 

5. Gyermekmosoly Tagintézmény Szigetfalvi Melinda Preventív és korrektív p. 4 félév 

6. Homokvár Tagintézmény Tamás Andrea Tehetséggondozás 4 félév 

7. Gyöngyszem Tagintézmény Molnár Eva Közoktatás vezetői 2 félév 

Belső továbbképzés 

Cél: Önképzés, egymástól tanulás lehetőségeinek kihasználása, ötletek, nevelési módszerek 

átadása, alkalmazása, ezáltal minőségfejlesztés . 

Feladat: 

• hatékonyság, eredményesség növelés a pedagógiai munkában, 

• korszerű pedagógiai módszerek átadása, 

• módszertani segédanyagok közreadása, 

• egymástól tanulás technikájának fejlesztése, belső hospitálások 

• betekintés az óvodák mindennapi munkájába, ötletek, tapasztalatok szerzése, ismeretek 
átadása. 

Szakmai munkaközösségek 

Ebben a nevelési évben 10 munkaközösség segíti eredményes nevelő munkánkat. Ezek a 

munkaközösségek megerősítik az óvodapedagógusok munkakapcsolatit, új szemlélethez való 

igazodást tesznek lehetővé számukra, tudásuk gyarapodását segítik elő. 

Ugyanakkor jelentősen segítik a fiatal, pályakezdő óvodapedagógusaink nevelő munkáját, a 

tervezésben, a gyakorlatban, a minősítés során, lefedik intézményünk rövid tavú pedagógiai 

feladatát, amelyet komplexen tudunk felhasználni a mindennapok gyakorlatában. 
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Ssz. Intézmény Munkaközösség neve Vezeti 

1. 
Eszterlánc Északi Óvoda 

Mozgásfejlesztés az óvodában Kalapos Tiborné 

2. 
(Székhely) 

épi gyermekjátékok Szalma Barnabásné 

... 
j . Nyitnikék Tagintézmény Hazafiasságra nevelés Kovács Ágnes 

4 . Kerekerdő Tagintézmény „Így tedd rá!" Balasáné Sebestyén Mónika 

5. Napsugár Tagintézmény 
Mozgás, mozgásfejlesztés a 

Madainé Imre Judit 
mozgáskotta módszereivel 

6. 
Gyermekmosoly 

Ének-zene, énekes játék, gyermektánc Kovácsné Hetey Gabriella 

7. 
Tagintézmény 

Pályakezdők munkaközössége Bezdán Jánosné 

8. Homokvár Tagintézmény 
A mozgáskultúra frissítése a 

Gerő Katalin 
komplexitás jegyében 

9. Gyöngyszem Tagintézmény 
A pedagógiai folyamatok, 

Varga Istvánné 
tevékenységek tervezése és reflexióik 

Újítások a tervezésben, 
ütemtervkészítésben. A matematikai 

10. Csillagszem Tagintézmény tartalmú tapasztalatok beépítésének Kropkó Jánosné 
lehetőségei az egyes tevékenységekbe 

a tervezés során. 

A munkaközösségek éves tematikája mellékletben megtalálható. 

1 9. Intézményi szintű Szülői Szervezet Vezetősége 

Intézmény Név 

Eszterlánc Északi Óvoda (Székhely) 
Hegedűs Beáta 

Dr. Juhász Antalné 

Allomás úti Telephely Hrabina Zsuzsanna 

Nyitnikék Tagintézmény Elekes Kemény Nóra 

Kerekerdö Tagintézmény Nagyné Barna Nikoletta 

Fábiánné Furda Enikő 
Napsugár Tagintézmény 

Kiss Ágnes 

Gyermekrnosol y Tagintézmény Kódemé Dunai Vivien 

Homokvár Tagintézmény Baktiné Pannuska Mariann 

Gyöngyszem Tagintézmény Dr. Krak Anita 

Csillagszem Tagintézmény Holpné Varga Eva 
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l 10. Gyermekvédelmi feladatok 

A gyermekvédelem feladatait meghatározó dokumentumok: 

Cél: 

• Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja 
• Az Eszterlánc Északi Óvoda Pedagógiai programja 
• Intézményi munkaterv 
• A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX tv. és módosításáról rendelkező 

törvények 
• 2017. évi XCV. törvény a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról 
• A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásáról szóló 1997. évi tv. 

módosításairól rendelkező 2002. évi IX. törvény 
• A 2011. évi CXXXIV törvény a nemzeti köznevelési törvényről szóló 2011. évi 

CXC. törvény módosításáról 
• 2017. évi XCVI. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 

előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény és a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról 

A prevenció, a gyermekek hátrányos helyzetének csökkentése, a veszélyeztetettség 
kialakulásának megelőzése, illetve szükség szerint segítségnyújtás, valamint együttműködés 
a különböző intézményekkel és szakemberekkel. 
A családok tiszteletben tartása, a családi nevelés erősítése a rászorulók körében. 
Szoros kapcsolat kialakítása a közvetlenül, vagy látens módon segítséget kérő családokkal. 

a./ Hátránvos, halmozottan hátrányos helvzetű gyermekek: 

Az óvoda feladata. hogy a gyermekek igényéhez igazodva biztosítsa 

• a gyermekek fejlesztésével kapcsolatos pedagógiai feladatokat, 

• a szociális hátrányokat segítő pedagógiai tevékenységet, 

• az együttműködés kialakítását azokkal a szolgálatokkal, amelyek a gyermekek óvodai 

nevelése során a szülőket támogatják, és a gyermekek számára szolgáltatásokat 
biztosítanak. 

Célunk: 

• Szükség esetén segítségnyújtás, valamint együttműködés a különböző 

intézményekkel és szakemberekkel. 

• Kiemelten a családok tiszteletben tartása, a családi nevelés erősítése a rászorulók 
körében. 

• Szoros kapcsolat kialakítása a közvetlenül, vagy látens módon segítséget kérő 

családokkal. 

• Esélyegyenlőség biztosítása. 
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b./ Sajátos nevelési igénvű (SNI) gyermekekkel való bánásmód: (Köznevelési törvény 

47.§ (1) bekezdés) 

Az óvoda fő feladata. hogv: 

• feltárja a gyermekek sajátos nevelési igényét 

• az óvodai nevelési évek alatt folyamatosan, valamint a tankötelezettség megkezdése 

miatti óvodai szakvélemény kiállításakor alkalomszerűen 

• ellássa a sajátos nevelési igény miatti fejlesztési , gondozási, ellátási feladatokat, 

illetve biztosítsa az azokhoz való hozzáférést 

A sajátos nevelési igénvű gyermekekkel kapcsolatos kiemelt feladatok: 

• Valamennyi gyermek fejlődése, haladása az inkluzív neveléssel. A különbözőséget 

elfogadó viselkedés és magatartás alakítása a gyermekközösségekben, ezen belül 

különösen a tolerancia, türelem, megértés, figyelmesség, segítőkészség, empátiás 

készségek alakítása. 

• Interperszonális kapcsolatok alakítása. 

• A pedagógusok ismereteinek bővítése a sajátos nevelési igényű gyerekek nevelése 

érdekében. 

• Modem szemléletmód, a gyermekek szükségleteid figyelembe véve. 

• Jártasság speciális pedagógiai helyzetekben. Gyógypedagógiai ismeretek 

megszerzése, bővítése. 

• Speciális szakember bevonása és szoros kapcsolattartás. (pl.: pszichológus, 

gyógypedagógus, konduktor) 

• Kontrollvizsgálatok időpontjának rögzítése, nyomon követése a csoportnaplóban. 

• A felvételi- és mulasztási naplóban, amennyiben az óvoda sajátos nevelési igényű 

gyermekek nevelését is ellátja, a gyermekek adatainak megjegyzés rovatában fel kell 

tüntetni a szakvéleményt kiállító szakértői bizottság nevét, címét, a szakvélemény 

kiállításának időpontját és számát, valamint az elvégzett felülvizsgálatok, továbbá a 

következő kötelező felülvizsgálat időpontját. 

• Az SNI-s gyermekeket ellátó szakember munkarendjének, a fejlesztő foglalkozások 

idejének egyeztetése. 

• A gyermekeket ellátó szakember a foglalkozásokról dokumentációt készít, fejlesztési 

naplót vezet. 

A fejlesztő foglalkozások a szakértői véleményekben javasoltaknak megfelelően történnek. 
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e./ Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekekkel való 

bánásmód: (köznevelési törvény 47.§ (8) bekezdés) 

Az óvoda fő feladata. hogy: 

• feltárja a gyermek beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdésének 

tényét 

• ellássa a gyermek, fejlesztő foglalkoztatásával kapcsolatos feladatokat (közvetlenül, 

illetve biztosítsa az azokhoz való hozzáférést) 

d./ Kiemelten tehetséges gyermekekkel való bánásmód: (köznevelési törvény 46.§ (3) 

bekezdés a) és g) pontja) 

Az óvoda köteles biztosítani a gvermek jogát arra. hogy: 

• képességeinek, érdeklődésének, adottságának megfelelő nevelésben részesüljön, 

• állapotának, személyes adottságának megfelelő megkülönböztetett ellátásban -
különleges bánásmódban részesüljön, és életkorától függetlenül a pedagógiai 
szakszolgálat intézményéhez forduljon segítségért. 

A gyermekvédelmi feladattal megbízott óvoda pedagógusaink kiemelt feladatai: 

• Nehéz helyzetbe került gyermekekhez a szakemberek megkeresése, a speciális 

gondozás segítése, jelzés a megfelelő szervezet felé. Szükség esetén esetmegbeszélés 

kezdeményezése óvodapedagógusokkal, szülőkkel, társadalmi szervezetekkel. 

• A veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyerekek felmérése az óvodapedagógusokkal 

együtt, ezek alapján nyilvántartás készítése, vezetése. 

• A gyermekek fejlődésének figyelemmel kisérése. 

• Kapcsolattartás, együttműködés a Gyermekjóléti Szolgálattal és szükségszerűen más 

személyekkel, intézményekkel és hatóságokkal (Gyámhatóság, Egységes Pedagógiai 

Szakszolgálat, Családsegítő Központ, Gyermekjóléti Szolgálat, Védőnői Szolgálat, 

Rendőrség, iskola stb.) 

• Esetmegbeszélések az óvodapedagógusokkal és a társadalmi szervezetekkel. 

• Jelzés a megfelelő segítő szervezet felé . 

• Gyermekbántalmazás vélelme, vagy egyéb pedagógiai eszközökkel meg nem 

szüntethető, veszélyeztető tényező megléte esetén jelzés a megfelelő szervezet felé. 

• A gyermekvédelemmel kapcsolatos jogszabályok változásának, az önkormányzat 

helyi rendeleteinek figyelemmel kísérése. 

• A gyermekek egészséges fejlődéséhez szükséges nevelési légkör biztosítása és testi 

egészségének óvása a családon kívül és belül. 

Folyamatos ellenőrzése a gyermekek rendszeres óvodába járásának, szükség esetén eljárás 
kezdeményezése. 
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• 2019. január 2 - március 29-ig óvodába járási kötelezettség ellenőrzésére sor keriil, 

melyet az Oktatási Hivatal végez. emzeti köznevelési törvény 2011. évi CXC 

törvény 8 § 2. bekezdése 

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

40/A § 2. bekezdés ag pontjára hivatkozva: a Gyermekjóléti Szolgálat az óvodai 

neveléshez 1 OOO fő létszám felett 1 fő szociális segítő munkatársat biztosít az 

intézmények számára.) 

• A hátrányos helyzetű és veszélyeztetett környezetben nevelkedő gyermekek otthoni 

életformájának, ellátásának, a pihenésének nyomon követése, folyamatos 

ellenőrzése. 
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határideje 

Az intézményi éves Az éves munkaterv 
Óvodák 

gyermekvédelmi munkaterv elkészülése 
gyermekvédelmi 20 18.09. 13. 

elkészítése felelőse i 

A csopminaplóban a 
Ovodapedagógusok 

Gyermekvédelmi kimutatás gyermekvédelmi lap 
Csopo1tnaplók, Gyermekvédelmi 

Éves gyermekvédelmi 
vezetése az aktualitásnak vezetése. 

gyermekvédelmi felelősök 

statisztika elkészítése 
megfel elően, az adatok A gyermekvédelmi 

fe ljegyzések, Tagintézmény 2018.10.02. 

megküldése a székhely 
felelősök év elej i fe lmérése, 

intézményi vezetők 

óvodába. feljegyzések készítése. 
statisztika Feladattal megbízott 

Intézmén vvezető 

Folyamatos, szülőve l tö1ténő A nevelési év fo lyamán 
Egyéni lapok -
beszoktatás ta-

befogadás megvalósítása a gördülékenyen valósulj on pasztalatai, 
Az új óvodások befogadásának, szülő és gyermeki meg az új gyem1ekek szükség esetén Óvodapedagógusok Folyamatos 
beilleszkedésének elősegítése igényeknek megfelelően. befogadása, beilleszkedése, 

Igény szerint a gyermekek egyéni saj á-
családlátogatás 

családlátogatások szervezése. tossága it szem előtt tartva. 
tapasztalatai. 

Csoportnaplók 

Családlátogatások; egyéni A szülők nyíltan, őszintén 
beszélgetések; forduljanak problémáikkal 

óvodapedagógusok és 
Az új gyermekek és családok gyennekvédelmi felelősök 

az óvónőkhöz, illetve a 

helyzetének minél alaposabb közötti infotmációáramlás 
gy~rmekvédelmi felelő- Család látogatásról Óvodapedagógusok 

megismerése, esetleges biztosítása, szülők 
sökhöz. Szükség esetén készü lt Gyermekvédelmi Folyamatos 

irányítsák a szü lőt 
problémák feltárása, a segítő tájékoztatása. 

megfelelő szakemberhez. 
feljegyzések felelősök 

lehetőségek számbavétele Csopo1inaplóban, A szü lők figyel mének 
gye1mekvédelmi felhívása a szociális 

kimutatásokban fclj egyzések támogatások l ehetőségeire. 
készítése. 
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Felvételi- és Tagintézmény 
A rendszeres óvodába járás Beíratás, napi szintű jelenlét 

Valametmyi óvodaköteles mulasztási napló vezetők 
figyelemmel kísérése különös nyilvántartás, szükség esetén 

gyermek rendszeresen jár Szükség esetén Feladattal megbízott 
Folyamatos tekintettel a halmozottan tájékozódás a hiányzás 

óvodába. írásbeli jelzés a Óvodapedagógusok hátrányos, veszélyeztetett okáról. 
Nincs igazolatlan hiányzás. megjelölt Gyermekvédelmi gyem1ekekre. (telefon, családlátogatás) 

helyekre. felelősök 

A gyermekek fej lődésének 
A tanköteles korú 

nyomon követése, szükség 
Gyennekek megfigyelése, gyermekek mjndegyikévcl 

Szűrőlapok, esetén a problémák, tünetek 
tevékenységük, a lkotásaik végezzék el a szükségesnek 

kérelmek szű- Felmérések 3, felismerése, az okok feltárása, 
elemzése, szűrővizsgá latok tartott vizsgá latot. 

rővizsgálat vég- ill. 5 éveseknél tudatos, tervszerű kiszűrése 
iránti kérések szakembe- A fiatalabb, de problémás 

zésére, 
Fej 1 esztőpedagógus 

október végéig, szakember segítségével. rekhez elj uttatása, szűrőv izs- gyermekek vizsgálata is 
egyéni fej lődési illetve a Problémás esetek megbeszélése 

gá latok végzése szakemberek történjen meg a kapaci-
lapok, csoport- Logopédus 

fiatalabb korú az óvodapszichológussal, 
á llal, fogadóórá k megszer- táshoz igazodó ütemben. 

naplók, orvosi 
Pszichológus 

gyermekek gyógypedagógussal 
vezése, lebonyolítása. Minden rászoruló gyermek 

javaslat, szak-
Gyógypedagógus 

esetében a logopédussal, konduktorral az 
Esetmegbeszélés a szak- kapja meg a l ehetőségek 

vélemény, 
Óvodapedagógusok 

nevelési év eredményes együttműködés 
emberekkel. Fej lesztési terv szerint a neki leg-

zárójelentés, során kereteinek kialakítása. A feltárt 
elkészítése, fejlesztő megf e lelöbb szakszerű 

határozat, folyamatosan. problémák kezelése, 
foglalkozások, fejlesztő segítséget. 

Fej lődés i napló kompenzálása kompetenciákhoz 
eszközök biztosí tása Mutatkozzon az év végére 

igazodva, szakemberek 
regisztrálható fej lődés. 

bevonásáva l. 

A gyermekvédelmj felelősök 
Tapasztalatok átadása, 

Hatékony munkavégzés az Gyermek védel mi Gyermekvédelmi 
Folyamatos konzultációk, közös részvétel 

új kolléga részéről. feljegyzések felelősök segítése a feladat ellátásában. 
összejöveteleken, képzéseken 
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Intézményi szintű 
megbeszéléseken az 

A kollégák tájékoztatása, az új információk átadása, A nevelőközösség tagjai 
Gyermekvédelmi 

információk továbbadása, tájékoztatás, informáltak a Jegyzőkönyvek, 

rendszeres együttműködés - esetmegbeszélés, személyes gyermekvédelmi feljegyzések 
felelősök Folyamatos 

kölcsönös tájékoztatás egyeztetések havi kérdésekről. 
Óvodapedagógusok 

rendszerességgel és szükség 
szerint. 

Beszámoló megtartása az Beszámoló elkészítése, l rásos beszámoló, 
intézményi nevelőtestü leti megtartása, szükség szerint A beszámoló nevelési Gyermekvédelmi Tanévzáró 

é1tekezleten, valamint a városi tájékoztatás, adatszolgáltatás nevelőtestül eti elfogadása értekezlet felelősök értekezlet 
gyem1ekvédelmi konferencián. az intézményvezető felé jegyzőkönyve 

A szülök folyamatos tájé-
A szülők ismerj ék az adott 

koztatása az aktuális változá-
óvodai csoport 

Szü lő i értekez-
sokról, a gyermekvédelmi Faliúj ság, honlap fo lyamatos 

gyermekvédelmi felelősét. 
letröl szóló Az első szü lői 

Szükség esetén kérj ék, Gyermekvédelmi 
felelősök tevékenységéről , aktualizálása; a fontos 

illetve vegyék igénybe a 
jegyzőkönyvek. 

felelősök 
értekezleten 

elérhetőségéről, a gyermek- infonnációk közzététele 
felajánlott segítséget. A 

Fogadóórák 
Óvodapedagógusok 

szeptember 
védelmi feladatot ellátó fon- szü lő i értekezleteken és 

szülők tisztában vannak 
dokumentálása a 

Szülők 
28-ig, utána 

tosabb intézményekrő l, s azok egyéni beszélgetéseken azza l, hogy a faliúj ságról 
gyermekvédelmi folyamatosa n 

szolgáltatásairól, a lehetséges 
folyamatosan 

naplóban. 
segítségnyújtás módjairól. táiékozódhatnak. 

A szülök szemléletformálása, 
Az év folyamán az óvodák Óvodapedagógusok 

megnyerése, sokoldalú bevo-
hagyományainak meg- Az óvodai rendezvényeken Programszervező Folyamatos, 

felelően már bevált formák- részt vesznek a családok. Fényképek, kollégák ill etve a 
nása, motiválása, a szülői szerep 

ban pl. : szülői értekezletek, A szülő i értekezleten az jelenléti ívek, Tagintézmény tervekben 
eredményesebb betöltésének 

nyílt napok, családi érintett szülők nagy része az óvodák éves vezetők meghatározott 
segítése. A prevenciós 

programok, óvodai megjelenik, illetve jelzi eseménytervei Feladattal megbízott időpontnak 
tevékenység minden gyem1ekre 

rendezvények, munkadél- távo lmaradását. Alapítványi megfelelően 
való kiterjesztése. 

utánok, óvodai honlap. kuratóriumok 
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l tt. Ellenőrzés 
11.1 Ellenőrzési ütemterv 

Az intézményvezető helyettesek, tagintézmény vezetők, feladattal megbízott, a 

munkaközösség-vezetők az ellenőrzési- értékelési feladatokba aktívan bekapcsolódnak. 

Az ellenőrzés és értékelés alapelvei az alábbiak: 

• Az értékelés területei lefedik a működés valamennyi területét. 

• Kiemelt hangsúlyt helyezünk a szabályozó dokumentumainkban foglaltak 

betartására. 

• Az ellenőrzés formai (megfelelőségi) és tartalmi (minősítő értékelési) feladatai az 

önértékelés módszereivel történnek. 

• A szakmai munka értékelésének alapjai az intézményi elvárásokra alapozott 

önértékelési (teljesítményértékelési) és a külső szakmai ellenőrzés és értékelés, 

valamint az általános pedagógiai elvárásokra alapozott - a pedagógusok 

előmeneteli rendszeréhez kapcsolódó - nyilvános szempontok alapján történik. 

a csoport dokumentumainak ellenőrzése (felvételi- és mulasztási napló, csoportnapló) 
Intézmények mindermapos neve lőmunka. kiemelt pedagógiai feladatok (érzelmi intelligencia 

fejlesztés és szocializációs folyamatok) 
szept. okt. nov. dec. jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. 

Eszterlánc 
Északi Óvoda • • • • • 
(Székhely) 
Állomás úti • • • • • Telephely 
Nyitni kék • • • • • 
Tagintézmény 
Kerekerdő • • • • • Tagintézmény 
Napsugár • • • • • Tagintézmény 
Gyermekmosoly • • • • • Tagintézmény 
Homokvár • • • • • Tagintézmény 
Gyöngyszem • • • • • Tagintézmény 
Csillagszem • • • • • Tagintézmény 
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11.2. Belső ellenőrzési terv 

Tevékenysé~ Határidő Felelős 

A nevelési év kezdetére, a nyári 
2018.09.01 -ig. Intézményvezető 

karbantartási munkálatok, felúj ítások, 
folyamatos Tagintézmény-vezetők, Feladattal megbízott 

nagytakarítás elvégzésének ellenőrzése 

Etkezéssel kapcsolatos nyilatkozatok 
negyedévente Intézményvezető helyettesek 

ellenőrzése, 

Dokumentumok: csoportnaplók, 
felvételi - mulasztási naplók, 2018.11.30-ig és 

Intézményvezető helyettesek 
munkaközösségi foglalkozások folyamatosan, 

Tagintézmény vezetők 
dokumentációjának, az egyéni szükség szerint 

fejlettségmérő lapoknak az ellenőrzése 

Dajkák, udvari munkások munkájának 
Intézményvezető helyettesek, Tagintézmény-

és a munkavédelmi előírások Folyamatos 
vezetők, feladattal megbízott 

betartásának ellenőrzése 

Új kollégák fogadása, beilleszkedésük 
Intézményvezető 

Folyamatos Intézményvezető helyettesek, 
segítése 

Tagintézmény-vezetők, feladattal megbízott 

Pedagógus életpályamodellhez 
Intézményvezető 

kapcsolódó látogatások, 
minősítések, tanfelügyeleti 

Folyamatosan Intézményvezető helyettesek, 

látogatások 
Tagintézmény-vezetők, feladattal megbízott 

Gyermekvédelmi munka ellenőrzése Félévente 
Intézményvezető 

gyógypedagógiai munka ellenőrzése beszámoltatás 
Munkafegyelem, és az intézményi Intézményvezető 

tulajdon védelmére szolgáló előírások Folyamatos Intézményvezető helyettesek, 
betartásának ellenőrzése Tagintézmény-vezetők, feladattal megbízott 

Önköltséges szabályzatok, megbízási 
Intézményvezető helyettesek, 

szerződések, gyermekek 2018.10.01. 
nyilvántartásának ellenőrzése 

Tagintézmény-vezetők, feladattal megbízott 

Gazdálkodás helyzetének áttekintése Havonta Intézményvezető 

Munkavédelmi-, munkabiztonsági 
képzésen való részvétel, valamint az 

Intézményvezető helyettesek, 
előírások betartásának ellenőrzése, (új Folyamatos 

intézményi dolgozók, közfoglalkoztatott 
Tagintézmény-vezetők, feladattal megbízott 

dolgozók) 

Tűzvédelmi- és bombariadó 
2019. 05.24. 

Intézményvezető helyettesek, 
gyakorlásának ellenőrzése Tagintézmény-vezetők, feladattal megbízott 

Felújítási munkák megszervezésének és 
2019. 06 30. 

Intézményvezető 

bonyolításának ellenőrzése Tagintézmény-vezetők, feladattal megbízott 
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12. Mellékletek 
12.1. Melléklet: Népi gyermekjátékok munkaközösség 

Munkaközösség vezető: Szalma Barnabásné 

Munkaközösség helye: Tas u. l-3. 

Munkaközösség formája (saját vagy átjárható): saját 

Munkaközösség célja: Az óvodapedagógusok meglévő ismereteinek bővítése, mélyítése. 

A népi játékok által nem csak elődeink hagyományait ismerhetjük meg, hanem énekes 

táncos mivoltunk, lehetőséget ad a mozgás, a testséma és a percepció fejlődésére is. 
Munkaközösség feladata: 
A már ismert dalok tájegységenkénti dallamának megismerése, a hozzátartozó játékok 
felelevenítése. A játékok csoportosítása, eszköz használata a helyi sajátosságokat figyelembe 
véve. Ünnepkörökhöz, jeles napokhoz tartozó népszokások, néphagyományok felelevenítése. 

201 8.október vége l . Foglalkozás Unnepekhez, jeles napokhoz tartozó népi játékok, 
hagyományok. 

2018.január vége 2. Foglalkozás Szabolcs-Szatmár - Bereg megye népi játékai, 
néphagyományai . 

2019 .március közepe. 3. Foglalkozás Motívumfüzés a gyermektáncban, néptáncos 
motívumok. 

201 8.május közepe 4. Foglalkozás Népi gyermekjátékok, gyerrnektáncok. 
/ruhaviselet, eszközök I 
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12.2. Melléklet: Hazafiságra nevelés munkaközösség 

Munkaközösség vezető: Kovács Ágnes 

Munkaközösség helye: Nyitnikék Tagintézmény 

Munkaközösség formája (saját vagy átjárható): saját 

Munkaközösség célja: A hazához, a nemzethez fűződő pozitív érzelmek megalapozása. 

Nemzeti identitás fejlesztése. 

Munkaközösség feladata : Nemzeti és népi hagyományőrző ünnepeinken keresztül a régi 

kor értékeinek átörökítése, újszerű tartalmakkal való megtöltése. 

Időpont Tevékenység 

2018.09.28. 1 . Foglalkozás Mihály nap - népi gyermekjátékok 

2019.11.16. 2: Foglalkozás Népi játékok beépítése a mindennapi nevelésbe 

2019.03.14. 3. Foglalkozás 
Március 15. - városi előkészületek megfigyelése, 

Kossuth, Petőfi szobor meglátogatása 

2019.04.04. 4. Foglalkozás Erdei iskolában kemencében sült népi ételek megkóstolása 
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12.3. Melléklet: „Így tedd rá"munkaközösség 

Munkaközösség vezető: Balasáné Sebestyén Mónika 

Munkaközösség helye: Eszterlánc Északi Óvoda Kerekerdő Tagintézmény 

Munkaközösség formája : saját 

Munkaközösség célja: 
- A munkaközösségi foglalkozásokon megismert és eljátszott játékokat minél több 
gyennekhez juttassuk el. 
- Minél több gyermekhez juttassuk el az ünneplés élményét úgy, hogy átéljük és tovább 

hordozzuk ezt a gyönyörű világot. 
- Egy olyan világot, ahol helyet kap a varázslat és az örömteli játék. 

Munkaközösség feladata: 
- Az ,,Így tedd rá!" játékainak, dalainak, mondókáinak, társainak megismerése. 
- Együtt, közösen tegyünk a gyermekek játékában, dalban, táncban gazdag világáért! 

1. Foglalkozás 1. „Igy tedd rá!" játékos, táncos mozgásfejlesztés 
játékaival való megismerkedés. Javasolt felhasználás: 

2018. október 18. kiscsoportos beszoktatásnál. 

Ölbeli játékok: 
Arcsimogatók 
Térdütögetők 

Csiklandozók 
Lovagoltatók 

2. Táncpálya kialakítása és kipróbálása 

2. Foglalkozás 1. „Igy tedd rá!" Unnepek a néphagyományokban. 
Kulturális örökségeink felelevenítése, átélése megfelelő 

2018. november29. dalokkal, j átékokkal, mondókákkal. 

Luca napja 
Karácsonyi kántálás (Bölcsőke ... ) 
Betlehemezés 

3. Foglalkozás 1. Unnepek a néphagyományokban: 

20 19. január 31. 
FARSANG 
NAGYBÖJT 
YIRÁGY ASÁRNAP 
Örökségekért kapott hagyományok ünnepeinkhez 
kapcsolódó játékok, dalok, mondókák megismerése, 
eljátszása. 

2. T ÁNCP ÁL Y A- Megismerése, kipróbálása. 

a.) Gumizás 
b.) Similabdázás 
c.) Színes kötélpályák tulipánokkal 

4. Foglalkozás Az ,,Igy tedd rá!" BEST OF JA TEKAIY AL történő 
megismerkedés. A játékok eljátszása. Útmutatás az 

2019. március 28. évzárókhoz, Anyák napján faló felhasználáshoz. 

Szarka vagyok ... 
Bársony ibolyácska .. . 
Kiskomárom ... 
Úi a csizmám 
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12.4. Melléklet: „Mozgásfej lesztés-új innovációs mozgásfejlesztő módszerek 
megismerése, kiemelve a Mozgáskotta módszerét"- munkaközösség 

Munkaközösség vezető: Madainé Imre Judit 

Munkaközösség helye: apsugár Tagintézmény 

Munkaközösség formája: saját 

Munkaközösség célja: A kognitív képességek és a mozgás kapcsolatának mélyítése, 
mozgástapasztalatok, mozgáskészségek bővítése innovatív módszer-a Mozgáskotta 

segítségével. 

Munkaközösség feladata: Új mozgásos eszközök megismerése, alkalmazásának 
lehetőségei a mindennapokban, a természetes mozgások körében 

2018. 10.29. 1. Foglalkozás Hogyan szerettessük meg a mozgást?-a mozgás 
fontossága a mindennapi életben a mozgáskotta 

módszerével 

Előadó: Lugosi Mónika-okleveles aerobic oktató, 
fitness edző 

2019.01.16. 2. Foglalkozás A mozgáskotta eszközeivel való ismerkedés. 

2019.03.12. 3. Foglalkozás A mozgáskotta alkalmazása a testnevelés 
foglalkozásokon. 

Betekintő látogatás·: Misákné Literáti Andrea 
kolleganőnél 

2019.04.17. 4. Foglalkozás A tapasztalatok megbeszélése, a mozgáskotta 
módszerének népszerüsí tése. 

A mozgás megszerettetése a pedagógusokkal egy 
hangulatos „együttmozgás" keretében 
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12.5. Melléklet: Ének, zene, énekes játék, gyermektánc szakmai munkaközösség 

Munkaközösség vezető: Kovácsné Hetey Gabriella 

Munkaközösség helye: Gyermekmosoly Tagintézmény 

Munkaközösség formája: saját 

Munkaközösség célja: Az óvodapedagógusok zenei, módszertani kultúrájának 

fejlesztése. A gyakorlatban alkalmazott zenei játékok körének gyarapításával a 
gyermekek zenei iránti érdeklődésének alakítása. 

Munkaközösség feladata: 

• A gyakorlati bemutatók során a pedagógusok szerezzenek olyan tapasztalatokat, 

melyek gazdagítják pedagógiai eszköztárukat. 

• A tudatos, átgondolt tervezéssel váljék hatékonyabbá a zenei nevelés. 

• A karácsonyi ünnepi hangulat alakításával valósuljon meg az esztétikai nevelés. 

• A néphagyományok gazdag tárházának segítségével alakuljon a gyermekek 
identitástudata. 

2018. 10.1 0. l. Foglalkozás Téma: Gyakorlati bemutató 

Vezeti: Szőllősi Kata 

Helye: 5. számú Csibe csoport 

A bemutatót önreflexió és az 
óvodapedagógusok reflexiója követi. 

2018. 11.14. 2. Foglalkozás Téma: Gyakorlati bemutató. Vezeti: 

Hársfalvi Éva 

Helye: 4. számú Buksi csoport. 

A bemutatót önreflexió és az 
óvodapedagógusok reflexiója követi. 

2018.12.15. 3. Foglalkozás Téma: Karácsonyi dalok összeállítása 
és gyakorlása - óvónői kórussal. 

2019.01.16. 4. Foglalkozás Téma: Zenei játékok, fej lesztő 

eszközök bemutatása a 
munkaközösségi tagok által. 
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12.6. Melléklet: Fiatal, pályakezdő óvónők szakmai munkaközössége 

Vezetője: Bezdán Jánosné 

Téma: Általános tudnivalók az óvoda dokumentációiról, melyek alapját képezik a mindennapi 
tevékenységeknek, gyakorlati munkának. Betekintő látogatások, elemzések, önértékelések. 

Helve: Eszterlánc Északi Óvoda Gyermekmosoly Tagintézmény 

Munkaközösség formája: átjárható 

A munkaközösség célja: A pályakezdő, fiatal kollégák felkészítése, segítése, támogatása annak 
érdekében, hogy komfortosabban mozogjanak az óvoda intézményrendszerében, és a hatékony 

munkavégzés elérésében. 

Fontosnak tartom. hogy úgv segítsiik a fiatal kollegáinkar. hogy öröm legyen velük egyiitt 

dolgo::ni és mellette mi is ös::tönö:;-i·e ére::::iik magunka!. hogy jobb és eredményesebb munkát 

rége::::ünk. 

Időpont 

2018. október 17. (de. 9 óra) 
Foglalkozás helye: 
E.É.Ó. Gyermekmosoly Tagintézmény 

2018. november 21. (de. 9 óra) 
Foglalkozás helye: 
E.É.Ó. Gyermekmosoly Tagintézmény 

2018. december 12. (de. 9 óra) 

Foglalkozás helye: 

A betekintő látogatás helyszíne 

2019. március 20. (de. 9 óra) 

Foglalkozás helye: 

A harmadik betekintő látogatás helyszíne 

Tevékenység 

Altalános tudnivalók az intézmény működéséhez 

szükséges dokumentációkról. 

• Intézmény rendszer 
• Az óvoda alapdokumentumai (Alapító okirat, 

SZMSZ, Házirend, Helyi Nevelési Program) 
• Óvodavezetés felépítése 
• Az óvodák kapcsolatrendszer (védőnő , 

fogorvos, iskolák, szakszolgálat) 
• Az intézményekben működő szervezetek 

(SZMK , KT, alapítvány) 
• Betekíntő látogatások eQ"Veztetése 

Nevelőmunka dokumentumai. A gyógypedagógus 

szerepe az óvodai életben. 

• Munkaterv 
• Ütemterv, tematikus terv 
• Csoportnaplók 
• Felvételi és mulasztási napló 
• Gyermekvédelem 

A gyakorlatban látottak elemzése, megbeszélése. A 

gyakorlati munka során felmerülő kérdések 

megvitatása, megoldások keresése. A logopédus 

szerepe az óvodai életben. 

A gyakorlatban látottak megbeszélése. 

Esetmegbeszélések. Önértékelések. A munkaközösség 

tevékenysége mennyiben nyújtott segítséget a 

mindennapi gyakorlati munkában? 
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12. 7. Melléklet: A mozgáskultúra frissítése munkaközösség 

Munkaközösség vezető: Gerő Katalin 

Munkaközösség helye: Eszterlánc Északi Óvoda Homokvár Tagintézmény 

Munkaközösség formája: saját 

Munkaközösség célja: Óvodásainkkal a mozgás megszerettetése, mozgásuk fejlesztése, a 

mozgásos tapasztalatok bővítése gyakorlási lehetőségek biztosításával. A szakszerűen vezetett és 
a szabad mozgásgyakorlás lehetőségei játékidőben is biztosítsák az alapvető mozgásformák, alap 
készségek begyakorlását. Fontos a motoros képességek fejlesztése, az életkorra jellemző 

szenzitív fázisok figyelembe vétele. 
Szakmai kompetenciák fej i ~sztése. innováció a nevelő i munkában 

Munkaközösség feladata: A tevékenységek tervezésénél, szervezésénél, megvalósításánál, a 
komplexitás maximális figyelembevétele. A gyerekek szervezetének, testi képességeinek 
fej lesztése változatos eszközhasználattal, sokféle mozgáshelyzet megteremtésével. A mozgásos 
feladatok, mozgásos játékok tervezésénél figyelembe vesszük a csoportok összetételét, a 
gyerekek életkori sajátosságait, egyéni fejlettségi szintjét. 

Időpont Tevékenység tartalma 

2018.11.16. 1. Foglalkozás Mozgáskotta megismerése elméleti és gyakorlati 

bemutató által. 

2019.02.15. 2. Foglalkozás A mozgásfej lesztés lehetőségei a komplexitás 
jegyében fitball foglalkozás keretén belül. 

2019.03.14. 3. Foglalkozás Bécsi Erika óvodapedagógus bemutató 
foglalkozásának értékelése 

2019.05.15. 4. Foglalkozás Közös sport délelőtt a tornapályán 
Óvodapedagógusok, dajka nénik, gyermekek és 

szülők vetélkedője 
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12.8. Melléklet: A pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a hozzá 
kapcsolódó reflexió 

Munkaközösség vezető: Varga Istvánné 

Munkaközösség helye: Eszterlánc Északi Óvoda Gyöngyszem Tagintézmény 

Munkaközösség formája: saját 

Munkaközösség célja: 

Az óvodapedagógusi képzés módszertani, gyakorlati támogatása. 

Munkaközösség feladata: 

A nevelő-oktató munkát végző szakemberek tevékenység tervezeteinek szakmódszertani 

segítése. 

Időpont Tevékenység tartalma 

201 8. 11.13. 1. Foglalkozás Mese-vers tevékenység tervezése, 
módszertani elemzése, valamint a 

hozzá kapcsolódó reflexió. 

2019.01.1 5. 2. Foglalkozás Mozgás és a vizuális tevékenység 
tervezése, módszertani elemzése, és a 

reflexió szempontjai. 

201 9.03.20. 3. Foglalkozás A külső világ tevékeny megismerése, 
az ének, zene tevékenység tervezése, 

módszertani elemzése, reflexiója. 

2019.06.01. 4. Foglalkozás Külső világ tevékeny megismerése 

matematikai tapasztalatszerzés 
tevékenységtervezete, módszertani 

elemzése, reflexiója. 
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12.9. Melléklet: Anyanyelvi fejlesztő játékok 

Munkaközösség vezető: Kropkó Jánosné 

Munkaközösség helye: Eszterlánc Északi Óvoda Csillagszem Tagintézmény 

Munkaközösség formája : saját 

Munkaközösség célja:Az ONAP újításainak beépítése a tervezésbe, ütemterv készítésbe. 

Matematikai tartalmú tapasztalatok rendszerezése. A változások megismertetése az új 

dolgozókkal. 

Munkaközösség feladata: Matematikai tartalmú tapasztalatszerzés, beépítésének lehetőségei az 

egyes tevékenységi ágakba. Éves ütemterv készítése csoportonként. 

M unkaközösség témája: Újítások a tervezésben, ütemterv készítésben. A matematikai tartalmú 

tapasztalatok beépítésének lehetőségei az egyes tevékenységekbe a tervezés során. Éves tervek 

készítése az egyes korcsoportok számára. 

Időpont Tevékenység tartalma 

2018.11. 13. 1. Foglalkozás Heti komplex ütemterv minta készítése. A 
külső világ megismerésének matematikai 

tartalmú tapasztalatainak beépítési 
lehetőségei a többi tevékenységbe. Ötletek, 

javaslatok megbeszélése. 
Felelős: Kropkó Jánosné 

2019.01.15. 2. Foglalkozás Kiscsoportos éves ütemterv 
bemutatása, megbeszélése: célok, 
feladatok, a differenciált fej lesztés 
lehetőségei, a matematikai tartalmú 

tapasztalatok beépítésének 
megvalósulása, komplexitás . 

Felelős: Ficánka csoport 

2019.03.20. 3. Foglalkozás Középső csoportos éves ütemterv 
bemutatása, megbeszélése: heti témák 

komplex megvalósulása az egyes 
tevékenységek során . Ötletek, 

javaslatok beépítése. 

Felelős: Csiga csoport 

2019.06.01. 4. Foglalkozás Nagycsoportos, középső -
nagycsoportos éves ütemterv 
bemutatása: különbségek a 

tervezésben a homogén és vegyes 
csoportok esetén (differenciálás). 

Az elkészített éves tervek közreadása. 
Felelős: Pillangó csoport, Mókuska csoport 
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12.10. Melléklet: Mozgásfej lesztés az óvodában 

A munkaközösséget vezető: Kalapos Tiborné 

A munkaközösség helye: Eszterlánc Északi Óvoda Gyermekmosoly Tagintézmény 

Munkaközösség formája: saját 

Munkaközössség célja: Gyakorlati munkaközösség, közös játékok, sok-sok új mozgás 

megismerése. 

Munkaközösség feladata: Óvodás korban a mozgásfejlesztés feladata a gyermekek természetes 

mozgáskedvének megőrzése és a mozgás megszerettetése. Ezen kívül a rendszeres mozgással az 

egészséges életvitel kialakításhoz fontos alapokat lehet adni, valamint a mozgástapasztalatok 

bővítése is hangsúlyos szerepet kap ebben a korban. A megfelelő mozgáskészség kialakulásához 

csak sok gyakorlással lehet hozzájárulni. 

Időpont Tevékenység tartalma 

2018.11.27. 1. Foglalkozás Mindennapos mozgás 

2019.01.08. 2. Foglalkozás Nagymozgások, játékok 

2019.03.19. 3. Foglalkozás Zenés, interaktív mozgások 

2019.04.16. 4. Foglalkozás Minden játékra 1-1 játék keresése, megosztása a 
többiekkel és közös játék 
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12.11. Melléklet: Konduktori éves terv 

ÉVES TERV 

Név: Tóth Enikő 
Munkakör: konduktor 
Feladatkör: az óvodás korú sajátos nevelési igényű mozgásukban akadályozott gyerekek 

mozgásfejlesztése 
Célok: az óvodás korú sajátos nevelési igényű, mozgásukban akadályozott gyerekek 
fejlettségének és adottságainak figyelembevételével, egyénre szabott célok kitűzésével 

mindenkori mozgásfejlesztésük, ezáltal óvodai környezetükbe, a gyerekközösségbe történő 
beilleszkedésük, teljes mértékű integrálásuk, szocializációjuk segítése, valamint minél 
nagyobb önállóság elérése önellátás, problémamegoldás terén 

G. R. a szakértői bizottság által készített határozat alapján heti 2 alkalommal részesül 
mozgásfejlesztésben a konduktív pedagógíai módszer segítségével. Erre a tanévre kitűzött 
terv szerint a következő célokat tűztem ki számára: 

kontaktúra-prevenció és -oldás 
másodlagos deformitások kialakulásának megelőzése, kényszertartás leépítése 
test szerte (lábizmok, kézizmok) izomerősítés, különös tekintettel az érintett 
végtagokra 
szimmetrikus gyakorlatok végzése 
kar-láb szinkinézis kialakítása, javítása 
bokatoma 
nehezített állás-járás gyakorlatok, ügyességi feladatok végzése 
járáskép harmonizáció, járáskorrekció, járásbiztonság kialakítása, járásegyensúly 

fejlesztése nehezített körülmények között is 

koordináció fejlesztése 
optimális testhelyzetek kialakítása és ezzel együtt a helyes testkép, testtudat fejlesztése 
mozgáskoordináció fej lesztése, mozgást igénylő problémamegoldó helyzetek 
megoldása alakításával a problémamegoldó gondolkodás fejlesztése 

egyensúly, mindkét oldalra történő nehezedés fejlesztése állás-járás feladatok 
keretében 

finommotorika, differenciált ujjmozgások, kézügyesség, eszközhasználat fej lesztése 
precíziós fogások kialakítása 
akaratlagos nyúlás, fogás, elengedés gyakorlása 

két kéz összerendezett mozgásainak gyakorlása, fejlesztése tárgy- és eszközhasználat 
során 
figyelemfejlesztés, figyelem tartósságának növelése, feladattudat fejlesztése 
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K.Á. a 2018/19-es tanévben a szakértői véleményben foglaltak alapján heti 2 óra 
mozgásfejlesztésben részesül konduktív pedagógiai módszer segítségével egyéni 
foglalkozások, illetve igény szerint saját óvodai csoportjának keretén belül. Az erre a 
tanévre kitűzött terv számára a következőket tartalmazza: 

test szerte (lábizmok, kézizmok) izomerősítés 

szimmetrikus gyakorlatok végzése mindkét - felső illetve alsó végtagi mozgások 

segítségével 

kar-láb szinkinézis kialakítása, javítása 

bokatoma 

nehezített állás-járás gyakorlatok végzése 

járásbiztonság növelése, járásegyensúly fejlesztése, járáskép harmonizálása, 

járáskorrekció 

mozgáskoordináció, statikus- és dinamikus egyensúly fejlesztése 

optimális testhelyzetek kialakítása és ezzel együtt a helyes testkép, testtudat fejlesztése 

mozgást igénylő problémamegoldó helyzetek alakításával a problémamegoldó 

gondolkodás fejlesztése 

önállóság fenntartása az óvodai környezetében önellátás terén 

egyensúly, mindkét oldalra történő szimmetrikus nehezedés fejlesztése 

finommotorika, kézügyesség, eszközhasználat fejlesztése 

precíziós fogások kialakítása 

két kéz összerendezett mozgásainak gyakorlása, fejlesztése tárgy-, eszközhasználat 

során 

figyelemfejlesztés, figyelem tartósságának növelése, feladattudat fejlesztése 

testséma, test középvonalát átlépő keresztezett feladatok végzése 

irányok, térbeli tájékozódás, saját testhez, más tárgyakhoz viszonyított téri fogalmak 

tanulása 
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12.12. Melléklet: Óvodapszichológus munkaterv 

A tevékenységek az alábbiak a 201811 9-es nevelési év folyamán 

Tevékenysé2 Célcsoport Eszköz eljárás Kapcsolatrendszer Határidő 

Részképesség-
szűrés 

5. életévüket betöltö Óvodapedagógusok, 
a 20/2012.(VIII:31.) 

óvodás gyerekek 
MSSST 

Szülök 
Folyamatos 

EMMI rendelet 132 
§ (4) a) alapján 

Vizsgálat 
beilleszkedési, 

Diagnosztika Óvodapedagógusok, 
magatartási Gyermekek 

Egyéni eljárás Szülök 
Folyamatos 

nehézségek feltárása, 
elemzése céljából 

Konzultáció Ovodapedagógusok Ovodapedagógusok Folyamatos 
Konzultáció Szülök Szülök Folyamatos 
Tanácsadás Ovodapedagógus Ovodapedagógusok Folyamatos 
Tanácsadás Szülök Szülök Folyamatos 

Hospitálás Gyermekek 
Résztvevö 

Óvodapedagógusok Folyamatos 
megfigyelés 

Értekezlet 
Nevelötestület Ovodapedagógusok A2 óvoda éves 

Szülöi értekezlet Szülök munkaterve alapján 
Kapcsolattartás a 

Szabolcs-Szatmár-
Óvodapszichológus 

Havonta szakmai 
Bereg Megyei Gyermekek megbeszélés vagy 

Pedagógiai 
Koordinátor 

aktualitások alapján 
Szakszolgálattal 

1. Részképesség szűrés: a 20/2012.(VIIl:31.) EMMI rendelet 132 § (4) a) alapján az 

5. életévüket betöltő gyermekek szűrésére összehangolt tevékenység a Szabolcs

Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálattal, hiszen a szűrés eredményét követően 

az ellátás, a további szükséges vizsgálatok a Szakszolgálat hatáskörébe tartozik. 

A szűrővizsgálat menete, dokumentációja: 

• A nevelési év elején a az óvodapedagógusok valamint a szülők számára 

tájékoztatás nyújtása (szóban vagy írásban, a faliúj ságon keresztül, illetve ahol 

van lehetőség rá, internetes zárt csoportban is) az aktuális évben 5. életévüket 

betöltő gyermekek pszichológiai szűréséről. 

• Ütemezés alapján, a nevelési év során folyamatosan kerül sor a gyermekek 

egyéni szűrésére a város óvodapszichológus hálózatával összehangoltan az 

MSSST szűrőeljárással, amely a későbbi tanulási nehézségek megelőzését 

szolgálja. 
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• A szűrést követően kiértékelésre kerülnek a tesztek, amelyekről a gyennek 

óvodapedagógusai szóban, valamint a nevelési év végéig csoportonként, írásos 

kimutatás formájában is kapnak visszajelzést. 

• A szülők számára a szűrés eredményéről a visszajelzés egyéni konzultáció 

formájában, a szülői igények alapján, valamint amennyiben tovább küldésre 

van szükség, az óvodapedagógusok bevonásával együttesen valósul meg. 

2. Vizsgálatok: Kezdeményezheti az óvodapedagógus és szülő is (minden esetben 

szükséges a szülő beleegyező nyilatkozata). Beilleszkedési, magatartási 

nehézségek pszichológiai elemzése, a probléma feltárása, javaslattétel a lehetséges 

megoldásra. 

3. Konzultáció óvodapedagógussal folytatott beszélgetés a gyermekekkel 

kapcsolatos aktuális problémahelyzetről, fejlődésükről, a csoportban zajló 

dinamikáról. 

4. Konzultáció szülőkkel egyéni beszélgetés gyermekük viselkedésével, 

fejlődésével kapcsolatosan, problémafelvetés, javaslattétel a probléma 

megoldására. 

5. Hospitálás: gyermekrnegfigyelés csoportban, társas közegben. Kapcsolódás, 

tevékenység-rendszer, viselkedés, csoportdinamika feltárása céljából. 

6. Értekezlet nevelőtestületi értekezleteken való aktív részvétel, igény szerint 

pedagógiai-pszichológiai témák feldolgozása, esetmegbeszélés, más szakemberek 

bevonásával is. 

7. Értekezlet szülői értekezleten való megjelenés, igény szerint az 

óvodapedagógusok által felvetett témákban fórumok tartása, a csoport életét érintő 

kérdésekkel kapcsolatosan. 
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Adminisztráció és dokumentáció 

a) Munkavégzéssel kapcsolatos adminisztráció 

• Forgalmi napló vezetése írott vagy elektronikus formában óvodánkénti 

bontásban. 

• Tevékenységregisztráció az INYR-nek megfelelő formában (munkanapló) 

• Általános órarend leadása az első és második félév elején. 

• Lezárt esetek irattárba való rendezése. (minden év december 1.) 

• Jelenléti ív vezetése. 

b) Gvermekekkel végzett óvoda pszichológusi tevékenységgel kapcsolatos 

adminisztráció 

• Nyilvántartási lap (a forgalmi napló részeként) 

• Közvetlen pszichológiai foglalkozások nyilvántartása. (egyéni ill. 

csoportos foglalkozások, megfigyelések, konzultációk) 

• Szülői beleegyező nyilatkozat. 

• Egyéni dossziék. (rajzok, feljegyzések) 
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12.13. 
12.14. 
12.15. 

Melléklet: Jegyzőkönyv 
Melléklet: Jelenléti ívek 
Melléklet: Szülői Szervezet nyilatkozata munkaterv elfogadásáról 
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Eszterlánc Északi Óvoda 
4400, Nyíregyháza, Tas u. 1-3. 
1if 06-42/ 512-910, 512-951 

Készült: 

Helye: 

Téma: 

E-mail: es::terla11ces::akioroda (j gmail. com 

JEGYZŐKÖNYV 

2018. szeptember 26-án 

Eszterlánc Északi Óvoda 

Tanévnyitó értekezlet 

2018/2019-es óvodai nevelési év feladatai, 
a munkaterv ismertetése, elfogadása, 
a munkaközösségek szakmai munkájának bemutatása, 
aktualitások, rendezvények, fejlesztések megbeszélése. 

Az értekezletet vezeti: Szikszainé Kiss Edit Intézményvezető 

Jelenlévők: Óvodapedagógusok 

Az intézmény vezetője köszöntötte a megjelenteket, bemutatta az új dolgozókat, említést tett a 
nyugdíjba vonulókról, valamint üdvözölte a GYES-ről, GYED-ről visszatérő kollégákat. 

Bemutatta az Eszterlánc Északi Óvoda harmadik intézményvezető helyettesét Kelemenné Maklári 
Gyöngyit, valamint köszöntötte az új tagintézmény vezetőket. Homokvár tagintézményben Lucza 
Sándornét, Csillagszem tagintézményben Kovács Tibornét, Állomás úti telephelyen Ponkházi Er
zsébet feladattal megbízottat, Nyitnikék tagintézményben Tóthfalusi Józsefnét valamint a Kerek
erdő tagintézményben Kovács Andreát. 

Az intézmény vezetője említést tett a Homokvár tagintézmény fejlesztéséről melynek műszaki 
átadása a napokban megtörtént. A TOP-6.2.1 pályázatban elérkeztünk újabb 3 óvoda épületének 
felújítási és korszerűsítési munkáinak megkezdéséhez, mely érinti a 2018/2019-es nevelési évet. 
Ennek előkészítését az intézményvezető abban látja, hogy az óvodapedagógusok készüljenek fel 
arra, hogy nagyon nagy odafigyeléssel és szervezéssel kell megoldani a gyerekek elhelyezését, 
hogy a munkálatok ne zavarják nevelő munkát az óvodában. A vezető óvónő megköszönte minden 
óvodapedagógusnak azt az összefogást, amit tanúsítottak a nyár folyamán, különösen a Homokvár 
óvoda és a Napsugár óvoda testületének valamint dolgozóinak, hogy a gyerekek biztonságban, 
nyugalomban tölthették a mindennapjaikat. 

Elmondta, hogy a nevelőtestületben nagyon sok pályakezdő óvodapedagógus kezdheti el munkáját 
és kérte, hogy a tapasztaltabb óvónők segítsék munkájukat valamint beilleszkedésüket az új in
tézménybe. A fiatal lendületes óvodapedagógusok pedig az új ismereteiket hasznosítsák és a szá
mítástechnika terén elért tapasztalataikat kamatoztassák a csoportjaikban. Bátran újítsanak viszont 
az óvoda már meglévő értékeit őrizzék meg és vigyék tovább. 

Meghatároztuk és elfogadtuk a nevelési év fő feladatait, emellett megalakultak az új munkaközös
ségek. Továbbra is 10 munkaközösség segíti a nevelő munkánkat, amelyből egy munkaközösség 
1 esz átjárható. 

A vezetőnő említést tett arról is, hogy milyen sikeresek a továbbképzések, sokan anyagi támogatás 
nélkül is szívesen választják. A továbbképzések anyagi támogatására továbbra is van lehetőség. 
Előnyt élveznek azok a pedagógusok, akik a programhoz kapcsolódó képzéseket választják. 2017-
ben elindult az óvónőképzés nappali és levelező szakon. Bízunk abban, hogy a mentorképzés is 
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elindul a Nyíregyházi Egyetemen. Továbbra is szeretnénk, ha nyitottak lennének a pedagógusok a 
továbbképzésekre, az egyéni szakmai továbbfejlesztésre. 

Az intézményvezető beszámolt arról is, hogy az évben milyen ellenőrzések történtek Nyíregyháza 
Megyei Jogú Város Közgyűlésének Belső Ellenőrzési Terve alapján. Külön említést tett a vezető 

óvónő a sajátos nevelési igényű gyermekekkel kapcsolatos dokumentumok felülvizsgálatáról. Fel
hívta a pedagógusok figyelmét arra, hogy az érintett gyermekek rendelkezzenek érvényes szakvé

leménnyel az aktuális nevelési évben. 

Ezután Szikszainé Kiss Edit átadta a szót Kelemenné Maklári Gyöngyi általános helyettesnek, aki 
megköszönte a bizalmat, hogy ennek az intézménynek helyettese lehet és biztosította a munkatár
sakat arról, hogy a legjobb tudásával segíti az óvoda munkáját, valamint kérdéseikkel nyugodtan 
fordulhatnak hozzá is. 

Feketéné Nagy Julianna nagy hangsúlyt fektet az adminisztrációs feladatok pontos elvégzésére 

valamint a határidők betartására. Elmondta, hogy az előző évekhez képest előrelépést tapasztalt, 
amiért köszönetet mondott. Elmondta, hogy a mintadokumentumok, amelyeket minden óvodában 

biztosítunk, segítik az óvodavezetők valamint a feladattal megbízott munkáját is egyben. 

Pásztorné Tamás Csilla vezető helyettes felhívta a figyelmet a pontos adatkezelésre az adatkezelés 
fontosságára. Megköszönte vezetőtársainak, hogy időben eljuttatták az adatokat, az aktuális lét
számnyilvántartást, kimutatást és nem utolsó sorban a nyári élettel kapcsolatos dokumentumokat. 

Szikszainé Kiss Edit külön megköszönte Révész Beatrix tagóvoda vezető áldozatos munkáját, 
nagyfokú szervezőkészségét, hogy az óvodafejlesztés zökkenőmentes lebonyolításában részt vett a 
tagintézmény dolgozóival együtt. 

Az értekezlet zárásaként az intézményvezető megköszönte a helyetteseknek, a munkaközösség 

vezetőknek, a gyógypedagógusoknak, konduktornak és az egész nevelőtestület dolgozóinak mun
káját és egyben indítványozta a 2018/2019-es nevelési év munkatervének elfogadását. 

A nevelőtestület egyöntetűen elfogadta. Szikszainé Kiss Edit mindenkinek eredményes nevelési 
évet, sikeres együttműködést és hatékony munkát kívánt. 

Nyíregyháza, 2018. szeptember 26. 

K.m.f. 

' r ' ~ I ~ ~h/L •• • ••• • •'()Y.f.~ • . Y.~•••••••••••••••••• 
jegyzőkönyvvezető 

~0a:.1114 t,rp vUF?ú Fú?L---......................... s.r). .. v„ „ .. „„ .... 
hitelesítő 
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Eszterlánc Északi Óvoda 

NEVELŐTESTÜLETI ÉRTEKEZLET 

JELENLÉTI ÍV 

Készült: 2018. szeptember 26. 13 óra 

Helye: Eszterlánc Északi Óvoda Nyíregyháza, Tas u. 1-3. 

Téma: Tanévnyitó értekezlet - 2018/2019 - nevelési év 

Ssz. Név Aláírás 

1. Szikszainé Kiss Edit /?_i,ku_ ; I JLt;_ . (U<:..q .. tdlJ 

2. Feketéné Nagy Julianna ~vJ_, Cv~c~\-LIA"".. 

3. Góráné Barna Erzsébet ~~~&_}--
4 . Harai Eszter JPoviA.· u 
5. Kalapos Tiborné ' . 

" 
.,.---- . 1 

~..., f'D'S ~--:~0~ 

6. Kópisné Bacskai Judit 
-

7. Opre Krisztina ~~~~ 
(/ ~ 

C.,vrt 8. Pásztorné Tamás Csilla ~~r-rv~ 

9. Resánné Bagdi Éva [ e<fa. .~ ~~· tt\Jt\.-

10. Sinkáné Zupkó Zita 
, 

/ 

11. Szalma Barnabásné .S';ec,_ L L D 3c.i-1v c..,. tD~ 

12. Tenkéné Melegh Ildikó J;; !~~( r d/~~~ :k:.t~ 
/ 

v 
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Állomás úti Telephely 
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Eszterlánc Északi Óvoda - Állomás úti Telephely 

NEVELŐTESTÜLETI ÉRTEKEZLET 

JELENLÉTI ÍV 

2018. szeptember 26. 13 óra 

Eszterlánc Északi Óvoda Nyíregyháza, Tas u. 1-3. 

Tanévnyitó értekezlet - 2018/2019 - nevelési év 

Név Aláírás 

Buzsáki Istvánné "'1 . 

„'!./...V.J.:> Cí.. G.. ej ).J-'"--.'.)~ v ---._ 
i 

Ponkházi Erzsébet Zsuzsanna .~ji_ htf'J ku.~ 
/ 
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Nyitnikék Tagintézmény 
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Béres Fanni 

J oóné Képes Beáta 

Kállai Nóra 

Kovács Ágnes 

Ladányi Zoltánné 

Nagy Istvánné 

Prosenszki Barcs Renáta 

Tóth Józsefné 

Tóthfalusi Józsefné 

Aláírás 

-, 

. 
' " 1 1 
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Ignácz Regina 

Juhász Ágnes 
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Mizsák Klaudia 

Orsó Anikó 

Rostás Xénia 

Rudnákné Nagy Tünde 
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Sóvári Mária 
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' \ 
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Madainé Imre Judit J_ DÁ_ 0 ./l p.. e.._' J . b-cLU-
Mányik Miklósné Jrd4LiJ Jt;_~lJ1J 

\ 

~-

Misákné Literáti Andrea Jl:!f,~'tc.zd- &·-f-e,)dk AuJiK -
Nagy Nikolett ~'f't-1 }0 ; kz_i\) ( eik 
Rácz Anikó <µ).~ f~ 

Rácz Csaba ~Cv._ C,~ 
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3. Bíró Csabáné .1Jv-6 Goc~' 
4. Garai Róbertné ~ (/'-\. °'-"-' l~L( 

.J 
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/ 
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Tamás Andrea ~~ ~ 

Zsömbör Dóra \:tv; . o ~~ CT:\ .' 
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"Y' 9~~ 

Szokol Katalin 7 t.vz,,o e f/-<2/~-
Varga Istvánné \ja,~) ~ch.Pc P,~d_ 
Vasenszkiné Szőke Judit ·J(JY)~· 0w·0v. fo~ 
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Kovács Tiborné Tu 1 ----~ v CA....V'? 'v-t' 

Kelemenné Maklári Gyöngyi -d~~---
~ 

'-'~ • C..~ -Orv 

Kropkó Jánosné 'Ao~ ~hl 

V{;.__:)t_ V ~'-.fi <:itV 
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Mester Jánosné 

F edomé Hamza Mariann 

Oszlámé Gincsai Rita ' \ 0 c.J._1~~,_z_ ~'r~~· ~ 
1

L 
Bodnár Klára 

r:;> 

Ycuk-~ 
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Nyilatkozat 

Az Eszterlánc Északi Óvoda Szülői Szervezete megismerte és elfogadta a 2018/2019 nevelési 
év munkatervét. 

Nyíregyháza, 2018. szeptember 26. 

\ 1 .J ·· . ~ 1 .... ~.~~.z---.~~ ... . .. "f.~ 
Szülői Szervezet elnöke 
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1. Az intézménnyel kapcsolatos általános információk 

Az intézmény működési területe - Nyíregyháza város közigazgatási területe 
Az intézmény neve: Búzaszem Nyugati Óvoda 

címe: Nyíregyháza, Búza u. 7-17. 
telefon/fax: 421512-940 
e-mail cím: buzaszemovi@gmail.com 

Intézményvezető: 

Fogadóóra: 

Intézményvezető helyettes: 

Óvodatitkár: 

Az intézmény alapító okirata 
szerinti férőhelyek száma: 
Csoportok száma: 
Dolgozói létszám : 

1.1 Intézményi adatok 

Óvoda .... Intézményvezető ... int. vez. helyettes Q 
e. 
Q tagintézmény-
"' u vezető 

Szalainé 
Búzaszem Benyusz Klára 
Nyugati 9 Petró Gáborné 
Óvoda Béresné Bede 

Zsuzsanna 

Aranykörte Alacsné Bősze 
Tagintézmény 

8 
Ildikó 

Városmajori 
6 Názon Sándorné 

Tagintézmény 

Szalainé Benyusz Klára 
Minden hónap első keddje 15 órától 
előzetes bejelentkezés után 

Béresné Bede Zsuzsanna 
Petró Gáborné 

Szakács Béláné 
Paronainé Rácz Gabriella 

856 fö 
31 
11 1 fö 

Tagintézmény címe e-mail cím 

Nyíregyháza, 
buzaszemovi@gmail.com 

Búza u. 7-17. 

Nyíregyháza, aranykorteovoda@.gmail.com 

Körte u. 41 . 

Nyíregyháza, varosmajoriovi@.gmail.com 

Városmajor u. 1. 

telefon 
fax 

512-940 

512-929 

51 2-946 

Gyermekkert 
Méhészné Nyíregyháza, gyermekkertovinyhz@gmail.com 

Tagintézmény 4 512-942 
lgnéczi Etelka Tőke u. 3. 

Benczúr Téri 4 
Dr. Gerzonné Nyíregyháza, benczurteriovi@gmail.com 

512-943 
Tagintézmény Nemes Éva Benczúr tér 20. 
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1.2. A nevelési év rendjének meghatározása 

A nevelési év rendje: 2018. szeptember 01 - 2019. augusztus 31. 

Az új gyermekek fogadásának időpontja: 2018. szeptember 01. napjától folyamatosan 

A nyári zárva tartás várható időpontja: 

Két turnusban történik, időpontját a jegyző határozza meg 2019. február 15. napjáig. 

Ügyeletet minden gyermek számára biztosítunk. 

Téli szünet: 
Két ünnep közötti időben, jegyzői határozat alapján. 
Ügyeletet városi szinten biztosítunk. 

Ügyeleti rend: az óvodapedagógusok munkarendjében szerepel 

Nevelés nélküli munkanapok 
Az öt igénybe vehető nevelés nélküli munkanapot az alábbiak szerint tervezzük: 

• 2019. február 15. Szakmai nap 

• 2019. június 14. Nevelési évet záró értekezlet 

• 2019.június 28. Közös kirándulás - csapatépítés (szünet idejére tervezett) 

• egy nap felhasználásával a tagóvodák rendelkeznek - családi nap szervezése, egyéb 
Ezen idő alatt az igénylő szülőknek ügyeletes óvodában biztosítjuk a gyermekek ellátását. 
Az ügyeletes óvoda kijelöléséről hét nappal az adott időpont előtt tájékoztatjuk írásban 
felmérjük a szülői igényeket. 

Nevelési értekezletek 

Nevelési évnyitó értekezlet 
Időpont: 2018.szeptember 21. 
Helyszín: Búzaszem Nyugati Óvoda · 

Témája: A nevelési év indításával kapcsolatos feladatok: jogszabályi változások, 
munkatervi feladatok, intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés elvárásai, önértékelés 

Szakmai nap 
Időpont: 2019. február 15. 
Helyszín: Búzaszem Nyugati Óvoda 
Témája: Érzelmi, erkölcsi és közösségi nevelés - Balatoni Katalin 

Nevelési évzáró értekezlet 
Időpont: 2019. június 14. 
Helyszín: Búzaszem Nyugati Óvoda 

Témája: A nevelési év eseményei, jubiláló, nyugdíjba vonuló óvónők köszöntése 

NyUtnapok 
A nyílt napok: február-március hónapban. 
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óvodák munkatervében. 

Fogadóórák 
- intézményvezető helyettesek- minden hónap első hétfüje - előzetes bejelentkezés után 
- tagintézmény vezetők- minden hónap első keddje - előzetes bejelentkezés után 

- óvodapedagógusok-munkarendben megjelölve 

Szül/Ji értekezletek 
- augusztus hónapban - a felvételt nyert gyermekek szüleinek tájékoztató (közös) 

- szeptember hónapban - nevelési év rendje, házirend, napirend, szokások a csoportban 

- november-január hónapban - tanköteles korú gyermekek szüleinek (közös) 

- április-május hónapban - nevelési év értékelése (csoport) 

A tevékenységek rendje 
Az új gyermekek óvodába fogadása, beszoktatása 2018. szeptember 01-től folyamatosan és 

fokozatosan történik. 
A készség- és képességfejlesztő tevékenységeket minden csoportban szeptember 01-től -

május 31-ig tartjuk. 
A nyári hónapok alatt többnyire udvari, szabadidős játék tevékenységet szervezünk a 

gyermekeknek2019. 08. 31-ig. 

Az óvodák napirendje 
Az óvodában a napirendet úgy alakítjuk ki, hogy a szülők - a házirendben meghatározottak 
szerint - gyermeküket az óvodai tevékenység zavarása nélkül behozhatják, ill. hazavihetik. A 
szülők délután folyamatosan vihetik haza gyermeküket igényeik szerint. 

Munkaidő beosztás 
Az intézményvezető és a helyettesek felváltva tartózkodnak az intézmény épületében a 
nyitvatartási időben, 8 - 16 óráig. 
A tagóvodákban a tagóvoda vezetők és azok megbízott helyettesei is felváltva tartózkodnak az 
épületben a nyitvatartási idő alatt. Fogadóórát minden hónapban a kijelölt napon tartanak. 
Az intézmény vezetője és helyettesei, illetve az tagóvodák vezetői gondoskodnak arról, hogy 
akadályoztatásuk: esetén a vezetői feladatokat a megbízott pedagógus lássa el. Az 
óvodapedagógusok a munkarend szerinti időben dolgoznak. 
A munkaidő beosztást a tagóvoda vezetők, helyettesek készítik el, az intézményvezető 
jóváhagyásával lép életbe szeptember 01-től. 
Az óvodapedagógusok munkaideje heti 40 óra, melyből heti 32 óra kötelező 

gyermekcsoportban, a teljes óvodai életet magában foglaló csoportfoglalkozások, tevékenységek 
szervezésével, irányításával tölteni. A 32 órán felül további legfeljebb heti 4 órában a nevelést 
előkészítő, azzal összefüggő egyéb pedagógiai feladatokat végez, továbbá eseti helyettesítés rendelhető 
el. 
A nevelőmunkával összefüggő egyéb feladatok végrehajtása óvodán belül és óvodán kívül 
teljesíthető, a megjelölt rendszerességgel le nem kötött munkaidőként figyelembe vehető 
időkeretben ( 4 órában). 
Az óvodapedagógus napi átfedési idejéből 1 órát a gyermekek egyéni fejlesztésére fordít. 
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1.3. Vezetők munkaidő beosztása, ügyeleti rend 
.... ~· · 

Vezetők munkaidő beosztása, ügyeleti rend 

Heti Köte-
Név törv. 

lező Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 
munka-

idő óra 

Szalainé Benyusz 
40 0* 730_1600 730 _1600 730_ 1600 730_1600 730_1330 

Klára 
Béresné Bede 

40 20 700_11 00 1300_1700 700-11 00 1300-1700 700-1100 
Zsuzsanna 
Petró Gáborné 40 20 1300_1700 700_11 00 1300-1700 700_11 00 1300-1700 

Dr. Gerzonné 
24 730-1230 1130_1630 730-1230 1130-1630 730_1130 

Nemes Éva 40 

Alacsné Bősze 73~1230 730-1230 730-1230 730-1230 730-1130 

Ildikó 40 24 
1230_1630 1230_1630 1230_1630 1230_1630 12 - 16 

Názon Sándorné 40 24 730-1230 1200-1630 730-1230 1200-1630 730-1230 

Méhészné Ignéczi 
Etelka 40 24 73~1230 730-1230 1200-1630 1130-1630 1200-1 630 

„ „ * fenntartói engedély alapján nmcs gyermekek között letöltendo kötelezo óraszam 

Óvodapszichológus: Kristófi Enikő 

Munkarend 

Intézmény Nap Óra 

Búzaszem Nyugati Ovoda 
székhelyintézmény Hétfö 7:30-14:00 

Szerda 9:30-10:00 ellátási 
Aranykörte Tagintézmény helyek közti utazás 

10:00-14:00 
Péntek 7:30-13:30 

Városmajori Tagintézmény 
Kedd 7:30-14:00 

Gyermekkert Tagintézmény 
Csütörtök 7:30-14:00 

Benczúr Téri Tagintézmény 
Szerda 7:30- 9:30 

9:30-10:00 között ellátási 
helyek közötti utazás 

Pedagógiai Szakszolgálat Ovodavezetővel egyeztetett időpont 
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1.4. Csoportszervezés, óvodapedagógusok, nevelő-, ok tatómunkát segítők 

Búzaszem Nyugati Óvoda - Székhelyintézmény 

Csop. Gyermek-
Csoport létszám Pedagógusok 

szerv. szept./ május 
1.sz. 

25 / 26 
Tóth Tiborné 

Cica 
vegyes 

Lippai Judit 
2. sz. 

25 / 27 
Petró Gáborné 

Pillangó 
vegyes 

Gebri Emese 
3. sz. 

26 / 27 
Béresné Bede Zsuzsanna 

Maci 
vegyes 

Sztás-Tiba Fanni Erika 
4. sz. 

26 / 27 
Rácz Zsoltné 

Méhecske 
vegyes 

Dr. Fazekasné Taraczközi E. 
5. sz. 

26 / 27 
Fabuné Tóth Anikó 

Búzavirág 
vegyes 

Palicz-Gégény Anikó 
6. sz. 

25 / 27 
Tóth-Hegedüs Andrea 

Margaréta 
vegyes 

Nyéki Dorottya 
7. sz. 

27 / 27 
Rozgonyiné Májer Annamária 

Ibolya 
vegyes 

Bodnár Simkó Anna 
8. sz. 

25 / 27 
Márton Anikó 

Tulipán 
vegyes 

Haidu Anett 
9. sz. 

speciális 9 19 
Botos Petra 

Nefelejcs Pliska Gyuláné 

Óvodatitkár: Paronainé Rácz Gabriella 
Szakács Béláné 

Pedagógiai asszisztens: Laboncz Beáta / Ámik Jánosné (helyettesítő) 
Kovácsné Soltész Edit 

Karbantartó: Ruzsinszki István 

G kk t T . t' ryerme er agm ezm eny 
Gyermek 

Csoport Csop. létszám Pedagógusok 
szerv. szept.!május 

1. sz. 
Ambrusz Melinda 

Tulipán nagy 27/27 
Écsiné Vereb Andrea 

2. sz. 
Méhészné lgnéczi Etelka 

Katica 27/27 vegyes 
Szilágyi Csabáné 

3. sz. 
Dr. Nagy Attiláné 

Napraforgó kicsi 23/23 
Serbán Petra 

4. sz. 
18/20 

Joó Anita 
Hóvirág 

vegyes 
Zajácz Lászlóné 

Pedagógiai asszisztens: Henyusz Annamária 
Karbantartó: Orosz Gábor 

Nev.-, okt. munkát 
segítők 

Sinkovicsné Csinálos Edit 

Bencze Alexandra 

Gönczi Ágnes 

Bányai Hajnalka 

Kondás Jánosné 

Volosinovszki Ferencné 

Marodáné Hajzer Erika 

Pallainé Kégler Andrea 

Molnárné Győri Barbara 
Krutilla Lászlóné 

Nev.-, okt. 
munkát 
segító'k 

Ujfaludi Éva 

Zentai 
Ferencné 

Simon Zsoltné 

Béla Brigitta 
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Városmajori Tagintézmény 

Csop. Gyermek-
Csoport létszám Pedagógusok 

szerv. szept./május 

1. sz. 
27/27 

Kulcsár Lászlóné 
Maci 

nagy 
Bodnár- Hajdók Judit 

2. sz. 
középső 28/28 

Názon Sándorné 
Süni Csorbáné Nagy Andrea 
3. sz. 

22/26 
Hegedűs Mónika 

Katica 
nagy 

Demeter Csilla 
4. sz. 

28/28 
Szepesiné Papp Agnes 

Csiga 
vegyes 

Hanuszikné Mogyorósi Éva 
5. sz. 

középső 21 /21 
Bogdány Szilvia 

Pillangó Tibáné Horváth Gabriella 
6. sz. 

kicsi 22/27 
Huszti Valéria 

Nyuszi Balog Gabriella 

Pedagógiai asszisztens: Verbainé Palásti Orsolya 
Tarr Noémi 

B ' T'"T . t' enczur en agm ezmeny 

Csop. 
Gyermek-

Csoport létszám Pedagógusok 
szerv. szept/május 

1. sz. 
25/26 

Nagy Attiláné 
Szivárvány 

vegyes 
Macsuga Győzőné 

2. sz. 
21 /21 

Rácz Istvánné 
Micimackó 

vegyes 
Dr. Gerzonné Nemes Éva 

3. sz. 
22/24 

Barcziné Nagy Valéria 
Süni 

vegyes 
Svéda Zoltánné 

4. sz. 
26/26 

Kosztor Jánosné 
Huncutka 

vegyes 
Bakosi Fruzsina 

Pedagógiai asszisztens: Harsányi Orsolya 
Karbantartó: Fodor László 

Nev.-, okt. munkát 
segítők 

Pásztor Ildikó 

Radóczné Bíró Katalin 

Dvorcsák Anett 

Hornyák Lilla 

Hajcsák Istvánné 

Oroszné Hegedüs 
Mónika 

Nev.-, okt. munkát 
segítők 

Végső Judit 

Cservenákné Biri 
Erzsébet 

Polinszki Rita 

Nagy Ferencné 
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Aranykörte Tagintézmény 

Csop.sz Gyermek-
Csoport létszám Pedagógusok erv. szept./ május 

1. sz. 
27/28 

Orbán Lászlóné 
Méhecske 

vegyes 
Siska Brigitta 

2. sz. 
27/28 

Alacsné Bősze Ildikó 
Őzike vegyes 

Szokolai Gyöngyi 
3. sz. 

27/27 
Fejérváriné Orosz Adrienn 

Mókus 
vegyes 

PájernéVeleczki Katalin 
4. sz. 

26/27 
Anka Péterné 

Delfin 
vegyes 

Varjú Tímea 
5. sz. 

28/28 
Csobánné Dér Angéla 

Pillangó 
vegyes 

Koncz Andrásné 
6. sz. 

26/27 
Kőhegyiné Anderkó Csilla 

Pingvin 
nagy 

Dr.Hudák László Györgyné 
7. sz. 

28/28 
Paczáriné Kürti Erzsébet 

Cica 
nagy 

Baloghné Lovász Anikó 
8. sz. 

kis 
Hódi Gáborné 

Panda maci 26/27 Kovácsné Nagy Anita 

Pedagógiai asszisztens: Lakó Sándorné 
Köteles Ferencné 

Karbantartó: 
Varga Csilla 
Tóth József 
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segítők 

Tóth Józsefné 

Balla Lászlóné 

Bucsák Lászlóné 

Gincsai Jánosné 

Horilla Sándorné 

Nagy Miklósné 

Rácz Ferencné 

Broda Istvánné 

oldal 9 



2. PEDAGÓGIAI FOLYAMA TOK, SZAKMAI MUNKA 

2.1. Kiemelt céljaink és feladataink 

Elsődleges cél: 
• A gyermekek mindenekfelett álló érdekeinek tiszteletben tartásával, óvodáinkban a 

nyugodt és kiegyensúlyozott légkör biztosítása. 

• Törvényes és színvonalas intézményműködés 

• Az óvoda pedagógiai programjában megfogalmazott - a gyermeki személyiség 

komplex fejlesztését szolgáló - célok tudatos beépítése a tervezés, megvalósítás, 

értékelés folyamatába 

További célok: 

• A szervezet szakmai színvonalának további erősítése a gyakorlat közeli belső 

továbbképzések, munkaközösségi és belső munkacsoportok létrehozásával, és 
hatékony működtetésével. 

• Mindhárom szinten (pedagógus, vezető, intézmény) a jogszabályi elvárások szerinti 

önértékelés lebonyolítása 

• Az intézmény szabályozó dokumentumainak aktualizálása - SZMSZ, Iratkezelési 
szabályzat, Adatkezelési szabályzat, Pedagógiai Program,- törvényi változásoknak 
történő megfeleltetése. 

• A csoportok tervezőmunkájának, pedagógiai gyakorlatának folyamatos nyomon 
követése, elemzése, értékelése. 

A célok elérését támogató kiemelt feladataink: 

1. Az önértékelés, a külső szakmai ellenőrzés és a pedagógusok előmeneteli 

rendszerének alapját képező minősítési rendszer bevezetéséből adódó feladatok 

ellátása, melynek következménye a szakmai színvonal mérhető emelkedése 

• Az intézményvezetés felelőssége, hogy a nevelőtestületet felkészítse a tanfelügyeleti 
ellenőrzésre, a minősítésekre, az intézményi önértékelés jogszerű lebonyolítására. 

• A pedagógusok felelőssége abban áll, hogy a pedagógiai tevékenységét, a 
tevékenységlátogatás, a dokumentumellenőrzés és interjú során mind a belső, mint a 
külső ellenőrzésnél felkészültségüket, pedagógiai kompetenciájukat, 
hivatásszeretetüket bizonyítsák, hiszen az intézményről alkotott kép az egyes 

pedagógusok és a vezetés együttes teljesítményét mutatja. 

2. A belső és külső szakmai ellenőrzések során annak vizsgálata folyik, hogy milyen 
módon és mértékben jelennek meg a pedagógus munkájában az alábbi tartalmak: 

• Az intézmény saját elvárásainak való megfelelés 

• Az általános pedagógiai szempontoknak való megfelelés 
• Országos alapprograrnnak való megfelelés 
• Mesterségbeli tudás a pedagógus kompetenciák mentén 

Búzaszem Nyugati Óvoda Munkaterve a 2018/2019. nevelési évre oldal 10 



Pedagógus kompetenciák 

Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás. 

Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó 
önreflexiók. 

A tanulás támogatása. 

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos 
helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási 
nehézséggel küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres 
neveléshez, oktatáshoz szükséges megfelelő módszertani felkészültség. 

A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, 
nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, 
osztályfőnöki tevékenység. 

Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, 
elemzése. 

Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás. 

Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért. 
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A pedagógiai, szakmai munka fő feladatai 

• A pedagógiai programban kitűzött célok, feladatok megvalósítása, magas szintű 

nevelő munka folytatása, 

• 137/2018.(VII.25.) Kormányrendelet beépítése a gyakorlati munkába (Lásd melléklet) 

• Az eddigi gyakorlat továbbfejlesztése, értékmegőrzés 
„Jó gyakorlataink" működtetése 

Zöld óvoda működtetése a kritériumoknak megfelelően 
Kompetencia alapú óvodai nevelés a komplexitás jegyében 

• Az egészségmegőrzés, egészséges életvitel megalapozása, környezettudatos 
gondolkodás, környezetbarát magatartás formálása - ZÖLD ÓVODA megvalósítása 

• A Zöld Óvoda kritériumai alapján nagy hangsúly fektetése a fenntartható fejlődés 
elméletének, és gyakorlatának a mindennapokban történő megjelenítésére, 
gyakorlatára. Megújult módszertani tudásunk hatékony alkalmazása a gyermekek 
környezetvédő egészségtudatos nevelésében. 

• A szabad játék elsődlegességének biztosítása 

• Mozgás - kiemelten, az udvari szabad játék alkalmával az egészségfejlesztő közös 
testmozgás lehetőségének biztosítása, mozgásos játékok körének bővítése a 
mindennapok során- mindennapos testnevelés. 

• Az inkluzív nevelés hatékony megvalósítása, hátránycsökkentés, tehetséggondozás, 
egyéni fejlődés nyomon követése. 

• Anyanyelvi nevelés - beszélő környezet az óvodai nevelés egészében jelen van 

• Érzelmi, erkölcsi és közösségi nevelés - Alapvető erkölcsi normák, szabályok 
beépítésével, a gyermekek magatartásának, viselkedés kultúrájának alakítása, 
fejlesztése, a szülőkkel való együttnevelés erősítése. 

• A gyermekek szocializációjának, együttműködő társas viselkedésének formálása 
az irodalom, a dráma, a kapcsolatteremtő kooperatív játékok segítségével. 

• A tevékenységekben megvalósuló tanulás -az óvodai tanulás folyamatos, játék során 

utánzásos, spontán és szervezett tevékenység, mely a teljes gyermeki személyiség 
fejlődését támogatja. 

• Tehetséges gyermekek egyéni fejlesztésének támogatását segítő tevékenységek és 
módszerek alkalmazása 

• Új módszerek, eszközök alkalmazása a pedagógiai munka folyamatában 

• Hatékony együttműködés a családokkal - a család elsődleges szerepének 
hangsúlyozása 
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2.2 Szakmai munkaközösségek 

Feladata: 

• A pedagógiai programban foglaltak megvalósítását támogató tevékenységek, 

programok szervezése, munkatervi feladatok megvalósítása. 
• A mindennapi gyakorlat során alkalmazható pedagógiai tartalmak, eljárások, 

módszerek alkalmazásának megismerése, gyakorlati alkalmazása 
• Az adminisztrációs feladatok, kötelezettségek áttekintése, - csoportnapló, gyermekek 

egyéni fejlődési naplója-, törvényi elvárásoknak megfeleltetése 

• a pedagógus önértékelés, a külső szakmai tanfelügyeleti ellenőrzésekre és a minősítési 

rendszer tényleges gyakorlatára történő tudatos felkészülés támogatása 
• Különös figyelem a gyakornokok, mentorok, az új kollégák szakmai támogatására. 

A munkaközösség vezetőkkel szembeni általános elvárás: 

• Aktív részvétel az önértékelési munkába 
• A munkaközösségi tagok személyes szakmai igényeinek megismerése, segítése. 

A munkaközösség tagokkal szembeni általános elvárás: 

• Hatékony feladatvállalás a munkaközösségben, 

• Pontos, lelkiismeretes felkészülés, 
• Egymás szakmai munkájának segítése 
• Új szabályozók, kézikönyvek megismerése. 

Munkaközösségeink: 

Óvoda Szakmai munkaközösség Vezető 

Búzaszem • Zöld Óvoda munkaközösség Fabuné Tóth Anikó 

Nyugati Óvoda • Pedagógia módszertani munkaközösség Dr. Fazekasné Taraczközi E. 

• Egészségtudatosság- Fenntarthatóság Orbán Lászlóné 
Aranykörte 

munkaközösség 
Tagintézmény 

• Szociális kompetenciák munkaközösség Fejérváriné Orosz Adrienn 

Városmajori • „ZÖLD ÓVODÁÉRT" Huszti Valéria 

Tagintézmény • Mérés értékelés az óvodában Hegedűs Mónika 

Gyermekkert • Érzelmi, erkölcsi értékorientált Joó Anita 

Tagintézmény közösségi nevelés munkaközösség 

Benczúr Téri 
Mentálhigiéné munkaközösség Nagy Attiláné • Tagintézmény 

• Módszertani - szakmai munkaközösség Dr. Nagy Attiláné 

Óvodák közötti • Minőségi, önértékelési - szakmai Rozgonyiné Májer 
munkaközösség Annamária 

Munkaközösségek tervei a mellékletben 
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2.3. Dokumentációs munka, tervezés 

Kiemelt feladatunk a dokumentumok kezelésében - adminisztrációs tevékenység során az 
adatkezelési és adatvédelmi feladatok a törvényi elvárásoknak megfelelően történő kezelése. 

Csoportok dokumentációi 
Kötelezően vezetett szakmai, tanügy igazgatási dokumentációk a 2012012. (VJ/l 31.) EMMI 

rendelet (90§ és 91 §) - a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 

intézmények névhasználatáról - alapján: 

1. előjegyzési napló 
2. felvételi mulasztási napló, 

3. csoportnapló (óvodák sajátosságai megjelenhetnek) 
4. a gyermekek fejlődését nyomon követő dokumentáció 

5. óvodai szakvélemény 
A dokumentumok vezetése egységesen egyértelmű jelzésekkel, pontos adatokkal, esztétikus 
külalakkal, a Pedagógiai programban közösen elfogadott megállapodás szerint történik. 

Tervezőmunka 

Az éves munkatervet a stratégiai dokumentumokkal és a munkaközösségek terveivel 
összhangban készítetjük el, melynek kiinduló pontja az előző év értékelésének a 

megállapításai . 
Az idei évben feladatunk a tervezőmunka, a csoportok projektterveinek az áttekintése, 
megújítása. 

2.4. Ellenőrzés 

13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelet 12. § mely az Oktatási Hivatal által lefolytatott szakmai 
ellenőrzésének tematikájáról és a szakmai ellenőrzéshez kapcsolódó határidőkről szól: 
„A 2019. január 2. és 2019. március 29 között szakmai ellenőrzés keretében kell 
megvizsgálni az óvodákban az óvodába 1aras1 kötelezettség teljesítését és 
dokumentálását. A szakmai ellenőrzés lebonyolítását és koordinálását az Oktatási Hivatal 
látja el." 
Feladatunk: az óvodába járási kötelezettség nyomon követésére szolgáló alábbi tanügyi 
nyomtatványok gondos vezetése és előkészítése: 
- felvételi és mulasztási napló 
- óvodai csoportnapló 
- a kötelező óvodai foglalkozásokról való igazolatlan mulasztások dokumentációja 

2.5. Értékelés 

2.5.1. Gyermekmérések 

• Beszédértés mérés -melyet logopédus végez 3, 5 éveseknél szeptemberben 

• 5 évesek szűrővizsgálata óvodapszichológus által szeptember-május 

• Óvónők gyermekmegfigyelései folyamatosan, anamnézis felvétele 3 éveseknél 
szeptemberben 

• Fejlődési lapok vezetése évi 2 alkalom, illetve szükség esetén 

• Nagycsoportosok iskolaérettségi vizsgálata óvónői javaslatra, vagy szülői kérésre 
Pedagógiai Szakszolgálatnál 2019. január-február 

• SNI gyermek vizsgálata, felülvizsgálata Szakértői Bizottsághoz irányítás 
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• Óvónő, óvodapszichológus vizsgálódása magatartás-, részképességzavar esetén,
Pedagógiai szakszolgálathoz való irányítás 

Az intézményben folyó nevelőmunka alapjaként a gyermekek adottságainak, képességeinek 
megismerésére vonatkozó folyamatos megfigyelésen alapuló mérési rendszer működik. 
A gyermekek fejlődését, teljesítményét az óvodapedagógusok folyamatosan követik, a 
gyermeki teljesítményeket dokumentálják, elemzik, és az egyes évek értékelési eredményeit 

összekapcsolják, szükség esetén fejlesztési tervet készítenek. 
Minden óvodában a gyermekek értelmi, beszéd-, hallás-, látás-, mozgásfejlődésének 

eredményét - szükség szerint, de legalább félévenként - rögzítik. 

A gyermekek eredményeiről fejlesztő céllal folyamatosan tájékoztatjuk a szülőket, évente 

kétszer aláírásukkal igazolják azt. 

2.5.2. Intézményértékelési feladatok 

Éves önértékelési 
Az ötéves önértékelési programban foglalt feladatok megvalósítása az adott nevelési évre 
vonatkozóan, az éves önértékelési terv szerint történik pedagógus, vezető, intézményi szinten 

Pedagógusok önértékelése 

Pedagógus 
önértékelési csoport tag feladat 

időpont 
elnök tag 1 tag2 módszer 

Búzaszem Nvu2ati Ovoda székhelvintézménv 

1. Gebri Emese 
Béresné Bede Dr. Fazekasné Rozgonyiné M. doe, tervM, PKö/l , PKsz/2, 
. Zs T. Erzsébet Annamária PKm/3, Plö/1, Piv/2. 

nov . 

2. 
Tóth-Hegedűs Szalainé B.K. 

Petró Dr. Fazekasné doe, tervM, PKö/1, PKsz/2, 
Andrea Gáborné T. Erzsébet PKm/3, Plö/1, Piv/2. 

nov. 

3. Tóth Tiborné 
Petró Fabuné Tóth Béresné Bede doe, tervM, PKö/1, PKsz/2, 

febr. 
Gáborné Anikó .Zs. PKm/3, Plö/l, Piv/2. 

Aranvkörte Ta2intézménv 

Baloghné Lovász Alacsné 
Paczáriné 

Köhegyiné doe, tervM, PKö/1, PKsz/2, 2018. 
5. Kürti 

Anikó Bősze Ildikó 
Erzsébet 

Anderkó Csilla PKm/3 , Plö/1, Piv/2. 09. 

Fejérváriné Orbánné Paczáriné Kürti doe, tervM, PKö/1, PKsz/2, 2019. 
6. Koncz Andrásné Orosz Lászlóné 

Adrienn 
Erzsébet PKm/3, Plö/l, Piv/2. 01. 

Köhegyiné Fejérváriné 
Alacsné doe, tervM, PKö/l, PKsz/2, 2019. 

7. Orbán Lászlóné Anderkó Orosz 
Csilla Adrienn 

Bősze Ildikó PKm/3, Plö/l, Piv/2. 02. 

Városmajori Tae;intézmén·" 

8. 
Csorbáné Nagy Názon Huszti Hegedüs doe, tervM, PKö/1, PKsz/2, 2018. 
Andrea Sándorné Valéria Mónika PKm/3, Plö/l, Piv/2. november 

9. Hegedűs Mónika 
Názon Huszti Kulcsár doe, tervM, PKö/l, PKsz/2, 2019. 
Sándorné Valéria Lászlóné PKm/3 , Plö/1, Piv/2. február 

Benczúr Téri Ta2intézmén·" 

11. Kosztor Jánosné 
Dr. Gerzonné Bakosi 

Nagy Attiláné 
doe, tervM, PKö/l , PKsz/2, 

dec. Nemes Éva Fruzsina PKm/3, Plö/l, Piv/2. 

Gyermekkert Tagintézmény 

12. 
Écsiné Vereb Méhészné Dr. Nagy Zajácz doe, tervM, PKö/ l , PKsz/2, 2019. 
Andrea lgnéczi Etelka Attiláné Lászlóné PKm/3, Plö/1, Piv/2. január 

13. Serbán Petra 
Méhészné Dr. Nagy Zajácz doe, tervM, PKö/1, PKsz/2, 2019. 
Ignéczi Etelka Attiláné Lászlóné PKm/3, Plö/l, Piv/2. február 
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Tanfelügyeleti ellenőrzés, minősítés 

Erintettek köre 1 

Tanfelügyeleti Gyermekkert Tagintézmény Méhészné Ignéczi Etelka 

ellenőrzés 

(intézményi) 

Minősítő vizsga Búzaszem Nyugati Ovoda Botos Petra 
Gebri Emese 
Lippai Judit 

Búzaszem Nyugati Ovoda Rozgonyiné Májer Annamária 
Dr. Fazekasné Taraczközi Erzsébet 
Márton Anikó 

Aranykörte Tagintézmény Baloghné Lovász Anikó 

Minősítési eljárás 
Városmajori Tagintézmény Bogdány Szilvia 

Csorbáné N a gy Andrea 

Benczúr Téri Tagintézmény Nagy Attiláné 

Gyermekkert Tagintézmény Joó Anita 

Mesterpedagógus Búzaszem Nyugati Ovoda Szalainé Benyusz Klára 
Petró Gáborné 
Béresné Bede Zsuzsanna 

2.6. Belső ellenőrzési terv 

Ellenőrzés területei Erintettek Időpontok Ellenőrzés Ellenőrzést 

módja Vé2Zi 
A működés törvényessége - Tanügyigazgatás 
Etkezési befizetések óvodatitkár negyed-évente dokumentum int. vezető, 
dokumentumainak ellenőrzése vizsgálat helyettes, 

tagintvez. 
Felvételi és mulasztási napló óvodapedagógus szeptember, dokumentum int.vezető, 

május vizsgálat helyettes, 
tagintvez. 

Statisztikai adatok óvodapedagógus október 1. dokumentum int.vezető, 

nyilvántartása vizsgálat helyettes, 
talrintvez. 

KlR. - adatbázis óvodatitkár szeptember dokumentum int.vezető, 

naprakészsége folyamatos vizsgálat helyettes, 
tagintvez. 

Törzskönyv óvodatitkár október dokumentum int.vezető 

vizsgálat 
Jegyző értesítése: nem helyi óvodapedagógus folyamatos dokumentum int.vezető, 
lakcím esetén óvodatitkár vizsgálat helyettes, 

talrintvez. 
Felvételi- előjegyzési napló intézményvezető Nyitás:09.0 l , dokumentum int.vezető, 

tagint.vez. Zárás: 08.31 . vizsgálat helyettes, 
talrintvez. 

Ovodai szakvélemény óvodapedagógus 03.15. dokumentum int.vezető, 

vizsgálat helyettes, 
tagintvez. 

Továbbképzési terv óvodapedagógus 03.15. dokumentum int.vezető 

vizsgálat 
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Ped.program óvodapedagógus 
SZMSZ, Házirend szakmai munka- dokumentum 
Önértékelési progr. közösségek 

09. 01. 
vizsgálat 

int.vezetö 

munkacsoportok 

Munka -tűzvédelmi szabályzat megbízott dok. vizsgálat int.vez., 
szakértő 

A működés feltételei - eszköz, felszerelés 
Helyi szintű leltározás munkaterv december dokumentum int.vezetö, 

szerinti vizsgálat helyettesek, 
felelösök tagintvez 

A működés feltételei - fizikai környezet 
Munkavédelmi szemle munkavédelmi havonta bejárás helyettesek, 

megbízott tagintvez. 
szakértö 
bevonásával 

Tisztasági szemle dajkák hó /első hétfü bejárás helyettesek, 
talrintvez 

Személyi anvaeok 
Személyi anyagok óvodatitkár 11.30. dok. vizsgálat int.vez. 
Eü.könyvek eü. felelös 09.30. dok. vizsgálat helyettesek, 

óvoda dolgozói tag.int.vez. 
Munkaköri leírások minden dolgozó 11.15. dok. vizsgálat int.vez. 
Önértékelés, dokumentumai értékelt 08.31. dok. vizsgálat int.vez. 

munkatársak munkaköz.vez. 
Nevelési folyamatok - fe.ilesztési tartalmak - alkalmazottak munká.ia 
Csoportnapló tartalma, terv óvodapedagógus folyamatos, dok. vizsgálat int.vez., 
megvalósítás helyettesek, 

tag.int.vez. 
Nevelési gyakorlat: óvodapedagógus látogatási dok. vizsgálat int.vez., 
szülöi értekezletek ütemterv, önért. terv alapján helyettesek, 
tevékenység látogatás önértékelési tag.int.vez. 

terv szerint 
Gyermekek fejlődésének óvodapedagógus december dok. vizsgálat helyettesek, 
nyomon követése június tag.int. vez 
Szakmai munkaközösségek munkaközösség Félévente látogatás int.vez., 

vezetö feladatterv helyettesek, 
szerint tag.int.vez. 

Pedagógia asszisztensek Pedagógia március látogatás int.vez., 
munkája asszisztens helyettesek, 

tag.int. vez. 
Szoleáltatások 
Gyermekétkeztetés élelmezésvezetö negyedévente látogatás helyettesek, 

tag.int. vez 
Szülök igényeire alapozott óvodapedagógus félévente látogatás helyettesek, 
szolg. tag.int.vez 
A szervezet működése 
Vezetés színvonala óvodavezetés Szóbeli kérdőív int-vezető, 

ért.vezetői beszélgetés helyettesek, 
értekezleten tacintvez 
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3. SZEMÉLYISÉG - ÉS KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS 
Törekszünk a törvény által előírt 25 fős csoportlétszám megközelítéséhez. 31 csoportban 856 
férőhelyen, október 1-én 765 fő, év végére 793 fő gyermeket nevelünk. 
3.1. Gyermeklétszám adatok óvodai szinten 2018. október 1. 

ebből 

Férőhelyek 

Intézmény/ 
Csopor- sz4ma/.\1ax. Beírt 

tok létszám gyermek Bejáró HH tagintézmény száma (önkonnány létszám 
neve -zat által) 

~úzaszem Nyugati 
Ovoda - székhelyim. 9 240 216 1 -
Aranykörie 

8 224 2 13 4 4 
Ta~ntézmény 

Városmajori 
6 168 148 4 6 

Tagintézmény 
Gyennekk.e11 

4 112 95 2 1 
Tagintézmény 
Benczúr Téri 

4 • 112 93 1 3 Tagintézmény 

Összesen 31 856 765 12 14 

Gvermeklétszám alakulása a 2018/2019.nevelési évben cso ort szinten 
Intézmény/ Cso ortok létszáma okt. l / évvé e 

tagintézmény 
neve 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

HHH 

2 

5 

1 

0 

-

8 

9. 

SNI 

9 

l 

2 

1 

- . 
13 

Össze
sen 

A köznevelésról szóló 2011. CXC. rv. alapján az óvodába, egy csoportba 25.fő a.felvehető 
gyermeklétszám. Az óvodai csoportokat oly módon kell megszervezni, hogy az óvodai 
csoportba járó gyermekek száma ne lépje túl a maximális létszámot. 

A fenntartó engedélyével maximálisan felvehető gyermeklétszám: 28 fö/csoport (Alapító 
Okirat). 
A csoportok férőhely számát befolyásolja a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 2. sz. 
melléklete - A nevelési-oktatási intézmények kötelező (minimális) eszközeiről felszereléseiröl, 
mely szerint az egy gyermekre jutó m2-t úgy kell számítani, hogy az két m 2 legyen. 
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3.2. Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek 

3.2.1.Gyermekvédelmi munka 

Cél: 
A prevenció, a gyermekek hátrányos helyzetének csökkentése a veszélyeztetettség 
kialakulásának megelőzése, illetve szükség szerint segítségnyújtás, valamint együttműködés a 
különböző intézményekkel és szakemberekkel. 

A családok tiszteletben tartása, a családi nevelés erősítése a rászorulók körében. 

A rászoruló családokkal szoros kapcsolat kialakítása. 

Figyelembe vesszük: 
• Az etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek kultúráját 

• A sajátos nevelési igényű gyermekekkel kapcsolatos törvényi elvárásokat, és 
intézményi alapelveket 

• A differenciált fejlesztés lehetőségeit a hátrányos helyzetű, és a nehezen kezelhető 

gyermekek számára 
Feladatunk: 

• Körzetűnkből minden hátrányos helyzetű óvodás gyermek felvétele, - ha betöltötte a 3. 
életévét. 

• Erősíteni a hátrányos helyzetű gyermekek óvodába járását. 
• Segíteni, támogatni a hátrányos helyzetű gyermekek családját. 
• Szorgalmazni a családlátogatásokat. 
• A csoportokban H. H. gyermekek arányának javítása. 
• Fejlesztő programok működtetésével a hátrányok kompenzálása 

Gyermekvédelmi felelős feladatai: 

• a gyermekvédelemmel kapcsolatos adminisztrációt, nyilvántartást és statisztikát vezet, 

• óvodai szinten nyilvántartja a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekeket, 

• folyamatos kapcsolatot tart a nevelőtestület tagjaival, a Gyermekjóléti szolgálat 
szakembereivel, 

• a törvényi változásokat, rendelkezéseket nyomon követi, naprakészen informál, 

• véleményével, javaslataival segíti a vezető munkáját, 

• évente egy alkalommal beszámolót készít, 

• a szülőket kötelezően tájékoztatjuk az igényelhető támogatási lehetőségekről, 

(ingyenes étkezés), a gyermek fejlődéséről. 

• kiemelt feladat a HH, HHH, az SNI és BTMN gyermekeket érintő törvényi változások 
nyomon követése és a gyermeki jogok érvényesítése 
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Kiemelt figyelmet igénylő gyermeklétszám 

Csopor Beírt 
ebből 

Óvoda -tok Férőhelyek gyer mek lngyen 
neve s1.á ma szá ma létszám Bejáró 

étkezők 
HH HHH SNJ 

Búzaszem -
székhely 9 240 216 1 158 - 2 9 

Aranyköne 
Tagintézmény 8 224 213 4 195 4 s l 

Városmajori 
Tagintézmény 6 168 148 4 123 6 1 2 

Gyermekkert 
Tagintézmény 4 112 95 2 72 1 0 1 

Benczúr Téri 
Tagintézmény 4 112 93 l 77 3 - - . 

Összesen 31 856 765 12 625 14 8 13 

A tagóvodákban elkészült gyem1ekvédelmi terv, az óvodák munkatervének a melléklete. 

Gycrmekétkeztet ésünk 

Gyermekétkeztetésünket a HUNGEST VITAL KFT látja el. Partnerkapcsolatunk jó, mely a 
minőségi munkavégzést is segíti. 

Feladatunk: 

• A jó partnerkapcsolat megör.tése a gyermekek egészséges életmódjának ellátása 

érdekében. 

• Az étkezés jó színvonalának megőrzése, az ételek kedveltségének visszajelzésében 

pattneri együttműködés kialakítása. 

• Az konyhai edények pótlása folyamatos legyen egész évben. 

• Az egyéni ér.lékcnységben szenvedő gyermekek speciális ellátása, étkeztetése (tej, 

tojás, liszt érzékeny, illetve a speciális csoportba járó gyermekek) 

Gyermekétkeztetés finanszírozásával kapcsolatos feladatok 

1997. évi XXXI. törvény 15 1.§ (5) bekezdésének a) pontja szerinti ingyenes bölcsődei és 

óvodai gyermekétkeztetés biztosítására vonatkozó, 2015. szeptember 1. napjától hatál yos 

rendelkezés alapján az ingyenes óvodai étkezés az alábbi jogcímen vehető igénybe: 

• Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény alapján 

• Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeknél 

• Családjában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek -
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• Családjában három vagy több gyermek van 

• Nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság 

• Családjában az egy fő jutó jövedelem alapján 

Továbbra is feladatunk: a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény határozatainak 

nyilvántartása, határidők nyomon követése, szülők tájékoztatása. 

3.2.2. Sajátos nevelési igényű csoport speciális csoport 

A Székhelyintézményben, kizárólag a Sz.Sz.B Megyei Szakértői Bizottság szakértői 

véleményében foglaltak alapján ellátjuk egy csoportban azoknak a sajátos nevelési igényű 
gyermekeknek az óvodai nevelését, akik a speciális csoportban eredményesebben 
foglalkoztathatók. 
A sajátos nevelési 1genyű gyermekek nevelési programja a Búzaszem Nyugati Óvoda 
pedagógiai programjának részprogramja. 
A csoportban alkalmazott speciális fejlesztőtervek a Székhelyintézmény munkatervének 

mellékleteit képezik. 

3.2.3. Integráltan nevelt sajátos nevelési igényű gyermekek 

óvoda fő ok fejl,/óra 
Búzaszem -
székhely 

Arany körte • A motoros funkciók specifikus fejlődési Fejlesztési idő - heti 
Tagintézmény 

1 
rendellenességei 4 órában. 

• Egyéb nyelvi és beszédfejlődési zavar 
Városmajori 2 Mozgásszervi fogyatékos egyéb pszichés Ellátásuk • Tagintézmény 

fej lődési zavarral 
folyamatban 

Gyermekkert • Kevert specifikus fejlődési zavar 
Tagintézmény 

1 Ellátása folyamatban 

Benczúr Téri -Taeintézmény 

Gyer mekek egyéni fej lesztése 

Egyéni fejlesztő foglakozáson vesz részt minden rászoruló gyermek. 
A szűrést logopédus, pszichológus végzi, a fejlesztést a csoportban az óvodapedagógusok. 

Afejlesztés célja: 

Mintaadással, egyéni fejlesztő tevékenységekkel segíteni a gyermekeknél felmerülő egyéni 
hiányosságokat. 
A pedagógus f eladata: 

• A gyermek állapotának feltárása után (gyógypedagógus, logopédus), a szenzomotoros 
ismeretszerzés lehetőségeinek javítása, a megismerő funkciók fejlődési lemaradásának 
csökkentése. A figyelem tartósságának, terjedelmének növelése. 

Afejlesztés ideje: 10 - 20 perc 
A fejlesztés formája: egyéni, kiscsoportos 
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3.3. Közösségfejlesztés 

A Pedagógiai Program alapján készítik el az óvodapedagógusok a csoportnaplóban a nevelési 
terveket, melyek tartalmazzák a közösség fejlesztési feladatokat 

Az ünnepek, ünnepélyek hagyományok ápolása tagóvodánként eltérő, a kialakított szokások 

szerint a Pedagógiai Program szellemében történik. 

Nemzeti ünnepeink szervezése, megemlékezés szintjén valósult meg. 

A sajátos arculathoz kapcsolódó programok megszervezésében az óvodák munkatervében 

található. 

A szülők a szokásoknak megfelelően részt vesznek az ünnepségeken, hagyományok 

ápolásában, kirándulásokon, közösségfejlesztésben. 

Ünnepek, megemlékezések, hagyományok 

Ünnepek, Búzaszem Aranykörte Városmajori Gyermekkert Benczúr Téri 
hagyományok Nyugati 

Óvoda 
Tagintézmény Tagintézmény Tagintézmény Tagintézmény 

. . 
Gyermekek név- x x x x x 
és születésnapja 
Állatok vilá1mapja x x x x x 

Őszi/szüreti hét x x x x x 

Mikulás x x x x x 

Karácsonyvárás, x x x x x 
adventi készülődés 
Karácsonyi ünneo x x x x x 

Egészség hét x x x x x 

Farsang x x x x x 

Március 15. x x x x x 

Víz vilá1mapja x x x x x 

Nyílt napok x x x x x 

Húsvét x x x x x 

Zöldágjárás x 

Föld napja x x x x x 

Ovi-csalogató x x x x 

Pünkösdölés x 

Anyák napja x x x x x 

Madarak, fák napja x x x 

Gyermeknap x x x x x 

Évzáró, nagyok x x x x x 
búcsúja, ovi-hét 

Részletes terv az óvodák munkatervében található 

Búzaszem Nyugati Óvoda Munkaterve a 2018/2019. nevelési évre oldal 22 



3.4. Szülői igényeken alapuló tehetséggondozó foglalkozások 

Óvoda 
i ' 
I• Szolgáltatás 

Búzaszem Nyugati Ovoda • Angol, Néptánc, Gyermektorna 

• Kézműves foglalkozás 

• Zeneovi, Furulya 

• Ovi-foci, Hittan 

Aranykörte Tagintézmény • Furulya, Kézműves, Angol, Zenés torna, 

• Hittan, Ovi-foci 

Városmajori Tagintézmény • Kézműves, műhely,• néptánc, angol, sakk, ovi-foci, 

hittan 

Gyermekkert Tagintézmény • Ovifoci, Néptánc, Sakk 

Aranykörte Tagintézmény • Furulya, Kézműves, Angol, Zenés torna, Hittan 

• Ovi-foci 
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4. BELSÖ KAPCSOLATOK, EGYÜTTMŰKÖDÉS, KOMMUNIKÁCIÓ 
4.1. Az intézmények közötti kapcsolattartás, értekezletek 

Vezetői értekezlet 
Elsődleges célja a kiegyensúlyozott és nyugodt működési feltételek folyamatos biztosítása, a 
pedagógiai és szervezési feladatok intézményi szintű koordinálása. 
Az intézményvezető, a helyettesek és a tagóvoda vezetők a rendszeresített megbeszéléseken 

kívül közvetlen telefon - és e-mail kapcsolatban állnak egymással. 

Az intézményvezető, a helyettesek és a tagóvoda vezetők részt vesznek (minden hónap első 

hétföjén) rendszeresen tartott vezetői értekezleteken, ez alkalommal beszámolnak a 

tagintézményekben, folyó munkáról, illetve meghallgatják a szükséges információkat, 

megbeszélik a következő időszak feladatait. 

Az értekezletek közötti időszakban felmerülő , a tagintézményben folyó munka közvetlen 

irányításához szükséges szakmai és egyéb információkat az óvodavezető soron kívül, 

közvetlenül is megadja. 

A tagóvoda vezetők a rendkívüli eseményeket azonnal jelentik telefonon, e-mailben. 

Az intézményvezetőt meg kell hívni a tagóvodában tartott értekezletekre, ezen kívül . . 
esetenként, vagy szükség szerint látogatja a tagóvodákat. 
Az intézményvezető, a helyettesek és a tagóvoda vezetők együttesen felelnek azért, hogy az 

intézmény pedagógusai, illetve a gyermekei és a szülőket érintő információk időben 

eljussanak az érintettekhez. 

Az intézményvezető alkalomszerűen vagy folyamatosan, egyéni igényeik és érdeklődésük 
függvényében bekapcsolódhatnak a szakmai munkaközösségek és munkacsoportok 
munkájába, mely egyben e csoportok vezetői ellenőrzéseit is magában foglalja. 

Vezetői értekezletek terve 

Ssz. Téma Időpont Megjegyzés 

• Nevelési év előkészítése 08.24. 
-1. 

Munkatervi tartalmak előkészítése • 
• Nevelési év feladatai 09.10. 

1. 
Munkatervi tartalmak véglegesítése • 

• A:z évindítás tapasztalatai 

• KIR. statisztika 10.01. 
2. 

Tárgyi- eszközbeli feltételek, beszerzések • 
• Programtervek, egyéb aktuális feladatok megbeszélése 

• Költségvetés tervezése 

3. • Tanköteles korú gyermekeknek szülői értekezlet 
szervezése 

11. 05. 

• Programtervek, egyéb aktuális feladatok megbeszélése 

• Téli ünnepkörrel, ügyeleti ellátással kapcsolatos 
4. szervezési feladatok 12. 05 . 

• Programtervek, egyéb aktuális feladatok megbeszélése 

• Az önértékelések és a minősítési eljárások eddigi kibővített 

tapasztalatai, a feladatok ütemezése szerint a további: vezetői 

5. 
- vezetői feladatok 

01. 07. 
értekezlet 

- munkaközösség vezetői feladatok 
- önértékelési csoport további feladatai 

• Iskolaérettségi vizsgálatra szükséges gyermekek 
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Ssz. Téma Időpont Megjegyzés 
megvitatása 

• Programtervek, egyéb aktuális feladatok megbeszélése 
6. • Szakmai nap forgatókönyvének megbeszélése 

• Továbbképzési terv áttekintése, 
0204. 

• Tanfelügyeleti ellenőrzés előkészítése 

• Programtervek, egyéb aktuális feladatok megbeszélése 
7. • Továbbképzési terv véglegesítése 

• Nyári zárva tartás, tervezett felújítás tudnivalói 03.04. 

• Egyéb aktuális feladatok, programok megvitatása 
8. • Minősítésre történő jelentkezések előkészítése 

• Iskolai, óvodai beiratkozások lebonyolítása 04.01. 

• Aktuális feladatok 
9. • Az intézmény nyári működésének előkészítése 

• Éves beszámoló előkészítése 
05.06. 

• Nevelőtestületi értekezlet előkészítése 

• Aktuális feladatok, gyermekprogramok megbeszélése 
10. • Nevelőtestületi értekezlet lebonyolításának megbeszélése . 

06. 03. • Előkészület a nyári óvodai élet megszervezésére 

• Szabadságolások elkészítése 
11. • Személyi állomány tervezése 

• Költségvetés áttekintése 
07 .01. 

• Felújítási, karbantartási, takarítási munkák megszervezése 

• Egyéb aktuális feladatok megbeszélése 
12. • A következő nevelési év előkészítése, munkatervi 

tartalmak tervezése 
08. 22. 

• Dokumentációk lezárása, újak megnyitása 

• Új dolgozók kinevezése, munkarendjük megbeszélése 

Pedagógiai kultúránk fejlesztését, az óvodák közötti jó emberi, szakmai kapcsolatot erősíti 
a közösen szervezett két munkaközösség: 

• Módszertani munkaközösség feladata az óvodapedagógusok módszertani kultúrájának 
bővítése, felkészülés a külső , belső ellenőrzések elvárásainak való megfelelésre. 
Szervezetfejlesztés a pedagógiai kultúránk átadásával. 

• Minőségi, önértékelési szakmai munkaközösség feladata a belső önértékeléssel 
kapcsolatban a feladatok összehangolása, az intézmény értékelési rendszerének 
kialakítása a jogszabályi változások figyelembe vételével. 
Idei évben kiemelt feladat a gyermekmérésekre vonatkozó szabályok 
egyértelműsítése. 

Munkatervek a mellékletben. 
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4.2. Gyakor nok és mentorok 

minősítő 

gyakornok neve mentor neve vizsga tartalom felelős 

időpontja 

Botos Petra Béresné Bede 2018 Intézményi 

Zsuzsanna 10.02. alapdokumen-

tumok 

Gebri Emese Petró Gáborné 2019. megismertetése. 

Az intézmény 

Lippai J udit Tóth Tiborné 2019. pedagógiai 

2020. célkitűzéseinek Szalainé 
Nyéki Dorottya Tóth- Hegedűs 

megismerése, Benyusz Klára 
Andrea 

Bodnár Simkó Anna Rozgonyiné Májer 
2020. gyakorlati 

Annamária 
megvalósítása. 

Gyakornoki 

Hajdu A9ett Márton Anikó 
2020. szabályzatban 

leírtak szerint. 

Bodnár-Hajdók Judit Kulcsár Lászlóné 2020. Názon Sándorné 

Balog Gabriella Huszti Valéria 

Ambrusz Melinda Ecsiné Vereb 2020. Méhészné 

Andrea Ignéczi Etelka 

Elvárás a mentortól: 

• segítse a gyakornokot a beilleszkedésben és a pedagógiai-módszertani 
feladatok gyakorlati megvalósításában. 

• félévente írásban értékelje a gyakornok tevékenységét 

• segítse az óvoda pedagógiai programjában a munkaköri feladataira vonatkozó 
előírások értelmezésében, 

• segítse a minősítő vizsgára való felkészülésében, 

• szükség szerint, látogatja a gyakornok foglalkozását, és ezt követően részt 

vesz az értékelésben, segíti a gyakornokot az önértékelésben 

Elvárás a gyakornoktól: 

• a munkaköréhez kapcsolatos feladatokat elvégezze 

• részt vegyen a nevelőtestület munkájában, 

• együttműködjön a mentorral, 

• a szakmai követelmények teljesítéséhez szükséges ismereteket megszerezze, 

• tudásáról írásban és szóban számot adjon 

Kiemelt feladatunk ebben a nevelési évben az új kolléganők befogadása, hagyományaink, 
szokásaink, tapasztalatunk átadása. 
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Felelősség és hatáskör megosztás, egyenletes teherviselés elvének erősítése. 

4.3. A nevelőtestület el!véni mel!b ' ' --- - - - --- . -- - -- - ---- - - ..... „ - - ·-- --- _,,.._ ----- ---

M egbízatás Búzaszem Arany körte Városmajor Gyermekkert Benczúr tér 

Munkaközösség vezető Dr. Fazekasné T. Erzsébet Orbán Lászlóné Hegedüs Mónika Joó Anita, Nagy Attiláné 
Rozgonyiné Májer Arurnmária Fejérváriné Orosz Adrienn Huszti Valéria Dr. Nagy Atti láné 
Fabuné Tóth Anikó 

Gyermekvédelmi felelős Tóth Tiborné Varju Tímea Kulcsár Lászlóné Zajácz Lászlóné Kosztor Jánosné 

Könyvtá r felelős: Hajdu Anett Varju Tímea Ecsiné Vereb Andrea 

Faliújság felelős Bodnár Simkó Anna Koncz Andrásné Demeter Csilla Joó Anita Barcziné Nagy Valéria 
Tóth Tiborné 

M unka-, baleset Tóth-Hegedüs Andrea Pájemé Veleczki Kata lin Bogdány Szilvia Ecsiné Vereb Andrea Nagy Attiláné 

védelem 
Ü nnepélyfelelős Dr. Fazekasné T. Erzsébet Paczáriné Kürti Erzsébet ~lanuszikné Mogyorósi Szilágyi Csabáné Macsuga Győzőné 

Orbán Lászlóné Eva 

Egés~égügyi felelős Lippai Judit Hódi Gáborné Verbainé P. Orsolya Dr. Nagy Attiláné Rácz Istvánné 

Bábszínház, színház Dr. Fazekasné T. Erzsébet PájernéVeleczki Katalin Hegedüs Mónika Ecsiné Vereb Andrea Barcziné Nagy Valéria 
Márton Anikó Koncz Andrásné 

Jegyzőkönyv-vezető Sztás-Tiba Fanni Kőhegyiné Anderkó Csilla Szepesiné Papp Agnes Joó Anita Nagy Attiláné 

Közalkalmazotti Tanács Dr. Fazekasné T Erzsébet Siska Brigitta Kulcsár Lászlóné Szilágyi Csabáné Macsuga Győzőné 
Pájerné Veleczki Katalin 

Sportrendezvények Nyéki Dorottya Hódi Gáborné Bogdány Szilvia Zajácz Lászlóné Bakosi Fruzsina 

felelőse : Szokolai Gyöngyi Nagy Atti láné 
Baloghné Lovász Anikó 

Szertár felelősök Palicz - Gégény Anikó Anka Péterné Demeter Csilla Joó Anita Macsuga Győzőné 
Gebri Emese Kovácsné Nagy Anita 

Belső ellenőr: Béresné Bede Zsuzsanna Alacsné Bősze Ildikó Názon Sándorné Méhészné Ignéczi Etelka Dr. Gerzormé Nemes Eva 

Leltárfelelős: Petró Gáborné Alacsné Bősze Ildikó Názon Sándorné Méhészné Jgnéczi Etelka Rácz Istvánné 
Paczáriné Kürti Erzsébet Verbainé Palásti Orsolya Dr. Gerzonné Nemes Éva 

Kirándulás-autóbusz Rozgonyiné Májer Annamária Csobánné Dér Angéla Kulcsár Lászlóné Zajácz Lászlóné Nagy Attiláné 
Verbainé Palásti Orsolya 

Honlap frissítése: Sztás-Tiba Fanni Erika Fejérváriné Orosz Adrienn Csorbáné Nagy Andrea Joó Anita, Barcziné Nagy Valéria 
Huszti Valéria Dr. Nal!v Attiláné 

A pedagógusok kötelező feladataikon túl vállalt munkái az óvodák munkatervében található. 
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4.4. Munkatenri feladatok ütemezése-programtenr intézményi szinten 

Feladat megnevezése Időpontja Helyszíne Résztvevők köre 

Munkatársi értekezlet szeptember első óvodánk.ént minden pedagógiai 
hete. munkát segítő 

dolgozó 
Nevelési évnyitó szeptember 21. székhelyintézmény óvodapedagógusok 
értekezlet 
Maximális létszám szeptember 08. vezetők, 

túllépésének szükség esetén óvodánk.ént óvodatitkárok 
engedélyezése 
Vezetői értekezlet minden hónap első székhelyintézmény vezetőség 

hétfö 
Nevelői értekezletek minden hónap első óvodánk.ént óvodapedagógusok 
óvodánk.ént kedd 
Dajkák minden hónap első óvodánk.ént ped. munkát segítők 
ped.asszisztensek szerda székhelyintézmény. 
Statisztika adatainak szeptember-október minden óvoda vezetők, 

feltöltése óvodatitkárok 
a K.IR rendszerében október. 31. minden óvoda intézményvezető 

intézmény közzétételi óvodatitkárok 
listáját 
Uj dolgozók Folyamatos székhel yintézmény intézményvezető 
regisztrálása a KIR óvodatitkárok 
rendszerben 
Az óvodás gyermek szeptember, minden óvoda óvodatitkárok 
számára oktatási folyamatos ped.asszisztensek 
azonosító szám 
igénylése 
Iskolaérettséggel november-február minden óvoda vezetők, 

kapcsolatos teendők pedagógusok 
Félévi (értékelő) minden év január tagintézmények minden 
értekezlet 10-30 között óvodapedagógus 
Továbbképzési terv március 15. minden óvoda helyettesek 
elkészítése tagintézmény vez. 
Jelentkezések Minden év április székhelyintézmény intézményvezető 

regisztrálása a KIR-ben 30. óvoda titkárok 
a következő évi minősítő 
eljárásra 
Munkaközösségi meghatározott meghatározott a munkaközösség 
foglalkozások munkaterv szerint program szerint tagjai 
megtartása kéthavonta 
Ovodai-,iskolai április-május minden óvoda vezetők, 
beiratkozással kapcs. pedagógusok 
feladatok elvégzése. 
Eves értékelések június minden óvoda vezetők, 
elkészítése pedagógusok 
Nevelési évzáró június 16. székhelyintézmény minden 
értekezlet óvodapedagóirus 
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5. AZ INTÉZMÉNY KÜLSÖ KAPCSOLATAI 

Intézményen kívüli kapcsolatok 

Partnerek I; Kapcsolattartás Kapcsolattartás I ' Időpont 
mód_ja felelőse 

Bölcsődék Látogatás az intézményvezető, esetenként 
intézményekbe helyettes 

tagintézmény vezető, 
Altalános iskolák Látogatás az intézményvezető, évente többször 

intézményekbe, közös helyettes 
programok tagintézmény vezető, 

Önkormányzat Megbeszélések, intézményvezető esetenként 
(fenntartó) beszámolók 
Közművelődési Rendezvények intézményvezető, esetenként 
intézmények helyettes 

tagintézmény vezető, 
Egészségügyi ' Vizsgálatok, intézményvezető, esetenként 
intézmények tájékoztatások, helyettes 

tagintézmény vezető, 

Szakmai szolgáltatók Továbbképzések, intézményvezető, esetenként 
szakmai előadások helyettes 

tagintézmény vezető, 
Szakszolgálatok Gyermekvizsgálatok intézményvezető, esetenként 

Szakvéleményekkel helyettes 
megbeszélések tagintézmény vezető, 

Gyermekjóléti Megbeszélések, intézményvezető hely. esetenként 
Szolgálat jelentések, tagintézmény vezető , 

beszámolók Q.Vermekvéd. felelős 

Ovodai szociális Megállapodás szerint intézményvezető hely. 2018.09.01. 
segítő (2015. évi tagintézmény vezető, Megállapodás szerint 
CXXXIII. törvény 21. gyermekvéd. felelős 
§ (2)) 

Nemzetközi kapcsolatok 

Az előző nevelési évben Erdélyből, a Szilágysomlyói Óvodából fogadtunk 

óvodapedagógusokat, majd mi is ellátogattunk hozzájuk. Kölcsönösen megismertük egymás 
pedagógiai programját, nevelési módszereit, dokumentumait. A 2018-2019. nevelési évben is 
tervezzük a szakmai kapcsolat folytatását. 
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A l 'd , d csa a es az ovo a e ~u mu o esene ormai 

Együttműködési 
Gy Sz p Gyakoriság Fejlesztési lehetőségek 

forma 

Szülők tevékeny bevonása a 

Szülői értekezlet x x Évente 4 
szülői értekezletek 
folyamatába-, szakemberek 
meghívása 

Fogadóóra x x Előzetes időpont Szülő-óvoda nevelési 
egyeztetése igény szerint helyzetek megoldása 

Évente 1 x az új 
A:z óvodapedagógus a család 

Családlátogatás x x x gyermekeknél, illetve szokásait figyelembe véve probléma esetén szükség 
szerint 

valósítja meg 

Befogadás x x x Felvételtől függően Előzetes nyíltnapok 

Nyílt napok x x x Évente 3-4 nap Szülőkkel közös 
tevékertységek 

Közös Együttnevelés, rendezvények, x x x Alkalomszerű 
partnerkapcsolat erősítése ünnepek 

Elvárás minden óvodapedagógustól a szüló1c tájékozt,atásakor az alábbi témákban: 

• csoportprofil bemutatása, 

• Házirend ismertetése, 

• a gyermekek fejlődésének várható jellemzői az óvodáskor végére (ahová együtt kell 

eljuttatni a gyerekeket) 

• éves nevelési, tanulási terv ismertetése, 

• az együttműködés, információ áramlás kialakítása, 

• étkezési térítési díj fizetésének módja, 

• pedagógus önértékelés szülőket érintő tartalmainak ismertetése (szülői kérdőív) 

• szülők támogatásával megvalósítandó programok és azok költségvonzatai 
(megállapodás erről az első szülői értekezleten) 

A szülők közössége dönthet úgy, hogy meghatározott cél érdekében (tisztasági csomag, 

ábrázoló felszerelés) különböző mértékű pénzösszeget gyűjt, de e kérdésben az óvoda nem 

hozhat a szülőkre kötelező erejű döntést. 

A pénz szedése, a szülők önkéntes kötelezettségvállalásán és nem az intézmény döntésén 
alapul. A beszedett pénzt csak szülő kezelheti. 
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Szülői Szervezet képviselői 

óvoda szülő 

Búzaszem Nyugati Ovoda - székhely Gégényné Utassy Judit 

Aranykörte Tagintézmény Hengspergemé Stomp Agnes 

Városmajori Tagintézmény Kóthné Török Zsuzsa 

Gyermekkert Tagintézmény Kissné Kovács Zsuzsanna 

Benczúr Téri Tagintézmény Majorné Reményi Krisztina 

A Szülői szervezet évente kétszer ülésezik a nevelési év elején az év feladatainak 
megbeszélése, kezdeményezések, javaslatok, megtétele, munkatervi feladatok elfogadása. 
Év végén, értékelik az elvégzett feladatokat. 
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Kapcsolat egészségügyi intézményekkel 

-
Ovo da Gyermekorvos Védőnő Fogorvos 

Búzaszem - székhely dr. Együd Judit Majomé Mester Erika dr. Kerényi Róbert 

Aranykörte dr. Terdik Gergő Csősz Tiborné dr. Orosz Márta 
Tagintézmény 
Városmajori dr. Komjáthy Deák Andrea dr. Nagy Zsuzsanna 
Tagintézmény György 
Gyermekkert dr. Kántor Irén Mogyorósiné Nyics dr. Vetter Tiló 
Tagintézmény Mariann 

Günther 

Benczúr Téri dr. Tóth Irén Belinszki Andrea dr. Papp Angéla 
Tagintézmény 

A védőnők rendszeresen meglátogatják az óvodákat, segítenek az egészséges életmód 

szokásainak bemutatásában, szűréseket végeznek. 

Évente egyszer fogászati vizsgálaton vesznek részt a gyermekek. 

6. A PEDAGÓGIAI MUNKA FELTÉTELEI 

6.1. Szem élyi feltételek 

A Búzaszem Nyugati Óvoda a lkalmazottainak létszáma 11 1 fő, ebből 63 fó 

óvodapedagógus, 1 fó óvodapszichológus, 47 fö pedagógiai munkát segítő. 

Dolgozói adatok 

óvoda- Ebbó1: 

Óvoda neve 
pedagógus, Intézményvezető Dajka+ 

Óvoda- Udva- Összesen 
pszichológus +helyettes Ped.asszisztens+ 

titkár 
+tagintézmény- Gyermekfelügyelő 

ros 
(fő) 

vezető 

Búzaszem -
20 1+2 9+2+1 2 1 35 

székhely 
Aranykörte 

16 1 8+3 1 28 
Tagintézmény 
Városmajori 

12 1 6+2 20 
Tagintézmény 
Gyermekkert 

8 1 4+1 1 14 Tagintézmény 
Benczúr téri 

8 1 4+1 1 14 
Telephely 
Összesen 64 7 31+9+1 2 4 111 
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Az intézményben történő személyi változás 2018 szeptemberétől: 

intézmény Új dolgozó beosztása 

Bodnár Simkó Anna óvodapedagógus/gyakoniok 

Hajdu Anett óvodapedagógus/ gyakoniok 

Lippai Judit óvodapedagógus/gyakoniok 

Nyéki Dorottya óvodapedagógus/gyakoniok 
Búzaszem Székhely Palicz - Gégény Anikó óvodapedagógus 

Pliska Gyuláné óvodaped./ gyógypedagógus 

Sztás - Tiba Fanni óvodapedagógus 

Kovácsné Soltész Edit pedagógiai asszisztens 

Ámik Jánosné pedagógiai asszisztens 

Dr. Gerzonné Nemes Eva tagintézmén y-vez./ óvodaped 
Benczúr Téri Tagintézmény Bakosi Fruzsina óvodapedagógus 

Svéda Zoltánné óvodapedagógus 

Aranykörte Tagintézmény Dr. Hudák László Györgyné óvodapedagógus 

Kovácsné Nagy Anita óvodapedagógus 

Bodnár-Hajdók Judit óvodapedagógus/ gyakoniok 

Városmajori Tagintézmény Balog Gabriella óvodapedagógus/gyakoniok 

Hanuszikné Mogyorósi Éva óvodapedagógus 

Tibáné Horváth Gabriella óvodapedagógus 

Gyermekkert Tagintézmény Ambrusz Melinda óvodapedagógus/ gyakoniok 

Béla Brigitta dajka 

Megbízási szerződéssel alkalmazott: 

logopédus, gyógytestnevelő - a speciális csoportban 

munka- és tűzvédelmi felelős: Csehné Bárdos Orsolya 

Óvodapedagógusok képesítése, szak és továbbképzése: 

intézmény 

Búzaszem Székhely 1 4 2 

Aranykörte Tagintézmény 6 

Városmajori Tagintézmény 2 6 

Gyermekkert Tagintézmény 2 4 

Benczúr Téri Tagintézmény 1 
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6.1.1.Továbbképzések, szakmai programok 

Feladat: 
• Beiskolázási terv aktualizálása, 

• források megteremtése a képzésekhez. 

A pedagógus életpályamodell további fokozatainak eléréséhez elengedhetetlen szakmai -
módszertani tudásunk bővítése. 

Belső továbbképzéseink: 
Egymástól való tanulás belső hospitálásokkal 

Munkaközösségi foglalkozások 
Pályázati lehetőségek keresése: civil pályázatok 

Tervezett képzéseken való részvétel: 

Int. Ovodapedagógus A képzés megnevezése A képzés helye 

Szalainé B. Klára Tanévnyitó Konferencia POK- Nyíregyháza 

Szalainé B. Klára Evindító Szakmai Nap - Gyermekek Háza Déli 

Petró Gáborné MÓD-SZER-TÁR Óvoda 

Béresné B .Zsuzsa Virág Utcai 
Tagintézmény 

Fabuné Tóth Anikó Távoktatási Intézet Távoktatási Intézet 
Közoktatás vezető - Gödöllő 

Szakvizsga 

Palicz - Gégény Távoktatási Intézet Távoktatási Intézet 

-..... Anikó Közoktatás vezető - Gödöllő 

~ Szakvizsga 
.e 
.::e: 
-~ !'.;j 

Rozgonyiné Májer Közoktatás vezető - Debreceni Egyetem rll -13 Annamária Szakvizsga Felnőtt Képzési Kar 
~ 

"" Haj dú böszörmény rll 
~ 

Tóth-Hegedűs Fej lesztöpedagógus- Nyíregyházi Egyetem "" ·= 
== Andrea Szakvizsga 

Botos Petra Gyógypedagógus Debreceni Egyetem 

Felnőtt Képzési Kar 
Hajdúböszörmény 

Dr. Fazekasné T. Pedagógusok felkészítése POK - Nyíregyháza 
Erzsébet a pedagógusok 

Márton Anikó előmeneteli rendszeréhez 
kapcsolódó feladatok 

ellátására (10 óra) 
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Költség 

mgyenes 

9000 Ft/fö 

100.000Ft/ félév 

65.000Ft / félév 

104.000 Ft/ 
félév 

76.000Ft/ félév 

államilag 

fmanszírozott 

ingyenes 
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1 ..::.: Joó Anita Preventív és korrektív Nyíregyházi Egyetem, 95.000 Ft/félév ~ s pedagógiai pszichológia 4400 Sóstói u, 31/B. (továbbképzési i.. 
Q> - keretből: 76.000Ft ...... i.. 

{,,,? ~ +önerő: 19.000F) 
i.. Demeter Csilla Kommunikáció és Debreceni Egyetem 
0 ....... 

beszédfejlesztő Gyermeknevelési és ~ ... 
önerő e pedagógus, pedagógus Gyógypedagógiai kar "' 0 

i.. szakvizsga szakirány Haj böszörmény -~ > 
Kőhegyi né Szakértői munkához változó 

Anderkó Csilla kapcsolódó 25.000.-Ft 

továbbképzések, (egyéb keretből) 

előadások. 

Csobánné Differenciáló DE Gyermek és 104.000.-Ft/félév 
Dér Angéla fejlesztőpedagógiai Felnőttképzési Kar (továbbképzési 

~ 
ismeretek - szakvizsga Hajdúböszörmény keretből) - 26.000.-Ft önerő i.. 

:Q ' 
~ ..... Koncz Andrásné Testkultúra - Boglárka Gyógytorna 72.000.-Ft = ~ V itamintorna 3.sz. Egészségügyi és (továbbképzési ""' < képzés Szolgáltató Bt. keretből már 

e-learning távoktatás Budapest kifizetve, 
/120 óra/ önerő: 18.000.-Ft 

Balla Lászlóné Pedagógiai munkát Nyíregyháza 35.000.-Ft 
Varga Csilla Tünde segítő dajkák és (egyéb keretből) 

Köteles Ferencné pedagógiai asszisztensek 

Horilla Sándorné szakmai konferenciája. 

Broda Istvánné 

Rácz Ferencné 

Lakó Sándorné 

Belső tudásmegosztás 

• 2019. február 15. Szakmai nap óvónőknek, dajkáknak - meghívott előadókkal 

• intézményi szintű közös munkaközösségek 

• munkacsoportok szervezése - gyakornok, mentor 

• külső továbbképzések tapasztalatainak átadása 
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6.2. Tárgyi fejlesztések, felújítás, karbantartás 

Int. 
201712018. Megvalósult 

TOP -1. Pályázatban teljes körű külső-belső 
felújítás: 
3 gyermekmosdó korszerűsítése, 
új kiszolgáló helyiségek kialakítása, 
belső ajtók cseréje, festés. 

2018/2019. Tervezett 
A felújítás során elkészült kiszolgáló helyiségek 
berendezése: bútorok, függönyök stb. beszerzése. 

Az utcafronti kerítés felújítása, festése. 

A kis épület külső szigetelése, belső Tornaszoba, szertár berendezése. 
felújítása. 
Tornaszoba, ételszállító lift építése. Konyha, 
mosókonyha felújítás . 
Az udvar és járdák térburkolása, 
akadálymentesítés. 
Fűtéskorszerűsítés, új kazánok beépítése. 
Eszközbeszerzésben: gyermek asztalok, 
székek, függönyök, gyermeköltöző 

szekrények cseréje. 
• 4 csoportszoba beépített bútorainak a 

cseréje. 
• 4 csoportszoba falfestése. 
• Az aula PVC padlóburkolatának cseréje. 
• A kinti fa szemeteseink festése. 

Udvar korszerűsítése, zárt kerítések készítése. 

• 4 csoportszoba beépített bútorainak, 
gyermekszékeinek cseréje. 

• 4 csoportszoba falfestése. 
• 7 csoportban gyermekfektetők cseréje. 
• Radiátorvédő burkolat készíttetése. 
• Az elkorhadó, baleset-veszélyessé váló fa udvari 

játékok folyamatos felújítása, cseréje. 
• Mozgásfejlesztő játékok további bővítése. 

• Környezeti neveléshez, fejlesztéséhez 
eszközkészlet gazdagítása. 

• Szerep és készségfejlesztő játékok bővítése. 
• Lépcsőburkolat készíttetése. 
• Az épület hátsó kijárati részének burkolása 

padlólappal. 
• 4 csoportszoba, 2 folyosó, mosdó csoportszoba 

ablakára redőny készíttetése. 
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e felnőtt öltözőszekrények 
e párásító a csoportszobákba 
e takarítógép, elektromos sövényvágó 
e varrógép, vasaló 
e aszalógép, gyümölcscentrifuga 
e sporteszközök (futókerékpár, roller) 
e projektor 
e HP color nyomtató 
e szőnyeg 
e kézműves foglalkozáshoz eszközök 
e szerep és készségfejlesztő játékok 

vásárlása 
0 5-ös, 6-os csoportszobában játékos 

szekrények készíttetése 
0 1-es csoport homokozó szélének 

felújítása 

e 

e 

a felújítás során kimaradt területek, játékok 
korszerűsítése, karbantartása 
madárbarát kert kialakítása, itatók, fürdetők 
kialakítása az óvoda udvarán. 

-3 játszóudvar ütéscsillapítóval történő -TOP 2 pályázat keretében az óvoda belső 

borítása felújítása és udvarának korszerűsítése. 
-Játékeszközök vásárlása. 
-Wifi hálózat kiépítése 
-Hifi torony, kenyérpirító, porsz1vo, 
mosógép, tisztítószer, 2 db laptop, fúró 
vásárlás 
-Gyerekbútor javítás 
-Tulipán csoport mosdójában wc 
szelepcsere. 

- Konyhaajtó cseréje 
- Akadálymentes lépcső felújítása 

TOP II-es felújítás 
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MELLÉKLETEK 

Munkaközösségek tervei 

Módszertani, szakmai közösség 

Munkaközösség vezető: 
Helye: 

Dr. Nagy Attiláné 
B úzaszem Nyugati Óvoda (közös, intézményi szintű) 

Célja: Mentorok, gyakornokok pedagógiai munkájának segítése. Pályakezdő 
óvodapedagógusok támogatása. Erkölcsi, érzelmi, értékorientált közösségi nevelés 
megielenése a mindennapokban. 
Feladata: Rendeletek, szabályzatok áttekintése, értelmezése az alapprogramban. Gyakorlati 
tevékenységek során a pedagógiai munka segítése. 

Fogl. Témája Feladata Megjegyzés 
időnontia 

Mentorok, . Gyakornoki szabályzat frissítése, Résztvevők: 
gyakornokok 

mentori-gyakornoki feladatok mentorok, 
feladatainak 
megbeszélése, 

aktualitások megbeszélése. Egységes gyakornokok, 
2018. 

segítése. Szabályzat, 
dokumentáció áttekintése. vezetők, 

október 
törvényi háttér 

Időpontok, részfeladatok a munkaközösségi 

áttekintése. 
mindennapi munkában. tagok 

Meghívott vendég: 
Gyakornokok pedagógiai Helyszín: 

Petró Gáborné 
munkájának segítése. Búzaszem óvoda. 

Erkölcsi, érzelmi, 
Résztvevők: 

vezetők, 
értékorientált Gyakorlati bemutatón keresztül 

munkaközösségi 
2019. közösségi nevelés erkölcsi, érzelmi, értékorientált 
február megjelenése a közösségi nevelés megvalósulása a 

tagok 

szabad játék és a szabad játék és a mesélés során. 
Helyszín: 

mese keretén belül. 
Aranykörte Tagint. 

Résztvevők: 

Intézményi Az új generáció segítése a 
vezetők, 

közösségünk pedagógiai munkában, - pedagógiai 
munkaközösségi 

2019. tagok, 
március 

hagyományainak, normák, elvárások, hagyományok, 
gyakornokok, 

szokásainak átadása szokások - a pedagógiai kultúra 
mentorok 

az új generációnak. átadásával. 
Helyszín: 
Búzaszem óvoda 

Nevelési év 
Résztvevők: 

tapasztalatainak A munkaközösségi foglalkozások 
vezetők, 

2019. megbeszélése, áttekintése. Feladatok, aktualitások 
munkaközösségi 

április útmutató az megbeszélése. Célkitűzések az 
tagok 

elkövetkezendő elkövetkezendő nevelési évre. 
Helyszín: 

nevelési évre. Városmajor 
Tagint. 
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Mellékletek 

1. Munkaközösségek tervei 

Minőségi, önértékelési szakmai munkaközösség 
Munkaközösség vezető: Rozgonyiné Májer Annamária 
Helye: Búzaszem Nyugati Óvoda (közös, intézményi szintű) 
Célja: Az. intézmény minőségi munkájának összehangolása, mérések, értékelések 

elvégzése 
A belső önértékelési munka törvényességének, folyamatának gördülékeny 
megvalósítása 

Feladata: Intézményi belső önértékelés elvégzése pedagógus szinten 

Fogl. 
időpontja 
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.D 
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•A pedagógusok, a pedagógiai munkát segítők és egyéb alkalmazottak 
teljesítményértékelésének előkészítése: mérőeszközök áttekintése, szükség 
szerinti korrekciója 

Témája 

Alakuló ülés 

Önértékelési ütemterv és 
az időarányös 
megvalósítás áttekintése 

Önértékelési ütemterv és 
az időarányos 
megvalósítás áttekintése 

NOKS - dolgozók 
teljesítményértékelése 

Eves célok és feladatok 
értékelése, éves 
beszámoló előkészítése 

Önértékelési ütemterv és 
az időarányos 
megvalósítás áttekintése 

Feladata 

- Munkatervi, önértékelési feladatok 
pontosítása 

- Az. önértékeléssel kapcsolatos 
tartalmi és szervezeti feladatok 
pedagógus szinten 

- Az. önértékelési informatikai felület 
alkalmazásának elsajátítása 

- Aktuálisfeladatok egyeztetése, 
pontosítása 

- Kérdőívek, interjúkérdések 
kiosztása 

- Az. önértékelések elkészítése, 
informatikai rendszerbe feltöltése 

- Székhelyintézmény: 
- Gebri Emese 
- Tóth-Hegedüs Andrea 
- Tóth Tiborné 

- Aktuális feladatok egyeztetése, 
pontosítása 

- Az. értékelést végző csoportok 
összegző értékelése 

- Az. értékeléssel kapcsolatos 
tartalmi és szervezeti feladatok 

- Aktuálisfeladatok egyeztetése, 
pontosítása 

- Az. értékelt pedagógus, értékelést 
követő hónap végéig elkészíti saját 
önértékelését és a vezető 
bevonásával az önfejlesztési- és az 
intézményi tervet 

Megjegyzés 

Helyszín: 
Székhel yintézmény 

Résztvevők: 

Önértékelési 
munkaközösség tagjai 

Helyszín: 
Székhel yintézmény 

Résztvevők: 

Önértékelési 
munkaközösség tagjai 

Helyszín: 
Székhelyintézmény 

Résztvevők: 

Önértékelési 
munkaközösség tagjai 

Helyszín: 
Székhelyintézmény 

Résztvevők: 

Önértékelési 
munkaközösség tagjai 

Helyszín: 
Székhelyintézmény 
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Munkaközösség vezető: 
Helye: 

Célja: 

ZÖLD ÓVODA MUNKAKÖZÖSSÉG 

Fabuné Tótlt Anikó 
Búzaszem Nyugati Óvoda 

A fenntarthatóságra nevelés erősítése. A zöld óvoda ismertségének növelésével, célunk a 
közvetlen és tágabb környezetre gyakorolt hatás szélesítése, a helyes és egészséges életvitel, a · 
környezetbarát szemléletmód tudatosítás, népszerűsítése. 

Feladata: 
Az óvodás gyermek környezettudatos nevelése. Alakuljon ki óvodásainkban az egészséges 
életmód utáni igény. Tudatosuljon, hogy az egészség érték. 

Fogl. Témája Feladata Megjegyzés 
időpontja 

... 
~ - Népi hagyományápolás ..0 

„őszi hét" E - Must készítése ~ 

-Kirándulás - Óvodai közösség 0.. - Takarítási világnap alkalmából ~ - Ovi szüret Vl közös udvarrendezés, növények oci - Udvarrendezés - ültetése a szülők bevonásával. 0 
N 

... A „hulladék nem ~ 
..0 

szemét" elv - A szelektív hulladékgyűjtés Óvodapedagógusok, E 
~ 
> hasznosítása az fontosságának tudatosítása. nagycsoportos 0 
e: újrafelhasználás - Játékok készítése papírgurigából. gyerekek 

00 
érdekében. -0 

N 

... 
•ti) 

- Alakuljon ki a gyermek igénye az :i 

„EGÉSZSÉGHÉT" 
... 

..0 
egészséges ételeinkre. Óvodai közösség ~ -Ételkóstoló 

°' - Egészséges ételek készítése. -0 
N 

Vl 

-Az erdő élővilágának megismerése, -· ;::: 
0.. „ERDEI ÓVODA" megfigyelése szakemberek Óvodai közösség 'ti'! 

°' bevonásával. -0 
N 
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Egésl.Ségtudatosság - Fenntarthatóság munkaközösség 

Munkaközösség vezető: Orbán Lászlóné 
Búzaszem Nyugati Óvoda Aranykörte Tagintézmény Helye: 

Célja: A programmódosítás tartalmi elemeinek megismerése, a fenntarthatóság szellemében tervezett 

tevékenységek, programok jó gyakorlatának alakítása. 

Feladata: A nemzeti értékek védelmének alakítása, a közösségi értékrend formálása, 
hagyományápolás, fenntartható életmódra nevelés a környezettudatossági szemlélet erősítésével, az 
egészségmegőrzés szokásainak alakításával. Külhoni magyar óvodával szakmai kapcsolattartás 
kezdeményezése. 

Fogl. 
időoontia 
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Témája 

Az éves 
munkaközösségi 
feladatok áttekintése. 

„Tele kamra, tele pince" 
hagyományápoló ösz1 
betakarítás heti program. 

Egészségvédelem, 
Fenntarthatóság, 
Környezettudatosság 
hete. 

Feladata Résztvevők 

A programmódosítás tartalmi elemeinek 
ismertetése / Alacsné Bősze Ildikó tagint. 
vez./ 
Az éves munkaközösségi 

Munkaközösségi 
terv tagok 

feladatainak áttekintése. 
A „Tele kamra, tele pince" heti program 
feladatainak megvalósításához 
szükséges előkészületi munkák 
megbeszélése, felelősök kijelölése. 
Népszokásokhoz fűződő, ösz1 
betakarítási munkákhoz kapcsolódó 
tevékenységek szervezése, kivitelezése, Az óvoda dolgozói, 
az egy hetes program óvodai szintű gyerekek, szülök 
összehangolása. Hagyományőrzés, 
közösségépítés. A szülőkkel való közös 
tevékenységek, élmények gazdagítása, a 
kapcsolattartás erősítése. 
- Sportnap 
- Egészségnap 
- Mese-vers nap - a környezet-és 
természetvédelemhez kapcsolódó vers, 
mese előadása csoportonként. 
- Újrahasznosítási nap szervezése. 
A programok óvodai szintű 

koordinálása, lebonyolítása . 
Hagyományápolás, egészség-
megőrzési, fenntarthatósági szokások 
mélyítése. 

Gyerekek, szülök, az 
óvoda dolgozói 

Egészségügyi 
dolgozók 

Külhoni magyar Külhoni 
óvodával való szakmai 

magyar óvodával való 

kapcsolattartás 
kezdeményezése. 

Az éves munka értékelés 

kapcsolattartás kezdeményezésének 
megbeszélése, kapcsolattartási terv 
készítése, műhelymunka. 
A munkaközösség éves munkájának, 
tapasztalatainak összegzése. 
További feladatok megbeszélése. 

Munkaközösségi 
tagok 
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Swciális kompetenciák munkaközösség 

Mu1tkaközösség vezető: Fejérvári1té Orosz Adrienn 
Helye: Búzaszem Nyugati Óvoda Aranykör/e Tagintézmény 

Célja: A gyermeki személyiség szociális kompetenciájának formálása, az értékorientált 
közösségi nevelés hatékonyabbá tétele a játéktevékenységen, verselésen és mesélésen 
keresztül. 
Feladata: A gyermek szociális fejlődésének segítése, a konstruktív pedagógia módszereinek 
előtérbe helyezésével. 
Foglalkozás 
időpont.ja 

2018. 
október 

2019. 
február 

2019. 
március 

2019. 
május 

Témája 

Az 
munkaközösségi 
feladatok. 

éves 

Az óvodás gyermek 
szociális 
kompetenciájának 
fejlesztése. 

Az erkölcsi, érzelmi 
értékorientált közösségi 
nevelés megjelenítése a 
játéktevékenységen, 
verselésen és mesélésen 
keresztül. 

Környezettudatos 
magatartás, erkölcsi 
érzék formálása mese 
előadása által. 

A gyermekek szociális 
képességeinek 
fejlődését segítő játék, 
dramatikus 
játékgyűjtemény 

összeállítása, 
közreadása. 
A szakmai munka 
értékelése. 

Feladata 

Kristófi Enikő pszichológus 
előadása által szakmai 
felkészültségünk gazdagítása, 
a gyermekek szociális 
kompetenciájának formálása 
céljából. 

Az erkölcsi, 
értékorientált 

érzelmi, 
nevelés 

lehetőségeinek a 
megvalósulása a délelőtti 

tevékenységben és a mese 
kezdeményezésben. 
A bemutató foglalkozás által 
mesterségbeli tudásunk 
bővítése. 

Csoportonként egy mese 
feldolgozása és bemutatása az 
óvoda aulájában. 

A játékgyűjtemény 
összeállítása. 
A munkaközösség éves 
tapasztalatainak 
megbeszélése, további 
feladatok meghatározása. 
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Résztvevők 

Munkaközösségi 
tagok 

Kristófi Enikő 

pszichológus 

Kibővített 

munkaközösségi 
foglalkozás 
Munkaközösségi 
tagok 

Munkaközösségi 
tagok 
A résztvevő 

csoportok 
gyermekei 

Munkaközösségi 
tagok 
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Érzelmi, erkölcsi és értékorientált közösségi nevelés munkaközösség 

Munkaközösség vezető: 
Helye: 

Joó Anita 
Búzaszem Nyugati Óvoda Gyermekkert Tagintézmény 

Célja: Ovodai nevelés országos alapprogram változásainak bevezetése. 
Népi hagyományokhoz kötődő gyűjtemény összeállítása. 

Foglal-
kozások Témája Feladata Résztvevők 

időpontja 

A Kormány 137/2018. 
(VII. 25.) Korm. rendelete 

Új elemek az Óvodai 
az Óvodai nevelés 

2018. országos alapprogramjáról 
október 

nevelés országos szóló 363/2012. (XII. 17.) óvodapedagógusok 
alapprogramjában Korm. rendelet 

módosításáról szóló 
konzultáció. Prezentáció 
készítése a változásokról. 

Népi hagyományokhoz 
fűződő gyűjtemény 

2018. Egységes módszertani 
készítése a tevékenységi 

óvodapedagógusok, 
formák elősegítéséhez. 

november segédanyag összeállítása 
Meglévő anyagok 
rendszerezése, 
aktualitásnak megfelelő 
gvűjtemény készítése. 

Nemzeti hagyományok 

2019. Bemutatók, nyílt napok a 
bemutatása az óvodai 

óvodapedagógusok 
csoportokban. A 

március hagyományápolás 
hazaszeretet, szülőföldhöz 

gyermekek 
jegyében. 

való kötődés erősítése 
közösségi nevelés során. 

Beszámoló a 

2019. Munkaközösség 
tevékenységek 

május munkájának értékelése 
eredményességéről. óvodapedagógusok, 
További célok kitűzése a 
gyermeki személyiség 
fejlesztése érdekében. 
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Mentálhigiéné munkaközösség 

Munkaközösség vezető: 
Helye: 

Nagy Attiláné 
Búzaszem Nyugati Óvoda - Benczúr Téri Tagintézmény 

Célja: A kollektíva összekovácsolása, mentális egészség támogatása. Pozitív 
személyiségfejlesztő ismeretek átadása, melyek segítik az egyének és a kollektíva jó 
hangulatát. 
Feladata: Munkatársi kapcsolatok gazdagítása, munkahelyi hatékonyság növelése. Igyekezet, 
munkakedv serkentése, a megújulásra, innovációra való nyitottsággal. 

Fogl. Témája Feladata Megjegyzés időoontia 

Alakuló összejövetel, 
.... témára hangolódás . 

A kollegiális együttműködés 
„ 

.ri 
Célok, feladatok E „ elősegítése. Lelkesítés, egymás Minden a megbeszélése, „ 

támogatása. Egységes szemlélet óvodapedagógus. N 

"' felelősök kiválasztása. 
00 

Ismerkedés az új 
kialakítása. -0 

N kolléganőkkel. 

Egészséges, boldog és sikeres 

s.. Mentálhigiénés életvitelhez szükséges szemlélet 
Minden ll) 

előadás „Prof. Dr. kialakítása. Az 5 önvédő .e 
óvodapedagógus. •O 

Bagdy Emőke: mechanizmus megbeszélésével ... 
..:.i: Felelős: 0 Pszichofitness" című egészséges feltöltődés elősegítése . 
00 Nagy Attiláné - könyve alpján. Október 10.- A lelki egészség 
0 
N világriapja. 

s.. 
Minden •t'<:l 

Gondolatok a lelki Jó közérzet, lelki egyensúly ::s 
e óvodapedagógus. ro egészség fenntartásának az elősegítése. Pozitív ·--. 

Felelős: 
°" megőrzéséhez. szemléletmód kialakítása. - Bakosi Fruzsina 0 
N 

Az együtt átélt élmény kapcsán a Minden 

Mentálhigiénés 
kollektíva kohéziójának az erősítése. óvodapedagógus. 

"' Mottó: „Egyedül oly keveset Felelős : Dr. ::s interaktív beszélgetés. ~ ·~ tehetünk, de együtt oly sokra Gerzonné Nemes ...... ·ro 
~ E jutunk." /Helen Keller/ Éva 

Olyan együttes élményhelyzetek, 

„Pszichofitness 
óvodai életbe természetes módon 

gyermekeknek ... " 
illeszthető játékok megismerése, 

című Prof. Dr. Bagdy 
melyek pozitív hatással vannak a mai Minden 

Emőke könyv alapján 
„digitális forradalom" napjaiban élő óvodapedagógus. 

"' gyermekekre. Egészséget erősítő és Felelős: Nagy ::s konkrét gyakorlatok 
:~ életet boldogító képességek Attiláné 
E átadása. 

kialakítása, lelki edzettség 
°" - fejlesztése. 0 
N 
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Mérés értékelés az óvodában 

Munkaközösség vezető: Hegedűs Mónika 
Helye: Búzaszem Nyugati Óvoda- Városmajori Tagmtezmeny 
Célja: A gyermeki mérés fontosságának tudatosítása a nevelőtestületben. A mérési rendszer 
átláthatóságának, hatékonyságának biztosítása. Mérési eszközök kiválasztása, eredmények 
számszerűsítése, beépítése az óvodai életbe. 

Feladata: A megfigyelési/mérési rendszer felülvizsgálata, átgondolása, kidolgozása 

Foglalkozások Témája Feladata Résztvevők 

időpontja 

Az óvodás gyermek Az óvodai mérés A munkaközösség 
2018. szept. 26. fejlődésének nyomon jogszabályi, elméleti tagjai: 

követése, jogszabályi hátterének 
háttér, elméleti felelevenítése. Kulcsár Lászlóné 
megközelítése. Názon Nándorné 

Hegedűs Mónika 
Szepesiné Papp Ágnes 
Bogdány Szilvia 
Balog Gabriella 

Felkészül: 
Hegedűs Mónika 

Feltérképezése és 
2018. okt. 10. Mérés az óvodában. megismerése az A munkaközösség 

óvodában tagjai 
alkalmazható 
különböző mérés-
értékelési 
eszközöknek, 
rendszereknek. 
A pedagógiai 

2018. nov . . Óvodánk meglévő programunk alapján A munkaközösség 
megfigyelési/mérési végzett gyermeki tagjai 
rendszerének megfigyelések, 
felülvizsgálata, a fejlettségmérő lapok 
dokumentáció kitöltésének 
átláthatóbbá tétele. felül vizsgálata, 

egységesebbé, 
átláthatóbbá tétele. 

2019. márc . . Egységes mérési Tapasztalatok, A munkaközösség 
rendszer kidolgozása. következtetések tagjai 

levonása. Azonos 
pedagógiai 
programmal működő 
intézményekkel 
közösen egységes 
mérési rendszer 
kidolgozása. 
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„ZÖLD ÓVODÁÉRT" 
Munkaközösség vezető: Huszti Valéria 
Helye: Városmajori Tagintézmeny 
Célja: A Zöld óvoda kritériumrendszerének való jobb, tudatosabb megfelelés 

Madárbarát óvodai cím elnyerése 

Feladata: Zöld óvodai tevékenységeink bővítése, színesítése. 
A gyerekek természetvédelmi ismeretanyagának bővítése, terepi élmények szerzése, 
élő kapcsolat kialakítása a természettel, a madarakkal. 

Foglal
kozások 
időpontja 

Témája 

2018. Madárbarát óvodai 
október 
17. 

cím elnyerésének 
feltételei 
Öszi-téli 
madárvédelem 

Feladata 

Madárbarát Ovoda 
Alapprogramjának megismerése, 
kapcsolódó tevékenységek, 
programok feltérképezése. 
Éves madárvédelmi terv készítése. 

Résztvevők 

Felkészül: 
Huszti Valéria 

Erdei Óvoda tapasztalatcsere A 
1--~~~-+~~~~~~~~~1--~~~~~~~~~~~~----1 munkaközösség 

2018. 
november 
14. 

2019. 
február 
20. 

2019. 
április 
10. 

A „mi kertünk", „mi 
fánk", „mi madarunk" 
Madárvédelem 
szabályai 

Tavaszi-nyári 
madárvédelem 
Projektterv készítése 

Madarak és Fák Napja 
projekt megvalósítása 
Zöld tevékenységeink 
értékelése 

Az óvoda növényzetének, 
madarainak, szokásaiknak bővebb 
megismerése, Petrilláné Bartha 
Enikő, a Pál Miklós Erdészeti Erdei 
Iskola Nyírerdő Zrt. Nyíregyházi 
Erdészet munkatársának 
irányításával. 
Felkészülés a téli 
madárvédelemre. 
A téli madárvédelemi 
tevékenységeink dokumentálása, 
tapasztalatcsere. 
Madárvédelemi feladatok, a „zöld" 
jeles napi projekttervhez ökológiai 
szemléletformáló, környezettudatos 
magatartás fejlesztését segítő 
programok, játékok gyűjtése. 
Változatos, érdeklődést keltő, 

sokoldalú tapasztalatot biztosító 
programok szervezése. 
Éves madárvédelmi munka 
dokumentálása, gyakorlati 
megvalósulásuk értékelése a 
jelentőlapon. 

További fejlesztési lehetőségek 
megbeszélése. 
A továbbképzéseken résztvevők 
tudás-megosztása. 
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Andrea 

Demeter Csilla 

Hanuszikné 
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Huszti Valéria 
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Pedagógia módszertani, szakmai közösség 

Munkaközösség vezető: Dr. Fazekasné Taraczközi Erzsébet 

Helye: Búzaszem Nyugati Óvoda (közös, intézményi szintű) 

Célja: A nevelőtestület új tagjainak megismertetése a Freinet pedagógia alapjaival, 
rendszerével, tartalmával. Korszerű, szakmai követelményeknek megfelelő egységes 
dokumentáció bemutatása, készítése. Színes óvodai programok szervezése, rendezése. 
Feladata: A Freinet pedagógia elemzése. Didaktikai alapismeretek beépítése a tervezési és 
értékelési folyamatokba. Gyakorlati bemutatóval új óvodapedagógusaink tapasztalatainak 
bővítése a Freinet pedagógiában. 

Fogl. Témája Feladata Megjegyzés 
időpontja 

A pedagógia 

2018. 
A Freinet pedagógiai A Freinet pedagógia alapelveinek, módszertani 
rendszer, elemzése. feladatainak, céljainak megismertetése. munkaközösség 

szeptem 
A Freinet pedagógia Életmód, munka, technikák, beszélgető tagjai és a 

ber 
tartalma. kör, eszközök, dokumentumok. nevelőtestületünk új 

tagjai. 

A csoportnapló, felvételi 
mulasztási napló Csoportnaplónk megismertetése az új 

2018. 
egységes értelmezése. óvónökkel. 

október 
Projekttervezés Reflexiók, differenciálás feltüntetése. Óvodapedagógusok 

megismertetése az új Projekttervek folyamatos frissítése 
kolléganőkkel. Éves megújítása, differenciálás megjelerútése. 
tervek áttekintése. 

Ki mit tud szervezése tanköteles korú 
gyermekeke részére. 

Mese, vers, ének, tánc, műsorok 
Nevelőtestület tagjai 

2018. 
előadása. Tanköteles korú gyermekek 

novemb OVI KI MIT TUD? szereplése társaik és szüleik. ill. a 

er 
meghívott tanitónők előtt. 

Munkaközösség 
Műsorszámokban a néphagyományok 

megjelerútése. Felt6ételek 
tagjai 

megteremtése: színpad, nézőtér, 
hangosítás, dekoráció. 

Freinet technikák a mindennapjainkban. Petró Gáborné 

2018. 
Hatékony gyakorlati munka elősegítése, 

decemb 
Gyakorlati bemutató a 2. új kolléganőink gyakorlati új nevelőtestületi 

er 
sz. Pillangó csoportban tapasztalatainak bővítése a Freinet tagok 

pedagógiában. Nevelőtestület 
módszertani kultúrájának bővítése. 

A munkaközösség éves A munkaközösségi feladatok 
Munkaközösségi 2019. megvalósításának elemző értékelése, 

április 
munkájának értékelése 

tapasztalatok összegzése. 
tagok 
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2. Óvodapszichológus éves tevékenységi ütemterve 

Tervezett 
Tervezett tevékenység 

időszak 

- 5 évesek szűrővizsgálatának eredményeiről az óvónők tájékoztatása 
csoportonként 

- 5 évesek szűrővizsgálatának eredményei alapján szükség esetén visszajelzés a 
szülőknek, továbbküldés a Pedagógiai Szak.szolgálatba 

- Kiscsoportos foglalkozás meghirdetése szorongó és viselkedési 
nehézségekkel küzdő gyerekek számára / csak megfelelő hellyel rendelkező 
óvodákban /(szülök és óvónők tájékoztatása) 

Szeptember 
- Egyeztetés szülőkkel, óvónőkkel a csoportos, egyéni foglalkozásra javasolt 

gyerekekről 

- Beilleszkedési nehézségek segítése 
- Szülői hozzájárulási nyilatkozatok kiosztása 
- Egyéni foglalkozások megkezdése 
- Csoportos foglalkozások tervezetének elkészítése 
- Szülői nyilatkozatok begyűjtése 

Igény esetén szülői értekezleten bemutatkozás a kiscsoportba lépők szülei 
számára 

- Csoportos foglalkozások elkezdése 

Október 
- Egyéni foglalkozások tartása 
- Konzultáció az érintett óvónőkkel , szülőkkel 

- Kapcsolattartás a Pedagógiai Szakszolgálattal 
- Csoportos foglalkozások tartása 

November - Egyéni foglalkozások tartása 
- Konzultáció az érintett óvónőkkel, szülőkkel 

- Kapcsolattartás a Pedagógiai Szakszolgálattal 
- Csoportos foglalkozások lezárása (téli szünet előtti időszak) 
- Egyéni foglalkozások tartása 

December - Konzultáció az érintett óvónőkkel, szülőkkel 

- Kapcsolattartás a Pedagógiai Szakszolgálattal 

- Csoportos foglalkozásokról visszajelzés a szülőknek, óvónőknek 
- Egyéni foglalkozások folytatása 

Január - Konzultáció az érintett óvónőkkel, szülőkkel 

- 5 évesek szűrővizsgálatának meghirdetése, szülői nyilatkozatok kiosztása 
- Kapcsolattartás a Pedagógiai Szakszolgálattal 

- Szülői nyilatkozatok begyűjtése az 5 évesek szűréséhez 
- Egyéni foglalkozások tartása 

Február - Konzultáció az érintett óvónőkkel, szülőkkel 
- 5 évesek szűrésének megkezdése 
- Kapcsolattartás a Pedagógiai Szakszolgálattal 
- Egyéni foglalkozások tartása 
- Konzultáció az érintett óvónőkkel, szülőkkel 

Március 5 évesek szűrése -
- Kapcsolattartás a Pedagógiai Szakszolgálattal 

- Egyéni foglalkozások tartása 

Április 
- Konzultáció az érintett óvónőkkel , szülőkkel 

- 5 évesek szűrése 
- Kapcsolattartás a Pedagógiai Szakszolgálattal 
- Egyéni foglalkozások lezárása 

Május 
- Konzultáció az érintett óvónőkkel, szülőkkel 

- 5 évesek szűrése 
- Kapcsolattartás a Pedagógiai Szakszolgálattal 
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3. Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjának változásai 

A Magyar Közlöny 2018. július 25-én megjelent az Óvodai Nevelés Országos 
Alapprogramjának változásai mely rendelkezések 2018. szeptember l-én lépnek hatályba. 

III. „AZ ÓVODAI NEVELÉS FELADATAI Az óvodai nevelés általános feladatai" alatt az 
alábbi pontok szerepeltek: 

• az egészséges életmód alakítása, 
• az érzelmi, az erkölcsi és a közösség nevelés, 
• az anyanyelvi-, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása. 

A változás a második pontban következett be, a módosítás után így hangzik: „az érzelmi, 
az erkölcsi és az értékorientált közösségi nevelés". 

Az egészséges életmódra nevelés bekezdésben „az egészséges életmód, a testápolás, az 
étkezés, az öltözködés, a pihenés, a betegségmegelőzés és az egészségmegőrzés szokásainak 
alakítása" mondat bővült ki a következőre: 

„az egészséges életmód, a testápolás, a tisztálkodás, az étkezés, különösen a magas 
cukortartalmú ételek és italok, a magas só- és telítetlen zsírtartalmú ételek fogyasztásának 
csökkentése, a zöldségek és gyümölcsök, illetve tejtermékek fogyasztásának ösztönzése, a 
fogmosás, az öltözködés, a pihenés, a betegségmegelőzés és az egészségmegőrzés 
szokásainak alakítása" 

Szintén kibővült „Az érzelmi, az erkölcsi és a közösségi nevelés" című bekezdés 3-as pontja, 
belekerült a nemzeti identitástudat, a keresztény kulturális értékek, illetve a családhoz való 
kötődés. 

„Az óvoda a gyermek nyitottságára épít, és ahhoz segíti a gyermeket, hogy megismerje 
szűkebb és tágabb környezetét, amely a nemzeti identitástudat, a keresztény kulturális 
értékek, a hazaszeretet, a szülőföldhöz és családhoz való kötődés alapja, hogy rá tudjon 
csodálkozni a természetben, az emberi környezetben megmutatkozó jóra és szépre, mindazok 
megbecsülésére." 

„Az óvodai élet megszervezésének elvei" cím alatti „Az óvoda kapcsolatai" alcímben 
megjelent a 4 . pont: „A Kárpát-medence magyar nyelvű intézményei közötti oktatási tér 
kialakítása érdekében az óvoda a külhoni magyar óvodákkal kapcsolatépítésre törekszik, és -
lehetőségei szerint - szakmai kapcsolatot tart fenn." 

„Az óvodai élettevékenységi formái és az óvodapedagógus feladatai" cím alatt, a „Verselés, 
mesélés" alcímben két változás is történt: 

• A 2. pont helyébe a következő rendelkezés lép: „2. A magyar gyermekköltészet, a 
népi, dajkai hagyományok, gazdag és jó alkalmat, erős alapot kínálnak a mindennapos 
mondókázásra, verselésre. A mese a gyermek érzelmi, értelmi, erkölcsi fejlődésének 
és fejlesztésének egyik legföbb segítője. A mese - képi és konkrét formában, 
esetlegesen a bábozás és dramatizálás eszközeivel - feltárja a gyermek előtt a külvilág 
és az emberi belső világ legföbb érzelmi viszonylatait, a lehetséges és megfelelő 
viselkedésformákat." 
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• A 7 pontot pedig az alábbi váltja: ,,,, 7. Az óvodában a 3-7 éves gyermekek életkori 
sajátosságaihoz igazodóan a népi - népmesék, népi hagyományokat felelevenítő 

mondókák, rigmusok, a magyarság történelmét feldolgozó mondavilág elemei, meséi 
-, a klasszikus és a kortárs irodalmi műveknek egyaránt helye van." 

A „Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka területén is van változás a jogszabályban, az 1. pont 
helyére kerül : „ 1. A rajzolás, festés, mintázás, építés, képalakítás, a kézi munka mint az 
ábrázolás különböző fajtái , továbbá a műalkotásokkal , a népművészeti elemekkel, 
szokásokkal, hagyományokkal , nemzeti szimbólumokkal, az esztétikus tárgyi környezettel 
való ismerkedés is fontos eszköze a gyermeki személyiség fejlesztésének. A gyermeki 
alkotás a belső képek gazdagítására épül. Törekedni kell a gyermeki alkotások közösségi 
rendezvényen való bemutatására és a tehetségek bátorítására." 

A változás utolsó pontja a „A külső világ tevékeny megismerése" című részben történt: „2. A 
gyermek, miközben felfedezi környezetét, olyan tapasztalatok birtokába jut, amelyek a 
környezetben való, életkorának megfelelő biztos eligazodáshoz, tájékozódáshoz szükségesek. 
Megismeri a szülőföld, az ott élő emberek, a hazai táj, a helyi hagyományok és 
néphagyományok, szokások, a közösséghez való tartozás élményét, a nemzeti, családi és 
a tárgyi kultúra értékeit, megtanulja ezek szeretetét, védelmét." 
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Legitimációs záradék 

A Búzaszem Nyugati Óvoda Nevelőtestülete a 2018/2019. évi nevelési év munkatervét 2018. 

szeptember 21-én tartott Nevelőtestületi értekezleten egyhangúlag elfogadta. 

-~F~~~1~2&_&r.d~ 
nevelőtestület képviselője intézményvezető 

~--'\ -_ ..... 

..... 

A Búzaszem Nyugati Óvoda 2018/2019. nevelési év munkatervét a Szülői Szervezet 

megismerte, véleményezte, azzal egyetértett. 

Nyíregyháza, 2018. szeptember 21 . 

L~~-'3=~~-------------
Szülői Szervezet Elnöke 
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Kedves Kollégák, Szülők és Gyermekek! 

Az óvoda valamennyi óvodapedagógusa nevében elmondhatjuk, hogy az elmúlt feladatokban 

és eseményekben bővelkedő nevelési évet számos tanulsággal zártuk. Az éves 

beszámolónkat az önértékelési szempontok szerinti elvárások figyelembe vételével 

készítettük el. Minden alkalmat kihasználtunk a vállalt feladatok és a kihívásoknak való 

megfelelés érdekében a város legnagyobb óvodai intézményegységeként és 

bázisintézményként egyaránt. A munkaterv készítés minőségelvű megközelítése érdekében 

igen sok információ és tényadat áll rendelkezésünkre a 2018-2019-es nevelési év 

tervezéséhez, melyekből kiindulva fókuszáltabban fogalmazhatók meg ez évi céljaink és a 

megvalósításhoz kapcsolódó feladataink. Éves munkatervünk fókuszában továbbra is a 

gyermekek állnak. Személyiségük fejlesztése, a személyes kapcsolatok minőségének 

megalapozása és fenntarthatósága azt kívánja tőlünk, hogy az eddigieknél még inkább 

tudatosak, tervszerűek legyünk. A 2018-2019-es nevelési évben továbbra is hangsúlyt 

helyezünk szervezetünk fejlesztésére, célunk az, hogy minden munkatárs tudása legjavát 

adva, intézményi céljaink és feladataink elérésében aktív, eredményes, és elégedett legyen. A 

csoportközösségek együttnevelése érdekében a szülők támogató jelenlétére és 

együttműködésére továbbra is számítunk. 

Kívánom, hogy családias környezetben és hangulatban, ki-ki tudása és képessége szerint 

erősítse óvodáink eredményeit és hírnevét. 

....... \~~·-r .. ~·~!~ ... 
Intézményvezető 
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Nevelőtestületünk a 2018/2019-es tanév munkatervének készítése során, figyelembe vette 

az Országos Óvodai Alapprogram módosításait is, melyek a következők: 

- „az érzelmi, az erkölcsi és az értékorientált közösségi nevelés, 

- az egészséges életmód, a testápolás, a tisztálkodás, az étkezés, különösen a magas 

cukortartalmú ételek és italok, a magas só- és telítetlen zsír-tartalmú ételek 

fogyasztásának csökkentése, a zöldségek és gyümölcsök, illetve tejtermékek 

fogyasztásának ösztönzése, a fogmosás, az öltözködés, a pihenés, a betegségmegelőzés és az 

egészségmegőrzés szokásainak alakítása; 

- Az óvoda a gyermek nyitottságára épít, és ahhoz segíti a gyermeket, hogy megismerje 

szűkebb és tágabb környezetét, amely a nemzeti identitástudat, a keresztény kulturális 

értékek, a hazaszeretet, a szülőföldhöz és családhoz való kötődés alapja, hogy rá tudjon 

csodálkozni a természetben, az emberi környezetben megmutatkozó jóra és szépre, mindazok 

megbecsülésére. 

- A Kárpát-medence magyar nyelvű intézményei közötti oktatási tér kialakítása 

érdekében az óvoda a külhoni magyar óvodákkal kapcsolatépítésre törekszik, és 

lehetőségei szerint - szakmai kapcsolatot tart fenn. 

- A magyar gyermekköltészet, a népi, dajkai hagyományok, gazdag és jó alkalmat, erős alapot 

kínálnak a mindennapos mondókázásra, verselésre. A mese a gyermek érzelmi, értelmi, 

erkölcsi fejlődésének és fejlesztésének egyik legfőbb segítője. A mese - képi és konkrét 

formában, esetlegesen a bábozás és dramatizálás eszközeivel - feltárja a gyermek előtt a 

külvilág és az emberi belső világ legföbb érzelmi viszonylatait, a lehetséges és megfelelő 

viselkedésformákat 

- Az óvodában a 3-7 éves gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodóan a népi -

népmesék, népi hagyományokat felelevenítő mondókák, rigmusok, a magyarság 

történelmét feldolgozó mondavilág elemei, meséi-, a klasszikus és a kortárs irodalmi 

műveknek egyaránt helye van. 

- A rajzolás, festés, mintázás, építés, képalakítás, a kézi munka, mint az ábrázolás különböző 

fajtái , továbbá a műalkotásokkal, a népművészeti elemekkel, szokásokkal, 

hagyományokkal, nemzeti szimbólumokkal, az esztétikus tárgyi környezettel való 

ismerkedés is fontos eszköze a gyermeki személyiség fejlesztésének. A gyermeki alkotás a 

belső képek gazdagítására épül. Törekedni kell a gyermeki alkotások közösségi 

rendezvényen való bemutatására és a tehetségek bátorítására. 

- A gyermek, miközben felfedezi környezetét, olyan tapasztalatok birtokába jut, amelyek a 

környezetben való, életkorának megfelelő biztos eligazodáshoz, tájékozódáshoz szükségesek. 
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Megismeri a szülőföld, az ott élő emberek, a hazai táj, a helyi hagyományok és 

néphagyományok, szokások, a közösséghez való tartozás élményét, a nemzeti, családi és a 

tárgyi kultúra értékeit, megtanulja ezek szeretetét, védelmét." 

A NEVELÉSI ÉV RENDJE 
Nevelési év időtartama: A nevelési év első napja 2018. szeptember 1. (szombat), utolsó 

napja 2019. augusztus 31. (szombat). 

A nevelőtestület által meghatározott pedagógiai célra öt munkanapot nevelés nélküli 

munkanapként használhatunk fel, amelyből két nevelés nélküli munkanap időpontjáról és 

programjáról - az óvodavezető véleményének kikérésével - az egyes tagóvodák/telephelyek 

óvodapedagógusai jogosultak dönteni. 

Nevelőtestületi tanácskozásainkon (nevelés nélküli munkanap, nevelőtestületi értekezlet) a 

nevelőtestület valamennyi tagja részt vesz. A nevelőmunkát segítő munkatársak (pedagógiai 

asszisztens, dajka, konyhai kisegítő, kertész) részvétele az alkalomszerű szervezés 

függvényében kötelező. 

Szünetek időtartama - A n 
Intézmény neve 

Gyermekek Háza Déli Óvoda 
Székhel * 
Virág Utcai Tagintézmény 

Kincskereső Tagintézmény 

Pitypang Tagintézmény 

Manóvár Tagintézmény 

Butykatelep Telephely 

Rozsrétbokor Telephely 

Kassa Uti Telephely 

Mandabokor Telephely 

Felsősima Telephely 
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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: 
• Az őszi szünet 2018. október 29-től 2018. november 2-ig tart. A szünet előtti utolsó 

tanítási nap 2018. október 26. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2018. 
november 5. (hétfő) . 

• (A téli szünet 2018. december 24-től 2019. január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó 
tanítási nap 2018. december 21. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2019. január 
3. (csütörtök). 

• A tavaszi szünet 2019. április 18-től 2018. április 23-ig tart. A szünet előtti utolsó 
tanítási nap 2019. április 17. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2019. április 24. 
(szerda). 

A jogszabály által országosan egységesen elrendelt munkanap-áthelyezést - az Nkt. 30. § (1) 
bekezdése értelmében - a nevelési-oktatási intézményekben is alkalmazni kell. 

5 
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1. Pedagógiai folyamatok 

1.1. Pedagógiai folyamatok - Tervezés 

" 
P" 

Hogyan valósul meg a stratégiai és operatív tervezés? - Az éves munkaterv ih;sz}ia11gba11 van a stratégiai dokumentumokkal és a munkaközösségek 
terveivel. 
Milyen az intézményi stratégiai terv és az oktatáspolitikai köznevelési célok viszonya; az operatív tervezés és az intézményi stratégiai célok viszonya? 

Az intézmény stratégiai dokumentumai és az éves munkaterv tartalmainak összhangja 

Szabályozó 
dokumentumok 

Pedagógiai program 

Célrendszerünk olyan alapot kíván adni a képességek és jártasságok kialakításához, 
melyek e gyorsan változó világban várnak gyermekeinkre. 

Kiemelt cél/célok -+ 1 Kapcsolódó feladatok 

Pedagógiai Program módosítása a 2018/2019 nevelési év A módosított ONAP összehasonlító elemzése a helyi 
első napján hatályba lépő, az Óvodai nevelés országos Montessori, Epochális, „Lépésről-Lépésre" és a 
alapprogramjáról szóló 363/2012. (XII . 17.) Korm. Tevékenységközpontú pedagógiai gyakorlattal működő 
rendelet módosításáról szóló 137/2018. (VII. 25.) Korm. óvodák pedagógiai programjával és nevelési gyakorlatával. 
rendelet alapján. A PP felülvizsgálatával és módosításával A koherencia megteremtésének érdekében közös értelmezés 
a dokumentum jogszabályi hátterének és az intézmény és új elemek beépítése a nevelő testület bevonásával. 
gyakorlatának harmonizálása. 

Székhelyintézményben a nemzeti identitástudat 
megalapozásának és fej lesztésének új tartalmi elemekkel 
való bővítése a PP-ban, munkatervben, tematikus 
tervekben. 
Az egészséges életmódra nevelés „Jó gyakorlat"-ként 
kiemelt terület a székhelyintézmény pedagógiai 
programjában. Az ONAP bővítése alapján az egészséges, 
minőségi ételek megismertetése, elfogadtatása és 
megszerettetése kerül fókuszba a gondozási feladatokban. 

6 

Nemzetünk gyermek közeli hagyományainak, irodalmi,
képzőművészeti,- és zenei műveinek, műemlékeinek, 
természeti látnivalóink megismerését segítő, élményt nyújtó 
tevékenységek megvalósítása a nevelés során. 
Programok szervezése a szülők bevonásával az egészséges 
táplálkozás népszerűsítése érdekében csoport és óvodai 
szinten. Példamutatás a felnőttek részéről az étkezések 
során. A gyermekekkel közösen vásárolt alapanyagokból 
közösen készített egészséges ételek fogyasztása. 
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Továbbképzési terv 

Kapcsolat kialakítása külhoni magyar óvodával szakmai 1 Személyes kapcsolatok útján Montessori szellemű „testvér 
együttműködés és tapasztalatcsere céljából , erősítve ez óvoda" keresése Erdélyben. 
által a nemzeti összetartozást. 

Virág Utcai Tagintézményben az erkölcsi nevelés alapját 
képező szokásrend megtervezése, megalapozása, 
kialakítása. Önértékelési motívumok fej lesztése, mint az 
önbizalom és az önbecsülés, a reális, a képességeket is 
figyelembe vevő teljesítményértékelés eredményeként. 
A szülők részvételének minél sokrétűbb biztosítása az 
óvodai nevelés / fejlesztési folyamatában. 

Pitypang Tagintézményben az ONAP szellemében, az 
Epochális helyi nevelési gyakorlatba beilleszthető 
tevékenységek tervezése, megvalósítása, (az elmúlt év 
feladatának teljesítése). A tematikus tervek és vázlatok 
megfelelése a 6. kézi könyv alapján. 

Manóvár Tagintézményben az érzelmi, erkölcsi és a 
értékorientált közösségi nevelés megvalósítása. 
Környezettudatos magatartásra nevelés. 
Egészséges életmódra nevelés, egészségmegőrzés. 

A továbbképzések területeinek kiválasztása az 
óvodapedagógusok személyes irányultságának és az 
intézményben fo lyó nevelő munkához szükséges szakmai 
kompetenciák fej lesztésének figyelembevételével történik. 

7 

Neveltségi szintmérés módszerének szélesebb körben 
történő elsajátítása és alkalmazása. 

Tiszta, esztétikus, rendezett környezet biztosítása, az 
intézményi dekorációk frissítése. 

A fejlesztendő területek alapján: a kollégák aktívabb 
bevonásával lényegre törő alkalmak során a változások 
megjelenése a gyakorlati munkában. 
A gyakornok felkészítése a minősítő vizsgára és 
beilleszkedésének segítése, kompetenciájának erősítése, 

hospitálási lehetőségek biztosításával és szakmai 
megbeszélésekkel. 

Közös élményeken alapuló tevékenységek megalapozott 
szokás-szabályrendszer kialakítása. 
A gyermek életkori sajátosságaiból eredő igények 
figyelembe vétele. 
Differenciált nevelés, bánásmód. 
Család, óvoda kapcsolata, együttműködése. 
Ovodapedagógusok 120 órájának ellenőrzése. 

A POK által szervezett, ill. egyéb szakmailag koherens 
tanfolyamok, továbbképzések felkutatása. 
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Önértékelési program 

Etikai kódex 

SZMSZ 

A továbbképzési tervet meghatározza a hétévenkénti 120 1 Az éves továbbképzési terv elkészítése. 
órás továbbképzési kötelezettségnek megfelelően a 
hiányzó óraszámok korrekciója a működő képesség és J A meghirdetett képzéseken való aktív részvétel. 
prioritások figyelembe vételével. 
Az intézmény belső továbbképzései részei a szakmai Az SNI gyermekek jövőbeli megfelelő szakmai ellátása 
képzéseknek, melyek segítik a pedagógiai, módszertani érdekében gyógypedagógiai képzésben résztvevő 

megújulást. óvodapedagógusok támogatása. 
Az önértékelés, a külső szakmai ellenőrzés és a A munkaterv részét képező éves önértékelési terv 
pedagógusok előmeneteli rendszerének alapját képező elkészítése. 
minősítési rendszer bevezetéséből adódó feladatok el1átása A megjelenő jogszabályok folyamatos figyelemmel 
a szakmai színvonal mérhető emelésével. kísérése, tanulmányozása, közös értelmezése. 
A belső szakmai ellenőrzések során annak feltárása, A lehetőségek függvényében a területet érintő 

milyen módon és mértékben jelenik meg az konferenciákon és belső továbbképzéseken történő 

óvodapedagógus munkájában az intézmény saját részvétel. 
elvárásainak, az általános pedagógiai szempontoknak és a Az érintett kollégák tájékoztatása és felkészítése az 
pedagógus 8 kompetenciájának való megfelelés. önértékelési folyamatra, igény szerinti segítségnyújtás. 
A pedagógus kompetenciák folyamatos erősítése. A jogszabályoknak megfelelő önértékelési dokumentumok 
A belső önértékelési terv ütemezése szerint megvalósuló használata. 
önértékelések. Az adatgyűjtéshez szükséges mérőeszközök (kérdőívek, 
A pedagógusok támogatása a tanfelügyeleti ellenőrzés és interjúk) időben történő összeállítása. 
minősítési eljárások során. Az elvégzett értékelések konszenzuson alapuló összegzése, 

megfelelő dokumentálása. 
Az OH önértékelést támogató informatikai felületének 
kezelésében a BECS tagok jártassága. 
Az intézményi elvárás rendszer meghatározása, szükség 
szerinti aktualizálása. 
Rendszeres hospitálások tervezése, megvalósítása. 

A pedagógus modellértékű magatartása. 1 Az új dolgozókkal az Etikai kódex megismertetése. 
Az Etikai kódexben megfogalmazott irányelvek betartása. 

Az SZMSZ a magasabb szintű jogszabályok Az adatvédelmi törvény köznevelési intézményre vonatkozó 
rendelkezésein túl, elveiben és tartalmában illeszkedjen az szabályainak közös értelmezése. 
intézmény alapdokumentumaihoz, más belső GDPR beépítése a dokumentumokba (SZMSZ, házirend) 
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szabályaihoz. 
A GDPR törvényből adódóan az SZMSZ módosítása, 
illetve a munkaköri leírások változtatása az adatvédelmi 
feladatkörből adódóan. 
Az SZMSZ koherens legyen az aktuális jogszabályi 
előírásokkal. 

Belső és külső partnerek adatvédelemre vonatkozó 
nyilatkozatainak kidolgozása az SZMSZ-ben 
meghatározottak alapján. 

Iratkezelési szabályzat, 1 Az adatvédelmi tudatosság erősítése a nevelőtestület tagjai 1 Iratkezelési szabályzat felülvizsgálata során a GDPR-
melynek része az számára. törvény elvárásainak beépítése. 
adatvédelmi szabályozás 

Házirend 1 A házirend koherenssé tétele a Szervezeti Működési A házirend átdolgozása a törvényi, jogszabályi 
Szabályzattal. változásoknak megfelelően. 
Cél: a házirendben foglalt általános elvárásoknak, A GDPR - törvényből fakadóan érthető és részletes 
előírásoknak való megfelelés, biztosítva ezáltal az óvoda tájékoztatás nyújtása a szülők számára. 
törvényes működését, a nevelés és oktatás zavartalan A kötelező óvodába járás egyértelmű szabályozása; a 
megvalósítását. A szülők jogaikat és kötelességüket a távollét és annak igazolása. 
házirendben meghatározott szabályok szerint A Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ 
gyakorolhatják. profilbővítéséről (szociális munkás az óvodában) 

tájékoztató. 
Vezetői pályázatNezetési / Kiemelt célok a tanítást és tanulást támogató 1 SNI-s, BTM-s gyermekek fejlesztését támogató 
program pedagógus kompetenciák fejlesztésére: bánásmódtechnikák, módszerek tanulása, alkalmazása 

A gyermekek személyes és szociális képességeik 
felmérésére alkalmas módszerek, eszközök, technikák 1 Tervezési és értékelési kompetencia fejlesztése pedagógusi 
további megismerése és célirányos alkalmazása. szinten. 
Az SNI gyermekek fejlesztését támogató szakmai 
kompetenciák fej lesztése 1 Ütemezés szerint a pedagógus önértékelések lebonyolítása. 
A tervezési gyakorlat további finomítása, az elvárások 
szerinti megfelelőség és az intézményi gyakorlat közötti 1 A családbevonás intézményi gyakorlatának újragondolása, 
kapcsolat erősítése. gyakorlatba épülése. 
Gyermeki kompetenciák fejlesztése a mérési eredmények 
tükrében. 1 Gyakornok szakmai támogatása a munkatervi tartalmainak 
Az értékelési gyakorlat további finomítása, az elvárások tükrében. 
szerinti megfelelőség és az intézményi gyakorlat közötti 
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Vezetői önértékelésre/ 
tanfelügyeletre alapozott 
önfejlesztési tervek 

kapcsolat erősítése. 
Az eredményes iskolakezdés érdekében már az óvodába 
lépés pillanatától egyénekre alapozott család-óvoda 
kapcsolat kialakítása. 

Kiemelt vezetésfejlesztési célok: 
A család - óvoda kapcsolatának további erősítése 
A pedagógiai eredményeket meghatározó kommunikációs 
csatornák (családi beszélgetések, Szülő Klub, stb.) további 
fej lesztése. 
A fluktuációból fakadó feladatok ellátása. 
Mentorálási rendszer kiépítése és hatékony működtetése -
a szakmai utánpótlás biztosítása. 
Tudásmegosztásra, valamint a közös célok elérésére 
nyitott, támogató szervezeti kultúra továbbfejlesztése 
Vezetési kompetenciák fejlesztése - a vezetők és vezetői 
feladatot ellátó kollégák hatékonyabb bevonása a tervezés, 
megvalósítás, ellenőrzés-értékelés és korrekciós 
folyamatokba. 
Kiemelt intézményfejlesztési célok: 
Új gyermek megismerési módszerek és technikák 
tanulása, alkalmazása 
Szakmai munkaközösségek tudatosabb bevonódása a 
pedagógiai folyamatok megvalósításába 
Vezetési kompetenciák fejlesztése belső továbbképzési 
rendszer keretében 
A nevelő-fejlesztő munkát befolyásoló szakmai, 
működésbeli és emberi problémák hatékonyabb kezelése. 

Mentális egészségmegőrzés: Mentálhigiénés napok; 
előadások, tréningek intézményi szinten. 

A munkaközösségek és munkacsoportok vezetői 
hatékonyabb bevonódásának biztosítása a szakmai szervezet 
építésében - nagyobb önállóság biztosítása a tervezés, 
megvalósítás, ellenőrzés-értékelés pedagógiai 
folyamatokban. 

A szakmai munkaközösségek profilját és aktuális tartalmait 
képviselve tudatosabb bevonódás a pedagógiai folyamatok 
megvalósításába, hangsúlyosan a tervezési, ellenőrzési és 
értékelési feladatok ellátásába. 

Információáramlás új formájának biztosítása. 

2018. szeptember l-től a szociális segítő szolgáltatás 
rendszerének beépítése - A Szociális és Gyermekjóléti 
Szolgáltatási Központtal kialakult eddigi közös 
munkakapcsolat fokozása. 

Mentálhigiénés programok szervezése. Uj típusú 
kapcsolattartási formák és technikák meghonosítása az 
operatív működési problémák feltárására, megelőzésére, 

megoldására 

Mentorálási rendszer kiépítése és hatékony működtetése. , A mentoráláshoz szükséges kompetenciák fejlesztése 
A szakmai utánpótlás biztosítása. továbbképzések 
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A család - óvoda kapcsolatának további erősítése 

A tudásmegosztásra, valamint a közös célok elérésére 
nyitott, támogató szervezeti kultúra továbbfejlesztése 

Az intézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása 
Vezetési kompetenciák fejlesztése - a vezetők és vezetői 
feladatot ellátó kollégák hatékonyabb bevonása a tervezés, 
megvalósítás, ellenőrzés-értékelés és kon-ekciós 
folyamatokba 

Intézményi önértékelésre/ A gyermekek személyes és szociális képességeik 
tanfelügyeletre alapozott felmérésére alkalmas módszerek, eszközök, technikák 
önfejlesztési tervek alkalmazási lehetőségeinek bővítése 

A munkaközösségek bevonásával történik a pedagógiai 
folyamatok megvalósításának ellenőrzése, értékelése. 
Rendszeresen megtörténik a kiemelt kulcsfontosságú 
partnerek igényeinek, elégedettségének megismerése. 
A vezetők felkészültek a pedagógiai munka irányításának, 
el 1 enőrzésének feladataira. 

..___. ___; 1 
~ ___J __J --1 ~ 

Tervezési és értékelési dokumentumok készítése, korrekciója - Jogszabály által előírt, valamint a nevelőtestület által fontosnak ítélt 
szabályozási területek 

Szabályozó dokumentumok: 
Pedagógiai Program módosítása: A Magyar Közlöny 2018. évi 118. számában került kihirdetésre az Óvodai nevelés országos 
alapprogramjáról szóló 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet módosításáról szóló 137/2018. (VII. 25.) Korm. rendelet, mely a 2018/2019 
nevelési év első napján lépett hatályba. A PP felülvizsgálatával és módosításával biztosítjuk a dokumentum jogszabályi hátterének és az 
intézmény gyakorlatának harmonizálását. 
Szervezeti és működési szabályzat: A GDPR - törvényből fakadóan az adatvédelmi tisztviselő feladatspecifikációja kapcsán, mely a 
munkaköri leírás-mintákat, valamint a vezetők feladat- és hatásköri megosztását érintik [Műkr. 4. § (1) bek. t) pont]; 
Iratkezelési szabályzat, melynek része az adatvédelmi szabályozás, amiben helyet kap adatvédelmi incidens eljárásrendjének kidolgozása, 
előzetes tájékoztatás, joghozzáférési protokoll könyv megalkotása, érintetti nyilatkozatminták [Nkt. 43. § ( 1) bek.]; 
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Továbbképzési program, nevelési évi beiskolázási terv a GDPR- képzések révén; 

Kulcsfolyamatok: 
Az intézmény kulcsfolyamatainak áttekintése a GPDR-nek megfelelő adatkezelési szabályozás tükrében 

1.2. Pedagógiai folyamatok - Megvalósítás 

D
„ „ 

Hogyan történik a tervek megvalósítása? 
Milyen az intézmény működését irányító éves tervek és a beszámolók viszonya? 

A nevelési év végi beszámoló megállapításai alapjá11 történik a következő nevelési év tervezése 
Milyen a pedagógusok éves tervezésének, és a terv tényleges megvalósulásának a viszonya? 

A 2017-2018 lési év b lóiára éoül " .. k k 
Kiemelések - Munkatervi célok, feladatok 

a 2017-2018 nevelési év beszámolójából 
(Fejleszthetőségek, fejlesztési irányok) 

Gyermekek Háza Déli Ovoda Székhelyintézmény 

----' 

Az érzékelés, észlelés és értelmi képességek sokoldalú fejlesztése A DIOO programban résztvevő gyermekek számának növelése és 
megfelelő időkeret biztosítása a játékos gyakorlásra. Új számítógép digitális fej lesztő játékok által. A gyermekek fej lettségére vonatkozó 

közvetlen visszajelzések lehetőséget nyújtanak a gyermekek mérésére. vásárlása, nyugodt játékot biztosító helységbe szerelése és a fejlesztésbe 
bevont pedagógusoknak a digitális játék használatához szükséges 
ismeretek átadása. 

Az új mérési rendszerben a képességfejlesztési területekhez rendelt Az óvodapedagógusok segítése az egyszerűbb, hatékonyabb mérési 
korcsoportonként 3-3 indikátor célorientáltabbá teszi a gyermekek metodika alkalmazásában. Partnerkapcsolat erősítése a szülőkkel. A 
mérését-értékelését. Bevezetése előtt a próbacsoportokban mérőrendszer kipróbálása két csoportban. Az adatvédelmi törvénynek 
tapasztalatgyűjtés és a szükséges korrekciók végrehajtása. való megfeleltetés. Mérések adminisztrációs feltételeinek és eszközeinek 

kidolgozása. 
IKTSZ eszközök segítségével megvalósuló ismeretbővítés a Informatikai fejlesztés a csoportszobákban. Internet kiépítése, 
csoportokban. informatikai eszköz beszerzése. 
A Nyíregyházi Egyetem óvodapedagógus hallgatóinak gyakorló A hallgatók gyakorlat vezetéséhez, értékeléséhez megfelelő 
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intézményeként a mentor szerep betöltéséhez szükséges kompetenciák 1 kompetenciák erősítése. Mentorképzéseken való részvétel. 
fejlesztése. 

Virág Utcai Tagintézmény 

A gyermekek személyes és szociális képességeik felmérésére alkalmas A szakmai tapasztalatokra és mérések eredményeire alapozva, ebben a 
módszerek, eszközök, technikák alkalmazási lehetőségeinek bővítése. nevelési évben a szociális kompetenciák, az értelmi, érzelmi intelligencia 

fejlesztése és az erkölcsi alapértékek megerősítése a fő nevelési feladat. 
A pedagógiai folyamatok megvalósításának ellenőrzése, értékelése a A tervezési és értékelési folyamat a teljes pedagógus kör, azon belül az 
munkaközösségek bevonásával. egyes munkaközösségek és munkacsoportok szintjén történjen. 
Rendszeresen megtörténik a kiemelt kulcsfontosságú partnerek 
igényeinek, elégedettségének megismerése. Kapjon hangsúlyt a több gyűjtőmunka, a külső helyszíneken, szakmai 

találkozókon való gyakoribb részvétel, a csapatépítés, a szakmai 
A vezetők felkészültek a pedagógiai munka irányításának, értékátadás. 
ellenőrzésének feladataira. 
Az elvégzett önértékelések tapasztalatai alapján fejlesztendő területek. Mentálhigiénés terület; hagyomán yél tető munka; tehetségígéretes 

gyermekek gondozása; kommunikáció; IKT eszközök használata; 
konfliktuskezelés, önálló dokumentációvezetés; reflexió felépítése. 

Személyiség fejlesztés Az SNI gyermekekkel történő foglalkozás elméletének és gyakorlatának 
megerősítése. Viselkedésrendezés témában külső előadó segítségét 
igénybe véve belső képzés szervezése pedagógusok és munkájukat 
segítők részére. Szociális kompetenciák fejlesztése. Tanköteles korú 
gyermekek neveltségi szintmérése. Közös szülői értekezleti téma: A 
gyermekek erkölcsi tulajdonságainak fejlesztési lehetőségei a családban 
és az óvodában. Gyermekvédelem megerősítése 

Panaszkezelés Célszerű volna a panasz eseteket minden esetben kielemezni, a 
tanulságokat levonni és szükség szerint a potenciálisan érintetteket 
folyamatosan tájékoztatni. 

Erkölcsi - anyagi elismerési formák bővítése Osztönzőként célszerű lenne saját intézményi „Virág-díj" alapítása. 
Személyi feltételek Az SNI gyermekekkel történő foglalkozás elméletének és gyakorlatának 

megerősítése. Viselkedésrendezés témában külső előadó segítségét 
igénybe véve belső képzés szervezése pedagógusok és munkájukat 
segítők részére. Szociális kompetenciák fejlesztése. Tanköteles korú 
gyermekek neveltségi szintmérése. Közös szülői értekezleti téma: A 
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gyermekek erkölcsi tulajdonságainak fejlesztési lehetőségei a családban 
és az óvodában. Gyermekvédelem megerősítése 

Kincskereső Tagintézmény 
Kincses Sziget Mentorházzal felvenni a kapcsolatot és szakmai 

A gyermekek személyiségének fejlesztése: A tehetséges, nehézségekkel együttműködést, segítséget, tájékoztatást kapni a Magyar Mozgáskotta 
küzdő, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő HH,HHH, különleges Módszeréről. Ezeket beépítve a mindennapokba elősegítve a gyermeki 
bánásmódot igénylő gyermekeket felismerni és hatékonyan nevelni. fej lődést. 

Ezért innovatív módszereket, eszközöket, eljárásokat szeretnénk 
megismerni. Ebben az évben a Magyar Mozgáskotta Módszert. Az országban ilyen program, pedagógiai gyakorlat alapján működő 
Lépésről - lépésre program mai átgondolása és újítása. óvodákkal felvenni a kapcsolatot, illetve szakemberekkel, akik 

relevánsan tudnak ebben segíteni. 
Kertvárosi Csicsergő Tagintézmény 

A dokumentáció és a gyakorlat szorosabb összhangjának megteremtése. Munkaközösségi formában a gyermekek mérési és értékelési 
rendszerének átdolgozása és az elégedettségi kérdőívek felülvizsgálata 
javasolt. A gyermekek fejlődését nyomon követő dokumentáció 
átdolgozása. 

A hagyományápolásra nagyobb hangsúly fektetése. A publicitás növelése a hagyományápoló rendezvényeken. 
Bóbita Tairintézmény 

Dokumentáció és a gyakorlat összhangjának szorosabb összhangjának Munkaközösségi formában a gyermekek mérési és értékelési 
megteremtése. rendszerének átdolgozása és az elégedettségi kérdőívek felülvizsgálata 

javasolt. 
A dokumentáció és a gyakorlat szorosabb összhangjának megteremtése. A gyermekek fejlődését nyomon követő dokumentáció átdolgozása. 
Az TKT eszközök használatának erősítése. Szakirodalom tanulmányozása, konzultációk. 

Pitypang Tagintézmény 
Pedagógiai program átdolgozása a törvényi változásoknak megfelelően. Az Ovodai Nevelés Országos Alapprogramjának törvényi változásai 

jelenjenek meg az epochális rendszerű nevelési gyakorlat tervezésében, 
gyakorlatában. 

Szakmai -külső-belső- ellenőrzéseknek való megfelelés. Minősítő vizsgára és eljárásra készülő kollégák sikeres felkészítése. 
Mérések eredményeinek elemzése, a nevelőmunka minőségének 

értékeléséhez. 
óvoda-család kapcsolatának ápolása, bővítése. 
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Manóvár Tagintézmény 
Dokumentáció és a gyakorlat szorosabb összhangjának megteremtése A Gyermeki mérés és értékelés rendszerének átdolgozása és az 

elégedettségi kérdőívek felü lvizsgálata javasolt munkaközösségi 
formában. 
A gyermek fejlődését nyomon követő dokumentumok átdolgozása. 
A dokumentumok pontos vezetése. 

A továbbképzéseken szerzett tapasztalatok, ismeretek továbbadásának A továbbképzéseken szerzett ismeretek átadása - idő, lehetőség, hely 
szükségessége. megszervezése, feltételek biztosítása. 

Az új dolgozók bevonása az intézményben folyó pedagógiai munkába. 
Butykatele 1> Telephely 

Az intézmény dokumentációinak összehangolása a gyakorlattal. Mérés eredmények helyes dokumentálása a mérési eljárásrenddel. 
A család-óvoda kapcsolatának mélyítése, a gyermekek neveltségi Előadások szervezése szakemberek bevonásával, több nyílt nap során 
szintjének és tanulási képességének javítása érdekében. szülők bevonása a gondozási, nevelési folyamatban. 
Mozgásban rej lő lehetőségek kiaknázása. A helyi pedagógiai programnak megfelelően . A mozgáslehetőségek 

újragondolása és beépítése a napi tevékenységekbe. 
Rozsrétbokor Telephely 

A mérési eljárásrend elkészítése. Az eljárásrendben rögzíteni az aktuális mérésekben résztvevőket, a 
mérés időpontját; az értékelések, reflexiók elkészítésének felelősét; az 
elvégzett eredmények tükrében fejlesztési terv készítése. 

A jogszabályi változásokból adódóan a törvényességi változók Munkatársi értekezletek, ill. egyéni megbízások alapján az óvoda 
megismerése. működési rendjét biztosító dokumentumok törvényességi 

megfelelőségének biztosítása, a megfelelő korrekciók végrehajtása 
A saját munkatervi értékelésben megállapított fejlesztendők A fejlesztések tervének elkészítése. 
megtervezése (A gyermekek szociális hátrányainak enyhítése; a mérések során 
megállapított eredmények, hátrányok tervszerű csökkentése). 
Az óvodába járási kötelezettség nyomon követésére szolgáló tanügyi A hivatalos nyomtatványok pontos, esztétikus, naprakész, esztétikus, a 
nyomtatványok gondos vezetése és előkészítése : felvételi és mulasztási törvényi előírásoknak megfelelő vezetése - személyes felelősség 

napló; óvodai csoportnapló; a kötelező óvodai foglalkozásokról való vállalás. 
igazolatlan mulasztások dokumentációja 

Kassa Uti Telephely 
A dokumentáció és a gyakorlat szorosabb összhangjának megteremtése. Munkaközösségi formában a gyermekek mérési és értékelési 

rendszerének átdolgozása, és a partneri elégedettségi kérdőívek 

15 
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fejlődését nyomon követő 

Mandabokor Telephely 
A dokumentáció és a gyakorlat szorosabb összhangjának megteremtése A gyermekek mérési és értékelési endszerének átdolgozása és az 

elégedettségi kérdőívek felülvizsgálata j avasolt munkaközösségi 
formában. A gyermekek fej lődését nyomon követő dokumentáció 
átdolgozása. 

Felsösima Telephely 
Az Inkluzív pedagógiai szemlélet, kompetencia alapú nevelés, A gyermekek fej lődését nyomon követő dokumentáció átdolgozása. 
környezettudatos magatartás kialakítása. A szocializáció fej lesztése a 

Kiemelten figyelünk azokra a gyermekekre, akiknek a fej lődését negatív 
csoport szokás norma rendszer alapján. 

hatások gátolják Érzelmi biztonságot nyújtó szeretetteljes légkör 

megteremtése, mely segítse a gyermekek személyiségének, én -
érvényesítő kibontakoztatását. 

Közösségi nevelés. Biztonságos harmonikus szeretet teljes légkör megteremtése. Az együtt 
játszás együttműködés kepeségének kialakítása. konfliktus kezelése 
pedagógiai módszerekkel. 

Gondozási feladatok. A napirendben a higiénia megismertetése. Fokozatos önállóság 
kialakítása, belső igény megteremtése. 

Hagyományok ápolása, kulturális nevelés. Hagyományőrző és kulturális programok szervezése. 
Esél yegyenlőség és gyermekvédelem. Az inkluzív nevelés szemléletével, az esélyegyenlőség biztosításával 

függetlenül hovatartozásától, egyéni adottságaitól, fejlődési ütemétől. A 
differenciált módszerek, eszközök alkalmazásával, alapozódjanak meg az 
életben való el igazodást segítő alap készségek. A gyermekek fejlesztési 
szintjük megfel elően jussanak az előre lépésükhöz, szükséges 
képességekhez, ismeretekhez. az együttnevelés célja a teljes integráció. 
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1.3. Pedagógiai folyamatok - Ellenőrzés 

" 
e" 

Hogyan működik az ellenőrzés az intézményben? 
- Az intézményi stratégiai alapdokumentumok alapján az intézményben belső ellenőrzést véf!eznek. 

Várható külső ellenőrzés 

A 13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelet 12. § ra, mely az Oktatási Hivatal által lefolytatott szakmai ellenőrzésének tematikájáról és a szakmai 
ellenőrzéshez kapcsolódó határidőkről az alábbiak szerint érintheti az óvodát: „A 2019. január 2. és 2019. március 29. között szakmai ellenőrzés 
keretében kell megvizsgálni az óvodákban az óvodába járási kötelezettség teljesítését és dokumentálását. A szakmai ellenőrzés lebonyolítását 
és koordinálását az Oktatási Hivatal látja el." 
Fontos elvárás minden pedagógussal szemben az óvodába járási kötelezettség nyomon követésére szolgáló alábbi tanügyi nyomtatványok gondos 
vezetése és előkészítése: 
- felvételi és mulasztási napló 
- óvodai csoportnapló 
- a kötelező óvodai foglalkozásokról való igazolatlan mulasztások dokumentációja 

Az intézményben folyó ellenőrző és értékelő tevékenység 

Az ellenőrzés és értékelés alapelvei az alábbiak: 
Az értékelés területei lefedik a működés valamennyi területét 

Kiemelt hangsúlyt helyezünk a szabályozó dokumentumainkban foglaltak betartására 

Az ellenőrzés formai (megfelelőségi) és tartalmi (minősítő értékelési) feladatai az önértékelés módszereivel történnek 

A szakmai munka értékelésének alapjai az intézményi elvárásokra alapozott önértékelési és a külső szakmai ellenőrzés és értékelés, valamint 
az általános pedagógiai elvárásokra alapozott - a pedagógusok előmeneteli rendszeréhez kapcsolódó - nyilvános szempontok alapján történik. 
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Ellenőrzés-értékelés Erintcttek Időpontok Felelős 

területei mcdelelési ellenőrzés értékelés 
A működés törvénvessét?:e - Gazdálkodás 
Etkezési befizetések óvodatitkár Havonta intézményvezető 

dokumentumainak intézményvezető intézményvezető helyettes 
ell enőrzése óvodatitkár (önel lenőrzés) tagintézmény vezető 

teleohelvfelelős 

Ingyenes étkezésre jogosító óvodatitkár 09.30. intézményvezető intézményvezető 

nyilatkozatok óvodatitkár (önellenőrzés) intézményvezető helyettes 
tagintézmény vezető 

telephelyfelelős 

Felvételi és mulasztási óvodapedagógusok 10.01. intézményvezető helyettes intézményvezető 
napló 05.31. tagintézmény vezető intézményvezető helyettes 

telephelyfelelős tagintézmény vezető 
teleohelvfelelős 

Statisztikai adatok óvodapedagógusok 10.01. intézményvezető helyettes intézményvezető 
nyilvántartása szükség tagintézmény vezető intézményvezető helyettes 

szerint telephelyfelelős tagintézmény vezető 
óvodatitkár teleohelyfelelős 

KIR- adatbázis folyamatos óvodatitkár (önellenőrzés) intézményvezető 
naprakészsége óvoda titkárok intézményvezető helyettes intézményvezető helyettes 

tagintézmény vezető 

telephel yfelelős 
A működés törvényessége - Tanül!Vie:aze:atás 
Törzskönyv óvodatitkárok 09.01. óvodatitkárok intézményvezető 

(önellenőrzés) intézményvezető helyettes 
tagintézmény vezető 

teleohelvfelelős 
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Jegyző értesítése óvodai óvodapedagógusok alkalom óvodatitkárok intézményvezető -
jogviszonyt érintő (önellenőrzés) intézményvezető helyettes 
esetekben tagintézmény vezető 

telephelyfelelős 

Felvételi, előjegyzési napló intézményvezető Lezárás intézményvezető intézményvezető -
tagintézmény vezető 08.31. tagintézmény vezető tagintézmény vezető 

telephelyfelelős Nyitás telepbe) yfelelős telephel yfelelős 

óvodatitkár 09.01. 
Ovodai szakvélemény óvodapedagógusok 03.15. intézményvezető helyettes intézményvezető -

tagintézmény vezető intézményvezető helyettes 
telephelyfelelős tagintézmény vezető 

tel ephel yfelelős 
Továbbképzési terv óvodapedagógusok, 03.15. intézményvezető intézményvezető -

intézményvezető intézményvezető helyettes 
helyettes tagintézmény vezető 

telephel yfelelős 
Intézmény működését szabályozó dokumentumok - felülvizsgá lat, elkészítés 
Pedagógiai program óvodapedagógusok 11.30. intézményvezető intézményvezető -
SZMSZ és Mellékletei szakmai intézményvezető helyettes intézményvezető helyettes 
Házirend és melléklete munkacsoportok tagintézmény vezető tagintézmény vezető 

tel ephel yfel elő s telephelyfelelős 
Onértékelési program 
Munka és tűzvédelmi megbízott 
szabályzat 
Adatvédelmi szabályzat munkacsoport 
Iratkezelési szabályzat 
A működés feltételei - eszköz, felszerelés 
Helyi szintű leltározás munkaterv szerinti Gondnokság intézményvezető intézményvezető -

felelősök által tagintézmény vezető intézményvezető helyettes 
megadott telephelyfel elős tagintézmény vezető 
időpontban telephelyfelelös 

A működés feltételei - fizikai környezet 
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Bejárás: munkavédelmi félévente intézményvezető intézményvezető -
- m unkavédelmi megbízott tagintézmény vezető tagintézmény vezető 

szemle telephelyfelelős telephel yfelelős 

Tisztasági szemle dajka belső belső ellenőr intézményvezető Szükség szerint 
konyhai dolgozó ellenőrzési l fó dajka intézményvezető helyettes azonnali 

terv szerint tagintézmény vezető visszacsatolás 
telephel yfelelős 

Személyi feltételek 
Személyi anyagok intézményvezető 12.15. intézményvezető intézményvezető -

helyettes 

Egészségügyi könyvek megbízott évente két belső ell enőr intézményvezető -
óvodapedagógus alkalom intézményvezető helyettes 

tagintézmény vezető 
telephel yfelelős 

Munkaköri leírások minden dolgozó 10.30. intézményvezető intézményvezető -
intézményvezető helyettes intézményvezető helyettes 

tagintézmény vezető tagintézmény vezető 
telephelyfelelős telephel yfelelős 

Nevelési folyamatok - fejlesztési tartalmak - a lkalmazottak munkája 
Tervezési és értékelési óvodapedagógusok október intézményvezető helyettes intézményvezető Feladatelosztás 
dokumentumok január tagintézmény vezető szerint részt 

május tel ephel yfelel ős vesznek: 
munkaközösség 
vezetők 

Nevelési gyakorlat: óvodapedagógusok belső intézményvezető helyettes -
- szülői értekezletek ellenőrzési tagintézmény vezető 
- beszoktatás terv szerint telephelyfelelős 

- foglalkozásvezetés munkaközösség vezetők 
- tervezés - értékelés 
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Nevelőmunkát segítő nevelőmunkát segítő belső intézményvezető helyettes -
alkalmazottak munkája alkalmazottak ellenőrzési tagintézmény vezető 

terv szerint telephelyfelelős 

belső ellenőr 

Gyermekvédelem érintett szeptember intézményvezető helyettes Részt vesz: 
óvodapedagógusok december tagintézmény vezető gyermekvédelmi 

április telepbe! yfelelős munkacsoport 
vezető 

Szakmai munkaközösségek munkacsoport vezető, félévente intézményvezető intézményvezető -
és munkacsoportok munkaközösség feladatterv intézményvezető helyettes intézményvezető helyettes 
tevékenysége vezető szerint tagintézmény vezető tagintézmény vezető 

telephelyfelelős telephelyfel elős 

Szolgáltatások 

Gyermekétkeztetés konyhai dolgozók időszakosan intézményvezető helyettes i ntézményvezető helyettes -
dajkák tagintézmény vezető tagintézmény vezető 

telephelyfelelős telephel yfelelős 
Szülök igényeire alapozott óvodapedagógusok 12.15. intézményvezető helyettes intézményvezető helyettes -
tehetséggondozó 04.15. tagintézmény vezető tagintézmény vezető 
szolgáltatások tel ephelyfelelős telephelyfelelős 

A szervezet működése 

Vezetés színvonala intézményvezetés nevelési év intézményvezető intézményvezető -
végén intézményvezető helyettes 

tagintézmény vezető 
telephelyfel elős 

Kapcsolatok: kapcsolattartók féléves intézményvezető intézményvezető -
- fenntartóval éves intézményvezető helyettes intézményvezető helyettes 
- bölcsődével értékelés tagintézmény vezető tagintézmény vezető 
- iskolával telepbe! yfelelős telephelyfelelős 
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Hogyan történik az intézményben az értékelés? 

1.4. Pedagógiai folyamatok - Ertékelés 

e" " 

Milyen a pedagógiai programba11 meghatározott gyermeki értékelés mííködése a gyakorlatban? 
- Az intézményben a gyermeki fejlődést folyamatosan követik, a gyermeki fejlődést dokumentálják, elemzik, és az egyes évek értékelési 

eredményeit összekapcsolják, szükség esetén f ejlesztési tervet készlte11ek. 
- Az óvodllpedagógusok a gyermekek eredményeiről fejlesztő céllal folyamatosa11 visszacsato/nak szüleinek/gondviselőjének és az 

életkornak, f ejlettségi szint11ek megfelelő formába11 a f!vermeknek. 

Intézményértékelési feladatok - Éves önértékelési terv - Az önértékelések ütemezése 

ÖNÉRTÉKELÉSRE KIJELÖLT KOLLÉGÁK/ TERÜLETEK - ÉRTÉKELŐ KISCSOPORTOK - ÜTEMEZÉS 

Pedagógus önértékelés 

Ón értékelésre Önértékelési kiscsoport tagjai Adatgyűjtés Megjegyzés 
Ssz. kijelölt pedagógus időszaka 

Kiscsooort vezető Csoportta2 1 Csooortta2 2 
Székhelyintézmény 

1. Kneisz Ferencné Hagymási Zoltánné Urbán Judit Bojtos csilla 2018.1 2.01-1 2.20. -
Virá2 Utcai Ta2intézmény 

1 Babidorics Agnes Tóthné Hajzer Rutkovszkiné Fedor Leskóné Pataki Rita 20 19.03.-2019.04. -
Krisztina Ildikó 

2 Palicz Józsefué Tóthné Hajzer Rutkovszkiné Fedor Leskóné Pataki Rita 2019.03.-201 9.04. -
Krisztina Ildikó 

3 Rubóczki Ibolya Tóthné Hajzer Rutkovszkiné Fedor Leskóné Pataki Rita 2019.03.-2019.04. -
Krisztina Ildikó 
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Önértékelésre Önértékelési kiscsoport tagjai Adatgyűjtés Megjegyzés 
Ssz. kijelölt pedagógus időszaka 

Kiscsoport vezető Csoporttag 1 Csoporttag 2 
4 Schmidt Adrienn Tóthné Hajzer Rutkovszkiné Fedor Leskóné Pataki Rita 2019.03.-201 9.04. -

Krisztina Ildikó 
Kertvárosi Csicsergő Tagintézmény 

1. Kiss Edina Ilcsik Jánosné Takácsné Boller Kádár Klára 20 19.02.28. 2019 .02.28. 
Terézia 

2. Gyureskóné Cziprus Ilcsik Jánosné Kugler Henryné Kádár Klára 2019.02.28. -
Beáta 

Bóbita Tagintézmény 
1. Lovas Kovácsné Várkondi Kri ston Ildikó Némethné 201 8. 10.- 201 8.1 l. -

Nagy Erika Lászlóné Tóth 
Zsuzsanna 

2. Béresné Kiss Némethné Várkondi Kriston Ildikó 2018. 12.-201 9.01. -
Györgyi Tóth Lászlóné 

Zsuzsanna 
3. Horváth Kriston Ildikó Némethné Tóth Zs. Várkondi 2019.02.-201 9.03 . -

Tünde Lászlóné 
Önértékelésre Önértékelési kiscsoport tagjai Adatgyűjtés Megjegyzés 

Ssz. kijelölt pedagógus időszaka 

Kiscsoport vezető Csoporttag 1 Csoporttag 2 
Felsősima Telephely 

l. Kirilla Rita Vassné Harman Harman Attiláné Tajtáné Hegedüs 2019.04.01.-04.30. -
Gyöngyi Viktória 

Vezetői önértékelés 
Önértékelésre kijelölt Önértékelési kiscsoport tag·ai Adatgyűjtés Megjegyzés 

vezető Kiscsoport vezető Csoporttag Csooorttag időszaka 
Skarbit Józsefné Rutkovszkiné Tóth Andrásné Eles Gizella 201 9. február -

Fedor Ildikó 
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Önértékelésre kijelölt Önértékelési kiscsoport ta~ · ai 
vezető Kiscsoport vezető Csoporttag Csoporttae 

....____. ' ' ___. .----.J 

Adatgyűjtés 

időszaka 

---' ---' __, 

Megjegyzés 

Rutkovszkiné Fedor Ildikó Tóthné Hajzer Skarbit Józsefné Leskóné Pataki Rita 2019.április -
Krisztina 

Intézményi önértékelés 

Önértékelésre kijelölt Önértékelési kiscsoport tag· ai Adatgyűjtés Megjegyzés 
óvoda Kiscsoport vezető Csoporttae Csoporttae időszaka 

Gyermekek Háza Rutkovszkiné Hagymási Zoltánné K vaka Arpádné 2019.02.01.- -
Déli Óvoda 

Fedor Ildikó 2019.03.31. 

Teljesítményértékelés (Értékelési szabályzat szerint) 

Teljesítményértékeléssel Időpont Határidő Felelős 

érintett 
Pedaeóeusok 2018. december 2019. március intézményvezető helyettesek 
Pedaeóeiai munkát seeítők 2018. december 2019. március tagintézményvezetők 

El!Véb alkalmazottak 2018. december 2019. március tel ephelyfelelősök 

Tanfelügyelettel, minősítéssel érintettek köre 

Ellenőrzés ielleee ellenőrzött időpont intézményi deleeált 
Tanfelül!Veleti ellenőrzés - - -
Minősítő vizsga Hanyicska Zsaklin 2019. tavasz Skarbit Józsefné 

Kertész Tünde 2019. május Eles Gizella 
Minősítési eljárás Osz Ildikó 2019. tavasz Skarbit Józsefné 
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Tervezett mérések 

Mérés Területe Erintettek köre Mérés eszköze, Mérés ideje Felelős 

módszere 
Mérés alanyai Mérést végzők Egyéb érintettek 

Gyermekek Háza Déli Ovoda Székhelyintézmény 
Gyermekek fejlettségi gyermekek óvodapedagógusok visszacsatolás: folyamatos 2018. november Tóth Andrásné 
állapota szülők megfigyelés 2019. április int. vez. helyettes 

Partneri igény és szülők minőségfejlesztési nevelőtestület kérdőív 2019. február Hagymási Zoltánné 
elégedettség team int. vez.helyettes 

Partneri igény és gyermekek minőségfejlesztési nevelőtestület képek alapján 2019. m árcius Hagymási Zoltánné 
elégedettség team int. vez.helyettes 

Viráe Utcai Taeintézménv 
A gyermekek fejlettség gyermekek óvodapedagógus Visszacsatolás: Fej lődési napló; Evi 2 alkalom: Rutkovszkiné Fedor 1. 
állapota: Szülő folyamatos november tagintézményvezető 

- értelmi megfigyelés április 
- beszéd Hrubóczkiné Krich 0. 
- hallás Vassné Szolnoki Erika 
- látás munkaközösség vezetők 

- mozgás 
Gyermekek tanköteles korú óvodapedagógus szülő DIFER 2019.január Rutkovszkiné Fedor J. 
iskolaérettségének gyermekek nevelőtestület 
állapota 
Tanköteles korú tanköteles korú óvodapedagógus Visszacsatolás: Neveltségi Beosztás szerint Rutkovszkiné Fedor I. 
gyermekek neveltségi gyermekek Szülő szintmérő eszköz; 2019.április 
szintje nevelőtestül et célzott megfigyelés 
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Mérés Területe Erintettek köre Mérés eszköze, Mérés ideje 
módszere 

Mérés a la nyai Mérést végzők Egyéb érintettek 

Önértékelésekhez Onértékelési Erintett pedagógus Visszacsatolás; Kérdőív Onértékelési 
kapcsolódó szülői kiscsoport csoportjába járó Érintett pedagógus, csoport 
elégedettség gyermekek szülei intézményi szintről feladattervei 

(teljes kör) a nevelőtestület szerint 
Iskolák elégedettsége: Önértékelési Móricz Zsigmond Visszacsatolás: Kérdőív: Egyénre 2019. 
Fejlettség állapot csoport Ált. Isk. Nevelőtestület, szóló kérdőív az 1. ápri lis 

osztályos volt 
Vécsey Károly óvodásaink 
Tagint. vonatkozásában 

Kincskereső Tae:intézmény 
Gyermek fejlettségi gyermekek Óvodapedagógus Visszacsatolás Fejlődési napló; Evi két alkalom 
állapota szülő folyamatos november 

megfigyelés április 
Kertvárosi Csicsergő Tagintézmény 

Gyermek fej lettségi Minden gyermek Ovodapedagógus Visszacsatolás Fejlődési napló; Evi két alkalom 
állapota szü lő folyamatos november 

megfigyelés április 
Szülői elégedettség Teljes szülői kör Onértékelési Visszacsatolás: Kérdőív 2019. március 
mérés csoport érintett pedagógus, 

intézményi szintről 

a nevelőtestület 

Nevelőtestü leti Nevelőtestület Munkaközösség Visszacsatolás Kérdőív 2019. május 
klímamérés vezető vezetőség 

Bóbita Tagintézmény 
Gyermek fejlettségi gyermekek Ovodapedagógus Visszacsatolás Fej lődési napló; Evi két alkalom 
állapota szü lő folyamatos november 

megfil!velés április 
N evelőtestü le ti Nevelőtestület Munkaközösség Visszacsatolás Kérdőív 2019. május 
klímamérés vezető vezetőség 

Iskola pedae:óe:usok Vécsey Károly Onértékelési Visszacsatolás: Kérdőív 2019. március 
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Felelős 

Leskóné Pataki Rita 

Leskóné Pataki Rita 

Rutkovszkiné Fedor I. 

Homonyik Erika 
tagintézményvezető 

Ilcsik Jánosné 
tagintézményvezető 

Ucsik Jánosné 
tagintézményvezető 

Ilcsik Jánosné 
tagintézményvezető 

Némethné Tóth Zs. 
tagintézményvezető 

Némethné Tóth Zs. 
tagintézményvezető 

Némethné Tóth Zs. 
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Mérés Területe Érintettek köre Mérés eszköze, Mérés ideje 
módszere 

Mérés alanyai Mérést végzők Egyéb érintettek 

eléeedettsée: mérése Altalános Iskola csoport Nevelőtestület, 

Pitypane Taeintézménv 
Gyermek fejlettségi gyermekek Ovodapedagógus Visszacsatolás Fejlődési napló; 2019. május 
állapota szülő fo lyamatos 

megfigyelés 
Partneri igény és szü lők Onértékelési Visszacsatolás: kérdőív 2018. november 
elégedettség csoport érintett pedagógus, 

intézményi szintről 

a nevelőtestület 
Manóvár Taeintézménv 

Gyermek fejlettségi gyennekek Ovodapedagógus Visszacsatolás Fejlődési napló; 2018. november 
állapota szülő folyamatos 2019. május 

megfig:yelés 
Partneri igény és szülők Önértékelési Visszacsatolás: kérdőív 2019. május 
elégedettség csoport érintett pedagógus, 

intézményi szintrő l 

a nevelőtestület 
Rozsrétbokor Telephely 

Gyermek fejlettségi gyennekek Ovodapedagógus visszacsatolás: Fejlődési napló; 2018. október 
állapota szülő folyamatos 2019. ápril is 

megfü!velés 
Partneri igény és gyermekek önértékelési visszacsatolás: Gyermekmérés 2019. tavasz 
elégedettség szülők csoport érintett pedagógus, képekkel 

iskolák intézményi szintről 

pedagógusai a nevelőtestület kérdőív 

Tanköteles korú tanköteles korú óvodapedagógus visszacsatolás: Neveltségi 2019. április 
gyermekek neveltségi gyermekek szülő szintmérő eszköz; 
szintje nevelőtestület célzott megfigyelés 

Kassa Uti Telephely 
Neveltsé!! és tudásszint gyermekek Ovodapedagó1rus visszacsatolás: Fejlődési napló; 2018. november 
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Felelős 

tagintézményvezető 

Eles Gizella 
tagintézményvezető 

Eles Gizella 
tagintézményvezető 

Stremler Borbála 
tagintézményvezető 

Stremler Borbála 
tagintézményvezető 

K vaka Arpádné 
telephelyfelelős 

K vaka Arpádné 
telephelyfelelős 

K vaka Arpádné 
telephelyfelelős 

Taitáné Hegedüs V. 
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Mérés Területe Erintettek köre Mérés eszköze, Mérés ideje Felelős 

módszere 
Mérés alanyai Mérést végzők Egyéb érintettek 

szülő folyamatos 2019. április telephely felelős 
megfigyelés 

Gyermek elégedettség nagycsoportos önértékelési visszacsatolás: Gyermekmérés 2018. november Tajtáné Hegedűs V. 
mérés gyermekek csoport szülő képekkel telephelyfelelős 

nevelőtestület 

Partner elégedettség Móricz Zsigmond önértékelési visszacsatolás: kérdőív 20 18. november Tajtáné Hegedűs V. 
mérés Ált. Isk. csoport szü lő telephely felelős 

Kertvárosi Tagint. nevelőtestület 

pedagógusai 
Mandabokor Telephely 

Gyermekek fejlettségi gyermekek Ovodapedagógus Visszacsatolás Fejlődési napló: 2018. november Vassné Harman Gy. 
állapota szülő folyamatos 2019. május telephelyfelelős 

megfigyelés 
Partner elégedettség szülök Ovodapedagógus visszacsatolás: kérdőív 201 9. március Vassné Harman Gy. 
mérés szülő telephelyfelelős 

nevelőtestület 

Felsősima Telephel" 
Gyermekek fejlettségi gyermekek Ovodapedagógus Visszacsatolás Fejlődési napló: 2018. november Harman Attiláné 
állapota szülő folyamatos 2019. május telephelyfelelős 

megfigyelés 
Partner elégedettség szülők Ovodapedagógus visszacsatolás: kérdőív 2019. április Harman Attiláné 
mérés szülő telepbe! yfelelős 

nevelőtestület 
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1.5. Pedagógiai folyamatok - Korrekció 

Mi történik flZ ellenőrzés, megfigyelés, értékelés eredmé11yeivel? (Elégedettségmérés, i11tézmé11yi ö11értéke/és, pedagóg11sértékelés, gyermeki 
fejlődés megfigyelés, mérés, egyéb mérések.) 

Évente megtörténik az önértékelés keretében a lte/ybe11 szokásos formábfm rögzített megfigyelési, mérési eredmények elemzése, a 
tanulságok levonása, fejlesztések megltattírozása. Ezt követően az intézmény a mérési- értékelési eredmé11yek függvényébe11 szükség 
eseté11 korrekciót végez 

A 2017-2018 1 , • , d ·' . tt célok és feladatok 
Mérési eredmények Oktatási eredményei Célok / Feladatok 

Gyermekek Háza Déli Ovoda Székhelyintézmény 
A gyermekek közösségi magatartását, A szülők elvárásainak való megfelelés hatására a Boldogság órák kiterjesztése további csoportokra. 
viselkedését egyre negatívabban befolyásolja a gyennekek teljesítménykényszeressé válnak már Személyiségfejlesztő gyakorlatok, j átékok átadása 
tevékenységek során megélt sikertelenség. óvodáskorban. bemutató foglalkozások keretében. 
A reflexiók nem tükrözik az önelemzést. Reflexió írásában gyakorlatlanság. Kisebb Iránymutató szempontsor kidolgozása, amely 

figyelmet kap, erre kevesebb időt szánnak a szisztémát ad a nevelőmunka önértékeléséhez, 
pedagógusok. reflexiók megírásához. 

Az SNI gyerekek befogadását segítő inkluzív A többségi csoportba járó gyerekek félve közelítik A gyerekek érzékenyítése az SNI gyermekek 
nevelés. meg az SNC gyerekeket a kevésbé kiszánútható elfogadására. Még több közös rendezvényen való 

reakcióik miatt. részvétel. 
Viráe: Utcai Tae:intézmény 

A csoportokban a DIFER vizsgálatok során a Elettani adottságok, Nagyobb hangsúlyt fektetünk ezen területek 
grafomotorikai készség és a szociális családi háttér, otthoni példa követése fejlesztésére, konkrét feladatokat rögzítettünk az 
készségek mutattak lemaradást eredményeket mutató összesítő diagramok alá, 

csoportonként. 
P.P. Felülvizsgálat: A 137/20 18. (VII. 25.) Korm. Törvényi előírásoknak való megfelelés. 

rendelet szerinti ONAP- 363/2012. (XII. 17.) 
Korm. rendelet módosításai tartalmi 
megfelelőségének vizsgálata. 

SZMSZ GDPR elvárások szerinti módosítás szükséges Törvényi előírásoknak való megfelelés. 
Belépés és bent tartózkodás (szociá lis 
munkás) 
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Kincskereső Ta2intézmény 
Az iskolaérettségi vizsgálatok és a fej lődés 16 mentek iskolába. Az iskolába ment első osztályos gyermekeknek 
eredményeinek megfigyelése által lettek nyomon követése, óvónők látogatása az iskolában, 
beiskolázva a gyerekek. ahol megfigyelik a gyerekeket, találkoznak volt 

óvodásaikkal. Minden iskola küld értesítést, ahol 
gyermekeink tanulnak, s a volt óvó nénik 
elmennek a kijelölt időpontban órát nézni, 
kerekasztal beszélgetésre. 

A fej l ődési naplóban évente 2x kerülnek - -
rögzítésre a mérési eredmények. A harmadik 
mérés elírás, ezért korrekcióra szorul. 
Novemberben és márciusban mérünk. 

Bóbita Tae:intézmény 
Gyermeki elégedettség mérés Legalacsonyabb értéket az alvás kapott. A kevesebb a lvásigényű gyermek hamarabb 

ébrednek és az öltözőben csendesebb 
tevékenységet rajzolás, mintázás, társasjátékok ... 
stb. választhatnak a többiek zavarása nélkül. 

Pitypan2 Ta2intézmény 
DrFER mérés 93% Az elért eredmények szinten tartása, lehetőség 

szerinti fej lesztése - Tapasztalati 
következtetés fejlesztése minden csoportban 

Szülői elégedettség mérés 1 csoportban 100% Az elért eredmények szinten tartása 
dolgozó óvodapedagógusra vonatkozólag 
Ovodapedagógusok elégedettségének mérése 90% Az elért eredmények szinten tartása, lehetőség 
2017-18-as tanévben szerinti javítása. 

Manóvár Tae:intézmény 
Gyermekek neveltségi szintmérés félévi 89.5% Csoportonként kiértékelt eredményekhez 

fe jlesztési tervek elkészítése 
Gyermekek neveltségi szintmérés év végi 94% Csoportonként ki értékelt eredmények szinten 

tartása 
Gyermeki elégedettség és elégedetlenségi Legtöbb sírós szimbólumot a pihenés kapta. Délutáni pihenés megszerettetése, nyugodt 
vizsgálata (relaxációs) zene. 
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Butykatelep Telephely 
neveltségi szint: A mosdó helyiségek mérete és a felszereltsége Folyamatos életszervezés körültekintő 

gondozás:83% nem megfelelő, öltöző helyiségek túlzsúfoltak. megvalósítása, mosdók lehelyeztetése, társas 
öltözködés:83% magatartásuk jobban alkalmazkodjon a csoport 
étkezés:90% Nem megfelelő családi elvárások, példamutatás. szokás rendszeréhez. 
játék 83% Személyes példamutatás. Szülőkkel való 
munka:85% konzultáció a neveltségi szint javítása érdekében. 
udvariassági szokások:85% Váljék belső igényükké az igényes környezet 

kialakításáért vállalt munka. 
Személyes mintaadással, családi elvárások 
bevonásával próbáljuk elérni, hogy az 
udvariassági és illemszabályok (pl. köszönés) 
természetes igényük le!!ven. 

tudásszint felmérése-DIFER: Leggyengébb terület a grafomotoros készség, Egyéni fejlesztések 
88% ennek okai lehetnek, az ingerszegény, ráhagyó 

nevelés szociokulturális környezet-
Rozsrétbokor Telephely 

E lvégzett mérések: Az év végi értékelésnél kimutatásban (%-os AZ 2018./2019. nevelési tervben ismételten 
Gyermeki elégedettség mérés Tanulási és grafikus ábrázolás), ill. szöveges felvenni a feladatok végrehajtása közé a 
képességek vizsgálata Neveltségi kiegészítés lásd a saját 2017./18. nevelési év gyenge teljesítményeket (fejlesztési terv) 
szintmérés mérési értékelésében 
Partneri (szülő, pedagógus) 

Kassa Uti Telephely 
Nevelőtestület klímamérése Gyengeség:- A nevelők között az intézményen Ovodán kívüli programok szervezése az 

kívül nem alakultak ki baráti kapcsolatok. alkalmazotti közösségnek. 
Szülői elégedettség Gyengeség: Nem elegendő mennyiségű, az Az udvari játékeszköz készlet bővítése, a meglévő 

udvaron található játék. eszközök minőségmegőrzése. 
Gyennekek neveltségi és tudásszint mérése Gyengeség: Rajzolás, festés, mintázás kézimunka Változatos, újszerű technikák alkalmazása, 

Külső világ tevékeny megismerése- Matematikai bemutatása a gyermekeknek. 
tartalmú tapasztalatszerzés Saját készítésű matematikai tartalmú eszközök 

bevonása, a mindennapi tevékenységekbe. 
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Mandabokor Telephely 
Klímamérés nevelőtestület Pozitív építő munkatársi kapcsolatok 

fenntartása továbbra is. 
Gyermekek fejlettségének, tudásszintjének A gyermeki személyiség kibontakoztatása, 
a mérése: sokoldalú, harmonikus fejlődésének az 

elősegítése, a hátrányok csökkentése az 
egyéni sajátosságok és az eltérő fej lődési 

ütem figyelembe vételével aktívan vegyenek 
részt az ismeretszerzés folyamatában, minél 
több érzékszervükkel szerezzenek 
tapasztalatot 

Felsősima Telephely 
A mérés eredménye minden területen alacsony A gyermekek többsége szociális, és kulturális Hátrányok csökkentése 
szintet mutatatott. hátrányokkal küzd. Nehéz életkörülmények Családoknak adományosztás 

között élnek. Munkanélküliség, az Szükség esetén jelzés 
iskolázatlanság, hátráltató körülmény. 

2. Személyiség- és közösségfejlesztés 

2.1. Személyiségfejlesztés 

Hogyan valósulnak meg a pedagógiai programban rögzített személyiségfejlesztési feladatok? 
Hogyan fejlesztik az egyes gyermekek személyes és szociális képességeit (különös tekintettel a kiemelt figyelmet igénylő gyermekekre)? 
Hogya11 történik ll gyermekek szociális hátrányainak enyhítése? 

- Az intézmény vezetése és érintett óvodapedagógusa információkkal rendelkezik minden gyermek szociális l1e/yzetéró1. 
Hogyan támogatják az önálló tanulást, hogyan tanítják a tanulást? 
Hogyan történik a gyermekek egészséges és környezettudatos életmódra nevelése? 
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HH gyermek 
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11 . 1 Veszélyeztetett gyermek 

12. 1 Anyaotthonban lakó gyermek 
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2.1.1. Gyermekvédelmi feladatok 

Az óvodás gyermek nevelésében az egyik legfontosabb nevelési funkciót a jól működő családok 
tölthetik be. 
A gyermekek óvodába lépésekor az óvodapedagógusok és a gyermekvédelmi felelősök 

kapcsolatba kerülnek a családokkal, amennyiben a gyermekek viselkedésében, teljesítményében, 
vagy kapcsolataiban rendellenességet fedeznek fel, vagy a nevelés eszközeivel, vagy a 
gyermekvédelem eszközeivel igyekeznek segítséget nyújtani. 
Elsődleges célunk, hogy a gyermekek biztonságban érezzék magukat óvodáinkban. 

Céljaink a törvényi elvárások szerinti működés során: 

• Az intézményegységünkbe járó gyermekek helyzetének felmérése, a hátrányos és migráns 
gyermekek fokozottabb segítése. 

• A neveltetésükből vagy családjaik szociális helyzetéből adódó hátrányaik mérséklése az 
óvodai nevelőközösség és a szociális intézmények hálózatának igénybevételével. 

• A sajátos nevelési igényű gyermekek esélyegyenlőségének növelése, hátrányaik 
csökkentése. 

Folyamatos feladat havi rendszerességgel az étkezési kedvezményben részesülő gyermekek 
adatainak egyeztetése az óvodatitkárral. 

G k 'd 1 . ~ 1 d . k ,yerme ve e m1 e a atam 
Feladat Felelős Határidő Megjegyzés 

Ismerjék fel az óvodapedagógusok az 
általuk nevelt gyermekek teljesítmény-
, viselkedés-és vagy kapcsolatzavarait, óvodapedagógusok folyamatos 
amennyiben ez a nevelés eszközeivel 
nem korrigálható eredményesen, 
jelezzék az óvoda gyermekvédelmi 
felelősének. 

Az óvodapedagógusok differenciált 
bánásmódot alkalmazzanak a óvodapedagógusok folyamatos 201 8.09.01-től a 

gyermekek nevelésében. 
Gyvt. 40/ A. § (2) ag) Az óvodapedagógusok működjenek óvodapedagógusok, 

együtt a családokkal a gyermekek gyermekvédelmi folyamatos 
pontja értelmében a nevelésének hatékonysága érdekében. felelős 

Az óvodapedagógusok a kötelező igazolatlan Család és 
óvodáztatásból adódóan az óvodai gyermekvédelmi hiányzást 
hiányzásokat kísérjék figyelemmel. felelős követő 5. Gyermekjóléti 
Igazolatlan hiányzás esetén naptól 
kezdeményezzenek intézkedést a 
házirend alapján. 

Központ szociális 

Az óvodapedagógusok az étkezési segítő 
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Feladat Felelős Határidő 

kedvezményben részesülő gyermekek Szeptember 
adatait egyeztessék az óvodatitkárral, gyermekvédelmi l .+ minden új 
különösen a kedvezményt alátámasztó felelős jogviszony 
dokumentumok érvényességi létesítésekor 
határidejére. 
Az óvodapedagógusok kísérjék 
figyelemmel, és tartsák nyílván a gyermekvédelmi folyamatos 
hátrányos, halmozottan hátrányos és felelős 

migráns helyzetű gyermekeket. 
Az óvodapedagógusok és a 
gyermekvédelmi felelősök tartsanak gyermekvédelmi folyamatos 
rendszeres kapcsolatot a gyermekek felelős 

megfelelő nevelése, gondozása 
érdekében az érintett szülőkkel is. 
Működjenek együtt az 
intézményegység gyermekvédelmi gyermekvédelmi 
felelősei a hatályos törvények szerinti, felelős félévenként 
egységes szellemű gyermekvédelmi 
munka érdekében. 
Működjenek együtt a gyermekvédelmi évente 
jelzőrendszer tagjaival, a gyermekvédelmi kétszer és 
Gyermekvédelmi Szolgálattal, a felelős alkalomszerű 
Gyámügyi és Szociális Irodával, en 
vegyenek részt az éves konferencián. 
Szükség esetén együttműködési 
megállapodás keretén belül vegyék fel 
a kapcsolatot a Gyermekjóléti 
Központ munkatársával: Kovácsné 
Kecsmár Tímea szociálismunkás. 
Tel. :42/401-652 
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2.1.2. Óvoda egészségügyi ellátás személyi feltételei 

Székhely/telephely Ovodaorvos Védőnő 

Gyermekek Háza Déli Ovoda Dr. Barta Nelli Mezőné Polacsek Agnes 
Székhelyintézmény Dr. Póka Árpád 
Gyermekek Háza Déli Óvoda Dr. Nagy Anna GereTünde 
Virág Utcai Tagintézmény 
Gyermekek Háza Déli Ovoda Dr. Öri Agnes Tóth Katalin 
Kincskereső Tagintézmény Dr. Vetter Tiló 
Gyermekek Háza Déli Óvoda Dr. Bancsi Eva Hegedüs Zoltánné 
Kertvárosi Csicsergő Tagintézmény 
Gyermekek Háza Déli Ovoda Dr. Udvari Mária Gencsi Hajnalka 
Bóbita Tagintézmény 
Gyermekek Háza Déli Ovoda Dr. Kecseti Szilvia Holikné Saj tos Agnes 
Pitypang Tagintézmény 
Gyermekek Háza Déli Ovoda Dr. Hízó Edit Varga Anita 
Manóvár Tagintézmény Dr. Póka Árpád 
Gyermekek Háza Déli Ovoda Dr. Barta Nelli Vaskóné Gyarmati Mariann 
Butykatelep Telephely 
Gyermekek Háza Déli Ovoda Dr. Csobánka Margit Talpasné Kálya Enikő 
Rozsrétbokor Telephely 
Gyermekek Háza Déli Ovoda Dr. Bancsi Eva Farkas Sándorné 
Kassa Úti Telephely 
Gyermekek Háza Déli Ovoda Dr. Csobánka Margit Tóth Katalin 
Mandabokor Telephely 
Gyermekek Háza Déli Ovoda Dr. Udvari Mária Gencsi Hajnalka 
Felsősima Telephely 

A gyermekek fizikai állapotát felmérő egészségügyi vizsgálatok és azok időpontjai 

Székhelyintézmény: Fogászati szűrés évente két alkalommal. Dr. Póka István 
Virág Utcai Tagintézmény: Fogászati szűrés szeptemberben Dr. Orosz Márta 
Kincskereső Tagintézmény: Fogászati szűrés évente két alkalommal. Az első 2018.1 0.05. 

Az óvodaorvosok csak rendkívüli fertőzéses esetekben járnak ki az óvodákba. A védőnők 2-3 
havonta szűrik a gyermekeket, de rendkívüli esetekben azonnal szakmai tanácsokkal látják el az 
óvodapedagógusokat. 
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2.1.3. Az óvoda szolgáltatásai 
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2.2. Közösségfejlesztés 

Hogyan segíti az intézmény a gyermekek együttműködését? 

...____. 

Az intézmény közösségépítő tevékenységei hogyan, milyen keretek között valósulnak meg? 
A szii/ők a megfelelő kereteken belül részt vesznek a közösségfejlesztésben. 

2.2.1. Óvodai ünnepek és programok tervezett időpontjai 2018/l 9 

Ssz. 

1. 

2. 
3. 
4. 

5. 

6. 
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Ssz. Jeles napok, 
hagyományok, 

kulturális 
programok 

13. 1 Egészséghét 

14. 1 Allatok Világnapja 
15. 1 Almahét 

16. 1 Fogápolási nap 
17. 1 Márton-nap 

19. I Tök.hét 
20. 1 Mikulás torna 
21. 1 Mikulás 
22. 1 Tea-ház 
23. 1 Luca nap 
24. 1 Munkadélután 
25. 
26. 
27. 

28. 
29. 

30. 

31. 

Karácsony 
Három királyjárás 
Krumpli hét 

Farsang 
Kiszebáb égetés, 
tél űzés 
Nőnap - a csoport 
lányainak köszöntése 
Teitermékhét 

32. 1 Nemzeti ünnep 
(március 15.) 

33. 1 A víz világnapja 
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Ssz. 

34. 
35. 

36. 

38. 
40. 
41. 

42. 
43 . 

Jeles napok, 
hagyományok, 

kulturális 
programok 

Föld órája 
Húsvét 

Egészség hét- Bázis 
hét 

Zöld Nap -Föld napja 
Májusfa díszítés 
Anyák napja 

Pünkösdi király 
Evzáró 

44. 1 Tánctalálkozó 
45. 1 Apák napja 
46. 1 A ~adarak és fák 

nap Ja 
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48. 1 Nagyok búcsúnapja 1 05.22. 

49. 1 Virágéknál áll a vásár 06.06. 

50. 1 Családi nap 
51 . 1 Burattino bábszínház 1 folyamatos 1 folyamatos 

bérletes előadás 

52. 1 Művészstúdió 1 folyamatos 1 folyamatos 

bérletes előadás 

folyamatos 
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3. Eredmények 

Milyen eredményességi mutatókat tartanak nyilván az intézményben? 
- Nyilvántartják és elemzik az intézményi eredményeket: 

helyben szokásos megfigyelésen, vagy más alapon megszervezett mérések eredményei 
esetleges sport, más versenyeredmények: országos szint, megyei szint, települési szint 

elismerések 
6 éves kor után óvodában maradó mutatók, elégedettségmérés eredményei (szülő, 

óvodapedagógus, pedagógiai munkát segítők) o neveltségi mutatók 
Milyen szervezeti eredményeket tud felmutatni az intézmény? 
Hogyan hasznosítják a belső és külső mérési eredményeket? 
Ho an kísérik fi elemmel a ermekek iskolába l ' ését, tanulási út' át? 

Feladatok a kötelezően bemutatott és az intézmény által publikálni is kívánt tartalmak és 
adatok összegyűjtésével és feldolgozásával kapcsolatban. 

A Gyermekek Háza Déli Óvoda pályázaton elnyerte a BOLDOG ÓVODA címet, melyet négy 
intézményünkben 10 alkalommal valósítanak meg óvodapedagógusok a 2018/20 19-es nevelési 
évben. 
Bázis intézményként sikeres őszi-tavaszi szakmai napok megrendezése. 
A Nyíregyházi Egyetem és a Gyermekek Háza Déli Óvoda székhelyintézménye között létre jött 
együttműködési megállapodás keretein belül a hallgatók gyakorlatának szakmai irányítása. 
Gyermek megismerési technikák további megismerése és gyakorlati alkalmazása: DIFER (elemi 
alapkészségek)- mérés. 
Neveltségi szintmérés valamennyi tanköteles korú gyermeket érintően, és eredményeire alapozott 
fej lesztés szülök bevonásával az alábbi területeken: 
Normához, szabályhoz, szokáshoz való viszony (egészségügyi szokások, önkiszolgálás, 
viselkedési normák) 
Társas kapcsolatok (gyermek-felnőtt, gyermek-gyermek, gyermek-közösség kapcsolata) 
Tevékenységekhez való viszony (önként vállalt, kötelező jellegű, közösségért végzett) 
Gyermekrendezvények és programok, valamint a résztvevő gyermekek és felnőttek számának 
folyamatos és pontos regisztrálása, elégedettségi adatok. 
Óvodai szintű sport rendezvényeken való részvétel szülök bevonásával. 
Városi szintű MONBEBE programok. 
Óvodán belül rendezett: KI MIT TUD? 
Városi szintű vers és mesemondó versenyen részvétel 
Tehetséggondozó programok rendszere 

4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 

Milyen pedagógus szakmai közösségek működnek az intézményben, melyek a fő tevékenységeik? 
- Az óvodapedagógusok szakmai csoportjai maguk alakítják ki működési körüket, önálló 

munkaterv szerint dolgoznak. A munkatervüket az intézményi célok figyelembe vételével 
határozzák meg. 

Hogyan történik a belső tudásmegosztás az intézményben? 
Hogyan történik az információátadás az intézményben? 

- Az intézmény munkatársai számára biztosított a munkájukhoz szükséges 
információkhoz és ismeretekhez való hozzáférés. 
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4.1. Nevelés nélküli munkanapok időpontjai és 

székhely/tagóvoda/telephelyi szint 

Székhely Felhasználás célja és tárgya Időpont 

Telephely 
Gyermekek Háza Szakmai nap az óvoda dolgozóinak 201 9.02. 
Déli Óvoda 
Székhelyintézmény Közösségfej lesztő szakmai nap 2019. 06. 
Virág Utcai Szociális kompetenciák erősítése, 

Tagintézmény csapatépítő tréning az óvoda 201 8. 12. 
dolgozóinak 
Mentális tréning - kirándulás az 
óvoda dolgozóinak 201 9.06.14. 

Kincskereső Szakmai munkaközösségünk 2018.11.10. 
Tagintézmény foglalkozása 

Csapatépítés 2019.06.14. 

Kertvárosi Nevelőtestületi értekezlet - 2019.02.1 5 
Csicsergő Minősítés az óvodában-témában 
Tagintézmény előadó meghívása 

Tanulmányi kirándulás, csapatépítő 2019.06. 14. 
tréning 

Bóbita Szakmai ismeretek bővítése 2019.06. 14. 
Tagintézmény Óvodapedagógus NOKS 

munkatársak együttműködése a 
nevelés fo lyamatában. 

Pitypang Nevelőtestületi értekezletek, az 2019. 02. 
Tagintézmény addig elért eredmények és további 

feladatok megbeszélése -
Pszichológus előadása 

Csapatépítő tréning: kirándulás 2019. 06. 

Manó vár Szakmai nap: Az óvodai 2018.11.05. 
Tagintézmény dokumentumok átnézése, ha 

szükséges, korrigálása 
Közösségfejlesztő szakmai nap: A 2019.06. 16. 
nevelési év értékelése 

Butykatelep Közösségfejlesztő szakmai nap 2019.06.19. 
Telephely 

Rozsrétbokor Közös tapasztalatcsere; 2019. 06. 
Telephely közösségfejlesztés az azonos 

Ped.prograrnmal dolgozó 
társintézménnyel 

Kassa Uti Közösségfejlesztő szakmai nap 2019. 06. 
Telephely 
Mandabokor Csoportépítő tréning, közös fözés, 201 9.06.28. 
Telephely piknik. 
Felsős ima Sportnap, csapatépítő tréning 2019 06. 17. 
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felhasználásuk 

Felelős 

Skarbit Józsefné 

S karbit Józsefné 
Rutkovszkiné Fedor 
Ildikó 
tagintézményvezető 

Rutkovszkiné Fedor 
Ildikó 
tagintézményvezető 

Szántó Ilona 

Homonyik Erika 
Szántó Ilona 
Ilcsik Jánosné 

Ilcsik Jánosné 

Tagintézmény 
vezető 

Eles Gizella 
Schaffer Tímea 

Eles Gizella 
Schaffer Tímea 
Stremler Borbála 
Tagintézményvezető 

Stremler Borbála 
Tagintézmén yvezető 
dr. Pappné Máté 
Tóth Ildikó 

telephely felelősök 

Tajtáné Hegedüs 
Viktória 
Vassné Harman 
Gyöngyi 
Harman Attiláné 
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Székhely Felhasználás célja és tárgya Időpont Felelős 

Telephely 
Telephely Telephely Felelős 
A nevelés nélküli munkanapokon - szülői igény esetén - gondoskodunk a gyermekek 
felügyeletéről 

4.2. Munkatársi értekezletek 

Ssz. 
1 

Felhasználás tárgya Időpont Felelős 

Érintettek 
Gyermekek Háza Déli Ovoda Székhelyintézmény 

l. GDPR rendszer megismertetése, elfogadása 2018. 10.12. Skarbit Józsefné 
Nyilatkozatok aláírása Alkalmazottak 

2. A nevelési év értékelése 2019.06. Skarbit Józsefné 
Alkalmazottak 

Virág Utcai Tagintézmény 
l. Szociális kompetenciák erősítése, csapatépítő 2018. 12. Rutkovszkiné Fedor 

tréning az óvoda dolgozóinak Ildikó 
Kincskereső Ta2intézmény 

Tájékoztatás az új nevelési év indításáról, 2018.09.27. Homonyik Erika 
személyi változásokról, éves feladatokról. tagintézmén yvezető 

l. 
Munkavédelmi oktatás, tűzvédelem . 2018. ősz Cseh Gábor 

2. óvodapedagógusok, 
NOKS munkatársak 
közfo glalkoztatottak 

Kertvárosi Csicsergő Ta ;ntézmény 
l. Tanév eleji aktuális tennivalók, 2018.09.03. K vaka Arpádné 

megbeszélése, munkarenddel kapcsolatos 
elvárások ismertetése. 

Bóbita tagintézmény 
l. Nevelési év indításával kapcsolatos feladatok 2018.09. 06. Némethné Tóth Zs. 

megbeszélése. tagintézmén yvezető 
NOKS munkatársak 

2. Első félév értékelése: eredmények, 2018.01.24. Némethné Tóth Zs. 
nehézségek, további feladatok tagintézményvezető 

NOKS munkatársak 
3. A nevelési év értékelése 2018.06.1 3. Némethné Tóth Zs. 

tagintézményvezető 

NOKS munkatársak 
Pitypang Ta2intézmény 

l. 2017118-as beszámoló elfogadása, 2018/1 9- 2018.09.05. Eles Gizella 
es tanév felelőseinek megválasztása tagintézményvezető 

2. Ev végi beszámoló előkészítése, 2019. 06. Eles Gizella 
megbeszélése tagintézmén yvezető 
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Manóvár Tagintézmény 
A betervezett munkaértekezleteken túl a Minden hónap 
hatékony munkavégzés érdekében szükség első csütörtök 

1. esetén rendkívüli megbeszélésre is sor kerül. 
Aktuális programokról, változásokról, az 
óvodát érintő problémákról. 

Butykatelep Telephely 
1. Tanév eleji aktuális tennivalók, 2018.09.03. 

megbeszélése, munkarenddel kapcsolatos 
elvárások ismertetése. 

2. Munka és Tűzvédelmi oktatás 2018.10.03. 
Rozsrétbokor Tele ~hely 

Tanév eleji aktuális tennivalók, 2018.09.03. 
1. megbeszélése, munkarenddel kapcsolatos 

elvárások ismertetése. 
Kassa Uti Telephely 

1. A nevelési év feladatai. Az együttműködés 2018. 
fontossága. Az óvoda dolgozóinak szeptember 12. 
hierarchiai helye a szervezetben és 
kommunikációs lehetősége. Aktuális 
kérdések megbeszélése. 

2. Az óvoda felújításával kapcsolatos teendők 2018.február 12. 
megbeszélése. Kiürítés megszervezése. 

Mandabokor Tele 1hely 
1. A csoporttal és a tanévkezdéssel kapcsolatos 2018. 

szervezési feladatok megbeszélése szeptember 12. 
2. Az óvodapedagógusok munkájának segítése, 2018. november 

feladatok megoldása, szervezési feladatok 26. 
3. A nyári élettel és zárva tartással kapcsolatos 2019. május 14. 

feladatok megbeszélése. 
Felsősima telephely 

1. A csoporttal és a tanévkezdéssel kapcsolatos 2018. 09. 14. 
szervezési feladatok megbeszélése. 

2. Az óvodapedagógusok, és technikai 2018. 10. 01. 
dolgozók tájékoztatása, munkájának segítése, 
feladatok megoldása, szervezési feladatok 

3. A nyári élettel és zárva tartással kapcsolatos 2019. 05. 17. 
feladatok megbeszélése, munkarend 
ütemezése, a szabadság ütemezése, év végi 
értékelés. 
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óvodapedagógusok 
Stremler Borbála 
tagintézmén yvezető 

Dr Pappné 
Máté Tóth Ildikó 
dajkák 
konyhai kisegítő 

Valamennyi dolgozó 

K vaka Arpádné 

Az óvoda minden 
dolgozója. 
Tajtáné Hegedüs 
Viktória 

Az óvoda minden 
dolgozója. 
Tajtáné Hegedüs 
Viktória 

Vassné Harman Gy. 
telephely felelős 
Vassné Harman Gy. 
telephely felelős 
Vassné Harman Gy. 
telephely felelős 

Ovoda dolgozói 
Harman Attiláné 
telephely felelős 

Ovoda dolgozói 
Harman Attiláné 
telephely felelős 
Ovoda dolgozói 
Harman Attiláné 
telephely felelős 
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4.3. Az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek időpontja 

Időpont Téma Felelős 

Gyermekek Háza déli Óvoda Székhelyintézmény 
Gyermekek Háza Déli Ovoda 

A munkaterv elfogadása, a 2018/19-es tanévet érintő Skarbit Józsefné 
2018.10.08. változások ismertetése egyéb aktuális feladatok. Intézményvezető 

2019. június Tanévzáró értekezlet, az éves beszámoló előkészítése, Skarbit Józsefné 
nyári feladatok megbeszélése. Intézményvezető 

Virág Utcai Tagintézmény 
Tanévnyitó értekezlet - az aktuális változások és Rutkovszkiné Fedor I. 
feladatok megvitatása, felelősök kijelölése. munkaterv tagintézményvezető 

elfogadása 
Tanévzáró értekezlet - évösszegzés, éves értékelés Rutkovszkiné Fedor l. 
ismertetése, elfogadása tagintézményvezető 

Kincskereső Tagintézmény 
2018.10.09. Tanévnyitó értekezlet. A 2018/2019-es nevelési év Homonyik Erika 

indítása, személyi és tárgyi feltételek. Változások. A tagintézmén yvezető 
2018/2019-es nevelési év munkatervének megbeszélése 
és elfogadása, egyéb aktuális feladatok. 

2019.05. 14. Tanévzáró értekezlet. Eves beszámoló készítése, év Homonyik Erika 
végi értékelések, nyári teendők megbeszélése. tagintézményvezető 

Kertvárosi Csicsergő Tagintézmény 
2018.09.27. A munkaterv elfogadása, a tanévkezdéssel kapcsolatos Ilcsik Jánosné 

feladatok megbeszélése tagintézményvezető 

2019.05.17. A beszámoló elfogadása, a tanév értékelése. A nyári Ilcsik Jánosné 
élettel kapcsolatos feladatok. tagintézmén yvezető 

Bóbita Tagintézmény 
2018.09.05. Nevelési év feladatai, felelősök választása. Eves fő Tagintézmény vezető 

feladat kitűzése. Munkaközösségünk témája, célja, Munka.közösség vezető 
feladata. 

2019.01.22. Az első félévre tervezett feladatok értékelése. Tagintézmény vezető 
Munka.közösség vezető 

2019.06.11. A nevelési év értékelése. Tagintézmény vezető 
Munkaközösség vezető 

Pitypan~ Tagintézmény 
2018.09.05. 2017-18-as beszámoló elfogadása, 2018-19-es tanév Eles Gizella 

munkaterv előkészítése. Tagintézmény vezető 
2019. A gyakornoki vizsga előkészítése, hospitálások Eles Gizella 

február összegzése. Tagintézmény vezető 
2019. június Ev végi beszámoló előkészítése. Eles Gizella 

Tagintézmény vezető 

Manóvár Tagintézmény 
2018.09.13. Nevelési évnyitó értekezlet. Stremler Borbála 

tagintézményvezető 

2019.06.03. Nevelési évzáró értekezlet. Stremler Borbála 
tagintézmén yvezető 
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Időpont Téma Felelős 

Rozsrétbokor Telephely 
2018.09.17. Evindító - aktuális törvényi változások K vaka Arpádné 

telephely felelős 
2019. május Evzáró értékelés K vaka Arpádné 

telephely felelős 
Kassa Uti Telephely 

2018.08.29. Nevelési évnyitó értekezlet: éves munkaterv elfogadása Tajtáné Hegedüs V. 
Törvényi változások ismertetése, hozzá kapcsolódó telephely felelős 
feladatok megbeszélése. Aktuális kérdések megvitatása. 

2018.10.10. A gyerekek mérésének, értékelésének előkészítése. Tajtáné Hegedüs V. 
Aktuális kérdések megbeszélése. telephely felelős 

2018.02.12. Az óvoda felújításával kapcsolatos teendők Tajtáné Hegedüs V. 
megbeszélése. Kiürítés megszervezése. telephely felelős 

Mandabokor Telephely 
2018.09.24. A munkaterv elfogadása, a Házirend ismertetése, a Vassné Harman Gy. 

tanévkezdéssel kapcsolatos feladatok megbeszélése. Az telephely felelős 
ingyenes étkezés törvényi szabályai és más óvodai 
élettel kapcsolatos törvényi szabályok változásainak az 
ismertetése. 

2019.05.18. A beszámoló elfogadása, a tanév értékelése. A nyári Vassné Harman Gy. 
élettel kapcsolatos feladatok. telephely felelős 

Felsősima telephely 
2018.09.27. A munkaterv elfogadása, a tanévkezdéssel kapcsolatos Harman Attiláné 

feladatok megbeszélése telephely felelős 
2019.05.17. A beszámoló elfogadása, a tanév értékelése. A nyári Harman Attiláné 

élettel kapcsolatos feladatok. telephely felelős 

4.4. Szakmai munkaközösségek terve 

4.4.1. Óvodaközi innovációs munkaközösség 

Munkaközösség vezető: Tóth-Gyetkó Eszter 
A munkaközösség tagjai: Leskóné Pataki Rita, Tóthné Hajzer Krisztina, Tündikné Varga Éva, 

Ősz Ildikó, Kirilla Rita, Garainé Dojcsák Erika, Ménesiné Palencsár Ildikó, Böszörményi 
Lászlóné, Schaffer Tímea, Szántó Ilona, Némethné Tóth Zsuzsanna, Szigeti Eszter, Lipcseiné Bíró 
Szilvia 

A munkaközösség célja: a Gyermekek Háza Déli Óvoda további intézményeinek megismerése. 
Bepillantás a különböző Pedagógiai Programok alapján dolgozó nevelői munkába. Szakmai 
innováció, az egymástól való tanulás elősegítése. Kapcsolattartás 
A munkaközösség feladata: bemutató tevékenységek szervezése, szakmai megbeszélés, reflexió. 
Nevelői munkát segítő dokumentumok készítése, cseréje, egymástól való tanulás „ad hoc" jellegű 
feladatok. 
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A működés rendje: 

Ssz. Téma Helyszín Megjegyzés 
időpont 

1. Szabad játék, GYHDO Tevékenységet 
Külső világ tevékeny megismerése Kassa Úti Telephely szervezi: Ösz Ildikó 

2018. október 
2. Szabad játék, GYHDO Tevékenységet 

Külső világ tevékeny megismerése, Butykatelep Telephely szervezi: Ménesiné 
Mese, vers 2018. november Palencsár Ildikó 

3. Szabad játék, GYHDO Tevékenységet 
Ének, zene, énekes játék, gyermektánc Székhely szervezi: Tóth-Gyetkó 

2019. január Eszter 
4. Szabad játék, GYHDO Tevékenységet 

Rajz, festés, mintázás, kézimunka, Rozsrétbokor szervezi: Böszörményi 
Mese, vers Telephely Lászlóné 

2019. február 
5. Szabad játék, GYHDO Tevékenységet 

Külső világ tevékeny megismerése Felsősima Telephely szervezi: Kirilla Rita 
2019. március 

6. Szabad játék, GYHDO Mandabokor Tevékenységet 
Ének, zene, énekes játék, gyermektánc Telephely szervezi: Garainé 

2019. április Dojcsák Erika 

4.4.2. Gyermek mérési rendszert megújító munkaközösség 

Munkaközösség vezető: Hegyes Katalin 
A munkaközösség tagjai: Krajecz Amarilla, Hagymási Zoltánné, Bojtos Csilla, Kovácsné Habos 
Katalin, Tóth Andrásné, Fehérné Héring Erika, Krajecz Amarilla 

A munkaközösség célja: A gyermekek nevelésének és fejlesztésének minél magasabb szintű 
megvalósítása az etikai, mérésmódszertani és adatkezelési szabályok betartásával. 
A munkaközösség feladata: Az óvodapedagógusok segítése az egyszerűbb, hatékonyabb mérési 
metodika alkalmazásában. A gyermekek önkibontakoztatásának támogatása az érzéseik, 
gondolataik, szükségleteik, igényeik jobb megismerése által. Partnerkapcsolat erősítése a 
szülőkkel. 

A működés rendje: 

Ssz. Téma Helyszín Megjegyzés 
időpont 

1. A megalkotott mérőrendszer 2018. november 
felülvizsgálata székhelyintézmény 

2. Aktualizálás a törvényi szabályozáshoz. 2019. január AGDPR 
székhel yintézmén y 

3. A mérőrendszer kidolgozásának 2019. április 
befejezése. székhelyintézmény 
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4.4.3. Munkaközösség neve: Fejlesztő munkaközösség 

Munkaközösség vezető: Hrubóczkiné Krich Orsolya 
A munkaközösség tagjai: Rutkovszkiné Fedor Ildikó, Babidorics Ágnes, Kovács Ildikó, Tóthné 
Hajzer Krisztina, Palicz Józsefné, Petrilla Sándorné 
A munkaközösség célja: Kiemelten foglalkozik a fejlesztő játékokkal a képességfejlesztés 
eszközével, didaktikai alkalmazásának lehetőségeivel az epochális tevékenységrendszer keretein 
belül. Óvodásaink érzelmi, értelmi intelligenciájának, szocializációs képességeinek fejlesztése, 
fejlesztő játékok alkalmazásával. 
A munkaközösség feladata: Az óvodapedagógus gyakornok munkájának szakmai segítése. 
Lehetőség biztosítása számára, hogy az egyéni hospitálásai alkalmával tapasztalatokat gyűjtsön az 
epochális tevékenységekről. Az óvodapedagógusok módszertani kultúrájának bővítése. Fejlesztő 
játékok gyűjtése. 

A működés rendje 

Ssz. Téma Helyszín 
időpont 

1. A mese hét, mese fadíszítés Virág Utcai 
Mesedramatizálás: A kecskegidák és Tagintézmény 
a farkas 2018.09.24.-09.28. 

2. Képességfejlesztő játékok gyűjtése Virág Utcai 
Tagintézmény 
2018. november 

3. Bemutató foglalkozás Virág Utcai 
Tagintézmény 
2019. március-április 

4.4.4. Munkaközösség neve: Megújuló munkaközösség 

Munkaközösség vezető: Szántó Ilona 
A munkaközösség tagjai: Nevelőtestületünk valamennyi óvodapedagógusa. 

Megjegyzés 

A munkaközösség célja: A gyermek hátrányának csökkentése, minél gyorsabb felzárkóztatás, 
készségeinek, képességeinek fejlesztése, életkor, egyéni sajátosságait figyelembe véve. 
A munkaközösség feladata: A „gyenge" oldal nehézségeinek leküzdése, tudáshátrány 
csökkentése, a gyengék felzárkóztatása, egyéni képességfejlesztés. 

A "k"d' d' mu o es ren 1.1e: 
Ssz. Téma Helyszín Megjegyzés 

időpont 

1. Differ: Diagnosztikus Luzsinszky Ildikó 
fejlődésvizsgáló rendszer 2018.10. 
megismerése. 

2. Zeneóvoda 3-7 éves gyerekeknek Koraszülöttekért 
2018.11. Alapítvány előadó: 

Driszku József 
3. Magyar mozgáskotta módszer Kepics Angelika 

2019.01. 
4. Nemzeti nevelés, nemzeti identitástudat, Munkaközösség 

népi hagyomány, népszokás 2019.03 . vezető 
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4.4.5. Munkaközösség neve: Intézmény operatív dokumentumainak kiegészítése, 

fejlesztése munkaközösség 

Munkaközösség vezető : Kádár Klára 
A munkaközösség tagjai: A GYHDÓ. Tevékenységközpontú programmal dolgozó 
tagintézmények, telephelyek vezetői és óvodapedagógusai. 
A munkaközösség célja: Dokumentumok kiegészítése, fejlesztése. Óvodás gyermekek 
fej lődésének nyomon követése életkorra bontva. 
A munkaközösség feladata: Munkaközösségi formában a gyermekek mérési és értékelési 
rendszerének átdolgozása és az elégedettségi kérdőívek felülvizsgálata javasolt. A gyermekek 
fejlődését nyomon követő dokumentáció átdolgozása. 

A működés rendje: 

Ssz. Téma Helyszín Megjegyzés 
időpont 

1. Eves munkaterv ismertetése Gy.H.D.O. Kertvárosi 
Anamnézis adatlap újragondolása Csicsergő 

Beilleszkedés tapasztalatai adatlap Tagintézmény 
Óvodába lépés utáni megfigyeléseink 201 8.október 09. 
Ismerkedés után fogadóóra- interjú 
A gyermek fej lődésének 

nyomonkövetése 5-7 éves korban. 

2. A gyermek megismerésesnek, Gy.H.D.O. Kertvárosi 
fejlődésesnek nyomon követése 4-5 Csicsergő 

éves korban. Tagintézmény 
Mérési eredmények összegzésére, 2018. november 06. 
értékelésére dokumentum kidolgozása. 

3. Közvetlen partnerek: tanítók mérésének Gy.H.D.O. Kertvárosi 
tudatosabb kiértékelése, Csicsergő 

dokumentálásának kiegészítése. Tagintézmény 
Mérésekhez táblázatok készítése, 2019. január 
összesítések megbeszélése. 

4. Közvetlen partnerek: Szülői Gy.H.D.O. Kertvárosi 
elégedettség mérésének újragondolása, Csicsergő 
kiegészítése. Tagintézmény 
Az eddig elkészült mérések 2019. március 
tapasztalatainak megbeszélése, 
esetleges módosítása. 

4.4.6. Munkaközösség neve: Hagyományőrző munkaközösség az óvodában 

Munkaközösség vezető: Takácsné Boller Teréza 
A munkaközösség tagjai: A GYHDÓ. Tevékenységközpontú programmal dolgozó 
tagintézm ények, telephelyek óvodapedagógusai 
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A munkaközösség célja: Szeretnénk megszerettetni nep1 kultúránkat, érzékenyebbé, 
fogékonyabbá tenni gyermekeinknek az értéket a hagyományok tiszteletére. 
A munkaközösség feladata: Az óvodai nevelésben a múlt értékeinek átörökítése, éltetése. 
Megteremteni a hagyományőrzés feltételeit és lehetőségeit a mindennapokban, s az óvodai nevelés 
folyamatában. Az óvoda eseményeit-ünnepeit megszervezni és összehangolni. Szakmai 
megbeszélés a néptánccsoportok vezetőivel a Hagyományőrző Néptánctalálkozó bővíthetősége 
miatt. / Az 5 éves jubileumi Tánctalálkozó megszervezéséhez szükséges feladatok megtervezése, 
megbeszélése./ Évszakokhoz jeles napokhoz kapcsolódó népszokások ápolásának lehetőségei az 
óvodában. Zenei anyag, népi játékok gyűjtése a helyi flórklórtól. 

A "k''d ' d' mu o es ren 11e: 
Ssz. Téma Helyszín Megjegyzés 

időpont 

1. Munkaközösségi éves terv Gy.H.D.O. 
megbeszélése, ötletgyűjtés, feladatok Kertvárosi Csicsergő 

felelősi teendők megbeszélése, Tagintézmény 
2018. szeptember 17. 

2. Mihály napi vásár a Kertvárosi Gy.H.D.O. 
Csicsergő Tagintézményben Kertvárosi Csicsergő 

Tagintézmény 
2018. szentember 28. 

3. Karácsonyvárás az óvodában. Gy.H.D.O. 
Karácsonyi ünnepség óvodánként. Kertvárosi Csicsergő 

Tagintézmény 
2018. december 

4. Kiszézés vidám télbúcsúztatás Gy.H.D.O. Kassa Uti 
kiszebábégetés Telephely 
a Kassa Úti Telephelyen 2019. február 

5. Környezeti nevelés és néphagyomány Gy.H.D.O. 
ápolása jeles napok Gergely járás a Kertvárosi Csicsergő 

Kertvárosi Csicsergő Tagintézmény 
Tagintézményben Micimackó 2019. március 
csoportban. 

6. Vizuális nevelés és a néphagyomány Gy.H.D.O. 
ápolása. Kertvárosi Csicsergő 

Húsvéti népszokások tojásfestés a Tagintézmény 
Kenguru csoportban 2019. április 18. 
majd zöldágjárás az óvoda udvarán. 
Rátkai testvéróvoda részvétele 

7. Módszertani megbeszélés Rátkán / Rátka Gyermekkert 
Néphagyomány ápolás Tánctalálkozó Óvoda 

2019. május 
8. Hagyományőrző Tánctalálkozó Gy.H.D.O. 

a Kertvárosi Csicsergő Kertvárosi Csicsergő 

Tagintézményben Tagintézmény 
2019. máius 

9. Unnepek összegzése, munkaközösség Gy.H.D.O. 
értékelése Kertvárosi Csicsergő 

Tagintézmény 
2019. május 
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4.4.7. Munkaközösség neve: Mozgásfejlesztő munkaközösség 

Munkaközösség vezető: Várkondi Lászlóné 
A munkaközösség tagjai: GY. H. D.Ó Bóbita Tagintézmény óvodapedagógusai 
A munkaközösség célja: A mozgás fejlesztő hatása a képességek fejlesztésében 
A munkaközösség feladata: A mozgáskotta megismerése elméleti és gyakorlati alkalmazása a 
mozgásos tevékenységekben 

A "k„d' d . mu o es ren 11e: 
Ssz. Téma Helyszín Megjegyzés 

időpont 

1. Munkaközösség éves terv 2018. 09.05. Felelős : 

megbeszélése, ötletgyűjtés, feladatok Munkaközösség 
felelősi teendők megbeszélése, vezető 

2. Módszertani megbeszélés 2018. 11.15. Felelős : 

A mozgáskotta elmélete Horváth Tünde 
3. Módszertani megbeszélés: 2018.02.20. Felelős: 

A mozgáskotta eszközei Horváth Tünde 
4. A mozgáskotta elemeinek beépítése 2018.04.10. Felelős : 

mozgásos tevékenységbe gyakorlati Kriston Ildikó 
bemutató 

5. A munkaközösség éves értékelése 2018. 05.16. Felelős: 
Munkaközösség 
vezető 

4.5. Szakmai munkacsoportok tervei 

4.5.1. Munkacsoport neve: Ellenőrzés-mérés-értékelés munkacsoport 

Munkacsoport vezető: Tóth Andrásné 
A munkacsoport tagjai: Hagymási Zoltánné, Bojtos Csilla, Urbán Judit, Demcsákné Lorger 
Tímea 
A munkacsoport célja: Az ellenőrzés, mérés, értékelés koordinációjának megteremtése. 
A munkacsoport feladata: Az ellenőrzések nyomvonal alapján történő megvalósítása. 

Az ellenőrzés eredményének átlátható, rendszeres dokumentálása. 

A "k .. d, d. mu o es ren 11e: 
Ssz. Téma Helyszín Megjegyzés 

időpont 

1 Az intézményi ellenőrzések, mérések székhelyintézmény ellenőrzési nyomvonal, 
rendszerezése. A főfolyamatok és belső ellenőrzés, 

alfolyamatok meghatározása, 2018.l 0.31. minőségfejlesztési mérések 
felelősségi körök kijelölése. 

2 Ghant táblába a 2019-es gazdasági év székhel yintézmény Felhasznált dokumentumok: 
ellenőrzési, mérési folyamat tervének éves munkaterv, ellenőrzési 
elkészítése. 2018. 11.30. nyomvonal 

3. Dokumentumtár kialakítása. székhelyintézmény Kronológiai sorrendben való 
2019.01.31. elhelyezése a keletkezett 

dokumentumoknak. 
4. A munkacsoport tevékenységének székhelyintézmény -

értékelése. 2019.06.30. 
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4.5.2. Munkacsoport neve: Hátránycsökkentő munkacsoport 

Munkacsoport vezető: Kvaka Árpádné 
A munkacsoport tagjai: érintett óvodapedagógus 
A munkacsoport célja: Szociális nevelés és fejlesztés; hátrányok csökkentése 
A munkacsoport feladata: Tapasztalatcsere a közös programmal dolgozó társintézmények 
között. 

A működés rendje: 

Ssz. Téma Helyszín Megjegyzés 
időpont 

1. Elméleti megbeszélés 2018. nov. megfelelő anyag felkutatása 
Rozsrétbokor 
Telephely 

2. Gyakorlati bemutató 2019.márc Napi tevékenységek 
Butykatelep megtekintése, tapasztalatcsere 
Telephely 

Fejlesztő pedagógusok munkaterve Id. mellékletek 

4.6. Pszichológus munkaterve 

Óvodapszichológus: Dr. Tóthné Gacsályi Szilvia 

Munkarend 

Napok Páros hét óvodái Páratlan hét óvodái 

Hétfő Kertvárosi Csicsergő Tagint. Kassa Uti Teleph. és Kertvárosi Csicsergő Tagint. 

Kedd Székhely Székhely és Pitypang Tagint. 

Szerda Manóvár Tagint. Kincskereső Tagint. 

Csütörtök Bóbita Tagint. Rozsrétbokor Th., Mandabokor Th. és Felsősima Th. 

Péntek Virág Utca Tagint. Virág Utcai Tagint. és Butykatelep Th. 

A munkarend a tanácsadásra, vizsgálatra szoruló gyermekek számától, problémájuk súlyosságától, 

a szűrővizsgálaton részt vevő gyermekek számától, ill. a Pedagógiai Szakszolgálat koordinátori 

gyűléseinek időpontjától függően változhat, az óvodavezetőkkel egyeztetve. 

53 



l 
l 
l 
l 
1 

] 

1 

J 

J 
_J 

] 

J 
J 

J 
.J 

_J 

J 
J 

Gyermekek Háza Déli Óvoda 14400 Nyíregyháza Kereszt u.8.IOM·033090 

Ütemterv 

Tervezett időszak Tervezett tevékenység 

Szeptember - Az előző évre tervezett, de még az MSSST szűrésen részt nem vett 

gyermekek folytatólagos vizsgálata 

- Szükség esetén a beilleszkedési nehézségek segítése 

- Egyéni foglalkozások megkezdése 

- Igény esetén szülői értekezleten bemutatkozás a kiscsoportba lépők 

szülei számára 

Október - Az előző évre tervezett, de még az MSSST szűrésen részt nem vett 

gyermekek folytatólagos vizsgálata 

- Kiscsoportos foglalkozás meghirdetése szorongó és viselkedési 

nehézségekkel küzdő gyerekek számára 

- Egyeztetés az óvónőkkel (szülői kérés esetén a szülőkkel) a csoportos 

vagy egyéni foglalkozásra javasolt gyerekekről 

- Csoportos foglalkozások tervezetének elkészítése 

- Szülői hozzájárulási nyilatkozatok kiosztása, begyűjtése 

- Csoportos foglalkozások elkezdése (mind kiscsoportos, mind egész 

óvodai csoportot érintő szinten) 

- Egyéni tanácsadás tartása 

- Konzultáció az érintett óvónőkkel, szülőkkel 

- Kapcsolattartás a Pedagógiai Szakszolgálattal 

- A már elvégzett MSSST szűrővizsgálat eredményeiről az óvónők 

tájékoztatása csoportonként, szükség esetén visszajelzés a szülőknek, 

továbbküldés a Pedagógiai Szakszolgálatba 

November - MSSST szűrések folytatása 

- Csoportos foglalkozások tartása 

- Egyéni foglalkozások tartása 

- Konzultáció az érintett óvónőkkel, szülőkkel 

- Kapcsolattartás a Pedagógiai Szakszolgálattal 

- A már elvégzett MSSST szűrővizsgálat eredményeiről az óvónők 

táj ékoztatása csoportonként, szükség esetén visszajelzés a szülőknek, 

továbbküldés a Pedagógiai Szakszolgálatba 
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December - A 2013 . június és 2014. március között született gyermekek részére 

az MSSST vizsgálathoz szükséges szülői beleegyező nyilatkozatok 

kiosztása és begyűjtése 

- Csoportos foglalkozások tartása 

- Egyéni tanácsadás tartása 

- Konzultáció az érintett óvónőkkel, szülőkkel 

- Kapcsolattartás a Pedagógiai Szakszolgálattal 

Január - MSSST szűrővizsgálat megkezdése 

- Csoportos foglalkozásokról visszajelzés a szülőknek, óvónőknek 

- Egyéni tanácsadások folytatása 

- Konzultáció az érintett óvónőkkel, szülőkkel 

- Kapcsolattartás a Pedagógiai Szakszolgálattal 

- A már elvégzett MSSST szűrővizsgálat eredményeiről az óvónők 

tájékoztatása csoportonként, szükség esetén visszajelzés a szülőknek, 

továbbküldés a Pedagógiai Szakszolgálatba 

Február - MSSST szűrés 

- Egyéni foglalkozások tartása 

- Csoportos foglalkozások tartása 

- Konzultáció az érintett óvónőkkel, szülőkkel 

- Kapcsolattartás a Pedagógiai Szakszolgálattal 

- A már elvégzett MSSST szűrővizsgálat eredményeiről az óvónők 

tájékoztatása csoportonként, szükség esetén visszajelzés a szülőknek, 

továbbküldés a Pedagógiai Szakszolgálatba 

Március - MSSST szűrés 

- Egyéni foglalkozások tartása 

- Csoportos foglalkozások tartása 

- Konzultáció az érintett óvónőkkel, szülőkkel 

- Kapcsolattartás a Pedagógiai Szakszolgálattal 

- A már elvégzett MSSST szűrővizsgálat eredményeiről az óvónők 

tájékoztatása csoportonként, szükség esetén visszajelzés a szülőknek, 

továbbküldés a Pedagógiai Szakszolgálatba 
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Aprilis - Egyéni foglalkozások tartása 

- Csoportos foglalkozások tartása 

- Konzultáció az érintett óvónőkkel, szülőkkel 

- MSSST szűrése 

- Kapcsolattartás a Pedagógiai Szakszolgálattal 

- A már elvégzett MSSST szűrővizsgálat eredményeiről az óvónők 

tájékoztatása csoportonként, szükség esetén visszajelzés a szülőknek, 

továbbküldés a Pedagógiai Szakszolgálatba 

Május - Egyéni foglalkozások lezárása 

- Csoportos foglalkozások lezárása, visszajelzés a szülőknek, 

óvodapedagógusoknak 

- Konzultáció az. érintett óvónőkkel, szülőkkel 

- Kapcsolattartás a Pedagógiai Szakszolgálattal 

- MSSST szűrés 

- A már elvégzett MSSST szűrővizsgálat eredményeiről az óvónők 

tájékoztatása csoportonként, szükség esetén visszajelzés a szülőknek, 

továbbküldés a Pedagógiai Szakszolgálatba 

Június - Csoportos foglalkozások eredményeinek elemzése 

- A már elvégzett MSSST szűrővizsgálat eredményeiről az óvónők 

tájékoztatása csoportonként, szükség esetén visszajelzés a szülőknek, 

továbbküldés a Pedagógiai Szakszolgálatba 

- Év végi beszámoló elkészítése 

Ezen kívül folyamatos kapcsolattartás és konzultáció a nyíregyházi óvodapszichológusokkal és a 

Nyíregyházi Egységes Pedagógia Szakszolgálat munkatársaival, esetmegbeszéléseken, szakmai 

témájú előadásokon, lehetőség szerint szakmai továbbképzéseken, konferenciákon való részvétel. 
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S. Az intézmény külső kapcsolatai 

Melyek az intézmény legfontosabb partnerei? 
Mi az egyes partneri kapcsolatok tartalma? 
Hogyan kapnak tájékoztatást a partnerek az intézmény eredményeiről? 

L-1 ...__..; ____. ~ ---J ~ ___.. 

- Az intézmény a helyben szokásos módon tájékoztatja külső partnereit (az információátadás szóbeli, digitális vagy papíralapú). 
- A partnerek tájékoztatását és véleményezési lehetőségeinek biztosítását folyamatosan felülvizsgálják, visszacsatolják és fejlesztik. 

Hogyan vesz részt az intézmény a közéletben (települési szint, járási/tankerületi szint, megyei szint, országos szint)? 

5.1. Intézményi szintű szülői értekezletek 

Ssz. Téma Helyszínek és időpontok Felelős 

1. Tanköteles gyermekek szülei részére Székhel yintézmény intézményvezető 

2018. november 
2. Beiratkozott gyerekek szülei részére. Székhelyintézmény intézményvezető 

2019. június 
3. Ovodás lesz a gyermek. (Beiratkozott Kincskereső Tagintézmény Homonyik Erika 

gyerekek szülei részére.) 2019.06.06. 
4. Iskola értettség megbeszélése egyéni Pitypang Tagintézmény Eles Gizella és minden óvodapedagógus 

képességek szintje szerint 2019. április 
5. Ovodás lesz a gyermekem - Tájékoztató Eles Gizella 

szül ői értekezlet a 2019. szeptember l-tő l Pitypang Tagintézmény 
óvodai felvételt nyert gyermekek szülei 2019.június 03. 
számára 

6. Új szülők szülői értekezlete Manóvár Tagintézmény Stremler Borbála 
20 19.06.07. 

7. A felvételt nyert gyermekek szüleinek. Fel sősima Telephely Vassné Harman Gyöngyi 
20 19. május 

8. A felvételt nyert gyermekek szüleinek. Felsősima Telephely Harman Attiláné Telephely Felelős 

Május 16. 

57 

___, 



L__ L__ r .___ ...._ .....____, ~ L_J ..___... .____. .___; ~ 

Gyermekek Háza Déli Óvoda 14400 Nyíregyháza Kereszt u.8.IOM:033090 

SZMK értekezletek 

Ssz. Téma Helyszínek és időpontok 

1. SZMK alakuló értekezlet, új tagokkal való megismerkedés, Székhelyintézmény 
munkaterv elfogadása. 2018.09. 12. 

2. Az év értékelése. Az éves beszámoló elfogadása. Székhelyintézmény 
2018.06.1 3. 

3. Az éves munkaterv céljainak és feladatainak Bóbita Tagintézmény 
véleményeztetése 2018. 10 04. 

4. szabályozó dokumentumok legitimálása, aktuális intézményt Bóbita Tagintézmény 
érintő feladatok. 2019. 02 04. 

5. SZMK értekezlet Pitypang Tagintézmény 
2018.10. 22. 

6. SZMK értekezlet Pitypang Tagintézmény 
2018.04.08. 

7. SZMK alakuló értekezlet, új tagokkal való megismerkedés, a Kertvárosi Csicsergő Tagintézmény 
nevelési év első félévének megbeszélése, feladatok kiosztása. 

8. SZMK megbeszélés, az Alapítványi bállal kapcsolatos Kertvárosi Csicsergő Tagintézmény 
teendők miatt 

9. SZMK megbeszélés a nevelési év második félévének Kertvárosi Csicsergő Tagintézmény 
teendői, feladatai stb .. 

10. „Öszi Napok" megbeszélése Manóvár Tagintézmény 
2018.09.2 1 

11. Karácsonyi forgatag megbeszélése Manóvár Tagintézmény 
2018. 12. lO. 

12. Ovodai ballagások megbeszélése Manóvár Tagintézmény 
2019.05.20. 

13. Boldog Ovoda cím pályázása kapcsán a szülői Kassa Uti Telephely 
munkaközösség tájékoztatása, szándéknyilatkozat aláíratása 2018.09.05. 

14. Mikulás ünnepség megbeszélése a szülői munkaközösség Kassa Uti Telephely 
tagjaival 2018.11.22. 
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Szülő klub 
Ssz. Téma Helyszín és időpont 

1. „Az egészséges gyermek „- Dr. Mémyi Agnes Kertvárosi Csicsergő Tagintézmény 
gyermekorvos előadása Aula 

2018.10. 16.17.00 
2. „Viselkedés problémák otthon és az óvodában"- Dr. Gacsáji Kertvárosi Csicsergő Tagintézmény 

Viktória óvodapszichológus előadása Aula 
2019.04.15. 

3. Nevelési tanácsok a gyermek fejlődésével kapcsolatban. Manóvár Tagintézmény 
2019.01.07. 

4. Szülői igényfelmérésre alapozott Kassa Uti Telephely 
2019. február 

5. Egészségmegőrzés, prevenció / Gyermekorvos interaktív Felsösima Telephely 
előadása 2018. november 

6. Család- óvoda kapcsolata. Konzultálások nevelési Felsösima Telephely 
kérdésekben. Hatékony Család segítő szakember 2019. március 
bevonásával. 

5.2. Szülői értekezletek a csoportokban 

Elvárás minden óvod apedagógustól a szülők tájékoztatása az alábbi területeken/témákban: 
Csoportprofil ismertetése 

__J - __J __J 

Felelős 

Kiss Edina óvodapedagógus 

Türkné Bodnár Zsófia 
óvodapedagógus 

Gacsályi Viktória 
Pszichológus 

Ujlakyné Hegedüs Katalin 

Hannan Attiláné 

Kirilla Rita 

Feladataink a 3 éves gyennekek logopédiai szűrövizsgálatáva l (kérdőíves felmérés a szülök körében) kapcsolatosan 
Fokozott felkészülés a valamennyi óvodai csoportban feldolgozásra kerülő nevelés-tanulással kapcsolatos témában (amennyiben van ilyen) 
Védőnő bevonásával a szűrővizsgál atok eredményessé tétele 
Csoportprofi l bemutatása 
Házirend ismertetése, felelevenítése 
Korcsoporttól függetlenül: A fej lődés 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 
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Étkezési térítési díj fi zetés módja 
Pedagógus, vezetői , intézményi önértékelés szülőket érintő tartalmainak ismertetése (szülői kérdőív) 

A szülőket anyagi lag is érintő programok éves terve, költségvetése 

____. ____. __J ~ _____... 

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 j áték kitüntetett szerepének jel entősége 

A cselekvésbe ágyazott tanulási folyamatot 
Gyermek megismerési technikák: Neveltségi szint mérése, DIFER- mérés, stb. 
A differenciálás elvének érvényesítése 
Figyelem a gyermek egyéni szükségleteire 
A gyermekek motiválása, aktivizálása 
Konzultálási lehetőségek nevelési kérdésekben: a hatékony családi beszélgetés (fogadó óra, családlátogatás 
Közös feladataink és l ehetőségeink a gyermekek a tehetségének kibontakoztatásában 
Önértékelés során alkalmazott szülői kérdőívek közös értelmezése 

Szülői értekezletek feladatellátási helyenként 

Az óvodapedagógusok tájékoztatják a szülőket az alábbi témákban: 
csoportprofi l bemutatása, 
házirend ismertetése, 
a fej lődés várható jellemzői az óvodáskor végére, 
éves nevelési és tanulási terv ismertetése, 
az együttműködés, ezen belül az információ áramlás kialakítása és gyakorlata, 
étkezési térítési díjfizetés módja, ingyenes étkezés feltételei, 
pedagógus önértékelés szülőket érintő tartalmainak ismertetése (szülő i kérdőív) 
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Gyermekek Háza Déli Óvoda 

Ssz. Csoport neve Tervezett téma Időpont 

A beszoktatás folyamata, szokás és szabályrendszer. Tájékoztatás az adatvédelem 
gyermekekre, szülőkre vonatkozó szabályozásáról. Nyilatkozatok aláírása előtt az eljárások 2018.09. 
értelmezése. Az őszi és téli óvodai rendezvények programjainak ismertetése. 

1. Vackor Az ONOAP módosításából eredő hazafias, nemzeti és keresztényi értékekre alapozó 
nevelés tartalmi elemeinek megvalósítása a gyakorlatban. Farsanggal, tavaszi ünnepkör 2019.02. 
programjaival kapcsolatos teendők megbeszélése. 
A nevelési év értékelése. SZMK elnök éves beszámolója. Nyári élet szervezése. 2019.05. 
A nevelési év csoportprofiljának felvázolása. Új szülők bemutatása. SZMK szülő 
megválasztása. Őszi ünnepkör. GDPR részletes ismertetése. Igazolatlan hiányzás és annak 2018. 09. 

, következményei. 
2

· Napsugar Farsangi ünnepkör. A gyermekek fejlődésének ismertetése, beszoktatás eredményessége. 
2019 02 

Iskolába készülő nagycsoportosok konkretizálása. · · 
Nyári élet az óvodában. Ballagás megszervezése. Ev végi értékelés 2019.05. 
A képességfejlesztés jó gyakorlatai vegyes csoportunkban. Oszi, téli ünnepkör szervezési 

2018 09 
feladatai. Adatszolgáltatással, adatvédelemmel kapcsolatos információk értelmezése. · · 

3 G .. Iskolaérettség kritériumai , törvényi háttere. Konzultáció az iskolák képviselőivel a 
2019 02 · yongyszem körültekintő iskolaválasztás érdekében. Tavaszi ünnepkör szervezési feladatai. · · 

A komplex személyiségfejlesztésben alkalmazott módszereink eredményességének 
2019 05 

értékelése.(MSSST szűrőeliárás, DIOO program). Nyári élet szervezési feladatai. · · 
Az óvodakezdéssel kapcsolatos dolgok megbeszélése - beszoktatás, szobatisztaság, 

2018 09 
napirend, hetirend, önköltséges foglalkozások. Aktuális teendők ismertetése. · · 

4 E „ b k 'k Aktualitás, iskolaválasztás. Az iskolába lépéshez szükséges várható fejlettségi szint. Mit 
2019 02 . soem er e h „ k , . k 1 , b 1 , , . ? . . te etun meg 1s o a a epes1g. 

Az eltelt tanév eredményei, hiányosságai, tanácsok a nyári szünetre. Információk a 
2019 05 ballagásról, gyerrneknapról záró kirándulásról. · · 

~ZMK választás. Az ONOAP változásai az értékorientált neveléssel a középpontban. 
2018 09 

5. Bogyó és Babóca Evkezdéssel kapcsolatos aktualitások, kirándulás szervezése. · · 
Családorientáció és a nemzeti identitástudat erősítése, megvalósulása az óvodai nevelésben. 2019.02. 
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Iskolaérettség és törvényi szabályozás, mely érinti a 3-7 gyermekeket. 
Tehetségek bátorítása, népművészeti elemek előfordulása a Montessori szellemű óvodai 
nevelésben. Értékelés, kirándulás szervezése, aktualitások. 
A csoport gyermeklétszáma, szokás és szabályrendszere. ONOAP változásai, adatkezelés 
változásairól szülők tájékoztatása. Hiányzások igazolása. Tehetséggondozó foglalkozások. 

6. Kisvakond 
SZMK választás. 
Intézményünk adaptált programjai, a csoport szokás és szabály rendszere. SZMK 
beszámolója. Aktualitások. 
A nevelési év összegfoglalása, értékelése. SZMK beszámolója. Zárva tartás. 
A beszoktatás rendje. Az adatkezeléssel kapcsolatos törvényi változások ismertetése. 
Gondozási, nevelési feladatok a vegyes életkorú csoportban. Öszi ünnepkör, aktualitások. 

7. Moha és Páfrány Az iskolaérettség, iskolaválasztás, iskolák bemutatkozása. Mit tehetünk még az 
iskolakezdésig? Farsangi hagyományok, szokások a csoportban. 
Az eltelt tanév eredményei. Nyári élet szervezése. 
Szokás és szabályrendszer a csoportban. Az új nevelési év céljainak és feladatainak 
ismertetése. Öszi ünnepkörrel kapcsolatos tevékenységek, programok ismertetése. 
Montessori eszközök - matematikai tapasztalatszerzés bemutatása. Farsangi ünnepkör 

8. Zöld manó szokásainak ismertetése, ezzel kapcsolatos teendők megbeszélése. 
Ev végi értékelés a csoportról. Balagással, gyermeknapi programokkal, kirándulással 
kapcsolatos szervezési feladatok megbeszélése a szülőkkel. Nyári élet szervezése az 
óvodában. 

Összevont Segítségadás az iskolába menő gyermekek szüleinek. 
Meghívott vendégek a környező iskolák pedagógus képviselői 

Összevont 
Az óvoda bemutatása, tájékoztatás nyújtása a 2019/20-as nevelési évre felvett gyermekek 
szüleinek. 
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Gyermekek Háza Déli Óvoda Virág utcai Tagintézmény 

Ssz. Csoport neve Tervezett téma Időpont 

1. Liliom 
2. Hóvirág A csoport életét befolyásoló tevékenységek, aktualitások, SZMK választás, csoportprofil 2018.09.25 

3. Levendula bemutatása, házirend ismertetése, nevelési tanulási elvárások, módosítások (GDPR), ellenőrzési , 2018.09.26. 

4. Nefelejcs értékelési rendszerünk bemutatása. 

5. Boelárka 
6. Marearéta A nevelési év tapasztalatai . SZMK vezető beszámolója. Gyermeknappal, évzáróval kapcsolatos 2019.05.15. 

7. Pipacs 
szervezési feladatok megbeszélése. Nyári nyitva tartás, nyári élet az óvodában. Tanácsok a nyári 2019.05.16. 

8. Tátika 
szünetre. 

Összevont 
Segítségadás az iskolába menő gyermekek szüleinek. 2019.02. 
Meghívott vendégek a környező iskolák pedagógus képviselői. 

Összevont 
Az óvoda bemutatása, tájékoztatás nyújtása a 2019/20-as nevelési évre felvett gyermekek 2019.05. 
szüleinek. 

Gyermekek Háza Déli Óvoda Kincskereső Tagintézmény 

Ssz. Csoport neve Tervezett téma Időpont 

1. Bambi 
Beszoktatás, napirend, szabályrendszer. Kincskereső Nap. Aktualitás. 2018.09.27. 
Farsang, evermekek fejlődése, mérése. Aktualitás. 2019.02.05. 

2. Zümi „Iskolába készülünk" Az iskolaérettség feltételei, kritériumai, aktualitások. 2018.09. 12. 
Az iskolaérettségi vizsgálatok eredményei. Iskola bemutatása, aktualitások. 2019.02.05. 
A fejlődés jellemzői az óvodás kor végére. A Móricz Zsigmond Alt. Isk. Vécsey 2018.09.17. 

3. Micimackó tagintézményének tanítónője bemutatja az iskolát. 
A tanulási képességeket meghatározó pszichikus funkciók, ezek fej lesztése. 2019.02.04. 
A fejlődés jellemzői az óvodás kor végére. A Móricz Zsigmond Alt. Isk. Vécsey 2018.09.1 7. 

4. Csibe tagintézményének tanítónője bemutatja az iskolát. 
A tanulási képességeket meghatározó pszichikus funkciók, ezek fejlesztése. 2019.02.04. 
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G kek Háza Déli Óvoda K ·e. " T - - - - - __ __ r-7 _ _ ________ --„ 

S.sz. Csoport neve Tervezett téma 

Személyi változások ismertetése, az új nevelési év céljainak megismertetése a szülőkkel, 

1. Mókus 
beszoktatás folyamata óvodánkban. Új kolléganő bemutatása. 
Az eltelt félév tapasztalatainak megbeszélése, iskolaérettség fontossága. 
A nevelési év során történt események, tapasztalatok megbeszélése, aktualitások. 
Az új nevelési év céljainak megismertetése a szülőkkel , beszoktatás folyamata óvodánkban. 

2. Pillangó 
Az eltelt félév tapasztalatainak megbeszélése, iskolaérettség fontossága. 
A nevelési év során történt események, tapasztalatok megbeszélése, aktualitások. 
Az új nevelési év céljainak megismertetése a szülőkkel, beszoktatás folyamata óvodánkban. 

3. Kenguru 
Az eltelt félév tapasztalatainak megbeszélése, iskolaérettség fontossága. 
A nevelési év során történt események, tapasztalatok megbeszélése, aktualitások. 
Személyi változások ismertetése, az új nevelési év céljainak megismertetése a szülőkkel , 

4. Katica 
beszoktatás folyamata óvodánkban. Új kolléganő bemutatása. 
Az eltelt félév tapasztalatainak megbeszélése, iskolaérettség fontossága. 
A nevelési év során történt események, tapasztalatok megbeszélése, aktualitások. 
Az új nevelési év céljainak megismertetése a szülőkkel, beszoktatás folyamata óvodánkban. 

5. Micimackó 
Az eltelt félév tapasztalatainak megbeszélése, iskolaérettség fontossága. 
A nevelési év során történt események, tapasztalatok megbeszélése, aktualitások. 

Gvermekek Háza Déli Óvoda B . .... „, 
Ssz. Csoport neve Tervezett téma 

1. Napocska A csoport éves tanulási és nevelési terve. Csoport profil bemutatása. Aktualitások. 

2. Pillangó A fejlődés várható jellemzői 3-4 éves, 4-5 éves, 6-7 éves korban. Az iskola érettség 

3. Katica kritériumai. 
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Összevont, az Házirend az óvoda pedagógiai programja, befogadással kapcsolatos információk 
újonnan érkező 2019.06. 
l?}'ermekek szüleinek 

G J .„ •. - ..... -- . ..... --- - --

Ssz. Csoport neve Tervezett téma Időpont 

1. Katica 
2. A nevelési év értékelése, tapasztalatok megosztása a szülőkkel : A szabad játék kitüntetett 
szerepének jelentősége. A cselekvésbe ágyazott tanulási folyamat. A differenciálás elvének 
érvényesítése. Várható tervezett év végi programokról (anyák napja és évzáró, gyermek és 2018.09. 

2. Őzike családi délután, nagyok vidám búcsú napja) való tájékoztatás, megbeszélés. A nyári 
időszakkal kapcsolatos tudnivalók. Az SZMK-s szülők évvégi beszámolója. 

3. Maci 1. Csoportprofil bemutatása. Házirend ismertetése, felelevenítése. A fej lődés várható 2019.04. 
jellemzői az óvodáskor végére (ahová együtt kell eljuttatnunk a gyermekeket). Éves 
nevelési és tanulási terv ismertetése. Az együttműködés, ezen belül az információ áramlás 

4. 
kialakítása és gyakorlata. Az együttnevelés folyamatos szükségszerűség. Törvényi 

Pillangó változások. Tehetséggondozás és felzárkózások l ehetőségei. Tervezett programokról, 
kirándulásokról és előadásokról pontos tájékoztatás. 

G . ... 
Ssz. Csoport neve Tervezett téma Időpont 

1. Mindkét csoport Házirend ismertetése. SZMK vezetők megválasztása Az éves nevelés gyakorlat bemutatása: 2018.09.18. 
Tevékenységek, szokásalakítás. 
Beszoktatás, Aktualitások. Öszi, téli rendezvényeink ismertetése 

Süni Iskolaérettség kritériumainak ismertetése. Aktuális témák, programok megbeszélése. Közös 

2. feladataink a tanköteles gyerekek óvodából iskolába történő átmenetének megsegítése 
érdekében. 20 19.01.15. 
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A beszoktatás tapasztalatai. Játékba ágyazott tanulás lehetőségei a családon belül. 
Katica Aktualitások 

Mind két csopor t 
Eves munka értékelése. Tájékoztatás az év fo lyamán elért fej lődési eredményekről. Ev végi 2019.05.17. 
programok megbeszélése. Nyári élettel kapcsolatos tudnivalók. 

G kek Háza Déli Óvoda R '·bokor Tel ... 
Ssz. Csoport neve Tervezett téma Időpont 

Csoportprofil ismertetése. Házirend ismertetése, felelevenítése. A gyermekek motiválása, 
aktivizálása. A szülőket anyagilag is érintő programok éves terve, költségvetése. Az 
együttműködés, ezen belül az információ áramlás kialakítása és gyakorlata. Étkezési térítési 

2018.09.18 

díjfizetés módja. Első féléves programismertető. 
Katica Iskolás leszek- Iskolaérettség kritériumai (1. osztályos nevelő ismertetője) . 

2019.02. 1-2 Második teléves prosrramismertető. 
Egérke A differenciálás elvének érvényesítése. Gyermek megismerési technikák: neveltségi szint 

mérése, DIFER- mérés, stb. 
Közös feladataink és lehetőségeink a gyermekek a tehetségének kibontakoztatásában. A szabad 2019.04. 
játék kitüntetett szerepének jelentősége. A cselekvésbe ágyazott tanulási folyamat. 

G .. kck H ó ú - - - -- ___. __ ____ 

Ssz. Csoport neve Tervezett téma Időpont 

Nyuszi A szülök tájékoztatása az ingyenes gyermekétkeztetésről , nevelési gyakorlatunkról, 2018.09.13. 

1. 
házirendünkben foglaltakról. Aktuális programokról való tájékoztatás. 

2019.02.22. 
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2. 
Ozike Az iskolaérettség kritériumainak ismertetése a szülőkkel. Aktuális programok 

megbeszélése. 
Tájékoztatás az óvoda felújításának menetéről , szervezési feladatokról. 

3. 

Gyermekek Háza Déli Óvoda Mandabokor Telephely 
SsL 1 Csoportneve 

1. 
Süni 

Tervezett téma 

Csoport profil bemutatása: létszám, korcsoportonkénti megoszlás. Házirend 
bemutatása, felelevenítése. Az éves nevelési gyakorlat bemutatása: tevékenységek, 
szokásalakítás. Beszoktatással kapcsolatos tapasztalatok. A szabad játék szerepe, 
jelentősége a gyermek fejlődésében. Éves nevelési és tanulási terv ismertetése. A 
cselekvésbe ágyazott tanulási folyamatban a differenciálás elvének érvényesítése. 
Hogyan motiválhatjuk a gyermekeket. 
Fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végére. (ahová együtt kell eljuttatnunk a 
gyermekeket) lskolaérettséggel kapcsolatos feladatok megbeszélése. Az iskolai életre 
való alkalmasság, a szülőkkel való folyamatos együttneveléssel tudjuk eljuttatni a 
gyermeket. Vendég: a Váci Mihály Tagintézmény pedagógusa 

G kek Háza Déli Óvoda Fel " · Teleohel .. 
Ssz. Csoport neve Tervezett téma 

Csoport profil bemutatása. Házirend ismertetése, felelevenítése. Ovodába járási 
kötelezettség, s annak törvényi hátterének ismertetése. 

1. Maci 
Együtt a családdal. Család-óvoda kapcsolata. Együttműködés, a nevelés 
eredményessége érdekében. 
Egészségmegőrzés témában gyermekorvos szakember interaktív előadása. Együtt a 
családdal. 

Gyermekek Háza Déli Óvoda Manóvár Tagintézmény 
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Ssz. Csoport neve Tervezett téma 

A szülők tájékoztatása a 2018/ 19-es nevelési év feladatairól, az együttműködés 

fontosságáró l. Szokás és szabály rendszer, valamint a beszoktatással kapcsolatos 

1. Micimackó tapasztalatok megbeszélése. SZMK tagok választása. Aktualitások. 
Az óvodáskor végére várható fejlődési jellemzők-iskolára való alkalmasság 
kritériumai. Eddig elért eredményeinkről való tájékoztatás. Következő félév 
aktualitásainak megbeszélése. 
A csoport napirendje, szokásrendszere, a csoport összetétele, az új gyerekek 

2. Napsugár 
beszoktatása, aktuális dolgok megbeszélése. 
Az iskolai életre való felkészítés, képességek, készségek vizsgálata, aktuális 
események megbeszélése, a csoport életével kapcsolatos teendők. 
A csoport szokás és szabályrendszerének megismertetése, a vegyes csoport előnyeinek 
kiemelése. SZMK tagok választása, feladataik megbeszélése. Napirend ismertetése, 

3. Katica aktualitások megbeszélése. 
Az önállóság fokozásának kiemelése, együttműködve a családdal. A második félév 
csoporthagyományainak, rendezvényeinek ismertetése. A csoport és az óvoda életével 
kapcsolatos egyéb aktuális dolgok megbeszélése. 

68 

...___../ 

Időpont 

2018.09.10. 

2019.01.1 7. 

2018.09.12. 

2019.01.16. 

2018.09.11 . 

2019.01.16. 



' 1 

1 

1 

l 
J 
J 
J 
J 

l 
l 

_} 

j 

J 
1 

J 

Gyermekek Háza Déli Óvoda 14400 Nyíregyháza Kereszt u.8.IOM:033090 

5.3. 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 

Intézményvezető Minden hónap első hétfő Gyermekek Háza Déli Ovoda 
(bejelentkezés alapján) 

Tagintézmény-vezetők Minden hónap első szerda Virág Utcai Tagintézmény 
(bejelentkezés alapján) . 

Tagintézmény-vezetők Minden hónap első kedd Kincskereső Tagintézmény 
Tagintézmény-vezetők Minden hónap első keddje 16.00- Kertvárosi Csicsergő 

18.00 Tagintézmény 
Tagintézmény-vezetők Minden hónap első kedd Bóbita Tagintézmény 
Tagintézmény-vezetők Minden hónap második hétfő 

1630-tól. 
Pitypang Tagintézmény 

Tagintézmény-vezetők minden hónap 2. hétfő l 611JJ.- l 711JJ. Manóvár Tagintézmény 
Telephelyfelelősök Minden hó első hétfőn 16.00- Butykatelep Telephely 

17.30 
Telephelyfelelősök Minden hónap harmadik kedd 

161Qtól 
Rozsrétbokor Telephely 

Telephelyfelelősök Előzetes időpont egyeztetéssel. Kassa Úti Telephely 
Telephelyfelelősök Minden hónap első szerda Mandabokor Telephely 
Telephelyfelelősök Minden hónap második szerda Felsősima Telephely 
Pszichológus Minden nap 8!.!ll-9\.!!l Gyermekek Háza Déli Ovoda 

Virág Utcai Tagintézmény 
Kincskereső Tagintézmény 
Kertvárosi Csicser2ő Ta2intézmény 
Bóbita Tagintézmény 
Pitypang Tagintézmény 

Előzetes egyeztetés alapján. Manóvár Tagintézmény 
Butykatelep Telephely 
Rozsrétbokor Telephely 
Kassa Úti Telephely 
Mandabokor Telephely 
Felsősima Telephely 

Ovodapedagógusok Lásd a mellékletben. Gyermekek Háza Déli Ovoda 
Minden hónap első hétfö - kedd Virág Utcai Tagintézmény 
- szerda, bejelentkezés alapján. 
Bambi: minden hónap első kedd Kincskereső Tagintézmény 
Zümi: minden hónap első szerda 
Micimackó: minden hónap első 
hétfő 

Csibe: minden hónap második kedd 
Minden hónap első hétfő Kertvárosi Csicsergő 

Tagintézmény 

69 



1 

l 
l 
] 

l 
] 

1 

l 
J 
J 
J 
J 

) 

] 

J 

J 
J 
J 

Gyermekek Háza Déli Óvoda 14400 Nyíregyháza Kereszt u.8.IOM·033090 

Minden hónap első hétfő Bóbita Tagintézmény 
Minden hónap első hétfő Pitypang Tagintézmény 
Szülői igény alapján. Manóvár Tagintézmény 
Ancsán Jánosné Minden hónap Butykatelep Telephely 
első szerda 16.00-17.30 
Barna Mihályné minden hónap 1. Rozsrétbokor Telephely 
hétfő 

Böszörményi Lászlóné minden 
hónap 2. szerdáján 1700-tól 
(előzetesen egyeztetett 
időpontban). 

Evente min. két alkalommal. Kassa Uti Telephely 
Előzetes időpont egyeztetéssel. 
Minden hónap harmadik Mandabokor Telephely 
szerdája. 
Minden hónap 3. szerdája. Felsősima Telephely 

Gyermekvédelmi Szülői igény szerint. Gyermekek Háza Déli Ovoda 
felelős Kéthavonta előzetes egyeztetés Virág Utcai Tagintézmény 

alapján. 
Minden hónap első kedd Kincskereső Tagintézmény 
Minden hónap első hétfő Kertvárosi Csicsergő 
1600-18QQ-ig. Tagintézmény 
Minden hónap első keddjén. Bóbita Tagintézmény 
Előre egyeztetett időpontokban. Pitypang Tagintézmény 
Minden hónap első szerda Manóvár Tagintézmény 
Ménesiné Palencsár Ildikó Butykatelep Telephely 
Minden hónap első kedd 
16.00-17 .30 
Böszörményi Lászlóné minden 
hónap 2. szerdája 11°0-tól 

Rozsrétbokor Telephely 

(előzetesen egyeztetett időpont). 
Szülői igény szerint. Kassa Úti Telephely 
Minden hónap első szerdája. Mandabokor Telephely 
Minden hónap második Felsősima Telephely 
szerdáján. 

Logopédus Szülői igény szerint. Gyermekek Háza Déli Ovoda 
Eseti konzultációs fogadó óra Virág Utcai Tagintézmény 
szülővel való egyeztetés alapján. 
Szülői egyeztetés alapján. Kincskereső Tagintézmény 
Minden héten hétfőn 7.lli-tól. Kertvárosi Csicsergő Tagintézmény 
Minden hónap első keddjén Bóbita Tagintézmény 
Egy nevelési évben kétszer: Pitypang Tagintézmény 
szeptemberben és májusban 
Szülői igény szerint. Manóvár Tagintézmény 
Minden héten kedden 11 . 00 Butykatelep Telephely 
Minden héten kedden 11 .00 Rozsrétbokor Telephely 
Kertvárosi Csicsergő Kassa Uti Telephely 
Tagintézményben szülői igény Mandabokor Telephely 
szerint. Felsősima Telephely 
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5.4. Az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú óvodai nyílt napok 

Nyílt napok óvodáinkban 

Cél, hogy: 
a szülők bepillantást nyerhetnek az óvoda életébe 
bekapcsolódhassanak a gyermekeikkel együtt különböző tevékenységekbe 
feltehetik kérdéseiket az óvoda működésével, szokás-szabály rendszerével 

kapcsolatosan 

Csoport 

Gyermekek Háza Déli Óvoda 
Székhelyintézmény 

Virág Utcai Tagintézmény 

Kincskereső Tagintézmény 

Kertvárosi Csicsergő 
Tagintézmény 

Bóbita Tagintézmény 

Pitypang Tagintézmény 

Időpont 

Óvodahasználó gyermekek szülei számára szervezett nyílt 
napok ideje: 

2019. 03.15-03.31. 

Leendő óvodásoknak és szüleiknek oviba csalogató nap a 
beiratkozás előtti héten. 

Óvodahasználó gyermekek szülei számára szervezett nyílt 
napok csoportonként előre egyeztetett időpontokban. 

Leendő óvodásoknak folyamatos, igény szerinti lehetőség 
biztosítása. 

Óvodahasználó gyermekek szülei számára szervezett nyílt 
napok: 
Kincskereső Napok, Farsang, Március 15. 

Leendő óvodásoknak és szüleiknek nyílt nap szervezése: 
2019. március hónapban - Ovi Csalogató 

Óvodahasználó gyermekek szülei számára szervezett nyílt 
napok ideje: 

2019. április 

2019. április 

Leendő óvodásoknak és szüleiknek játszóház, játszó délután 
szervezése. 

2019.04.10. 

Óvodahasználó gyermekek szülei számára szervezett nyílt 
napok: 
Őszi egészségnap, mézeskalács díszítés, 
Anyák napja, ballagás, gyermeknapi kerti parti 
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Csoport Időpont 

Leendő óvodásoknak és szüleiknek nyílt nap szervezése: 
Manóvár Tagintézmény 2019. május utolsó hete 

15QQ és 1 7QQ óra között. 

Ovodahasználó gyermekek szülei számára szervezett nyílt 
Butykatelep Telephely napok ideje: 

2019. második félév 
Ovodahasználó gyermekek szülei számára szervezett nyílt 

Rozsrétbokor Telephely napok ideje: 
2019. második félév 

Leendő óvodásoknak és szüleiknek nyílt nap szervezése: 
2019.04.18. 

Kassa Úti Telephely 
Óvodahasználó gyermekek szülei számára nyílt óvodai 
ünnepségek. 

Leendő óvodásoknak és szüleiknek 
ismerkedési alkalmak délelőttönként. 

Óvodahasználó gyermekek szülei számára munkadélutánok 
Mandabokor Telephely szervezése évente 2x (adventi időszak, farsangi időszak). 

Közös programok: kirándulások, kertészkedés, 
szemétszedés. 
Leendő óvodásoknak és szüleiknek 
ismerkedési alkalmak délelőttönként. 

Felsősima Telephely Óvodahasználó gyermekek szülei számára munkadélutánok 
szervezése évente 2x (advent, farsang). Közös programok: 
kirándulások, kiszebáb készítés, óvoda virágosítása. 
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A szülői közösség tagjainak névsora 

Csoportok neve Szülők neve 

Gyermekek Háza Déli Óvoda 
Vackor Ducsiné Repka Glória 
Napsugár Mészárosné Károly Gabriella 
Gyöngyszem Jakab Valéria 
Eső emberkék Nyitrai Zsolt 
Bogyó és Babóca Lángné Dankó Ivett 
Kisvakond Dr. Fábiánné Jasku Erzsébet 
Moha és Páfrány Dr. Szabó Adrienn 
Zöld manó Szakács Mónika 

Gyermekek Háza Déli Ovoda Virág Utcai Tagintézmény 
Liliom Pauliner Csilla 
Hóvirág Sirnkóné Kiss Mónika 
Levendula Nemcsik Gyöngyi 
Nefelejcs Poór Mariann 
Boglárka Radvánszkiné Gulyás Györgyi 
Margaréta Tündik Mariann 
Pipacs Szabóné Kovács Tünde 
Tátika Hollainé Bartha Ildikó 

Gyermekek Háza Déli Ovoda Kincskereső Tagintézmény 
Bambi Krisztiánné Makranczi Erzsébet 
Zümi Pecsenye-Flóderer Enikő 
Micimackó Driszkuné Bodor Zsuzsanna 
Csibe Tokámé Bohács Szilvia 

Gyermekek Háza Déli Ovoda Kertvárosi Csicsergő Tagintézmény 
Mókus Ferencziné Bogár Julianna 
Pillangó Dr. Szilágyiné Tóth Enikő 
Kenguru Heppné Huszti Hajnalka 
Katica Sztanekné Körei Anikó 
Micimackó Szanyi-Koppányi Réka 

Gyermekek Háza Déli Óvoda Bóbita Tagintézmény 
Napocska Balogné Demeter Andrea 
Pillangó Kissné Szarka Enikő 
Katica Kósa Árpádné 

Gyermekek Háza Déli Ovoda Pitypang Tagintézmény 
Katica Moravcsikné Sárközi Eva Mónika 
Ozike Lippáné Gál Zsuzsanna 
Maci Rékasiné Simon Andrea 
Pillangó Lövei Erzsébet 

Gyermekek Háza Déli Óvoda Manóvár Tagintézmény 
Micimackó Dudásné Tamás Erzsébet 
Napsugár Varga Tímea 
Katica Vargáné Szedlár Brigitta 

Gyermekek Háza Déli Ovoda Butykatelep Telephely 
Katica Cserepesné Majoros Mónika 
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Süni Gulácsi Vinnai Anikó 
Gyermekek Háza Déli Ovoda Rozsrétbokor Telephely 

Katica Gyurcsánné Kovács Elvira 
Egérke V arga-Turcsán Andrea 

Gyermekek Háza Déli Ovoda Kassa Uti Telephely 
Nyuszi Oroszné Kurunczi Szilvia 
Özike Kovács Erzsébet Zsófia 

Gyermekek Háza Déli Ovoda Mandabokor Telephely 
Süni Hibjánné Nagy Tímea 

Gyermekek Háza Déli Ovoda Felsősima Telephely 
Maci Visnyovszki Beáta 

S.S. Kapcsolattartás társintézményekkel: 

Óvoda, bölcsőde 

Cél: 
Kommunikációt minden partnerrel a kölcsönösség és a konstruktivitás jellemezze. 
A kapcsolattartás formái és az együttműködés során használja az infokommunikációs 
eszközöket és a különböző online csatornákat. 

Iskola 
Cél: 
Az óvodából az iskolába történő zavartalan átmenet biztosítása. 
Feladat: kezdeményező együttműködés az iskolák pedagógusaival, szüleivel. 
Az óvoda és az iskola kapcsolatában érvényesüljön a kölcsönös nyitottság, bizalom. 
A kapcsolattartást az iskolával az óvodai nevelőmunka szerves részének kell tekinteni, hogy a 
gyermekek pozitív élmények útján megismerkedjenek az iskolai életmóddal. Az óvoda az 
iskola esetleges követelményeinek hatására sem térhet el az óvodai helyi program céljaitól, 
feladataitól, módszereitől. 
Az óvónő feladata, hogy érdeklődéssel, örömmel induljanak a gyereke az iskolába. 
Látogasson el a gyerekekkel az iskolába, ismerkedjenek meg leendő tanítójukkal, a 
tantermükkel. 
Az óvónő kísérje figyelenunel a gyerekek iskolai beilleszkedését. 
A kapcsolattartás formái: személyes kapcsolat, levelezés, online kapcsolat, kerekasztal 
megbeszélés, telefon 

A fenntartóval való kapcsolattartó: Skarbit Józsefné intézményvezető 

Szakmai kapcsolatok (horizontális együttműködés rendszere) 
székhelyintézménnyel, 
óvodákkal 
POK-kal 
szakmai szolgáltatókkal 
Megyei és Városi rendőrkapitánysággal , katasztrófa védelemmel, mentőszolgálattal 
Gyermekvédelmi szakszolgálattal 
EPSZ 
Egészségügyi Alapellátás 
SZSZB Megyei pedagógiai szakszolgálat 
Család és Gyermekjóléti Központ 
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Kapcsolattartás formái: személyes kapcsolat, levelezés, online kapcsolat, kerekasztal 
megbeszélés, telefon 
6. A pedagógiai munka feltételei 

Tárgyi, infrastrukturális feltételek 

Hogyan felel meg az infrastruktúra az intézménynevelési/tanítási struktúrájának, pedagógiai 
értékeinek, céljainak? 

- Az intézmény rendszeresen felméri a pedagógiai program megvalósításához szükséges 
infrastruktúra meglétét, jelzi a hiányokat a fenntartó felé. 

Hogyan felel meg az intézményi tárgyi környezet a különleges bánásmódot igénylő gyermekek 
nevelésének, tanításának? 
Milyen az IKT- eszközök kihasználtsága? 

6.1. A pedagógiai munka feltételei - Tárgyi feltételek 

Helyzetelemzés 

BELSŐ TÉNYEZŐK 

ERÖSSEGEK 
Gyermekek Háza Déli Óvoda 
Székbelyintézmény 

• felújított intézmény 
• rendezett, felszerelt 

udvar 

Virág Utcai Tagintézmény 
• felújított helyiségek 
• tervezett fej lesztések 
• eszközellátottság 

Kincskereső Tagintézmény 
• sószoba 
• a csoportszobákban jól 

tagolt terek biztosítják az 
elmélyült 
tevékenységeket, (a hét 
tevékenységközpont 

Kertvárosi Csicsergő Tagintézmény 
• felújított épület 
• tornaszoba 
• fejlesztő szoba 

Pitypang Tagintézmény 

• tiszta épület 
• rendezett 

udvar 
• esztétikus 

parkos 

GYENGESEGEK 
Gyermekek Háza Déli Óvoda 
Székhely 

• csoportszobákban Internet 
hiánya 

• csoportszobai bútorzat 

Virág Utcai Tagintézmény 
• elhasználódott irodai 

eszközök 
• óvodai játékkészlet 

elöregedése, elhasználódása 

Kincskereső Tagintézmény 
• a só oldat finanszírozása. 
• udvari 

karbantartása: 
homokpótlása 

eszközök 
festése, 

Kertvárosi Csicsergő Tagintézmény 
• kevés udvari játék 

Pitypang Tagintézmény 
• fühiánya 
• IKT eszközök hiánya 
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csoportszobák 
Manóvár Tagintézmény 

• UNIO-s 
megfelelő 

fajátékok 

szabványnak 
udvari 

• prevencióként 
sószoba 

Butykatelep Telephely 

működő 

• nyitottság 
felé 

partnereink 

• családias légkör 

Rozsrétbokor Telephely 

• családias környezet 
• nagy udvar 
• épület állaga 

Kassa Úti Telephely 
• tágas udvar, csendes 

környezet 

• saját készítésű eszközök 

Mandabokor Telephely 
• egészséges, parkosított 

környezet, 
• mezőgazdasági munka 

megfigyelésének 
lehetősége 

Felsősima Telephely 
• zöldövezet, tágas udvar. 
• fedett, nagy terasz. 
• csoportszobák tágasak 

LEHETŐSÉGEK 

Gyermekek Háza Déli Óvoda 
Székhely 

• Közbeszerzési pályázat az 
ősz folyamán 

• Alapítványi támogatás 

Virág Utcai Tagintézmény 
• pályázatok 
• Alapítványi támogatás 

Manóvár Tagintézmény 
• Külterületi óvoda 

• Rossz a helyi közlekedés 

Butykatelep Telephely 

• 

• 

ingerszegény környezetben 
élő gyermekek 
pénzügyi lehetőségek 

korlátozottsága 

Rozsrétbokor Telephely 

• kisméretű csoportszobák 
és kiszolgáló helyiségek 

• IKT eszközök hiánya 
• régi bútorzat 

• 
Kassa Úti Telephely 

• tornaszoba hiánya 
• az óvoda helyiségei kicsik 
• épület elavult 

Mandabokor Telephely 
• lepusztult épület 
• kis alapterületű helyiségek 
• a városközpont messze van 

Felsősima Telephely 
• messze van a várostól 

(Külterület) 
• kulturálisfejlődés 

lehetősége csekély 
• szegregált környezeti 

hatások, elszegényedés 
• a szülők közötti kohézió 

hiánya 

VESZELYEK 

Gyermekek Háza Déli Óvoda 
Székhely 

• udvari játékeszközök 
elöregedése 

• Az öreg fák korhadása 

Virág Utcai Tagintézmény 
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Kincskereső Tagintézmény 
• A vizesblokk teljes felújítása 

Kertvárosi Csicsergő Tagintézmény 
• fejlesztőszoba kihasználtsága 

Pitypang Tagintézmény 

• udvar füvesítése 
• gyakorló kiskertek 

létrehozása 

Manóvár Tagintézmény 
• IKT eszközök bővítése 
• Fejlesztőszobák kialakítása 

Butykatelep Telephely 
• szakmunkás szüleink 

támogatásának, segítségének 
kihasználása 

• helyi sajátosságok 
kihasználása 

Kassa Úti Telephely 
• Pályázatok figyelése 
• Szülői közösség által 

felajánlott tárgyi eszközök 
Mandabokor Telephely 

• Az épület felúj ítása 

Felsősima Telephely 
• Udvari játékok bővítése 
• Forrás biztosítása kulturális 

rendezvényre (Bábjáték 
előadás, zenés műsorok) 

• Az öreg fák korhadása 

Kincskereső Tagintézmény 
• Hiányosak a radiátorvédők, 

ott balesetveszély 
lehetséges. 

Pitypang Tagintézmény 

• kerítés állapota 
• az udvari fajátékok 

elhasználódása 

Manóvár Tagintézmény 
• Szociokulturális környezet 
• Nem higiénikus a konyha 

Butykatelep Telephely 
• csökkenő létszám 
• infrastrukturális hiányok 
• HH és HHH gyermekek 

arányának növekedése 

Rozsrétbokor Telephely 
• elkülönítő helyiségek 

hiánya 

Kassa Úti Telephely 
• Kiskapu hiánya 

Mandabokor Telephely 
• a lepusztult épület miatt 

csökkenő a gyermek 
létszám 

• elszigetelődés az 
elhelyezkedésből adódóan 

• zsúfolt csoportszobák 
Felsősima Telephely 

• szülők aluliskolázottsága 
• öregedő település 
• súlyos munkanélküliség 

KÜLSŐ TÉNYEZŐK 

A nevelési évben infrastruktúrához köthető kockázati tényezőket ld. a mellékletekben. 
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6.1.1. Gazdálkodással kapcsolatos feladatok 

Feladat Erintett Tartalom Határidő Felelős 

gyermekek adatbázisának fri ssítése óvodatitkár kialakított adatbázis feltöltése folyamatos 
int. vezető helyettes pontos adatokkal, módosítások (szeptemberben óvodatitkár 

átvezetése kiemelt feladat) 
dolgozók adatbázisának frissítése óvodatitkár kialakított adatbázis feltöltése folyamatos intézményvezető 

pontos adatokkal, módosítások (szeptemberben 
átvezetése kiemelt feladat) 

pénzügyi elszámolások készítése óvodatitkár belső pénzügyi szabályzat szerint minden hónap 5. óvodati tkár 
napja 

védőruha nyilvántartás munkavédelmi fel elős belső munkaruha szabályzat 2018. november 20. munkavédelmi felelős 
szerint 

októberi statisztika elkészítése óvodatitkár 229/2012. (VIJI. 28.) Korm. 2018. október 15. intézményvezető 

int. vezető helyettes rendelet 
NKt. 

intézményi éves költségvetés intézményvezető Aht / Számviteli tv. / belső 2018. november intézményvezető 

tervezése int. vezető helyettes költségvetési szabályzat 

költségvetés alakulásának nyomon belső szabályozás alapján 2019. április 15. intézményvezető 

követése óvodatitkár egyeztetés a fenntartóval 2019. július 15. 
2019. október 15. 
2019. december 15. 

leltározás intézményvezető leltározási szabályzat alapján 20 18. december intézményvezető 

óvodatitkár 
könyvtáros 
fenntartó 

adó / TB-ügyintézés óvodatitkár NAV jogszabályok szerint tv. szerint óvodatitkár 
adónyilatkozatok, betegpapírok (januárban kiemelt 
kezelése feladat) 
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Feladat Erintett Tartalom Határidő Felelős 

ebédbefizetés óvodatitkár belső szabályzat szerint minden hónap 12. óvodatitkár 

ebédmegrendelés, -lemondás óvodapedagógus belső szabályzat szerint minden nyitvatartási óvodatitkár 
óvodatitkár nap 9 óráig 

pá! yázatírás intézményvezető éves pedagógiai munkaterv, belső aktuálisan intézményvezető 

munkaközösség-vezető gazdálkodási szabályzat szerint 
fenntartó 

jogszabályfigyelés (önértékelési) Magyar Közlöny folyamatos minden hónap munkaközösség-
munkaközösség-vezető figyelése utolsó napja vezető 

személyi dossziék elkészítése, int.vezetőhelyettes Nkt. 44.§ szerint folyamatos intézményvezető 

karban tartása óvodatitkár (szeptemberben 
kiemelt feladat) 
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6.2. Személyi feltételek 

Hogyan felel meg a humánerőforrás az intézmény képzési struktúrájának, pedagógiai 
értékeinek, céljainak? 

- Az intézmény rendszeresen felméri a szükségleteket, reális képpel rendelkezik a 
nevelői tanító munka humánerőforrás-szükségletéró1. 

- A humánerőforrás szükségletben bekövetkező hiányt, a f elmerült problémákat 
idejében jelzi a fenntartó számára. 

6.2.1. A pedagógiai munka feltételei - Humán erőforrás 

Hel etelemzés 

BELSŐ TÉNYEZŐK 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

ERŐSSÉGEK 

jó szakmai felkészültségű 

pedagógusok és óvodai 

dolgozók 

jó együttműködésre képes 

csapat 

jól alkalmazkodó 

közösség 

óvodapszichológus segíti 

a nevelő munkát 

fejlesztőpedagógusok a 

nevelőtestületben 

szakmailag 
vezetők 

csapaszellem 

szülőkkel 

kapcsolattartás 

felkészült 

való jó 

• innovációra való hajlam, 

gyermekek érdekeit szem 

előtt tartó gondolkodás 

LEHETŐSÉGEK 

80 

GYENGESÉGEK 

• Fluktuáció, a humán 
erőforrás minőségi szinten 
történő biztosítása 

• Informatikai kompetencia 

• runcs állandó 
adminisztrátor a 
tagintézményekben 

• tagintézményvezető 

csoportban is dolgozik 

• Az óvodapedagógusok 

leterheltsége 

• Szakember hiány 

VESZÉLYEK 

::::... .... 
E--

~ 
t.i.:l 
~ 
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• továbbképzések 

• pályázatok 

• tapasztalt kollégák 
tudásának átadása a 
fiatalabbaknak 

• Belső hospitálások, jó 

gyakorlatok átvétele, 

tapasztalatszerzés 

• óvodaközi 
Illunkaközösségek 

• fluktuáció 

• kiégés veszélye a 
leterheltség Illiatt 

• az idősebb korosztály 
dolgozói között egyre 
több a gyakori 
Illegbetegedés 

• Sok adminisztráció 

• Egyre bővülő feladatkör 

párhuzamos ellátása 

• túlzott szülői elvárás 

KÜLSŐ TÉNYEZŐK 

Huillán erőforráshoz köthető kockázati tényezők a nevelési évben részletesen ld. a 

Illellékletekben. 
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6.2.2. Csoportbeosztások 

Ssz. Csoport neve Létszám Óvodapedagógusok Dajkák 

Gyermekek Háza Déli Óvoda 

1. Vackor 27 Hagymási Zoltánné, 
Oláh Tiborné 

Vargáné Puskás Andrea 

2. Napsugár 25 
Bojtos Csilla 

Villás Józsefné 
Kneisz Ferencné 

3. Gyöngyszem 23 
Kozákné Lukács Agnes 

Andrásdi Tiborné 
Kovácsné H. Katalin 

4. Esőemberkék 8 
Demcsákné L. Tímea, 

Potoczky Andrásné Erőss Ágota 

5. Bogyó és Babóca 25 Hankóczki Katalin, 
Fazekasné Nagy Mónika 

Lipcseiné B. Szilvia 

6. Kis vakond 22 Tóth-Gyetkó Eszter, 
Gaál Józsefné 

Tóth Andrásné 

7. Moha és Páfrány 23 F ehérné H. Erika, 
Dósáné Siska Ibolya 

Horváthné Z. Erzsébet 

8. Zöldmanó 23 Krajecz Amarilla, 
Franczel Andrásné 

Urbán Judit 
Összesen: 176 16 fő 8 fő 

Gyermekek Háza Déli Óvoda Virág Utcai Tagintézmény 

1. 
Liliom 20 Lesku Angéla Fejes Melinda 

Rubóczki Ibolya 

2. 
Hóvirág 22 Frank Erzsébet Dávidné Pócsi Irén 

Petrilla Sándorné 

3. Levendula 19 Tóthné Hajzer Krisztina Somogyiné Nagy Judit 
Vassné Szolnoki Erika 

Nefelejcs 21 Leskóné Pataki Rita Tarcsa Lajosné 
4. Rutkovszkiné Fedor 

Ildikó 

5. 
Boglárka 16 Babidorics Agnes Polák Katalin 

Hegedűsné Pósán Enikő 
Margaréta 15 Hrubóczkiné Krich Drenza Ildikó 

6. Orsolya 
Schmidt Adrienn 

7. 
Pipacs 18 Cserbán Margit Eva Székelyné Hajnal Jolán 

Kovács Ildikó 

8. Tátika 18 Béresné Veze Edit Brezina Gyuláné 
Palicz Józsefné 

összesen 149 16 fő 8fő 
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Ssz. Csoport neve Létszám Óvodapedagógusok Dajkák 

Gyermekek Háza Déli Óvoda Kincskereső Tagintézmény 

1. Bambi 19 fö 
Perjéssyné Lévai Anikó, 

Kiss Ferencné 
Kornyicki Olga 

2. Zümi 21 fö 
Homonyik Erika, 

Tóth Enikő 
Kopjáriné Nagy Erika 

3. Micimackó 22 fö 
Gerő Gabriella, 

Czimer Angelika 
Szántó Ilona 

4. Csibe 16 fö 
Mészáros Lászlóné, 

Barabás Józsefné 
Nemes Judit 

Összesen: 78 fő 8 fő 4 fő 

Gyermekek Háza Déli Óvoda Kertvárosi Csicsergő Tagintézmény 

1. Mókus csoport 30 
Ilcsik Jánosné Hajzrné Kodák Tímea 
Gyureskóné C. Beáta 

2. Pillangó csoport 26 Körei Ferencné Verdes Józsefné 
Hanyicska Zsaklin 

3. Kenguru csoport 28 Takácsné Boller Terézia Lakatos Mónika 
Tündikné Varga Éva 

4. Katica csoport 30 Kádár Klára Bodnárné Valuch Judit 
Kiss Edina 

5. Micimackó csoport 26 Kugler Henryné Lakatos Ibolya 
Türkné Bodnár Zsófia 

Összesen: 140 fő 10 fő 5 fő 

Gyermekek Háza Déli Óvoda Bóbita Tagintézmény 

1. Napocska csoport 
23 fö Horváth Tünde Péter Józsefné 

Lovas Kovácsné Nagy E. 

2. Pillangó csoport 
25 fö Némethné Tóth Zs. Kodák Júlia 

V árkon di Lászlóné 

3. Katica csoport 
24 fö Béresné Kiss Györgyi Kovács Agota 

Kriston Ildikó 
Összesen: 72 fő 6 fő 3 fő 

Gyermekek Háza Déli Óvoda Pitypang Tagintézmény 

Katica csoport 24 Kovács Lászlóné Balogh Szilvia Zita 
1. Mikóné Farkas Éva 

Özike csoport 24 Eles Gizella Markovics Józsefné 
2. Korcsmár Zoltánné 

3. 
Maci csoport 22 Seprenyiné Mike Judit Kerekréti Istvánné 

Schaffer Tímea 
Pillangó csoport 21 Kertész Tünde Dombi Zsuzsa 

4. Keczkóné Makranczi 
Olga Mónika 

Összesen: 91 fő 8 fő 4 fő 
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Ssz. Csoport neve Létszám Óvodapedagógusok Dajkák 

Gyermekek Háza Déli Óvoda Butykatelep Telephely 

1. Süni 12 fö 
dr. Pappné Máté Tóth Ildikó, Bán Zsuzsanna 
Ménesiné Palencsár Ildikó 

2. Katica 14 fö Áncsán Jánosné Bogámé H. Zsuzsanna 

Összesen: 26 fő 3 fő 2 fő 

Gyermekek Háza Déli Óvoda Rozsrétbokor Telephely 

1. Katica 17 fö 
Barna Mihályné 

Kegyer Józsefné 
Böszörményi Lászlóné 

2. Egérke 22 fö K vaka Árpádné Szász Mihályné 

Összesen: 39 fő 3 fő 2 fő 

Gyermekek Háza Déli Óvoda Kassa Úti Telephely 

1. Nyuszi 
30 fö Tajtáné H. Viktória Nagyné V. Rita 

Ujlakyné H. Katalin 

2. Őzike 
29 fö Belme Flóra Hománé Sajben Edina 

Ősz Ildikó 

Összesen: 59 fő 4 fő 2 fő 

Gyermekek Háza Déli Óvoda Mandabokor Telephely 

1. Süni 17 fö 
Vassné Harman Gyöngyi 

Pálvögyi Erzsébet 
Garainé Dojcsák Erika 

Összesen: 17 fő 2 fő 1 fő 

Gyermekek Háza Déli Óvoda Felsősima Telephely 

1. Maci csoport 10 fö 
Harman Attiláné 

Gyurecskó Lászlóné 
Kirilla Rita 

Összesen: 10 fő 2 fő 1 fő 

Gyermekek Háza Déli Óvoda Manóvár Tagintézmény 

1. Micimackó 27 fö 
Balláné Németh Márta Sziklainé Léka Tünde 
Tassi Gyöngyi 

2. Napsugár 30 fö 
Stremler Borbála Petróné Kerekes Mária 
Szigeti Eszter 

3. Katica 26 fö 
Szabó Gabriella Juhász Józsefné 
Varga Erika 

Összesen: 83 fő 6 fő 3 fő 
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6.2.3. A pedagógiai munkát és működést segítő munkatársak 

Beosztás Munkavégzés helye Nevek 

Pszichológus Gyermekek Háza Déli Ovoda Dr. Tóthné Gacsályi 

összes intézménye Viktória 

Pedagógiai asszisztensek Gyermekek Háza Déli Ovoda Daskó Szilárdné 

Dubay Enikő Eva 

Osváthné Antal Zsuzsanna 

Pappné Juhász Andrea 

Rácz Lászlóné 

Virág Utcai Tagintézmény Mile Szilvia 

Szőllősi Anett 

Kincskereső Tagintézmény Ricska Istvánné 

Rácz Lászlóné 

Kertvárosi Csicsergő Tagintézmény Beszterci Attiláné 

Buda Mariann 

Bóbita Tagintézmény Udvari Tamásné 

Pitypang Tagintézmény Szabó Zita 

Manóvár Tagintézmény Bende Gabriella 

Gyógypedagógiai asszisztens Gyermekek Háza Déli Ovoda Volom Renáta 

Ovodatitkárok Gyermekek Háza Déli Ovoda Pálóczi Istvánné 

Virág Utcai Tagintézmény Tálasné Liptai Gyöngyi 

Bóbita Tagintézmény Barzóné Honvéd Katalin 

Konyhai kisegítők Virág Utcai Tagintézmény Orosz Pálné 

Bóbita Tagintézmény Biri Tiborné 

Manóvár Tagintézmény Bertók Petronella 

Butykatelep Telephely Dankó Nagy Ilona 

Rozsrétbokor Telephely Török Pálné 

Kassa Uti Telephely Molnárné Bodnár 

Bernadett 

Mandabokor Telephely Havacs Zsuzsanna 

Felsősima Telephely Gerhard Istvánné 

Udvarosok (karbantartók) Gyermekek Háza Déli Ovoda Dankó János 
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Virág Utcai Tagintézmény Posta Róbert 

Kincskereső Tagintézmény Fazekas János 

Kertvárosi Csicsergő Tagintézmény Csomós-Verdes László 

Bóbita Tagintézmény Tőzsér Ferenc 

Felsősima Telephely Tirpák József 

6.2.4. Részvétel továbbképzéseken 

Név A továbbképzés tárgya 
Helye 

Időpont 

Gyermekek Háza Déli Óvoda Székhelyintézmény 
Skarbit Józsefné Evindító szakmai nap óvodák 
Urbán Judit számára- segítő tartalmak a 

Virág Utcai 
Tóth Andrásné 2018-2019. nevelési év 2018. 09.06. 
Hagymási Zoltánné küszöbén a MÓD-SZER-TÁR-

Tagintézmény 

ból 
Skarbit Józsefné 
Urbán Judit 
Tóth Andrásné 

Tudásminta szakmai Vikár Sándor 
Hagymási Zoltánné 

konferencia Zeneiskola 
2018. 10.03 

Bojtos Csilla 
Kovácsné Habos Katalin 
Lipcseiné Bíró Szilvia 
Vargáné Puskás Andrea gyógypedagógia szak Debreceni Egyetem 2017-2020 

Gyermeknevelési és 
Gyógypedagógiai 
Kar 

Kozákné Lukács Agnes gyógypedagógia szak Nyíregyházi 2018-2021 
Egyetem 

Erőss Agota gyógypedagógia szak Debreceni Egyetem 2017-2020 
Gyermeknevelési és 
Gyógypedagógiai 
Kar 

Gyermekek Háza Déli Ovoda Virág Utcai Tagintézmény 
Frank Erzsébet Evindító szakmai nap óvodák 
Rutkovszkiné Fedor Ildikó számára - segítő tartalmak a 

Virág Utcai 
Lesku Angéla 2018-2019. nevelési év 2018. 09.06. 

küszöbén a MÓD-SZER-TÁR-
Tagintézmény 

ból 
Rubóczki Ibolya Tóthné 

Tudásminta szakmai Vikár Sándor 
Hajzer Krisztina 

konferencia Zeneiskola 
2018. 10.03 

Rutkovszkiné Fedor Ildikó 
Gyermekek Háza Déli Ovoda Kincskereső Tagintézmény 

Homonyik Erika Evindító szakmai nap óvodák Virág Utcai 2018. 09.06. 
számára - segítő tartalmak a Tagintézmény 
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Név A továbbképzés tárgya 
Helye 

2018-2019. nevelési év 
küszöbén a MÓD-SZER-TÁR-
ból 

Homonyik Erika Tudásminta szakmai Vikár Sándor 
Kornyicki Olga konferencia Zeneiskola 
Luzsinszki Ildikó Team couching Nyíregyháza Család 

és Gyermekjóléti 
Központ 

Gyermekek Háza Déli Ovoda Kertvárosi Csicsergő Tagintézmény 
Debreceni Egyetem 

Kiss Edina Közoktatási vezető szak Gyermeknevelési és 
Gyógypedagógiai 
Kar 

Ilcsik Jánosné Evindító szakmai nap óvodák 
számára - segítő tartalmak a 

Virág Utcai 
2018-2019. nevelési év 
küszöbén a MÓD-SZER-TÁR-

Tagintézmény 

ból 
!lesik Jánosné Tudásminta szakmai Vikár Sándor 

konferencia Zeneiskola 
Gyermekek Háza Déli Ovoda Bóbita Ta2intézmény 

Némethné Tóth Zsuzsanna Evindító szakmai nap óvodák 
számára - segítő tartalmak a 

Virág Utcai 
2018-2019. nevelési év 
küszöbén a MÓD-SZER-TÁR-

Tagintézmény 

ból 
Némethné Tóth Zsuzsanna Tudásminta szakmai Vikár Sándor 

konferencia Zeneiskola 
Gyermekek Háza Déli Ovoda Pitypan2 Ta2intézmény 

Korcsmár Zoltánné Tudásminta Szakmai Nyíregyháza Vikár 
Konferencia Sándor Zeneiskola 

Keczkóné Makranczi Olga Tudásminta Szakmai Nyíregyháza Vikár 
Mónika Konferencia Sándor Zeneiskola 
Keczkóné Makranczi Olga A gyermekek lelki Nyíregyháza 
Mónika egészségének támogatása- mit 

tehetünk pedagógusként? 
Mikóné Farkas Eva A tehetségekért - felkészítés a Nyíregyháza 

felismeréstől a komplex 
fejlesztési lehetőségekig 

Eles Gizella Evindító szakmai nap óvodánk Nyíregyháza Virág 
számára Segítő tartalmak a utca 67. 
2018-2019 nevelési év 
küszöbén a MÓD-SZER-TÁR-
ból 

Gyermekek Háza Déli Óvoda Rozsrétbokor Telephely 
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Időpont 

2018. 10.03 

2018. ősz 

2018.09.01. 
2019.05.31. 

2018. 09.06. 

2018. 10.03 

2018. 09.06. 

2018. 10.03 

2018.10.03. 

2018.10.03. 

2018.11.08. 

2018.10.05. 
2018.1 0.06. 
2018.10.12. 
2018.10.13. 

2018.09 .06. 
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, Helye 
Név A továbbképzés tárgya 

K vaka Arpádné Evindító szakmai nap óvodák 
számára - segítő tartalmak a 

Virág Utcai 
2018-2019. nevelési év 
küszöbén a MÓD-SZER-TÁR-

Tagintézmény 

ból 
K vaka Arpádné Tudásminta szakmai Vikár Sándor 

konferencia Zeneiskola 
Gyermekek Háza Déli Ovoda Butvkatelep Telephely 

Dr. Tóthné Máté Papp 1. Evindító szakmai nap óvodák 
számára - segítő tartalmak a 

Virág Utcai 
2018-2019. nevelési év 
küszöbén a MÓD-SZER-TÁR-

Tagintézmény 

ból 
Dr. Tóthné Máté Papp 1 Tudásminta szakmai Vikár Sándor 

konferencia Zeneiskola 
Gyermekek Háza Déli Ovoda Kassa Úti Telephely 

Tajtáné Hegedüs Viktória MOD-SZER-TAR Gy.H.D.O. Virág 
Évindító szakmai nap Utcai Tagintézmény 

Ösz Ildikó „Pedagógusok felkészítése a Vikár Sándor 
pedagógusok előmeneteli Zeneiskola 
rendszeréhez kapcsolódó 
feladatok ellátására" 

Ujlakyné Hegedüs Katalin Boldog Ovoda és Iskola Budapest, Erkel 
címátadó ünnepség és színház 

konferencia 
Tajtáné Hegedüs Viktória „Tudásminta" szakmai Vikár Sándor 

konferencia Zeneiskola 
Gyermekek Háza Déli Ovoda Manóvár Tagintézmény 

Szigeti Eszter IGY TEDD RA! Program Grand Hotel 
Nyilvántartási szám: Aranybika 
A/8482/2015 4025 Debrecen, Piac 
Akk.engedély szám: u. 11-15. 
23/423/2015 

Tassi Gyöngyi Közoktatási vezető 4 félév Budapesti Műszaki 
és 
Gazdaságtudományi 
Egyetem 
1111 Budapest, 
Műegyetem rkp. 3. 

Stremler Borbála „Tudásminta" Szakmai Vikár Sándor 
Szabó Gabriella Konferencia Zeneiskola, 4400 

Nyíregyháza, Kürt u. 
5- 11 . 
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Időpont 

2018. 09.06. 

2018. 10.03 

2018. 09.06. 

2018. 10.03 

2018.09. 

2018.09.13. 

2018.10.01. 

2018.10.03. 

2018.10.04 -
10.06. 

2017. tavasz 

- 2018 ősz 

2018. 10.03 . 
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6.2.5. A pedagógiai munkát segítők (pedagógiai asszisztensek és a dajkák) 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. 

Működési rend: 

Részvétét külső szakmai továbbképzéseken 

Ssz. Téma Helyszín és Megjegyzés 
időpont 

1. „Az óvodapedagógus jobb keze a dajka!" 2018.11.14 Résztvevők: az óvoda 
VIII. Országos Dajkakonferencia Vikár S. dajkái, pedagógiai 

Zeneiskola. asszisztensei 

Részvétel belső szakmai továbbképzéseken 

Ssz. Téma Helyszín és Megjegyzés 
időpont 

1. A dajkai és pedagógiai asszisztensi 2018.10.15 Résztvevők: az óvoda 
munkaköri leírások szerinti elvárások dajkái, pedagógiai 
teljesülése. asszisztensei 

2. Az év értékelése, nyári munkarend 2019.06. Résztvevők: az óvoda 
ismertetése. dajkái, pedagógiai 

asszisztensei 

Pedagógiai munkát segítők szakmai megbeszélései, munkaértekezletei 

Téma Időpont Me~iel!Vzés 

Az aktualitásoknak megfelelően, minden Résztvevők: az óvoda 
óvodában. - dajkái, pedagógiai 

asszisztensei 

Felnőttek munkavédelmi oktatása és egészségügyi vizsgálatának rendje 
Munka-, és tűzvédelmi oktatás 

Munka-, és tűzvédelmi oktatás: 
Székhely/tagintézmények/telephelyek t Időpont 

2018 ősz Munka és tűzvédelmi oktatás. 
Folyamatos Az egészségügyi vizsgálatok és érvényességi idő nyomon követésével az 

illetékes munkatársak végzik. 
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Segítő tartalom: Vészhelyzet - Kisokos 
http://www.nagyszuloklapja.hu/felnott-betegsegek/3201 /veszhel yzet-kisokos :-agyrazkodas
forrazas-magas-laz-ujraelesztes%E2 %80%A6-eleteket-menthet-ha-ezeket-tudod.html 

6.3. Szervezeti feltételek 

Milyen szervezeti kultúrája van az intézménynek, milyen szervezetfejlesztési eljárásokat, 
módszereket alkalmaz? 

- Az intézmény munkatársai gyűjtik és megosztják a jó tanulásszervezési és 
pedagógiai gyakorlatokat az intézményen belül és kívül. 

Milyen az intézmény hagyományápoló, hagyományteremtő munkája? 
Hogyan történik az intézményben a feladatmegosztás, felelősség- és hatáskörmegosztás? 
Hogyan történik a munkatársak bevonása a döntés-előkészítésbe (és milyen témákban), 
valamint a fejlesztésekbe? 
Milyen az intézmény innovációs gyakorlata? 

- Az intézmény lehetőségeket teremt az innovációt és a kreatív gondolkodást ösztönző 
műhelyfoglalkozásokra, fórumokra. 

- A legjobb gyakorlatok eredményeinek bemutatására, követésére, alkalmazására 
nyitott a testület és az intézményvezetés 

Humán erőforrás fejlesztése 

Portfólióműhely foglalkozások 

- G k kk rya orno o t , l' men ora asa 
Ssz. Gyakornok Mentor Gyakornoki vizsga 

gyakornoki idő várható időpontja 
1. Schmidt Adrienn Hrubóczkiné Krich 2020. május 31-ig 

első év Orsolya 
2. Hanyicska Zsaklin Körei Ferencné 2019.május 

2018.09.01.-2019.05.30. 
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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 

Hogyan jelennek meg a Kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott Ovodai 
nevelés országos alapprogram céljai a pedagógiai programban? 

- Az intézmény folyamatosan nyomon követi a pedagógiai programjában foglaltak 
megvalósulását 

- A tervek nyilvánossága biztosított. 
Hogyan történik a pedagógiai programban szereplő kiemelt stratégiai célok 
operacionalizálása, megvalósítása? 

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: lnkluzív (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" 

• lskolásítási 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 
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8. A Munkaterv jogszabályi háttere 

• 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy doc.cgi?docid=Al 100190.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=Al200020.EMM 
229/2012. VIII.28.) Korm. Rendelet a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
évi CXC. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 
http://www.budapestedu.hu/data/cmsl50367/229 2012. VIII. 28. Korm. 
rendeletet a nemzeti koznevelesrol szolo torveny vegrehajtasarol MK 
12 11 2.pdf 

• 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos 
alapprogramjáról 
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy doc.cgi?docid=A 1200363.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=A0500002.0M 

• 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=Al 500223.TV &timeshift=20170101 & 
txtreferer=Al 100204.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=A 1300326.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=A 1100328.KOR 

• 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények 
működéséről 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy doc.cgi?docid=A 1300015 .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=Al200048.EMM 

• 13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelete a 2018/2019. tanév rendjéről 
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=Al 700014.EMM&timeshift=fffffff4&txtre 
f erer=OOOOOOOl. TXT 
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• 14/2017. (VI. 14.) EMMI rendelet a 2017/2018. tanév rendjéről 
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy doc.cgi?docid=Al 700014.EMM&timeshift=ffftfff4&txtr 
eferer=OOOOOOOl .TXT 

• Oktatási Hivatal: 
- Önértékelési kézikönyv óvodák számára. HARMADIK, JAVÍTOTT KIADÁS 

https://www.oktatas.hu/pub bin/dload/unios pro jektek/kiadvanyok/Onertekelesi K 
ezikonyy ovoda 11 23.pdf 

- Országos tanfelügyelet. Kézikönyv óvodák számára. NEGYEDIK, JAVÍTOTT 
KIADÁS 
http://www.vadviragovi.hu/images/doku/PSZE ovodai kezikonvv 1128-
%20201 7.pdf 
Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében a Pedagógus 1. és Pedagógus 
II. fokozatba lépéshez. negyedik, javított változat 
http://www.oktatas.hu/pub bin/dload/unios projektek/kiadvanyok/utmutato a ped 
agogusok minositesi rendszereben 4jav.pdf 

- KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a 
pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció 
értelmezéséhez Óvodai nevelés Negyedik, javított kiadás 
https://www.oktatas.hu/pub bin/dload/pem/ovoda negyedik.pdf 

- Kompetenciaelemzések és indikátorpéldák 
https://www.oktatas.hu/pub bin/dload/pem/ovoda k.pdf 

- ÚTMUTATÓ A MESTERPEDAGÓGUS FOKOZATOT MEGCÉLZÓ 
MINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSHOZ 
http://www.oktatas.hu/pub bin/dloadlkiadvanyok/mesterpedagogus utmutato.pdf 

• A Meseváros Önkormányzat Képviselő- testületének vonatkozó önkormányzati 
rendeletei 
www.mvar.hu 

• A Hófehérkés Óvoda működését szabályozó dokumentumok 
www .mvar.hu § 

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. 
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Mellékletek 

l .sz. Gyermekek Háza Déli Óvoda helyi munkaterve 

2.sz. Gyermekek Háza Déli Óvoda Virág utcai Tagintézmény helyi munkaterve 

3.sz. Gyermekek Háza Déli Óvoda Kincskereső Tagintézmény helyi munkaterve 

4.sz. Gyermekek Háza Déli Óvoda Kertvárosi Csicsergő Tagintézmény helyi munkaterve 

5.sz. Gyermekek Háza Déli ÓvodaBóbita Tagintézmény helyi munkaterve 

6.sz. Gyermekek Háza Déli Óvoda Pitypang Tagintézmény helyi munkaterve 

7.sz. Gyermekek Háza Déli Óvoda Manóvár Tagintézmény helyi munkaterve 

8.sz. Gyermekek Háza Déli Óvoda Butykatelep Telephely helyi munkaterve 

9.sz. Gyermekek Háza Déli Óvoda Rozsrétbokor Telephely helyi munkaterve 

l 0.sz. Gyermekek Háza Déli Óvoda Kassa u. Telephely helyi munkaterve 

11 .sz. Gyermekek Háza Déli Óvoda Mandabokor Telephely helyi munkaterve 

12.sz. Gyermekek Háza Déli Óvoda Felsősima Telephely helyi munkaterve 
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9. LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK 

1. Készítette a Gyermekek Háza Déli Óvoda nevelőtestülete 

......... .. :-9~.s.!. ... r~l(lf:'. .. .... .. . 
Skarbit Józsefné 

Kelt: Nyíregyháza, 2018.09.17. Ph 

II. az óvoda munkatervében foglaltakkal kapcsolatosan magasabb jogsza]!ályban biztosított 
véleményezési jogát korlátozás nélkül gyakorolta és a dokumentumról véle_m_ényt alkotott: 

Az óvodában működő alkalmazottak közössége: 
/ 

/ 

Kelt: Nyíregyháza, 2018.09.17. . . . 1?~ .... f.T:~~·~··· ···· ·· ···· · 
az ai~i;;,~;~~;~i közössége nevében névaláírás 

Az óvodában működő Szülői Szervezet/Közösség r 
.. .. . t..11?: :5. .~1-;.) .. . .f t+~ ... &t.00-:: . ... .... . . 

Kelt: Nyíregyháza, 2018.09.17. Szülői Szervezet -~lnöke 

A fenntartó EGYETÉRTÉSÉT MEGADTA. a .. . ./2018. ( .... )számú határozatával. 

Kelt: .. .. . . . . .. ... . . . . ..... . ... . 

fenntartó képviseletében 

Az óvoda nevelőtestülete át nem ruházható jogkörében a 2018/2019 nevelési évre szóló 
munkatervét 2018.09.17. napján tartott nevelőtestületi értekezletén 100 %-os igenlő 
szavazattal ELFOGADTA. Az elfogadás tényét a nevelőtestület tagjai a csatolt 
jegyzőkönyvben hitelesítő aláírásukkal tanúsítják. 

Kelt: Nyíregyháza, 2018.09.17. i 
~ 

a nevelőtestület nevében névaláírás 

VI. Az óvoda 2018/2019-es nevelési év munkatervét 4/2018. (IX.17.) számú határozatával 

döntési hatáskörében JÓVÁHAGYTA az intézmény vezetője. 

Kelt: Nyíregyháza, 2018.09. 17. 

. .. .......... . -!l~~~~;r. . J.h~f'f-. '. ..... . 
intézményvezető 

Ph. -· 
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Jegyzőkönyv 
Készült a Gyermekek Háza Déli Óvoda Székhelyintézményben 

2018. év szeptember hó 17. napján. 

Jelen vannak: lásd jelenléti ív aláírásai. 
Értekezlet témája: 2018/2019 - es nevelési év Munkatervének ismertetése és 
elfogadása. 

Skarbit Józsefné Székhelyintézmény vezető Asszony köszönti a nevelőtestület 
tagjait, ezt követően felvázolja a főbb napirendi pontokat. Kifejti álláspontját, 
miszerint, a sikeres nevelési év egyik alapfeltétele a jó minőségű éves 
munkaterv. Ezt csak a munkánkat befolyásoló törvényi elvárások ismeretében 
átgondolt tervezési folyamat részeként lehet elkészíteni. 
Első napirendi pontban ismerteti a törvényi változásokat. Részletesen mondja el, 
hogy az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról szóló 363/2012.(XII.17.) 
Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94.§ (4) 
bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) 
bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a Kormány módosította, mely 
rendelet a Magyar Közlöny 2018. évi 118. számában jelent meg. 
A rendelet 2018. szeptember 1 - én lépett hatályba. Ennek okán 
iránymutatásokat vázol fel az óvodai nevelésben megjelenő új törekvésekről, 

módszerekről, pedagógiai nézetekről, valamint milyen dokumentumok 
módosítására van szükség a rendelet megfelelésének. Részletekbe menően 
magyarázza a gyermekkép, óvodakép egyes elemeit. Az óvodai nevelés 
feladatain belül kitér az egészséges életmód alakítására; az érzelmi, az erkölcsi 
és az értékorientált közösségi nevelés; az anyanyelvi, az értelmi fejlesztés és 
nevelés megvalósítása; az óvodai élet megszervezésének elveire. Bemutatja a 
változásokat az óvodai élet tevékenységformái és az óvodapedagógus 
feladataival kapcsolatban. Különösen hangsúlyozza a gyermek és a játék 
szerepét az óvodai nevelésben. 
A második napirendi pont az EU általános adatvédelmi rendeletének (GDPR) 
alkalmazásával kapcsolatos feladatokat tartalmazza, mely kötelező érvényű a 
köznevelési intézményekben. Ezzel hozza párhuzamba az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CCXII 
törvényt. Ismerteti hatályát, valamint az esetleges szankciók lehetőségét és 
mértékét. 
A harmadik napirendi pont keretében felkéri a Tagintézmény vezetőket, 

Telephelyfelelősöket, hogy saját intézményükre vonatkozóan ismertessék a 
2018/2019 - es munkatervüket, nevelési - oktatási munkára vonatkozó terveket. 



l 
l 
l 
l 
l 

] 

.J 

J 

J 
J 
J 

Beszámolnak a fentiekre vonatkozóan, valamit ismertetik a munkaközösségek és 
munkacsoportok cél,- feladatrendszerét, munkájuk föbb támpilléreit. Felvázolják 
a közösségfejlesztés megvalósításának sajátosságait az egyes intézményekre 
vonatkozóan. 
Kiemelendő célként fogalmazódik meg továbbra is a szülő - óvoda 
partnerkapcsolata, kiemelendően a közös programokra, rendezvényekre 
vonatkozóan. 
A negyedik napirendi pont a mérés - értékelés 2018/2019 - re vonatkozó 
iránymutatásait tartalmazza. 
Skarbit Józsefné kéri a nevelőtestület tagjait, hogy kéz felnyújtással jelezze, aki 
a 2018/2019 - es nevelési - oktatási évre vonatkozóan a Munkatervet elfogadja. 
A nevelőtestület tagjai a Munkatervet 100% - ban elfogadta. 
Skarbit Józsefné köszöni a nevelőtestület tagjainak a megjelenését, majd az 
értekezletet bezárja. 

Kelt.: Nyíregyháza, 2018.09.17 - én. 

~~ C''\,t~ 
Bojtos Csilla 

jegyzőkönyv vezető 

11 1 . /) () ,J. -
l-\ .>-.OJ 1.J.<..0..;_, ,(,o.~Lt..1_' 

Hagymási Zoltánné 
hitelesítő 
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Jelenléti ív 

Készült 2018 .09 .17-én a Gyermekek Háza Déli Óvodában megtartott nevelőtestületi 
értekezleten, a 2018/2019-es nevelési év munkatervének elfogadásáról. 

S orsz. Név: Aláírás: 

1. Áncsán Jánosné A ! r ~ 10C'.) e--, ~t._>.}„ 

2. Babidorics Ágnes ~(~t.:v., \ -Jcp ..... ~ 

3. Balláné Német Márta 
\ 1 cJ.C)v..-._ 0! {!\ ·~---+e'- 1-lr~< ~r-

4. Barna Mihályné ~~~~ 

5. Belme Flóra 17 eJZt Yl,(__ '-'-' 
- -eor + ~ 

6. Béresné Kiss Györgyi -..B~~ jL_ e;.~. 
v 

7. Béresné Veze Edit '1>t1 1 
_,, ' 

. // ;eµu_ 0 C/.U.- 4,,(,J..t, 

8. Bojtos Csilla '12.~ (' l.__ 

9. Böszörményi Lászlóné ~ ~ r .a ~r r M 4'ú.<..12 ~ e.- O<-<-e 

10. Cserbán Margit Éva e~~<-_ hl ~ 
11. Demcsákné Lorger Tímea b 1 - é,,<--.._...__. ( '( 

J_ ,------\ 
'--\. T \, .__ 

12. Éles Gizella llt_~ C1 ~.'é7LL 
13. Erőss Ágota y (• 

'f'Y\/I 
-Á \do --t.'--

F ehérné Héring Erika --... \ ' Jiel~ ~.--2 14. +- ~ t - , --·~1..- -
Frank Erzsébet ~ fz__ 1 15. H'Rh..- é ,~ ':i e.l"t .L-

16. Garainé Dojcsák Erika S0-~u_~ v~0 o-~ f__ ~k,_ 

17. Gerő Gabriella ~G ~h ""' ;Jl._;_c--.._ 

18. Gyureskóné Cziprus Beáta ~~w~k..öl~ ~,·~~v~ 1ic~ ~ -
19. Hagymási Zoltánné \.\ 1 . 

o~s--_) u._.._c=v.., Le JJ.h_LL\.L ~ 

20. Hanyicska Zsaklin ~\,'"'A~1I>k 'lAoJ\l~ 
" 7fct. ;--/n ez: t> 

- . I / 21. Harman Attiláné (_-f~/a: / c..L" 

22. Hegedűsné Pósán Enikő ;~~~V:isJ_ Rt.s ~ ~ W-
23. Hegyes Katalin 1tt,o,iivc rrJ~l_l. 
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24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

42. 

43 . 

44. 

45. 

46. 

47. 

48. 

49. 

Homonyik Erika 

'Horváth Tünde 

Horváthné Zagyi Erzsébet 

Hrubóczkiné Krich Orsolya 

!lesik Jánosné 

Kádár Klára 

Keczkóné Makranczi Olga 
Mónika 

Kertész Tünde 

Kirilla Rita 

Kiss Edina 

Kneisz Ferencné 

Kopjáriné Nagy Erika 

Korcsmár Zoltánné 

Kornyicki Olga 

Kovács Ildikó 

Kovács Lászlóné 

Kovácsné Habos Katalin 

Kozákné Lukács Ágnes 

Körei Ferencné 

Krajecz Amarilla 

Kriston Ildikó Éva 

Kugler Henryné 

K vaka Árpádné 

Leskóné Pataki Rita 

Lesku Angéla 

Lipcseiné Biró Szilvia 

~~~dL OvÜ.lO_ 

~o~..Ju.- TC ... i.....á 

~rl~ -z','11 · t;-l~ 
~ ~lf",J_;_ ...;_ ~e.-"- c,.,_,~ot~_..,-

'j t(A~\. ~ \_,, "'-----
J L.:>.f dµ., J 1J..e~ 

~~ lA~'OJ{'fl.L e~ ~~ 

·Je.,~ 'S 0..,c:lJ-

~ •.1' ~.1 -~ ~~~ 

~~ ~~~ 
Jl_l \ ( ~C: ~~1 

-d4na.L!. Jlf~lf ~ ~-

Lv"'I ~-V _ _0. )jJ,~ 

j~~ck._· rfinn 
G 

ko~ e:i --- le~. J--fc . ·v-

' oiJ ~ r ( fl'?LvCq -_;,Zf«jt~ 

L--~ K ~'v\_ h_._: __ 

Jl_~JS-tnl [_t_~.2-il<-.l 
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~~l{j 
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l '--

J~ ~ I 

~~ A~LW 
' 

~ { I / ·?e r • /0_ 'f&; . e_,j C A.{_ d..rfCL i l l 

~l( aJ/1ily -
L, . r ·~ , P (, • ( -

.,, C";)<--.< t <- ""l e \ L- l\ C. 

v 



1 

l 
l 
l 

l 
l 
l 
l 
J 

l 
J 

] 

] 

J 
j 

J 
J 
J 

50. 

51. 

52. 

53. 

54. 

55. 

56. 

57. 

58. 

59. 

60. 

61. 

62. 

63. 

64. 

65. 

66. 

67. 

68. 

69. 

70. 

71. 

72. 

73. 

74. 

75. 

Lovas Kovácsné Nagy Erika 

Luzsinszky Ildikó 

Ménesiné Palencsár Ildikó 

Mészáros Lászlóné 

Mikóné Farkas Éva 

Némethné Tóth Zsuzsanna 

Ösz Ildikó 

Palicz Józsefné 

dr. Pappné Máté Tóth Ildikó 

Perjéssyné Lévai Anikó 

Petrilla Sándorné 

Rubóczki Ibolya 

Rutkovszkiné Fedor Ildikó 

Schaffer Tímea 

Schmidt Adrienn 

Seprenyiné Mike Judit 

Skarbit Józsefné 

Stremler Borbála 

Szabó Gabriella 

Szántó Ilona 

Szigeti Eszter 

Tajtáné Hegedüs Viktória 

Takácsné Boller Terézia 

Tassi Gyöngyi 

Tóth Andrásné 

dr. Tóthné Gacsályi Viktória 
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f I 

tlttf e1ltll Í ? ú Útf CJ ( JI 

-, 
l !tLL ·{Lr 

\ 1 
Jtlö4·tY-.. ~v~LJ 

~ <J°GJttU él~ 
'-f"f" ~u.u·„JG_1.U..: ÍjÖ itL. ,Zj~ 7-.i C"\.J'U\..Ci 

6 ,\;z:__ JC.ol.t'~ 

9a f 1°.r tt , ~ek_/ 
cf 11 1>ctf plú 

1 ;t11üt 1J;t1 /Idd~ 
\ 1 

"?óv \<C..í.f"::J'--\\..,\...) ~C(}..~ r~~ 

P0t~~- s~~lo~ 

·k:t~\.d . .\.-..: '-j ~ ~ly"-. 

l.d L~1.,r;~L~u
1 

Jk<-{crr de~l~ 
Sloj{, Vfv---

v 

0 ~ lv\.,.L U. A ct -i--<.'. e.. ~\... r\../ 

s ' / 
1 ep<lf.,,t;/1"' e. ff?~~h{-

Jlt.U1X"r f)J IJ?Lr„.s._r 

j~ k..( O c-,~D e~ 1/ <._, 

1 

.9--~--v ~etJ.7--C-::U "' 

- 1~ ~~ \. 

/Mfiph· ~b-
,- ' , r.. \ 
1~~~ 1tu,~o 1 • .:. \J ·_ ~ 'Y"==-

--oJ_ , 
-o. aill e. 

r 1o.l1
0 ~~;) 

1 C\,,{.> \ L1 u. ~ t~c11.\ ~ 

cr~*-4 t'I 
'!N'~ ~vv~~ (J~li~ 



1 

l 
l 
l 
l 
1 

1 

l 

J 

l 
J 

J 

l 
] 

J 

j 

J 

J 

J 

76. 

77. 

78. 

79. 

80. 

81. 

82. 

83. 

84. 

85. 

86. 

Tóth-Gyetkó Eszter 

Tóthné Hajzer Krisztina 

Tündikné Varga Éva 

Türkné Bodnár Zsófia 

Ujlakyné Hegedüs Katalin 

Urbán Judit 

Varga Erika 

Vargáné Puskás Andrea 

V árkondi Lászlóné 

Vassné Harrnan Gyöngyi 

Vassné Szolnoki Erika 

lc~{ -CN . Úv~/ 

'"\~~~ ~~ .y:-, 1 ~ t>-_~ 

~· nrXt fu ' l/G rqcx_ ~~ 
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Jelenléti ív 

Készült 2018.09.12-én a Gyermekek Háza Déli Óvodában megtartott szülői munkaközösségi 
értekezleten, a 2018/2019-es nevelési év munkatervének elfogadásáról. 

Sorsz. Név: Aláírás: 

1. Ducsiné Repka Glória .f)wc~1 1 
~Í/'-- .0/2-

2. Mészárosné Károly Gabriella i, (\_ ~ Y l-y(_. IM \ Wvd~ 0c.. t, ,.: JL 

3. Jakab Valéria 
.- 't-f: ( 
/0 -...JV.- ~\,~ ~c'f"~ 

4. Nyitrai Zsolt 1::>~~~ .S,(,";)~ ~~~ 

5. Lángné Dankó Ivett ~1-,b~(~ 

6. Dr. Fábiánné Jasku Erzsébet """"'--
7. Dr. Szabó Adrienn ~· ~~J>-Ó ÁoW -~---'-·"-\.\._ 

8. Szakács Mónika '\ ' . 
,_,-~i~'J ,w\M..~ 



.. , , 
TUNDERKERT KELETI OVODA 

MUNKATERVE 

2018 - 2019 NEVELÉSI ÉV 

Nyíregyháza, 2018. szeptember 15. 



A munkaterv tartalmi felépítése koherens az önértékelési kézikönyv szakmai elvárásaival, az intézményi 
önértékelés területeivel, az egyes területekhez kapcsolódó elvárásokkal. 
A nevelési év tervezése az év végi beszámoló megállapításai alapján történt. Átfogja az intézmény 
egészét. (Székhelyintézmény, Tagintézmények, Telephelyek) 

AZ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TERÜLETEI 
1. Pedagógiai folyamatok(tervezés, megvalósítás, ell enőrzés, értékelés, korrekció) 
2. Személyiség- és közösségfejlesztés 
3. Eredmények 
4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 
5. Az intézmény kül ső kapcsolatai 
6. A pedagógiai munka feltételei 
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 
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1. HELYZETELEMZÉS 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 113/2011. (VI.30.) számú határozata alapján. 

A Tündérkert Keleti Óvoda 6 tagóvodával és 2 telephellyel működik . 
Intézményeinkben: 

- 44 gyermekcsoponban neveljük a gyermekeket 
- a férőhelyek száma 1125 fö 
- a maximálisan felvehető gyermekek száma 1283 fö 

Intézmény Gyermekcsoportok Férőhelyek Gyermeklétszám 
megnevezése száma száma 2018.09.30. 

Székhelyintézmény 9 csoport 225 211 
Elet úti Telephely 2 csoport 50 48 
Koszorú úti Telephely 2 csoport 50 32 
Kikelet Tagintézmény 8 csoport 200 21 0 
Ligeti Tagintézmény 4 csoport 100 108 

Margaréta 8 csoport 200 220 
Ta2intézmény 
Nefelejcs 3 csopo1t 75 64 
Ta2intézmény 
Orgonasíp 2 csoport 75 44 
Ta2intézmény 
Százszorszép 6 csoport 150 136 
Tagintézmény 
Összesen: 44 csoport 1125 fő 1073 fő 

Személyi feltételek 

Ovodapedagógusok száma 89 

Ovodapszichológus 1 

Nevelő - oktató munkát segítők 
- dajka 44 

- pedagógiai asszisztens 14 
- óvodatitkár " .) 

Egyéb dolgozók 
- karbantartó 6 

- konyhai kisegítő " .) 

Várható létszám 
az előjegyzett 
gyermekekkel 

2019. május 31.-
i2 

215 
54 
34 
216 
112 

222 

77 

51 

152 

1133 fő 
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A székhely intéz mé ny, tagintéz m énye k és teleph elye k muta tó sz~í m a i 

Ki kelet Ligeti Margaréta Nefelejcs O rgonasíp Százszo r·szép Élet úti 
Koszorú 

Székhely liti Összes 
intézmény 

Tagintézmény Tagintézmény Tagintéunény Tagintézmény Tagintézmény Tagin tézmény Telep hely 
Telephely 

Ovoda 
19 16 8 16 6 4 12 4 4 9 1 Ped a2ó2us 

Dajka 9 8 4 8 3 2 6 2 2 44 
Pedagógiai 4 ") 1 2 1 2 J 1 14 asszisztens 

Ovo da 2 1 
3 titkár 

Karbantar tó 1 1 1 1 0,875 1 6 
Konyhai 1 0,5 0,5 0,5 0,5 ") 

kise2 ítő 
J 

Pszichológus L l 
Összes 36 28 14 29 ll ,5 7 21,5 6,5 6,5 160 

Ál láshelyek száma: 160 

Alkalmazottak száma: 162 fő 



Szakvizsgázott óvodapedagógusok 

Végzettség, képesítés 2018 - ban 
Közoktatás vezetői 9 

Fejlesztő pedagógus 7 

Egészségfej lesztő, mentálhigiénikus -"\ 
.) 

Nyelv és beszédfejlesztő pedagógus 1 

Zenepeda.gógus 1 

Gyermek, ifjúság - és családvédelmi pedagógus 4 

Kommunikáció és beszédfejlesztő pedagógus 2 
A tanulási zavarok preventív pedagógusa 9 
Pedagó,giai tanári szakképzettség, mesterképzés 2 
Tehetséggondozás tehetségfej 1 eszt és pedagógus 1 

szakvizsga 
Összesen: 39 

A helyettesítés rendje 

Az óvodavezető távolléte esetén a székhelyintézményben az általános helyettes látja el a feladatot. 
A tagintézményekben a tagintézmény vezető távolléte esetén a tagintézmény vezető által megbízott 
személy látja el a feladatot. 

Intézmény megnevezése Intézményvezető/ Helyettesítő óvodapedagógus 
Tagintézmény vezető / neve 
Telephely vezető 

Székhel yintézmény Török Edit Bárány Istvánné 
Kikelet Tagintézmény Szabó Gyuláné Sárosi Tímea 
Ligeti Tagintézmény Hagymásiné Kovács Jurisik Mihályné 

Melinda 
Margaréta Tagintézmény Hegedüsné Balogh Szabó Zita Brigitta 

Anna 
Nefelejcs Tagintézmény Kotán Miklósné Tóthné Buha Enikő 
Orgonasíp Tagintézmény Horváth Judit Jaczina Tamásné 
Százszorszép Tagintézmény Lengyel Tamásné Mohácsiné Besenyei Valéria 

Szabó Mónika 
Elet úti Telephely Nagyné Hosszú Evelin Hevner Jánosné 
Koszorú úti Telephely Serfőzőné Kóródi Gárgyán Istvánné 

Agnes 

Kapcsolattartás a tagintézmény vezetőkkel 

Havonta 1 alkalommal illetve szükség esetén megbeszélést tartunk a tagintézmény vezetőkkel: 
- az elmúlt 1 hónap eredményeinek, problémáinak megbeszélése 
- az előttünk álló 1 hónap programjainak, teendőinek megbeszélése 

4 



II. FEJLESZTÉSI TERV 

Székhelyintézmény 

Költségvetésből 
Sziilői támogatás Alapítványi bevétel 

Pályázatok 

• Sport udvar füvesítése, öntöző • A sószoba felújítása, sógenerátor 
rendszerrel beépítése 

• Tornaszoba padlóján sport felület • Szakmai anyagok, szakkönyvek 
kialakítása vásárlása 

• Tárgyaló helyiség linoleum • Az udvari sövények újítása 
burkolatának cseréje • Esővíz gyűjtő beszerelése 

• Kert i padok beszerzése 

Élet úti Telephely 

Költségvetésből 
Szülői támogatás Alapítványi bevétel 

Pályázatok 

• Felnőtt öltöző teljes felúj ítása . 
• Irodai tárgyalóasztal és • Udvari szemetes 

számítógépasztal cseréje. • Szőnyegek cseréje a 
• Zárható tisztítószeres szekrény csoportszobákban 

a gyerek mosdókba. • Fej lesztő játékok vásárlása 
• Süni csoportban az asztalok 

cseréje. 
• Függöny csere 

Koszorú úti Telephely 

Költségvetés bői 
Szülői támogatás Alapítványi bevétel 

Pályázatok 

• Gyermekszékek felújítása • Parkosítás 

• Udvari gyermekbútorok • Mozgásterápiás szoba fejl esztése 

• Filagória festése, javítása 

• Homokozó ponyva 

• Mosdók felújítása 
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Kikelet Tagintézmény 

Költségvetés bői 
Szülői támogatás Alapítványi bevétel 

Pályázatok 

• Tornaszerek tároló polcainak • Virágosítás 
kialakítása • Parkosítás 

• WC ülőkék, víz szerkezetek cseréje • Textíliák vásárlása 

• Fejlesztőjátékok vásárlása • Ünnepekre játékeszközök vásárlása 

• Felmerülő fe lúj ítási munkák elvégzése • Eszközbeszerzés megvalósítása: 

• Projektor, monitor, számítógép fektetők, textíliák, szőnyegek, 

beszerzése informatikai eszközök, bútorok 
Só szoba kialakítása 

Ligeti Tagintézmény 

Szülői támogatás 
Költségvetésből Alapítványi bevétel 

pályázatok 

• Rendezvények támogatása 
• Tisztasági festés 

Kültéri játékok cseréje, fe lújítása • • Beltéri ajtók cseréje 
Udvari babaházak felújítása és • • Terasz burkolása, balesetmentesítése 
berendezése 

• Kültéri játékok cseréje, felújítása 
Gyermekkanapék felújítása cseréje • • Irodai bútorok teljes cseréje 
Biciklik vásárlása • 

• Virágosítás - parkosítás 

Margaréta Tagintézmény 

Költségvetés bői 
Szülői támogatás Alapítványi bevétel 

Pályázatok 

• TOP 2019 felújítás az épületben és az • Sport- és játék eszközök vásárlása 
udvaron • Taktilis érzék fej lesztő járdasziget 

• A pályázathoz kapcsolódóan kiépítése 
eszközbeszerzés • Füvesítés, parkosítás 

• Gyermek WC-k felújítása, cseréje 

Orgonasíp Tagintézmény 

Költségvetésből 
Szülői támogatás 

Pályázatok 

• Garanciális javítások elvégzése az • Rendezvények támogatása 
épület állapot megóvása érdekében • Parkosítás 

• Előtető, árnyékoló felszerelése a • Virágosítás 
teraszokra • Fejlesztő játékok gyarapítása 

• Udvari hinta felszerelése • Szakkönyvek beszerzése 
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Nefelejcs Tagintézmény 

Költségvetésből 

• IKT eszközök vásárlása 

• Karbantartás 

Százszorszép Tagintézmény 

Költségvetésből 

Szülői támogatás Alapítványi bevétel 

• 
• 
• 

Pályázatok 

Játékok, fejlesztő eszközök 
Udvari eszközök 
Környezeti nevelés eszközeinek 
bővítése 

Szülői támogatás 

Alapítványi bevétel, 

Pályázatok 

Digitális táb la és színes lézernyomtató vásárlása. Fej l esztő játékok vásárlása 

Gyermekszék csere 

Ágyak és asztalok cseréje 

Szociális hel yiségek kialakítása: nevel ői , 

elkü lönítő, öltöző , karbantartói műhely, 

foglalkoztatók 

Az iskola udvarán található óvodai épület 

szigetelése, színezése 

Energetikai korszerűsítés . 

Álmennyezet felújítása. 

A főépül et burkolatának cseréje 

Az udvari babaház felújítása. 

Szakkönyvek, DVD-k vásárlása, 

Sportpálya felújítása 
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Elégedettségi mérés-értékelés 

Intézményünkben a 201 7 - 2018 - as nevelési év végén elvégeztük a közvetlen partnerek 
elégedettségének/elégedetlenségének, igényeinek mérését. Feltá11uk az elégedetlenségek okait, az 
eredmények elemzésével kapcsolatosan a további lépéseket tervezzük. 

Intézkedési terv 
Székhelyintézmény 

CÉL FELELŐS 

- A nyugodt, családias környezet 
Gyermeki feltételeinek megteremtése mellett, 

kiemelt szerepet szánunk a szü lőkkel 

való együttműködésnek: szülők 
meggyőzése az alvás, pihenés 
élettani , idegrendszeri fejlődésének Óvodapedagógusok 
szerepéről 

- Továbbá a mindennapi mese, 
alvást segítő kis plüss áll atok 
használata, megfelel ő árnyékolás 
biztosítása 

2019. május 31. 
- Az Öltözködés tevékenységben az 
életkornak megfelelő igény szerinti 
segít ségadás, , pozitív mintaadás 
dicséret, tevékenységhez kapcsolódó 
mondókák dalok játékok 
- Az elsődleges környezet a család 
meggyőzése, az életkornak, egyéni 
fejlettségnek megfelelő, otthonj 
szokás és szabályrendszer, 
öltözködéssel kapcsolatos 
teendőinek kialakítása. 
- A gyermekek neveltégi szintjének 

Szü lő i fejlesztésére olyan szokás és 
szabályrendszert alakítunk ki, 
melyeket életkoruk és fejlettségük 
szerint képesek teljesíteni, olyan Óvodapedagógusok 
tevékenységi formákat szervezünk, 
melyek kielégítik érdeklődésüket, 

kíváncsiságukat 2019. május 31. 
- A csoportban dolgozó felnőttek 

egységes nevelési elvek alapján 
végzik munkájukat, nevelik a 
gyermekeket 
A gyermekek neveltségi szintjének 
minőségét biztosítja óvodánk 
kiemelt feladata a szokás és 
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szabályrendszer tervszerű, tudatos 
alakítása. 

- Az óvoda udvarainak teljes körű 
Dolgozói felújítása, új, a szabványnak 

megfelelő játékok telepítése, régi 
játékeszközök felújítása . Az udvari 
játékok eszközkészletének Intézményvezető 

folyamatos bővítése, játékok Óvodapedagógusok 
rendszeres felül vizsgálata, 
karbantartása, 
- Az óvoda információs 2019. május 31. 
rendszerének fejlesztésére a város 
és az óvoda honlapj ának folyamatos 
frissítése . 
- A csoportok által létrehozott zárt 
facebook csoportban történő 
naprakész tájékoztatás 
- A faliújságon, csoportszoba ajtaján 
időben feltüntetett információk 
figyelemmel kísérése 

Kikelet Tagintézmény 

CÉL FELELŐS 

A szabadjáték során az asztali játékok 
Gyermeki lehetőségének gazdagítása. a 

gyermekek érdeklődéséhez. egyéni 
képességéhez. csopo1t összetételéhez 
igazítva. 

Óvodapedagógusok 2019. május 31. A pihenés kedveltebbé tétele a feltételek 
további biztosításával: csendes 
ellazulás. kedvenc plüss hasmálata. 
hangulatos csoportszoba. halk zene. 
folvamatos ébredés. 
A jól kialakult információs rendszer -

Szülői fogadóórák. szü lői értekezletek. 
tájékoztató táblák. honlap. ovi facebook 

Óvodapedagógusok 2019. május 31. megismertetése a szülőkkel. 

Az óvoda jó eszközfelszereltségének 
tudatosabb használata. 
Egyenletes terhelés biztosítása a 

Dolgozói feladatok egyenletes elosztásával az 
óvodapedagógusok erősségeinek 

Óvodapedagógusok 2019. május 3 l. 
megfelel ően . 

Az intézményen belü li belső díjazás 
lehetőségeinek felkutatása. 
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Ligeti Tagintézmény 

C ÉL FELELŐS 

- Enek megkedve,ltetése új eszközök 
Gyermeki bevezetésével - "Igy tedd rá" Abánné Papp Márta és a 

módszertani eszközök hatékonyabb nevelőtestület tagjai 
használata a mindennapi 
gyakorlatban 

2019. május 31. 
- Öltözködés segítése a gyermekek 
életkorának megfelelően, pozitív 
megerősítéssel , visszacsatolással, 
rugalmas napirend szervezéssel 

Szülőkkel való szorosabb 
Szülői együttműködés érdekében Abánné Papp Márta és a 

fogadóórák népszerűsítése, nevelőtestület tagjai 
munkadélutánok, családi 2019. május 31. 
kirándulás szervezése 
Szülők akadémiája - szakember 
bevonásával 
Dolgozók mentális 

Dolgozói egészségének megőrzése Abánné Papp Márta és a 
érdekében közös programok nevelőtestület tagjai 
szervezése 

2019. május 31. 
Hatékony konfliktuskezelés -
együttműködő, toleráns 
munkatársi kapcsolatok 
kialakítása 

l\fargaréta Tagintézmény 

CÉL FELELŐS 

Kedveljék meg a pihenést, 
Gvermeki öltözködést, és a babaszobai 

játékot. A következő lépéseket 
tettük ennek érdekében : 
Pihenés: 

- A csoportszoba megfelelő 
előkészítése a nyugodt 
pihenéshez; szellőztetés 

- Nyugtató relaxációs zene 
biztosítása 

Folyamatos 

- Lazító, megnyugtató mese 
hallgatása 

- Egyéni , otthonról hozott, 
színes, puha, illatos, 
„anyaszagú" ágynemű 
lehetősége 

- Alvós plüss használata 
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Babaszobai játék: 

- Új játékeszközökkel, témákkal 
vonzóvá tenni ezt a 
játéktevékenységet, a családi Óvodapedagógusok 
életre való nevelés érdekében 

- Szerepjáték a babaszobában, 
babák altatása, altatódalok 
éneklése 

Öltözködés: 

- A várakozási idő 
csökkentése érdekében, több 
felnőtt bevonása az 
öltözködésbe 

- A gyermekek egyéni 
fejlettségének és igényeinek 
megfelel ő segítségadás 

- Öltözködéssel kapcsolatos 
verseny- és fej lesztő játékok 
szervezése 

Szülői Célul tűztük ki, hogy a szülök 
elégedettek legyenek az óvoda 
felszereltségével, és megfelelő 
mennyiségű - és minőségű játékot 
biztosítsunk a gyermekek számára. 
Ennek érdekében a következő 
intézkedéseket tesszük: 

Pályázatok írása, források 
keresése: 

- Az interneten megjelenő 

pályázatok fo lyamatos 
figyelemmel kísérése 

- Szponzorok felkutatása 
- Alapítványi rendezvények 

szervezése ( Öszi vásár, Bál) 

Játékeszköz bővítés: 
- Játékeszközök beszerzése 

folyamatosan Folyamatos 

A foglalkozásokhoz szükséges 
eszközök bővítése az év fo lyamán, 
csoportonként. 

~agintézmény vezető 
Udvar korszerűsítése; udvari Ovodapedagógusok 
játékok fejlesztése, felújítása: 
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- Az udvari játékeszközök 
felújítása, bővítése 
folyamatosan 

- Füvesítés, parkosítás; 
virágládák kihelyezése. 

„ Egy gyermek egy palánta" akció 

Dolgozói Dolgozók esetében célunk: 

1. A dolgozói létszám 
folyamatos biztosítása: 

A megüresedett álláshelyek 
betöltése szakképzett 
dolgozókkal. A várható 
nyugdíjas dolgozók 
álláshelyére friss diplomás 
dolgozók biztosítása 

2. Csapatépítés: 

Lelki és szellemi frissesség 
megőrzése, a kiégés elkerülése 
érdekében: 
- Színházbérlet vásárlása, közös 
színházlátogatás 
- Közös kirándulás a 
nevelőtestülettel, és az 
alkalmazotti közösséggel 

.... Továbbképzéseken, .) . 

előadásokon való részvétel. 
Önképzés, új szakmai Tagintézmény vezető 
könyvek vásárlása. 

4. Munkaközösségen belül, 
gyakorlati bemutató 

folyamatos 
foglalkozások látogatása, 
hospitálás. Jó tapasztalatok 
átadása az 
intézményegységek között. 
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Nefelejcs Tagintézmény 

CÉL FELELŐS 

A szőnyegen való játék színesebbé Laczi Istvánné 
Gyermeki tétele 20 19. május 31. 

A pihenési idő kedveltebbé tétele Barabásné Tamás Edit 

Az óvoda fel szereltségének Kotán Miklósné 
Szülői folyamatos javítása, 20 19. május 31. 

Az együttműködés hatékonyabbá 
tétele 
Az alkalmazottak lelki és testi Kotán Miklósné 

Dolgozói áll apotának szinten tartása 20 19. május 31. 

Százszorszép Tagintézmény 

CÉL FELELŐS 

A nyugodt alvást segítő változatos Minden óvodapedagógus 
Gyermeki módszerek fokozottabb alkalmazása. 

Babaszobai játékok vonzóvá tétele 
új eszközökkel, ötletekkel, együtt 2019. május 31. 
játszással. 
Öltözködés biztosítása 
csoportbontással, rugalmas 
szervezéssel. 
Szélesebb körű tájékoztatás a vezető Tagintézményvezető , 

Szülő i eredményes munkájáról, óvodában óvodapedagógusok 2019. május 31. 
végzett feladatairól. 
Fokozottabb figyelem fordítása a Tagintézményvezető 

Dolgozói pedagógusok mentálhigiénére. 
A megfelelő tárgyi feltételek 

2019. május 31. 
hiányosságának jelzése a fenntartó 
felé . 

Élet úti Telephely 

CÉL FELELŐS 

Gyermeki - Változatos eszközökkel 
Nagyné Hosszú Evelin 
Óvodapedagógusok 

motiválni gyermekeinket a 2019.05 .31. 
különféle szabály és 
szerepjátékok 
megszerettetésére. 

- Változatos udvari Hevner Jánosné 
Szülői mozgástevékenységekkel , Óvodapedagógusok 

több sétával, kirándulással 2019.05.31. 
biztosítjuk a gyerekek 
mozgásfejlődését. 
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- Pályázat benyújtása agyné Hosszú Evelin 
Dolgozói tornateremre, ill a jó 

munkatársi kapcsolat 2019.05 .31. 
fenntartása. 

Koszorú úti Telephely 

CÉL FELELŐS 

Alvás, pihenés hatékonyságának óvodapedagógusok 2019. augusztus 3 
Gyermeki megismertetése 

Elmény és tapasztalatszerzési óvodapedagógusok 20 19. augusztus 3~. 
Szülői l ehetőségek hatékony publ ikálása 

Városi rendezvények látogatásának óvodapedagógusok 2019. augusztus 3 L 
Dolgozói alapos megszervezése 

A vezetői program időarányos megvalósítása 

• A törvényes működés feltételeinek biztosítása 
• Pedagógiai Program megvalósítása 
• A tárgyi infrastrukturális feltételek fo lyamatos javítása, fejlesztése 
• Minőségorientált neve lőmunka elősegítése 

• A humánerőforrás feltételeinek biztosítása, fej lesztése 
• Nyitott, őszinte kommunikáció 
• Az alkalmazotti közösség szervezeti kultúrájának magas színvonalú alakítása 
• Jó gyakorlatok megosztása, óvodaközi munkaközösség működtetése 
• Az életpálya modell hez kapcsolódó teamek működtetése : Minősítési team, gyakornok

mentor team 
Kiemelt vezetésfejlesztési célok: 

• A család - óvoda kapcsolatának: további erősítése 
• A pedagógiai eredményeket meghatározó kommunikációs csatornák 
• A fluktuációból fakadó feladatok ellátása. 
• Mentorálási rendszer hatékony működtetése - a szakmai utánpótlás biztosítása. 
• Tudásmegosztásra, valamint a közös célok elérésére nyitott , támogató szervezeti kultúra 

továbbfejlesztése 

• Vezetési kompetenciák fej lesztése - a vezetők és vezetői feladatot ellátó kollégák 
hatékonyabb bevonása a tervezés, megvalósítás, ellenőrzés-értékelés és korrekciós 
folyamatokba. 
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Humán erőforrás fejlesztése 

A színvonalas pedagógiai munka érdekében kiemelten fontos feladat a dolgozók képzése. Az 
intézményünk támogatja a szakvizsgás, akkreditált képzéseken való részvételt. Lehetőséget 
biztosítunk a dolgozók számára a Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ akkreditált képzésein 
való továbbképzésekre. 

2017/2018 nevelési évben szab."Vizsgás képzésen vesznek részt: 

Intézmény megnevezése Ovodapedagógus neve Képzési adatok 
Tündérkert Keleti Ovoda Bacskó Agnes Gyógypedagógia szak 
Székhelyintézmény (2. évfolyam) 

Szólláthné Vitányi Viktória Fejlesztőpedagógus 

szakirányú továbbképzési 
szak 
(2 . évfolyam) 

Papp Erika Fejlesztőpedagógus 

szakvizsga (3 . évfolyam) 
Tündérkert Keleti Ovoda Vályogosné Váradi Zsuzsanna Tehetséggondozás, 
Kikelet Tagintézmény tehetségfejlesztés (1. 

évfolyam) 
Tündérkert Keleti Ovoda Balogh Emese Fej lesztőpedagógus 

Százszorszép Tagintézmény szakirányú továbbképzési 
szak 
(1. évfolyam) 

1 
1 
1 
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III. AZ ÓVODA MŰKÖDÉSI RENDJE 

A 2018/2019 - es nevelési év rendjét a 20/2012. (VIII.31.) 
EMMI - rendelet 3.§ (2) bekezdése alapján határozzuk meg 

A nevelési év kezdő időpontja: 

A nevelési év befejező időpontja: 

A nyári szünet időpontja: 

2018. szeptember 01. 

2019. augusztus 31. 

yí regyháza Megyei Jogú Város 
határozata alapján évenként 4 hét, 
mely városi szinten két turnusban 
történik, így a szünet ideje alatt mindig van 
kijelölt óvoda, ahova a szülők vihetik a 
gyermekeket. 

Nevelés nélküli munkanapok szervezése: 

A szünet időpontjáró l legkésőbb február 
15 . -ig értesítjük a szülőket. 

A nevelőtestület által meghatározott pedagógiai célra öt munkanapot nevelés nélküli munkanapként 
használhatunk fel, amel yből két nevelés nélküli munkanap időpontjáról és programjáról - az 
óvodavezető véleményének kikérésével - az egyes tagintézmények, telephelyek óvodapedagógusai 
jogosultak dönteni . 
Nevelőtestületi tanácskozásainkon (nevelés nélküli munkanap, nevelőtestületi értekezlet) a 
nevelőtestület valamennyi tagja részt vesz. 
Előre láthatólag november, január és június hónapban, a pontos napok kijelölése szervezés 
alatt. 
Szülői igény esetén biztosítjuk a gyermekek ellátását. 
A nevelés nélküli munkanapokról legalább 7 nappal a zárva tartást megelőzően a szülőket 
tájékoztatjuk. 
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Munkaidő beosztás 

A pedagógusok munkaidejének szabályozása: 

A nemzeti közn evelésrő l szóló 20 11 . évi CXC. törvény egységben szemléli a pedagógus 

munkáját, ezért a 40 órás teljes heti munkaidő felő l közelíti meg. A 2013. évi CXXIX. 

törvény 35. § alapján ,.Az óvodapedagógusnak a kötött munkaidejét a gyermekekkel való 

közvetlen, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozásra kell fordítania, a munkaidő 

fennmaradó részében, legfeljebb heti négy órában a nevelést előkészítő, azzal összefüggő 

egyéb pedagógiai feladatok, a nevelőtestület munkájában való részvétel, gyakornok szakmai 

segítése, továbbá eseti helyettesítés rendelhető el az óvodapedagógus számára." 

Az óvodapedagógusok kötelező órája heti 32 óra. 

A délelőttös óvodapedagógus munkaideje 

hétfőtől- csütörtökig: 630
- 13°0-ig, 

péntek: 

A délutános óvodapedagógus munkaideje 

hétfőtől- csütörtökig: 11°0
- 1730-ig 

pénteken: 1130
- 1730-ia 

0 
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Heti rend 

Székhelyintézmény 

NEV HETFO KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PENTEK 
Külső Yilág te\'ékeny Külső \'ilág 

Ének. zene.énekes Cica Mozgás megismerése- Matematika te\'ékeny Rajzolás. festés. 
csoport jellegű tapasztalatokkal megismerése mintázás. kézimunka játék. gyermek1.ánc 

Verselés. mesélés 

Özike Rajzolás. festés. 
Külső Yilág tevékeny 

Mozgás 
Enek. zene. énekes 

csoport mintázás. kézimunka 
megismerése játék. gyermektánc Verselés. mesélés 

Külső világ 

N~·uszi Ének. zene. énekes 
Külső Yilág te,·ékeny tevékeny 

Mozgás 
Rajzolás. festés. 

CSO(>Ort játék. gyennektánc megismerése megismerése- mintazás. 
Verselés. mesélés Matematika jellegű kézimunka 

tapasztalatokkal 

Ének. zene. énekes 
játék. gyermektánc 

Külső ,·ilág 
Katica Mozgás Rajzolás. festés. mintázás. Külső világ te,·ékeny 
csoport kézimw1ka 

Verselés. mesélés 
megismerése- te\'éken: 

Matematika jellegű 
megismerése 

tapasztalatokkal 

Külső világ tevékeny Verselés. mesélés Rajzolás. festés. 
Külső Yilág tevékeny 

Maci megismerése Ének. zene. énekes játék. mintázás. 
megismerése- Mozgás 

cso1>0rt gyermektánc kézimw1ka Matematika jellegű 

tapasztalatokkal 

Süni Rajzolás. festés. Mozgás Ének. zene. énekes 
Ki.Uső \'ilág tevékeny 

csoport mintázás. kézimw1ka játék. gyermektánc megismerése Verselés. mesélés 

Ének. zene. énekes Külső világ tevékeny 
Külső \'ilág Verselés. mesélés 

Csibe 
megismerése- Matematika 

te\'ékeny 
Rajzolás. festés. Mozg<ís 

CSOJ>Oli játék, gyermektánc 
jellegű tapasztalatokkal 

megismerése 
mintázás. kézimunka 

Külső ,·ilág 

Mókus Mozgás 
Külső Yilág tevékeny tevékeny 

Ének. zene. énekes Rajzolás. festés. 
megismerése megismerése- mintázás. csoport 

Verselés. mesélés Matematika jellegü játék. gyem1ektánc 
kézimunka 

tapasztalatokkal 

Külső világ 
Pillangó 

Verselés. mesélés Rajzolás. festés. mintázás. te\'ékem· Mozgás Ének.zene.énekes 
CSOJ>Ort kézimw1ka megismerése játék. gycrmeJ...1.ánc 
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Élet úti Telephely 

Név Hétfő 
1 

Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

Katica csoport - Ének. zene. 
Külső Yi lág teYékeny Külső Yilág 

énekes játék. Mozgás 
megismerése- Rajzolás. mintázás. teYékeny 

Matematika jellegü kézimunka megi smerése 
gyermektánc - Verselés. mesélés tapasztalatokkal - - Verselés. mesélés - Verselés. 

- Verselés. mesélés Verselés. mesélés mesélés 

Siini csoport Külső \'ilág 
Külső Yilág 

te\'ékeny 
Rajzolás. mintázás. Ének. zene. énekes te\'ékeny 

Mozgás megismerése-
kézimunka játék. gyermektánc megismerése 

- Verselés. mesélés Matematika jellegü 
- Verselés. mesélés - Verselés. mesélés - Verselés. 

tapasztalatokkal - mesélés 
Verselés. mesélés 

Koszorú úti Telephely 

név hétfő kedd szerda csütörtök péntek 

Csibe csoport Mozgás Külső \'ilág Rajzolás. festés. Enek-zene. énekes játék. Külső Yilág 
teYékeny mintázás, kézimunka gyennektánc teYékeny 

megismerése Verselés. mesélés megi smerése-
Matematika 

jellegü 
tapasztalatokkal 

Süni csoport Külső Yilág Külső Yilág Rajzolás. festés. Enek-zene. énekes játék. Mozgás 
te,·ékeny te,·ékeny mintázás. kézimunka gyermektánc 

megismerése- megismerése Verselés. mesélés 
Matematika 

jellegü 
tapasztalatokkal 

Kikelet Tagintézmény 

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 
Külső Yilág Rajzolás. Külső \"ilág Mozgás Enek-zene 

Pillangó tevékeny festés tevékeny énekes jíiték. 
cso11ort megismerése mintázás megismerése- gyermektánc 

Verselés-mesélés kézimunka Matematika 
jellegü 

tapasztalatokkal 
Külső világ Külső \'ilág Rajzolás. Enek-zene 

Katica tevékeny tevékeny festés énekes játék. 
csopo11 Mozgás megismerése megismerése- mintázás gyermektánc 

Matematika kézi1mmka 
jellegü Verselés-mesélés 

tapasztalatokkal 
Külső Yilág Külső Yilág Enek-zene Rajzolás. Mozgás 

Maci tevékeny tevékeny énekes játék. festés Verselés-mesélés 
csoport megismerése megismerése- gyennektá.nc mintázás 

Matematika jellegü kézimunka 
tapasztalatokkal 
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Külső Yilág Mozgás Külső Yilág Rajzolás. Enek-zene 

Süni tevékeny te\'ékeny festés énekes játék. 

CSOl>Ort megismerése megismerése- mintázás gyermektánc 
Matematika kézimunka 
jellegű Verselés-mesélés 
tapasztalatokkal 

Külső úlág Külső , -ilág Enek-zene Mozgás Rajzolás. 

Őzike tevékeny tevékeny énekes j áték. Versel és-mesél és festés 

csoport megismerése megismerése- gyermektánc mintázás 
Matematika jellegü kézimunka 
tapasztalatokkal 

KülsőYilág Mozgás Rajzolás. Külső Yilág Enek-zene 

Tulipán tevékeny festés tevékeny énekes játék. 

csoport megismerése mintázás megismerése- gyermektánc 
kézilmmka Matematika 
Verselés- jellegü 
mesélés tapasztalatokkal 

Külső Yilág Rajzolás. Mozgás Külső világ Enek-zene 

GYön"'T tevékeny festés Verselés- te\'ékeny énekes játék. . o . 

irág megismerése mintázás mesélés megismerése- gyermektánc 

csoport kézimunka Matematika 
jellegű 

tapasztalatokkal 
Külső Yilág Külső világ Enek-zene Rajzolás. Mozgás 

Nyuszi tevékeny tevékeny énekes játék. festés 
csopoi1 megismerése megismerése- gyermektánc mintázás 

Matematika jellegií kézi1m mka 
tapasztalatokkal Verselés-mesélés 

Ligeti Tagintézmény 

Név Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

Mozgás Külső Yilág Rajzolás. Enek.zene. 

N)'USZi Külső vilá a tevékenv Verselés- tevékem· festés. énekes játék. "' . 
csoport 

megismerése mesélés megismerése- mintázás. gyermektánc 
Matematika jellegií kézilmmka 

tapasztalatokkal 
Külső világ tevékeny Rajzolás. festés. Külső Yi lág Enek.zene. 

megismerése mintázás. tevékeny énekes játék. 
Cs icsergő Verselés-mesélés kézimunka Mozgás megismerése- gyermektánc 
csoport Matematika 

jellegű 

tapasztalatokkal 
Külső viláo tevékenv "' . Rajzolás. festés. Külső Yilág Enek.zene. 

megismerése mintázás. tevékeny énekes játék. 
Katica cso110rt Versel és-mesélés kézilmmka megismerése- Mozgás gyermektánc 

Matematika jellegű 
tapasztalatokkal 

Külső Yilág tevékeny Rajzolás. festés. Külső világ Enek.zene. 
megismerése mintázás. tevékem· énekes játék. 

Pillangó csoport Verselés-mesélés kézimunka megismerése- gyennek.1:ánc Mozgás 
Matematika jellegü 

tapasztalatokkal 
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Margaréta Tagintézmény 

HETFÖ KEDD SZERDA CSÜTÓRTÖ PENTEK 
K 

Külső ,·ilág 
teYékeny 

Ének- zene. énekes Süni csopo11 Rajzolás. mintázás. Külső Yilá0 teYéken\' megismerése -
:::> • 

Verselés - mesélés 
kézilmmka megismerése matematikai játék. gyermektánc 

Verselés - mesélés Verselés - mesélés jellegü Verselés - mesélés 
Mozgás Minde1rnapi Mindennapi tapasztalatok Mindennapi 

testneYelés testnevelés Verselés - testnevelés 
mesélés 

Mindennapi 
testnevelés 

Katica Külső Yilág Külső Yi láo tevékem· Rajzolás. mintázás. 0 . 

csopo11 Ének- zene. énekes te\'ékeny megismerése -
Mozgás kézimw1ka 

játék. gyermektánc megismerése matematikai jellegü 
Verselés - Verselés - mesélés 

Verselés - mesélés Verselés - mesélés tapasztalatok mesélés Mindem1api 
Minde1mapi Minde1mapi Verselés - mesélés testneyelés 
testneYelés testne,·elés Minde1mapi 

testneYelés 
Verselés - mesélés 

Verselés - mesélés Verselés - Verselés - mesélés 
Csiga csopo11 Verselés - mesélés 

Külső úlág Rajzolás. mintázás. mesélés Ének. zene. énekes 
teYékeny kézi mwika Mozgás játék. gyermektánc 

megismerése 
Micimackó 

Külső világ Ének - zene. énekes 
Külső világ 

csopo11 te,·ékeny játék. gyermektánc 
tevékeny 

megismerése - Rajz. mintázás. kézi 
megismerése Mozgás Matematikai munka 

Verselés - mesélés jellegü 
tapasztalatok 
Külső Yilág 

Pillangó tevékeny 
CSOl>Ort Rajz. m.intázás. Ének. zene. énekes 

Környezetünk megismerése -

kézi1mmka játék. gyermektánc 
tevékeny Matematikai Mozgás 

Verselés - mesélés Verselés - mesélés 
megismerése jellegü Verselés - mesélés 

Verselés - mesélés tapasztalatok 
Verselés -
mesélés 

Külső világ 
Tuli1>án 

Ének-zene. énekes 
tevékeny Környezetünk Rajz-mintázás -

csoport megismerése - tevékeny kézim1mka Mozg<:ís 
játék. gyermektánc matematikai megismerése Verselés - Verselés - mesélés 
Verselés - mesélés tapasztalapok Verselés - mesélés mesélés 

Verselés - mesélés 
Külső világ 

Na1>sugár tevékeny 
csopo11 Külső Yilág megismerése -

Rajz-mintázás -
Ének-zene. énekes te,·ékeny Mozgás matematikai 
játék. gyermektánc megismerése Verselés - mesélés jellegü 

kézimtmka 

Verselés - mesélés Verselés - mesélés tapasztalatok 
Verselés - mesélés 

Verselés -
mesélés 

GYönawiráa Külső Yilág 
Külső Yilág te,·ékeny Rajz. mintázás. 

. .... "' megismerése - kézimunka. Ének - zene. énekes 
CSOJ>Ort Mozgás tevékeny 

matematikai jellegií Verselés - játék. gyermektánc megismerése 
tapasztalatok mesélés 
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Nefelejcs Tagintézmény 

Név Hétfő Kedd Szerda Csiitörtök Péntek 

Környezetünk Ének-zene Külső Yilág Mozgás Rajzolás. 

teYékeny énekes játék tevékeny festés.mintázás. 
Napsugár 

megismerése. gyermektánc megismerése- Verselés- kézi1mmka 
cso1wrt 

Verselés- mesélés Verselés- Matematika jellegü mesélés 

mesélés tapasztalatokkal Verselés-

Verselés- mesélés mesélés 

Ének-zene Külső \"ilág Környezetünk Rajzolás. 

énekes játék tevékeny teYékeny festés.mintázás. Mozgás 

gyermektánc megismerése- megismerése. kézimunka Verselés-

Pillangó csopo11 Verselés- mesélés Matematika Verselés- mesélés mesélés 

jellegí.í Verselés-

tapasztalatokkal mesélés 

Verselés-

mesélés 

Környezetünk Mozgás Külső Yilág Ének-zene Rajzolás. 

tevékeny Verselés- teYékenY énekes játék festés.mintázás. 

Süni csoport 
megismerése. mesélés megismerése- gyermektánc kézimtmka 

Verselés- mesélés Matematika jellegű 

tapasztalatokkal Verselés- Verselés-

Verselés- mesélés mesélés mesélés 

Orgonasíp Tagintézmény 

Név Hétfő Kedd Szerda Csiitörtök Péntek 

Enek. zene. 
énekes játék. 

gyermektánc 
Rajzolás. 

Külső Yilág 
Napraforgó csoport Külső világ tevékeny tevékeny Verselés.Mesélés Mozgás 

festés 
megismerése 

megismerése-
mintázás. 

Matematika 
kézimunka 

jellegű 

tapasztalatokkal 

Enek. zene. 

énekes játék. 

gyermektánc 
Rajzolás. festés 

Verselés.Mesélés 
Külső világ Külső világ 

Pipacs csopo11 Mozgás mintázás. tevékenv teYékeny 
kézimunka megismerése- megismerése 

Matematika 
jellegű 

tapasztalatokkal 
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Százszorszép Tagintézmény 

NEV HETFÖ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PENTEK 

Külső világ 
Külső világ 

tevékeny Ének. zene. 
teYékeny 

megismerése- énekes j áték Rajzolás. festés. 
Verselés. meselés 

Siini csoport megismerése 
Matematika gyermektánc mintázás. kézimunka 

jellegű 
Mozg:\s 

tapasztalatokkal 
Rajzolás. fes tés. Ének. zene. 

mintázás. Külső Yilág Külső Yilág tevékeny 
énekes júték. 

Nyuszi csoport 
kézimunka tevékeny megismerése-

gyermektánc. 
Mozgás megismerése Matematika jellegű 

Verselés. 
tapasztalatokkal 

mesélés. 

Csibe csoport Verselés. mesélés 
Enek. zene. énekes Mozgás 

Külső Yilág teYékeny 
Rajzolás. festés. 

játék gyermektánc mintázás. 
megismerése 

kézimunka 

Külső vi lág Ének. zene. énekes 
Külső világ 

Mozgás 
Rajzolás. festés. 

tevékeny játék. gyermeh.1ánc 
tevékeny mintázás. 

Pillangó csoport megismerése 
megismerése- kézimunka 

Verselés. mesélés 
Mozgás 

Matematika 
jellegü 

tapasztalatokkal 
Verselés. mesélés Enek. zene. énekes Külső világ Mozgás Rajzolás. festés. 

játék gyermektánc tevékeny mintázás. 

Katica csoport 
megismerése- kézimmtka 
Matematika 

jellegű 
tapasztalatokkal 

Enek. zene. énekes Mozgás Rajzolás. festés. Verselés. mesélés Külső Yilág 
j áték. gyermekt{mc ITli11tázás. tevékem· 

M.aci cso1wrt 
kézimunka megismerése-

Matematika 
jellegű 

tapaszta latokkal 
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Fogadóórák rendje 

Csoport NEV Időpont 

Székhelyintézmény 
i ntézményvezető Török Edit Minden hó Első hétfö 1630 - 1730 

Babka Beáta Minden hó Első hétfö 1630 - 1730 
l csop 

Juhászné G.Ildikó Minden hó Első kedd 1630 - 173(1 

Szólláthné V. Viktória Minden hó Első csütörtök 1630 - 1730 

2.csop 
Horváth Judit Minden hó Első szerda 1630 - 173( 

Bárány Istvánné Minden hó Első hétfö 1630 - 173( 
3.csop 

Molnár Imréné Minden hó Első csütörtök 1630 - 1730 

Adám Attiláné 1inden hó El ső szerda 1630 - 173( 
4.csop 

Papp Erika Minden hó Második kedd 1630 - 1730 

Kovács-Erdei Agnes Minden hó Második kedd 1630 - 173() 
5.csop. 

Darainé P.lldikó Minden hó Első hétfö 1630 - 1730 

Bacskó Agnes Minden hó Első kedd 1630 - 1730 
6.csop 

Gaálné Sepa Erika Minden hó Első szerda 1630 - 1730 

Orosz-Judit Sára Minden hó Első szerda 1630 - 1730 
7.csop 

Nagyné E .Margit Miden hó El ső csütörtök 1630 - 1730 

Herczeghné Rácz Tímea Minden hó Első hétfö 1630 - 1730 
8.csop. 

Meggyesi Attiláné Minden hó Első csütörtök 1630 - 1730 

Spinyhért Jánosné Minden hó Első szerda 1630 - 1731' 
9.csop 

Székely Viktorné Minden hó Első kedd 1630 - 173ú 

Elet úti Telephely 
Hevner Jánosné 1700_ 1730 

l 0. csop. Rádai Mariann Minden hónap Első hétfö 1700_ 1730 

Nagyné Hosszú Evelin 1700_ 1730 
11.csop. Hajdu Sándorné Minden hónap Első kedd 1700_ 1730 

Koszorú úti Telephely 
Gáspár Zsuzsa Minden hó Első szerda 1630_ 1730 

12. csop. Gárgyán Istvánné Minden hó Első csütörtök 1630_ 1730 

Serfözőné Kóródi Agnes Minden hó Első kedd 1630_1 730 
13 . csop. Turcsik Tamásné Minden hó Első hétfö 1630_ 1730 
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Kikelet Tagintézmény 
Csoport Név Időpont 

Erdei Zita Minden hónap Első szerda 
16. 30 -1 7. -:.o 

1. csop. 
Tolnainé Babos Második 
Melinda 

Minden hónap 
szerda 

1 6. 30 -1 7. 30 

Molnár Eva Minden hónap Második kedd ] 6. 30 -1 7. 30 

2. csop. Turgyánné Jaczina. 
Minden hónap Első kedd 16_30_ 17_30 

Katalin 
Barkászné Sipeki 

Minden hónap Első hétfö 16.30_17_30 
3. csop. Zsuzsmma 

Bartalos Anett Minden hónap Második h étfő 16. 30_] 7 _30 

Riczu Ferencné Minden hónap Második kedd 16.30_17_30 
4. csop 

Szabóné Plesu Anita Minden hónap Első hétfö 16_30_ 17_30 

Sándor Anna Luca Minden hónap Második kedd 1 6. 30 -1 7. 30 

5. csop Vályogosné 
Minden hónap 

Harmadik 16. 30 -1 7. 30 
Váradi Zsuzsanna kedd 
Szabó Gyuláné Minden hónap Második hétfő 16. 30 -1 7. 30 

6. csop Kozákné Szedlár 
Minden hónap 

Harmadik 16. 30 -1 7. 30 
Alexandra hétfö 
Török Anita Minden hónap Második kedd 16. 30 -1 7. 30 

7. csop 
Iagyné Tiboldi Csill a Minden hónap 

Harmadik 16. 30 -1 7. 30 
kedd 

8. csop 
Sárosi Tímea Minden hónap Utolsó kedd 16.30_17.30 

Klingerné Gégény Rita Minden hónap Utolsó szerda ] 6.30_] 7.30 

Ligeti Tagintézmény 
Csoport Név Időpont 

Hagymásiné Kovács 
Minden hónap 1 csop. Melinda Első kedd 1700_ 1300 

Vass András Róbertné 
Abánné Papp Márta 

Minden hónap Első kedd 2.csop. Jámborné Fedor 17°0-1 800 

Krisztina 

3.csop. 
Jurisik Mihályné Minden hónap Első csütörtök 17oo_ 18oo 

Filep Erzsébet 

4.csop. Csapó Lászlóné Minden hónap Első csütörtök 17oo_18oo 
Márcziné Szabó Csilla 
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Margaréta Tagintézmény 
Csoport Név Időpont 

1. csop. Hegedüsné B. Anna Minden Első hétfő 17oo_ 18oo 

Tar Károlyné hónap 

2. csop. Jaczina Tamásné Minden Első hétfő 17oo_ 18oo 

Szabó Zita Brigitta hónap 

3. csop. Sitkuné Hunyadi Ildikó Minden Első hétfő 17oo_ 18oo 

Huczman Tamara hónap 

4. csop. Székely Beáta Minden El ső hétfő 17oo_18oo 

Sajtosné P. Zsuzsanna hónap 

5. csop. Bartusné L. Valéria Minden Első hétfő 17oo_ 18oo 

Belméné Kristóf Lívia hónap 

6. csop. Helmeczi Zoltánné Minden Első hétfő 17oo_ 18oo 

Szabó Lajosné hónap 

7. csop. Málik Lászlóné Minden Első kedd 17oo_ 18oo 

Révész Imréné hónap 

8. csop. Mártonné Kozma Eva Minden Első hétfő 17oo_ 18oo 

Ambrusz Melinda hónap 

Nefelejcs Tagintézmény 
Csoport Név Időpont 

1. csop. Kotán Miklósné Minden Első hétfő 17oo_ 18oo 

Matyasovszky Valéria hónap 

2. csop. Balázs Zoltánné Minden Első kedd 1700_ 1 goo 

Barabásné Tamás Edit hónap 

3. csop. Tóthné Buha Enikő Minden Első szerda 17oo_ 18oo 

Laczi Istvánné hónap 

Orgonasíp Tagintézmény 
Csoport Név Időpont 

1. csop. Horváth Judit Minden hó első hétfő 1630 - 1730 

Orosz Judit Sára első kedd 1630 - 1730 

2. csop. Jaczina Tamásné Minden hó első csütörtök 1630 _ 1730 

Dr Szűcs Attiláné első szerda 
1630 - 1730 
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Százszorszép Tagintézmény 

Csoport NÉV Időpont 

l. csop Szabó Mónika Minden hó Első csütörtök 16.30 - 17.30 

Balogh E mese Minden hó Első hétfő 16.30 - J 7.30 

Patóné Arkosi Judit Minden hó Első kedd 16,30- 17.30 

2. c sop Hegedüs Nikoletta Minden hó Első hétfő 16.30 - 17.30 

3.cso p 
Császiné Aranyi Csilla Minden hó Első szerda 16,30 - 17.30 

Hegedüs Beáta Minden hó Első kedd 16.30 - 1 7.30 

4. csop 
Bodnár Mihályné Minden hó Első kedd J 6,30 - 17.30 

Szabó Eva Minden hó Első hétfő 16.30- 17.30 

5. csop . 
Hatházi Nóra Minden hó Első kedd 16.30- 17.30 
Nagyné Péter Judit Minden hó Első hétfő 16.30 - 17,30 
Mohácsiné Besenyei Minden hó Első kedd 16.30 - 17.30 
Valéria 

6.csop Horváth Blanka Minden hó Első hétfő 16.30 - 17.30 

Nyílt napok időpontja 

Szé kh elyin tézm ény 

Időpont Gyermekcsoport 
Óvodapedagógus A tevékenység 

neve tárgya 
2019.03.25. (hétfő) 

Mókus Herczeghné Rácz Tímea Mozgás 
9:00 

2019.03.25. (hétfő) 
Cica Babka Beáta Mozgás 10:00 

2019.03.26. (kedd) 
Őzike Uj laky Fruzsina 

Külső Yilág teYékeny 
9:00 megismerése. 

2019.03.26. (kedd) Külső ú lág tevékeny 

10:00 
Csibe agyné Babály Margit megismerése- Matematika 

jellegü tapasztalatokkal 
2019.03.27. (szerda) 

Csibe Koleszámé Diszházi Rita 
Külső világ tevékeny 

9:00 megismerése. 
2019.03.27. (szerda) 

Őzike Szólláthné Vitánvi 
Verselés- mesélés 

10:00 
-

Viktória 
2019.03.28. 
(csütörtök) N~uszi Bárány Istvánné 

Külső világ tevékeny 

9:00 
megismerése. 

2019.03.28. 
(csütörtök) Cica Juhászné Gereben Ildikó Verselés- mesélés 

10:00 
2019.03.29. (péntek) 

Mókus Olaszné Kovács Erika 
Külső Yilág te\'ékeny 

9:00 megismerése. 
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Élet úti Telephely 

Időpont Gyermekcsoport 
Óvodapedagógus A tevékenység 

neve tár!!va 

2019.02.06 
Külső Yilág teYékeny 

9:00 
Katica csoport. Hevner Jánosné megismerése- Matematika 

jellegű tapasztalatokkal 

2019.02.06 Süni csoport agyné Hosszú Evelin 
Külső világ tevékeny 

10:00 megismerése 

Koszorú úti Telephely 

Időpont Gyermekcsoport 
óvodapedagógus A tevékenység tá rgya 

neve 
2019.02.07. Süni csoport Gárgyán Istvánné Külső Yilág te,·ékeny 

9:00 megismerése-
Matematika jellegű 

taoasztalatokkal 

Kikelet Tagintézmény 

I dőpont Gyermekcsoport óvodapedagógus neve A tevékenység tárgya 

2019.03.04 
Külső világ tevékeny 

09:00 
Tulipán Szabó Gyuláné megismerése 

2019. 03. 05. Barkászné Sipeki 
Külső világ tevékeny 

09:00 
Maci 

Zsuzsanna 
megismerése 

2019. 03.05. 
Özike 

Vályogosné Váradi 
Kül ső vi lág tevékeny 

10:00 Zsuzsanna 
meg1smerese 

Külső világ tevékeny 
2019. 03. 06. 

Süni Riczu Ferencné 
megismerése-

09:00 Matematika jellegű 
tapasztalatokkal 

2019. 03. 07. 
Rajzolás, festés 

09:00 Nyuszi Sárosi Tímea mintázás, kézimunka 
Versel és-mesél és 

2019. 03 08. 
Katica Molnár Éva 

Rajzolás, festés, 
09:00 mi ntázás kézimunka 

2019. 03 12. 
Külső világ te\'ékeny 

09:00 
Gyöngyvirág Török Anita megismerése 

Kül ső világ tevékeny 
2019. 03. 13. 

Pillangó Tolnai Babos Melinda 
megismerése-

09:00 Matematika jellegű 
tapasztalatokkal 
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Ligeti Tagintézmény 

Időpont Gyermekcsoport 
Óvodapedagógus A tevékenység 

neve tárgya 

2019.03.20. 
Csicsergő csoport Filep Erzsébe 

Kül ső világ tevékeny 
9óra megismerése 

2019.03.20. 
Pillangó csoport Márcziné Szabó Csilla 

Kül ső világ tevékeny 
10 óra megismerése 

2019.03.21. 
Nyuszi csoport 

Hagymásiné Kovács Külső világ tevékeny 
9 óra Melinda megismerése 

2019.03.21. 
Katica csoport Abánné Papp Márta 

Kül ső vil ág tevékeny 
10 óra megismerése 

Margaréta Tagintézmény 

Időpont Gyermekcsoport Óvodapedagógus neve A tevékenység tárgya 

2019.02.12 

9:00 
Katica csoport Seres Emese 

Mesevers. dramatizálás. 
bábozás. 

2019.02.12 
Pillangó csoport Bait usné Lukács Valéria Külső világ megismerése 

10:00 komplex tevékenység 

2019.02.13 
Drámaját ékok, komplex 

Micimackó csop01t 
Sajtosné Papp Zsuzsa1ma 

9:00 tevékenység 

2019.02.13. 
Külső világ 

Málik Lászlóné 
10:00 Napsugár csoport tevékenységének 

megismerése 

2019.02.14. Külső Yilág tevékeny 

9:00 
Gyöngyvirág csoport Román Alexandra megismerése- Matematika 

jellegű tapasmlarokkal 

Orgonasíp Tagintézmény 

Időpont Gyermekcsoport Óvodapedagógus neve A tevékenység tárgya 

2019. március 06 N apraforgó Orosz Judit Sára 
Külső világ tevékeny 

megismerése 

2019. március 07. P ipacs D r. Szűcs Attiláné 
E nek- zene énekes 
ját ék gyermektánc 
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Nefelejcs Tagintézmény 

Időpont Gyermekcsoport Óvodapedagógus neve A tevékenység tárgya 

Március 04 Külső ,·ilág tevékeny 

9.00 Napsugár Katán Miklósné megismerése- Matematika 
jellegü tapasztala tokkal 

Március04. Külső Yilág tevékeny 

10.00 Pillangó Balázs Zoltánné megismerése- Matematika 
jellegű tapasztalatokkal 

Március05. Külső Yilág te,·ékeny 

9.00 Süni Tóthné Buha Enikő megismerése- Matematika 
jellegü tapasztalatokkal 

Százszorszép Tagintézmény 

Időpont Gyermekcsoport óvodapedagógus neve A tevékenység tá rgya 

2019.03. 21. 
Süni Balogh Emese Verselés. Mesélés 

10:00 

2019.03. 21. 
Csibe Hatházi Nóra Verselés. Mesélés 

9:00 

2019.02.05. 
Hegedüs Nikoletta Mozgás 

9:00 
yusz1 

2019.02.06. 
yuszi Patóné Árkosi Judit 

A külső világ tevékeny 
9:00 megismerése 
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Az óvod a szo lgá ltatása i 

A faku ltatív hit és vallásoktatás idejének és helyének meghatározása a szülői szervezet és a 
nevelőtestület véleménye alapján történik . Az oktatást az 58/2013 . (VIII . 7.) EMMI rendelet 
szabályozza. 

• Fakultatív, hit és vallásoktatás, logopédiai és pszichológiai ellátás 

Székhelyin tézm én y 

Ideje Foglalkozást vezeti 
Logopédia Kedd, szerda, péntek Farkas Agota 

Pszicholó1da Hétfő Czvik Eva 
Hittan Katolikus: hétfö, kedd Sütőné Görgényi Mónika 

Protestáns: hétfő , kedd Kertesné Ágnes 

Koszorú úti Telephely 

Idei e Foglalkozást vezeti 
Logopédia Kedd Fülöpné Juhász Barbara 

Hittan Péntek Ostoróczki Erzsébet 

Pszichológia Csütörtök Czvik Eva 

Élet úti Telephely 

Ideje Foglalkozást vezeti 
Logopédia Péntek Gincsai Zsuzsa 

Hittan Csütörtök Ujjné Petró Teréz 

Pszichológia Kedd Czvik Eva 

Kikelet Tagintézmény 

Ideje Foglalkozást vezeti 
Logopédia Hétfö, Szerda Hubicsákné 
Pszichológia Kedd, Péntek Czvik Eva 
Hittan Hétfő Klingerné Gégény Rita 

Ligeti Tagintézmény 

Ideje Foglalkozást vezeti 
Logopédia Csütörtök, Péntek Paczári Barna 
Pszichológia Péntek Czvik Eva 
Hittan Péntek Péterné Vanczák Rita 
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Margaréta Tagintézmény 

Ideje Foglalkozást vezeti 
Logopédia Kedd- Csütörtök Paczári Barna 
Pszichológia Hétfő CzvikEva 
Hittan Hétfő Kocsik Krisztina 

Orgonasíp Tagintézmény 

Ideje Foglalkozást vezeti 
Logopédia Szerda, péntek Farkas Agota 

Pszichológia Csütörtök Czvik Eva 
(kéthetente) 

Hittan Csütörtök Závodny Mária 
Ökumenikus 

N ef e lej cs Tagintézmény 

Ideje Foglalkozást vezeti 
Logopédia Kapcsa Edina 

Szerda 
Hittan Csütörtök Ujjné Petró Terézia 

Dr. Mosolygó Marcell 
Pszichológia B hét Péntek Czvik Eva 

Százszorszép Tagintézmény 

Ideje Foglalkozást vezeti 
Logopédia Hétfő Bokor Eszter Erzsébet 

Csütörtök 
Pszichológia Kedd Czvik Eva 

Hittan Evangélikus Adámi Márta 
Katólikus Izsó Józsefné Bányász Anna 
Kedd Szabóné Belák Bernadett 
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Szülői igényeken alapuló tehetséggondozó foglalkozások 

Székhelyintézmény 

Önköltséges fogla lkozás Ideje Fogla lkozást vezeti 
me2nevezése 

Zeneovi Szerda Adám Attiláné 

Gyermektorna Szerda Babka Beáta 

Német Kedd Spinyhért Jánosné 

Kézmííves Szólláthné V. Viktória 
Kedd Juhászné Gereben 

Csütö11ök Ildikó 
Néptánc Hétfő Gaálné Sepa Erika 

Angol Hétfő Ujlaky Fruzsina 
Csütörtök 

Foci Kedd Vida László 
Csütörtök 

Koszo rú úti Telephely 

Önköltséges foglalkozás Idej e Fogla lkozást vezeti 
megnevezése 

Foci Szerda Winkler András 

Élet úti Telephely 

Önköltséges Ideje Foglalkozást vezeti 
foglalkozás 
me2nevezése 
An2olka Csütörtök Baktiné Oláh Csill a 
Manó - kézműves Kedd Hevner Jánosné 
fo2lalkozás 
Zenekuckó Péntek Rádai Mariann 
Ovi-foci Hétfő, Szerda F ecsku István 

Kikelet Tagintézmény 

Ideje Fogla lkozást vezeti 

Néptánc Hétfő 
Vályogosné Váradi 
Zsuzsanna 

An2ol Kedd Sárosi Tímea 
Zenéstorna Szerda Török Anita 

Kézműves 
Szerda Riczu Ferencné 
Csütörtök Erdei Zita 

Sakk Kedd Szedlák Irén 
Német Péntek Bartalos Anett 

Ovi foci 
Hétfő 

Szücs Ferenc 
Szerda 

.... .... 
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Ligeti Tagintézmény 

Ö nköltséges Ideje Foglalkozást vezeti 

foglalkozás 
megnevezése 
Kézműves Szerda Járnborné Fedor 

Krisztina 
, Vass András 
Róbertné 

Néptánc Csütörtök Márcziné Szabó 
Csilla 

Angol Csütörtök Juhászné Ilcsik 
Andrea 

Zenés Kedd Magyar D. Judit 
Gyermektorna 
Sakk Kedd Varga Péter 

Foci Hétfő , Szerda Fecskó István 
Kézműves Szerda Abánné Papp Márta, 

Vass András 
Róbertné 

Margaréta Tagintézmény 

Önköltséges Ideje Foglalkozást vezeti 
foglalkozás 
megnevezése 
Zene óvoda Hétfő Helmeczi Zoltánné 
Művészeti nevelés- Kedd Hegedüsné Balogh 
vizuális műhely A1ma 
Móka torna Szerda Belméné Kristóf Lívia 
An2ol nyelv Csütörtök Román Alexandra 
Ovi Foci Kedd- Csütörtök Fecsku István 
Sakk Kedd Ujvári Dávid 

O rgonasíp Tagintézmény 

Ö nköltséges foglalkozás Ideje Foglalkozást vezeti 
megnevezése 

Ovi Foci Csütörtök Vida László 
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Nefelejcs Tagintézmény 

Önköltséges Ideje Fogla lkozást vezeti 
foglalkozás 
me2nevezése 
Vizuális Szerda Kotán Miklósné 
Ovi foci Hétfö,szerda F ecsku István 
Ovis sakk Kedd Balázs Zoltánné 

An2ol Csütörtök Bur Csilla 

Százszorszép Tagintézmény 

Ö nköltséges Ideje Foglalkozást vezeti 
foglalkozás 
me2nevezése 
Önköltséges Ideje Foglalkozást vezeti 
foglalkozás 
me2nevezése 
Ovi foci Kedd Szűcs György 

Csütörtök 
1\'lese - dráma Hétfő Patóné Arkosi Judit 
Néptánc Kedd Horváth Blanka 

Balogh Emese 

Játékos gyerektorna Szerda Hegedüs Nikoletta 
Szabó Éva 

Logikai :Műhely Péntek Mohácsiné Besenyei 
Valéria 

Zene-ovi Csütörtök Császiné Aranyi 
Csilla 

Vizuális műhely Kedd Bodnár Mihályné 
Nagyné Péter Judit 

Szivacslabda Csütörtök Hatházi Nóra 
Angol Szerda Hegedüs Beáta 
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IV. PEDAGÓGIAI 1\1UNKA TERVEZÉSE 

A nevelési évben munkánkat a következő dokumentumok határozzák 
meg 

• Az érvényben lévő köznevelési törvény és a hozzá kapcsolódó rendelkezések. 
• Az óvodai nevelés országos alapprogramja 
• Helyi pedagógiai program: A Magyar Közlöny 2018 . évi 118. számában került kihirdetésre 
az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról szóló 363/2012. (:XII. 17.) Korm. rendelet 
módosításáról szóló 137/2018. (VII. 25.) Korm. rendelet, mely a 2018/2019 nevelési év el ső 
napján lépett hatályba. A PP felülvizsgálatával és módosításával biztosítjuk a dok."Umentum 
jogszabályi hátterének és az intézmény gyakorlatának harmonizálását. 

• Munkaterv 
• Az óvodai belső szabályzatok előírásai (SzMSz, Házirend) 

Nevelőmunkánk alapvető feladatai 

A pedagógiai programunkban meghatározott cél és feladat gyakorlati megvalósítása. Pedagógia i 
munkánk alapját az alábbi kulcspontok képezik, melyek a mindennapokban valósulnak meg. 

• evelésközpontúság, gyermekközpontúság 
• Differenciált fej lesztés 
• A játék, szabad játék kiemelt szerepe 
• A gyermek testi-lelki szükségleteinek maximális figyelembe vétele 
• Az életkori sajátosságokhoz, egyénhez igazodó fej lődés-fejlesztés elősegítése 

• Minőségi munkavégzés 
• Szakmai képzettségi mutatók további bővítése belső és külső továbbképzéssel és 
önképzéssel 

Kiemelt célok a tanítást és tanulást támogató pedagógus kompetenciák fejlesztésére: 

• A gyermekek személyes és szociális képességeik felmérésére alkalmas módszerek, 
eszközök, technikák további megismerése és célirányos alkal mazása. 

• Az SNI gyermekek fej lesztését támogató szakmai kompetenciák fejlesztése 
• A tervezési gyakorlat további finomítása, az elvárások szerinti megfelelőség és az 

intézményi gyakorlat közötti kapcsolat erősítése. 

• Gyermeki kompetenciák fej lesztése a mérési eredmények tükrében. 
• Az értékelési gyakorlat további finomítása, az elvárások szerinti megfelelőség és az 

intézményi gyakorlat közötti kapcsolat erősítése . 

• Az eredményes iskolakezdés érdekében már az óvodába lépés pillanatától egyénekre 
alapozott család-óvoda kapcsolat kialakítása. 

• Az adatvédelmi tudatosság erősítése a nevelőtestület tagjai számára 

• Az intézmény kulcsfolyamatainak áttekintése a GPDR-nek megfelelő adatkezelési 
szabályozás tükrében 
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Kiemelt feladat 

„A szokás- szabályrendszer tudatos, tervszeríí kialakítása, figyelembe véve a gyermekek 
fejlődési sajátosságát, egyéni tempóját." 

Általános elvárás mi nden pedagógussal szemben, hogy a nevelési év kiemelt célja követhető 
módon jelenjen meg a nevelési és tanulási tervek, a megvalósítás valamint az értékelések 
tartalmaiban. 

Cél: 
Az óvodai élet tevékenységeinek megszervezéséhez szükséges alapvető szokások és szabályok 

megismertetése, elfogadtatása és bel sővé válása. Az életkori és egyéni sajátosságok figyelembe 

vételével, az érzelmi biztonságot adó, nyugodt, derűs, szeretetteljes légkör megteremtésével a 

szokás és szabályrendszer megalapozása. 

Feladat: 

A gyerrnekcsoponban dolgozó munkatársak (óvodapedagógusok, dajkák, pedagógiai asszisztensek) 
tudatos, összehangolt, következetes munkája.(hatékony kommunikáció, információ csere) 

A pedagógiai feltételek megteremtése a szabályok beépüléséhez.( életkori és egyéni sajátosságok 

figyelembe vétele, korszerű pedagógiai módszerek alkalmazása) 

A család és óvoda közötti összhang, egymásra épülés megteremtése. 

(információ csere, információs lehetőségek teremtése) 

A kiemelt feladat tartalmi megvalósítása intézményenként: 

Intézmény neve 
Székhelyintézmény 

Részfeladatok 
Rendszeres kommunikáció a munkatársak között, információ 

átadás a témában. 

- Ertekezletek, megbeszélések alkalmával a nevelési év kiemelt 

feladatának nyo mon követése. 

- Szü lők tájékoztatása a gyermek csoportok szokás és 

s zabál yrend szerérő 1. 

(Szülői értekezletek, egyéni beszélgetések, fogadóórák, 

faliújság) 

A témával kapcsolatos szakirodalmak tanulmányozása, 

ajánlása a szülők számára.(óvodánk honlapján, facebook 

oldalán, faliújságon megjel enő információk) 

A családi szokások és szabályok megismerése. 

(családlátogatások, egyéni beszélgetések, fogadóórák) 

A gyermekek egyéni fejlődésének figyelemmel kísérése. 

Hatékony gyermek megismerési t echnikák alkalmazása, 

megfigyelések végzése. 
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Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazásával a szokások és 

szabályok elfogadtatása. (differenciált egyéni bánásmód, a 

bátorító nevelés módszerei) 

Szokás és szabályrendszer kialakítása az óvodai nevelés 

tevékenységeiben 
A gyermekek harmonikus fejlődését, napi jó közérzetét sok tényező 

befolyásolhatja. Fontos a nyugodt, biztonságos környezet, a mozgas, a 

testedzés, a friss levegő, a rendezett, ápolt k"Ülső, a jó megjelenés, a 

higiéné, a megfelelő ruházat, a szükségletek kielégítése. A változatos 

játék-, munka- és tanulási tevékenységek megszervezése, feltételeinek 

megteremtése a gyermeki fejlődés alapja. Ezeknek a feltételeknek a 

megléte biztonságot, elégedettséget vált ki a gyermekekbő l és 

környezetükből. A feltételek megteremtése szokásokhoz és 

szabályokhoz kötődik. A gyermekcsoportok tevékenységeinek 

részletes szokás és szabályrendszerét csoportnaplókban tervezzük. 

Egészségmegőrző szokások kialakításának területei : 

Test ápolás szokásai 

Az öltözködés szokásai 

A táplálkozás szokásai 

A mozgás, testedzés szokásai 

Az alvás, pihenés, szokásai 

A betegségmegelőzés, egészségmegőrzés szokásai 

Az érzelmi. erkölcsi és közösségi nevelés szokásai : 

A szokásrendszer kialakítása során a fontosnak tartjuk a fel nőttek 

viselkedés mintáját, példamutatását, verbális és nonverbáli s 
kifejezések alkalmazását. 

(hangsúly, hangerő , hanglejtés, finom mozdulatok, gesztusok, mimika 

használata. 

A kulturált, udvarias viselkedés szabályai és szokásai: a 

tisztelet, a figyelmesség, az együttműködés, együttérzés 

kifejezései, a segítségnyújtás, bocsánat kérés szokásai, a 

konfliktusok megoldásának, a kompromisszumok kötésének 

kifejezései . 

A gyermeki kapcsolattartás szabályai és szokásai : a 

kommunikáció kifejezése, a kapcsolatfelvétel, köszönés, 

megszólítás, kulturált beszélgetés kifejezései . 

A játék tevékenység szokásai. szabályai 

Aj átékok rendeltetésszerű használatának szabályai 

A játékok helyének, idejének szokásai 

A játék közbeni kulturált viselkedés, társas kapcsolatok 

szokásai 

A játékrakás szokásai 

A munkajellegű tevékenvségek szokásai. szabályai : 

A munkaeszközök használatának szabályai 
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Kikelet Tagintézmény 

Ligeti Tagintézmény 

A munkavégzés idejének, helyének, tevékenységeinek 

szokásai 
A munkafajták sajátosságainak megfelelő szokások 

(önkiszolgáló tevékenység, naposi és fe l elősi 

munka,egyéb megbiztatások 

A tanulási tevékenységek szokásai, szabályai 

- A tanuláshoz használt eszközökkel való helyes 

bánásmód szabályainak megismertetése, elfogadtatása. 

A tanulási tevékenységek sajátosságainak megfelel ő 

szokások kialakítása. 

A tanulási tevékenységek kommunikációs szokásai. A 

verbáli s és nonverbális kifejezések megismertetése. 

használata. 

A család és az óvoda kölcsönös megismerése 
Szeretettelj es elfogadás, az érzelmi biztonságot nyújtó családias 
légkör megteremtése 
Életkornak, fej lettségnek megfelelő szokás és szabályrendszer 
kialakítása 
Harmonikus együtt élés, alkalmazkodás segítése 
Megbízatások differenciált rendszerének kialakítása 
Étkezési, öltözködési, tisztálkodási, együttélési, napirendhez 
fűződő szabályok konkretizálása 
Alkalmazkodás, toleráns, kulturált viselkedés, a másság 
elfogadásának alakítása 
A játék, a tanulási folyamat, és egyéb óvodai tevékenység 
viselkedési szabályainak gyakorlása 
Kooperatív együttműködés kialakítása 
A gyermekek harmonikus fej lődését, napi jó közérzetét 
befolyásoló megfelelő rendezett tárgyi környezet biztosítása 
helyes életritmus kialakítása az egészséges testi és szellemi 
fejlődés érdekében 
tevékenységek napi megtervezése, megszervezése 
rendszeresség, folyamatosság, rugalmasság érvényesítése 
következetesség 
a folyamatos napirend keretei között sokkal több lehetőség van 
az egyéni differenciált feladatadásra. Egyéni sajátosságaikat, 
képességeiket ismerve a feladatokat mindig személyre szólóan 1-
1 gyermeknek vagy kisebb csoportnak adjuk. 
a csoport szokásai/szabályai rendszerezik a csoport tagjainak 
harmonikus együttélését. A szabályok meghatározzák az 
együttlét módját, képessé teszik a gyermeket arra, hogy a 
társaihoz alkalmazkodni és az óvodai közösségben élni tudjon 
dajkával, pedagógiai asszisztenssel való szoros együttműködés 
Az ideális az lenne, ha a gyermekek otthoni és óvodai 
napirendje összhangban lenne, amennyiben szükséges, a 
szülőkkel egyeztetünk a helyes napirend kialakításáról, i lletőleg 
gyakorlati tanácsokkal látjuk el őket 
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Margaréta Tagintézmény Fontosnak tartjuk a gyermek életében a k.iilönböző szokasok és 
szabályok betartását. 
A szokásokat és szabályokat közösen hozzuk a gyermekekkel , 
melyeket folyamatosan gyakoroljuk a mindennapok során. 
A kialakított szokás és szabályrendszert igyekszünk a 
szü lőkkel is megismertetni, hogy a gyermekek az óvodán kívül 
is tudják azokat gyakorolni. 
Az alapvető szokások alakítása nagyon fontos, éppen ezért 
igyekszünk ezekhez pozitív érzelmeket társítani . A gyermekek 
viselkedéskultúráját példamutatással, bátorítással, türelemmel 
fejlesztjük. 
Tilalom helyett választási lehetőségeket adunk a 
gyermekeknek, hogy önálló döntéseket hozhassanak és képessé 
vá ljanak a változásra. A különböző helyzetekben keletkezett 
humoros cselekvésekkel oldjuk a feszültséget, a görcsösséget 
megszüntethetjük. 
A gyermekek érzésvilágát a kialakult konfli k.1usok 
feldolgozása során neveljük, konfliktust feloldó beszélgetesek 
során. Ösztönözzük a gyermekeket arra, hogy az adódó 
problémahelyzeteket próbálják önállóan megoldani . Probálják 
meg a konfliktusaikat egymás között rendezni, szükség esetén 
kérjenek segítséget. 
Szabályokat betartva vegyenek részt a játékokban, a gyors 
nyerés vágya ne ösztönözze őket a csalásra. 
Sajátítsák el az egyes játékok szabályait; együttjátszás, felnőtt 
példaadás mellett. Tartsák be, és társaikkal is tartassák be a 
játékszabályokat. (kérünk, sorban állunk fizetünk, csendben 
várakozunk, udvariasan beszélgetünk) . 
Próbálják megérteni a szokások fontosságát, érezzék át a 
másokért végzett munka örömét. le tagadják le, ha 
elfeledkeznek a játékelrakás szabályairól Törekedjenek 
igazmondásra, vállalják fel tetteiket. Érezzék meg, hogy az 
őszinteség a bizalom alapja. Kérésre, szükség esetén segítsenek 
a felnőtteknek is. 
Vegyék észre a rendetlenséget, és irányításunkkal vegyenek 
részt a megszüntetésében, a megrongálódott játékok 
megjavításában. Ha már nem játszanak l -1 játékkal, tegyék a 
helyére, ha szükséges, kérjenek segítséget. Bánjanak óvatosan 
a játékokkal, ne próbálj anak szétverni, szétszedni mindent. Ha 
nem játszanak 1-1 játékkal, tegyék a helyére. Jelezzék, ha 
elromlott egy játék, próbáljuk közösen megjavítani . Ne hárítsák 
társaikra a felelősséget, ha az ő kezükben rongálódott meg 
valami . 
Legyen játékuk felszabadult, nyugodt, elmélyült, örömteli , de 
ne veszélyeztessék saját- és társaik testi épségét. 

Szabályok: 

• Egyszerű szokások, szabályok kialakítása, amit a gyermekek 
könnyen megértenek és betartanak. 

• yugodt, szeretetteljes, harmonih.'Us légkör kialakítása. 
• Rugalmas, folyamatos napirend biztosítása. 
• Egvéni szükségletek figvelernbe vétele. 

40 



• Ha szükségét érezzük, közösen változtatunk a szabályokon . 

• Az alapvető udvariassági szokások megismertetése, 
alkalmazása, betartatása: kérés, köszönés, megköszönés. 

• A népi kultúra megismerését , a környezettudatos magatartást 
tartjuk szem előtt. 

• A konfliktusok feloldására drámajátékokat használunk . 

• Viselkedésünkkel mintát mutatunk . 

• A játékok rendberakása előtt megszólaltatjuk a 
,, varázscsengőt" 

• A játékba hívó „dalunkat" figyelemelkeltőként használjuk . 

• Kialakítjuk a mesélés állandó helyszínét, körülményeit, a 
kezdeményezés módját. 

• Otthoni játékot a kosárba rakjuk 

• Amikor már nem játszunk, elrakjuk a játékot 

• Türelmes várakozás, tolerancia 

• Meghallgatjuk egymást, figyelünk egymásra 

• Az udvari élet szabályainak és szokásainak tudatosítása 

• Séták előtt a baleseti források felelevenítése 

• Egymásra és magunkra is figyelünk, vigyázunk 
Szokások: 

• „ Jó - hír"játék - minden hétfön bevezetésre kerül 

• Beszél gető kör: meghatározott és spontán igény szerint 
felmerü lő témákban 

• Születésnapok, névnapok megünneplése 

• Beteg pajtásnak rajz küldése 

• Kapcsolatteremtő játékok játszása 
- A konflik-rusokat megbeszéljük minden esetben. 

Nefelejcs Tagintézmény - Befogadás, beszoktatási terv készítése 
- Szokás, szabály normarend tudatos tervszerű alakítása, 

tervezése figyelemmel az egyéni fej lődési sajátosságokra és 
tempóra. 

- Mintaadás-utánzás, ismétlés, folyamatos, rendszeres, 
következetes ellenőrzés és visszacsatolás alkalmazása. 

- Az óvodapedagógusok és dajkák munkájának összehangolása. 

Orgonasíp Tagintézmény - A strukturálatlan, több helyről érkező felnőtt és gyermek közösség 
megismerése, megismerkedése. 

- A csoportban együtt dolgozó felnőttek egységes szemléletének 
kialakítása, erkölcsi érzelmi normák tudatosítása a társasági 
magatartás alapjainak érdekében. 

- Az idősebb gyermekekben már kialakult minták feltérképezése. A 
pozitív minták megerősítése, a negatív példák átterelése a 
családból, bö lcsődébő l érkező gyermekek szemléletének helyes 
alakítása érdekében 

- Az egyéni és életkori sajátosságok figyelembe vétele, az 
idősebbeket törekszünk bevonni a szokások, szabályok 
kialakításába, míg pozitív példaként állítjuk a fiatalabb gyermekek 
elé. 

- Tudatosítjuk a modell követéses tanulás szerepét. 
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Százszorszép 
Tagintézmény 

Mielőbbi rugalmas, periodikus napirend kialakítása, amely 
ismét l ődésével elsődlegesen a kis-, de a középső - és 
nagycsoportos gyermekek számára is biztonságérzetet ad. 
A kialakított szokások-, szabályok terjedjenek ki az óvodai élet 
minden területére. Kezdve az érkezés- távozás udvariassági 
formáitól a testápoláson, öltözködésen keresztül az egyes 
tevékenységek közben egymással szemben tanúsított 
magatartásig. 
Mindezek közben kiemelten fontos a csoportban dolgozó felnőttek 

mintájára, a egymással- és a gyermekekkel folytatott 
kommunikációra oda figyelni , hangsúlyt fektetni . 
- A szülők tájékoztatása az éves kiemelt feladatról, a kial akított 

szokások megbeszélése a minél sikeresebb együttnevelés 
érdekében. 

- Tervezésünk egyik alapja a nevelőtestülettel közösen 
létrehozott elfogadott szokás-szabályrendszer 

Házi használatra készítünk egy olyan lapozgatható könyvet, amelyben 
képi formában jelennek meg az egyes szokások és szabályok. A 
tudástartalmat képi információkkal jelenítjük meg. Mivel a gyermekek 
a látott dolgokat jegyzik meg könnyen, ezért ez a képes 
szabálygyűjtemény nagyon hatékony eszközként fogja segíteni a 
munkánkat. A gyermekcsoportok életkora, fejlődési sajátossága 
alapján bővítjük a könyv képi tartalmát. 
Az óvodapedagógus a munkáját segítő dajkával és pedagógiai 
asszisztenssel a csoport közös életének megszervezése, a szokás- és 
szabályrendszernek a gyermek fej lettségéhez alkalmazkodó 
kialakítása 
A napirend kialakításánál nagyon fontos alapelv, hogy minimálisra 
csökkentsük a várakozási időt az egyes tevékenységek között . Úgy 
szervezzük napjainkat, hogy különféle párhuzamosan végezhető 

tevékenységek felkínálásával lehetőséget biztosítunk a gyerekeknek a 
választásra és ez biztosítja az óvónőnek a gyermekenkénti differenciált 
bánásmódot. 
A szabályok kialakításakor mindig a megoldandó probléma kerüljön a 
középpontba, ne a problémát okozó gyermek. 
Az egészséges táplálkozás szokásai - Szülői támogatással két étkezés 
között a gyümölcsfogyasztást szorgalmazzuk.(minden mozgasos 
napon gyümölcsnap) 
- Személyes példamutatással, kóstoltatással megismertetjük a 
reformétkezés új ízeit. 
- Egészségnapokon minden csoport az általa választott napon 
egészséges táplálékot készít a gyermekek által hozott alapanyagokból. 
- Új ízek konyhatechnikai eljárások megismertetése (párolás, aszalás). 
Kiscsoportban: Főleg kóstolgatás, ismerkedés az új ízekkel, 
Középső csoportban: Salátakészítés 

agy csoportban: Krémek, kompótok, saláták készítése, befőzés 
- Az udvari szelektív hulladékgyűjtők használata mellett, a 
csoportszobákban a rontott papírok gyűjtése és a palackprés 
használatának megtanítása. 
- Az elnyert Zöld Óvoda címmel járó feladatok folyamatos 
megvalósítása 
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Elet úti Telephely 

Koszorú úti Telephely 

- Személyes példaadással segítjük a gyermekeknek a másság, 
különbözőség elfogadását. 
- A gyermek-gyermek és gyermek-felnőtt kapcsolattartás szabálya i és 
szokásai az óvodába lépés első pi llanatától az iskolába ke1i il ésig 
minden gyermek számára ismert és elfogadható legyen. 
-Az integrált nevelést elfogadó hozzáállásunk mellett a gyermeki és 
szülő i közösségekben is szorgalmazzuk a sajátos nevelést igénylő 
gyermekek jelenlétének elfogadását . 
Továbbra is lehetőséget biztosítunk, hogy gyermekeink a fokozatos 
"anyás" beszoktatás során ismerkedjenek az óvodával. 
- A hét minden délelőttjén alkalmat teremtünk beszélgető körök 
(élménypercek) szervezésére már kiscsoportos kortól. 
- Óvodai szinten elfogadott jutalmazás, értékelés változatos 
módszereinek alkalmazása-verbális és nonverbális formában: verbális 
és nonverbális kifejezések, és kommunikációs eszközök, érzelmek 
kifejezése, kiemelt megtisztelő feladatadás, kedves tevékenység 
biztosítása. Tárgyi jutalmazást nem alkalmazunk. 

- Befogadás, Szokás és szabályrendszer kialakítása, Erzelmi 
biztonság megteremtése, Együttműködés, Társas kapcsolatok 
alakítása 
Ovodai élet tudatos tervezése, átgondolt szervezése 
Életkor szerinti csoportbontás 
Szokások, szabályok kialakítása, megismertetése, 
következetes betartása, egyénileg differenciált módon 
Feltételek biztosítása 

- Szokás és szabályrendszer megismertetése a szülőkkel a 
befogadás időszakában, valamint nyílt napok, rendezvények 
során 
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Sza kmai munkaközösségek 
Szakmai munkaközösségek tudatosabb bevonódása a pedagógiai folyamatok megvalósításába 

Intézmény neve Szakmai munkaközösség Munka közösség 
megnevezése vezetők 

Ovodaközi Az okoskocka eszközcsalád pedagógiai Mohácsiné Besenyei 
munkaközösség alkalmazásának lehetőségei különböző Valéria 

óvodai tevékenységekben 
Székhelyintézmény Az ének, zene, énekes játék, Gaálné Sepa Erika 

1 

gyermektánc módszertani kultúrájának 1 

felelevenítése, megújítása és fejlesztése 1 

Az anyanyelvi nevelés lehetőségei az Juhászné Gereben lldiko 
óvodai nevelés folyamatában 

Kikelet Tagintézmény Pedagógiai folyamatok, tevékenységek 
Szabóné Plesu Anita 

tervezésének helyi rendszere 
A gyermekcsoportok, közösségek 

Sárosi Tímea 
alakulásának segítése, fejlesztése 

Ligeti Tagintézmény Erzelmi intelligencia fej lesztése óvodás Márcziné Szabó Csilla 
korban játékkal, művészetek 
eszközeivel 

Margaréta „Védjük környezetünket - fenntartható Mánonné Kozma Eva 
Tagintézmény életmód" Komplex, differenciált 

képességfejlesztő munkaközösség 
Mesevarázs - Drámapedagógia Bartusné Lukács Valéria 
munkaközösség 

Nefelejcs Tagintézmény A gyermeki önkifejező készség Tóthné Buha Enikő 
fejlesztése a bábozás és a drámajáték 
segítségével 

Százszorszép Ujszerü módszerek megismenetése és Császiné Aranyi Csilla 
Tagintézmény felelevenítése a mozgásfej lesztésben 

A szakmai munkaközösségek éves tervei a mellékletben találhatók. 
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Kötelező feladatok és teendők a 2018/2019 nevelési évben - Naptár 

Az értelmezést segítő jogszabályok és rövidítéseik: 

• Nkt.: a nemzeti kö:::nevelésről szóló 201 l. évi CXC. rörvény 
• tlkt. T71r.: 229 2012. (Vili. '18.) Korm. rendelet a nemzeti kö::nevelésről szóló törvény 

l'égrehajtásáról 
• Tlik. r.: 277 1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagóg11s-továbbkép:::ésről, a pedagógus

s::akvizsgáról, mlamú11 a továbbkép::ésben részt vevők.Juttatásairól és ked1 •e::ményeiről 

• Épr.: 326 2013. (T711. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 
közalkalmazoflak jogállásáról szóló 1992. é1·i )()()(]!!. törvény köznevelési intézményekben 
történő végrehajtásáról 

• Miíkr.: 20 2012. (T 111. 3 J. ) .EMl'vfl rendeler a 11e\1elési-oktatási illlézmények miíködéséről 
és a kö:mevelési im h mények né1•használa1áról 

• Tff.: l 3 20 l 8. (T·1. 1-1.) DvfMJ rendelet a 2018 2019. tanév rendjéről 

• Mszn. r.: 9 201 7. (V 19.) NGM rendelet a 2018. évi m1111kasziineti napok köriili 
munkarendről 

Ssz. Határidő Feladat Megvalósító 
A feladatot előíró 
io2i r endelkezés 

SZEPTEMBER 

2018. Az UJ dolgozók intézményvezető Epr. 11. § (2) bek. 

1. 
szeptember kinevezésének, munkaköri Műkr. 147. § (5) 

1. leírásának és személyi bek. 
anyagának elkészítése. 

2018. A sajátos nevelési igényű intézményvezető Epr. 16. § (7) bek. 
szeptember gyermekek szakvéleménye Épr. 32. § (5) bek. 

2 . 
1. érvényességének 

vizsgálata, utazó 
gyógypedagógusok 
igénylése 

OKTÓBER 

2018. A köznevelési intézmény az Feladattal megbízott kt. Vhr. 25. § (3) 
október 15. október l-jei állapot óvodatitkár bek. 

szerinti közérdekű 

adatairól - a Köznevelés 
Információs Rendszerén 

.., (KIR) keresztül és az ott 

.) . 
meghatározott formában -
statisztikai céllal az 
Országos Statisztikai 
Adatgyűjtési Program 
(OSAP) keretében adatokat 
közöl . 

2018. Az Oktatási Hivatal által intézményvezető Epr. 1 O/C. § (5) bek. 
4. október 15. közölt minősítési tervbe 

történő pótfelvételt nyert 

1 
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Ssz. 

5. 

Határidő Feladat Megvalósító 

pedagógusok 
m inősítésének intézményi 
tervezésbe történő 
bevonása (munkaterv). 

2018. A nevelési-oktatási Feladattal megbízott 
október 30. intézmény közzétételi listája óvodatitkár 

szerinti adatok és 

dokumentumok október 1-

jei állapotnak megfelelő 

közzététele a KIR 

tájékoztató rendszerében es 

honlapján. 

NO VEMBER 

6. 

7. 

8. 

9. 

2018. 
november 

15. 

2018 . 
november 

25. 

2018 . 
november 

30. 

Eddig az időpontig 

lehetséges 
alkalommal - a 
október 15-én 

egy 
2018. 
lezárt 

intézményi statisztika 
módosításának kérése - a 
fenntartó egyidejű 

értesítése mellett - az 
oktatásért felelős 
minisztertől 

í2018.10.15-2018. ll.15.]. 
Pedagógus portfólió vagy 
pályázat feltöltése az 
Oktatási Hivatal által 
működtetett informatikai 
rendszerbe. 
A 
ellenőrzés 

teendőinek 

tanfelügyeleti 
intézményi 

megszervezése, azok 
munkatervi rögzítése az 
Oktatási Hivatal által a 
támogató elektronikus 
rendszer útján történő 

értesítés alapján, mely 
tartalmazza a 2019. naptári 
évet érintő tanfelügyeleti 
ellenőrzések időpontjait. 

2018. A 2018. évi tanfelügyeleti 
november ellenőrzésben érintett 

30. pedagógus, 
intézményvezető feltölti az 
Oktatási Hivatal által 

intézményvezető 

érintett 
óvodapedagógus 

intézményvezető 

- pedagógus 

ellenőrzése : 

óvodapedagógus 

A feladatot előíró 
jogi rendelkezés 

kt. Vhr. 24. § (1 ) 
bek. 

Nkt. Vhr. 25. § (4) 
bek. 

Epr. 11/A. § (1) bek. 
Ákr. 52. § ( 4) bek. 

Műkr. 147. § (6) 
bek. 

- pedagógus 

ellenőrzése : 

Műkr. 148. § (1 ) 

bek. 
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Ssz. Határidő Feladat Megvalósító 

DECEMBER 

10. 

2018. 
december 

15. 

JANUAR 

11. 

12. 

13. 

2019. 
január 

1. 

2019. 
január 

1. 

2019. 
január 31. 

működtetett informatikai 
támogató rendszerbe a 
pedagógusi, az 
intézményvezetői 

tevékenység, továbbá az 
intézmény működésének 

jogszabá lyban 
meghatározott 
dokumentumait. 

A nevelési-oktatási 
intézményben az Oktatási 
Hivatal - a 2019. június 30. 
napjáig terjedő időszakra 
tervezett minősítési 

eljárások időpontjairó l 

szóló - tájékoztatása 
alapján a minősítő vizsgák, 
a portfólió, illetve 
pályázat védések 
megszervezése 
(munkatervbe való 
beépítés). 

- intézményvezető 

ellenőrzése : 

intézményvezető 

- intézmény 

ellenőrzése : 

intézményvezető 

intézményvezető 

A 2018. évben intézményvezető 

eredményes minősítő 

vizsgát tett vagy 
eredményes minősítési 

eljáráson részt vett 
pedagógusok, illetve 
pedagógus 
szakképzettséggel vagy 
szakképesítéssel 
rendelkező nevelő-oktató 

munkát közvetlenül segítő 
alkalmazottak magasabb 
fizetési fokozatba sorolása 
(átsorolás) . 

A soros lépéseknek 
megfelelő garantált 
illetmény megállapítása 
(átsorolás). 
Az ellenőrzésre jogosult 
hatóság KIR-en keresztül 
rögzít ett ellenőrzési 

munkaterve alapján a 

intézményvezető 

intézményvezető 

A feladatot előíró 
jogi rendelkezés 

- intézményvezető 

ellenőrzése : 

Műkr . 149. § (1 ) 

bek. 

- intézmény 

ellenőrzése : 

Műkr . 150. § ( 1) 

bek. 

Epr. 11/B . § (1) bek. 
Tvr. 6. § (4) bek. 
Nkt. 30 ~ (1) bek. 

Megjegyzés: 2018. 
december 15. 
(szombat) a Mszn. r. 
2. § f) pontja 
értelmében 
munkanapnak 
minősül. 

Epr. 13. § (1) bek. 

kt. 64. § (5) bek. 

Nkt. Vhr. 26. § (2) 
bek. a) pont 
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Ssz. Határidő 

FEBRUÁR 

14. 

2019. 
február 

28. 

MÁRCIUS 

15 . 

16. 

201 9. 
március 

15 . 
2019. 

március 
31. 

ÁPRILIS 

17. 

18. 

2019. 
április 

1. 

2019. 
áprili s 

15 . 

Feladat 

ha tósági ellenőrzés 
intézményi feladatainak 
kijelölése (munkatervbe 
építetten). 

Az oktatásért felelős 

miniszter a 2020. évi 
minősítési keretszámról 
és a minősítési szabályokról 
szóló határozatának 
ismertetése a 
nevelőtestülettel, 

valamennyi 
kollégával. 

érintett 

Megvalósító 

intézményvezető 

A 2019/2020. nevelési évre 1 intézményvezető 
szóló beiskolázási terv 
elkészítése. 
A tankötelezettség intézményvezető 

megállapításához szükséges 
szakvélemény elkészítése 3 
példányban, és átadása a 
szülők részére. 

A nem kötelező minősítő óvodapedagógus 
eljárás lefolytatásának az intézményvezető 

érintett pedagógus általi 
kezdeményezése a kitöltött 
jelentkezési lap 
intézményvezetőnek 

történő leadásával. 

A 2020. évi minősítő intézményvezető 

vizsgára, minősítő eljárásra 
történő jelentkeztetés az 
Oktatási Hivatal által 
rendszeresített elektronih.rus 
felületen. 

A feladatot előíró \ 
jogi rendelkezés 

Epr. 10. § (1) bek. 

Tvk. r. 1. ~ (3) bek. 

i'vfi'íkr 22§ (4) 

Epr. 10/ A § (2) bek. 
Ákr. 52. § (4) bek. 

Megjegyzés: A 
feladat az 
i ntézményvezető 

számára a 
jelentkezési lap 
aláírása és egyik 
példányának az 
irattárba történő 
letétele, másik 
példányának az 
érintett 
pedagógusnak 
történő átadása. 
Epr. 10/ A § (3) bek. 
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Ssz. Határidő 

19. 

MÁJUS 

20. 

J ÚNIUS 

JÚLIUS 

21. 

22. 

2019. 
április 
20-tól 

2019. 
május 
20- ig. 

2019. 
július 

1. 

2019. 
július 

1. 

Feladat Megvalósító 

Az óvodai beiratkozás ra a intézményvezető 

tárgyév április 20-a és 
május 20-a között kerül 
sor. A fenntartó az óvodai 
beiratkozás idejérő l , az 

A felada tot előíró 

jo2i rendelkezés 

óvodai Jogviszony 
létesítésével összefüggő 1 

eljárásról a beiratkozás első 

határnapját megelőzően 

legalább harminc nappal 
kerül sor. 

Az óvodai beiratkozásra a intézményvezető 
tárgyév ápr ilis 20-a és 
május 20-a között kerül 
sor. A fenntartó az óvodai 
beiratkozás idejéről, az 
óvodai Jogviszony 
létesítésével összefüggő 

elj árásról a beiratkozás első 
határnapját megelőzően 

legalább harminc nappal 
kerül sor. 

Az oktatásért felelős 

miniszter az Oktatási 
Hivatal útján értesíti a 
pedagógust és az 
intézményvezetőj ét a 
2020. évi minősítési tervbe 
való felvételről vagy 
elutasításról, melyet a 
20 19/2020. tanév 
tervezésénél figyelembe 
kell venni. 
Az illetékes szakértői 

bizottsági feladatot ellátó 
intézmény részére azon 
gyermekek nevének - a 
szakvéleményt kiállító 
intézmény és a 
szakvélemény számával 
együtt történő - elküldése, 
akiknek a felülvizsgálata 
a 2019/2020. tanévben 

intézményvezető 

fejlesztő

pedagógus, 
együttnevelést 
segítő pedagógusok 

Tvr. 20. § (1) 

Epr. 10/C. § ( 4) bek. 
Ákr. 52. § (4) bek. 

Műkr. 95. § (6) bek. 
Ákr. 52. § ( 4) bek. 
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Ssz. Határidő Feladat Megvalósító 

esedékessé válik 
(kontrollvizsgálatok). 

2019. Az Oktatási Hivatal intézményvezető 

július 3 1. tájékoztatja a 2020. évi 
minősítési év során 
minősítő bizottsági 
elnökként, szakértő 

köznevelési szakértőként 

23. a minősítésen részt vevő 
alkalmazott kijelöléséről 

az őt foglalkoztató 
intézmény vezetőjét, 

mel yet a 2019/2020 éves 
munkaterv tervezésénél 
figyelembe kell venni . 

20 19. Az Oktatási Hivatal az intézményvezető 

július 3 1. általa működtetett 

24. 

25. 

2019. 
július 

3 1. 

AUGUSZTUS 

26. 

2019 . 
augusztus 

10. 

informatikai támogató 
rendszer útján értesíti a 
2020. évi tanfelügyeleti 
ellenőrzési tervben 
szereplő pedagógusokat, 
intézményvezetőket és 
intézményeket, melyet a 
2019/2020 éves 
munkatervébe be kell 
építeni. 
A pedagógus - a portfólió óvodapedagógus 
vagy pályázat tartalmát 
érintő változás 
bekövetkezése esetében -
módosíthatja, 
kiegészítheti portfólióját 
vagy pályázatát, ha a 
minősítési eljárása a 2019. 
szeptember 1. napját követő 
időszakára esik. 

Az Oktatási Hivatal a 2019. intézményvezető 

szeptember 1. és 
december 31.napja 
közötti időszakra 

tentezett minősítési 

eljárások időpontjairól 

tájékoztatást ad, melyet a 
2019/2020. tanévi 
munkatentbe be kell 
építeni. 

A feladatot előíró 
jogi rendelkezés 

Epr. 11. § (1) bek. a) 
pont 

Műkr. 147. § (l) 
bek. 

Epr. l l /A. § (5) bek. 

Epr. 11/B. § (l)bek. 
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Éves önértékelési terv 

Vezetői önértékelés 

Önértékelésre Önértékelési csoport tagjai Adatgyííj tés 
kijelölt Csoport Csoporttag 1 Csoporttag 2 időszaka 

vezető vezető 

Török Edit Darainé Pethő Bárány Molnár 2018. október 
Ildikó Istvánné Imréné 

Intézményi önértékelés 

Önértékelésre Önértékelési kiscsoport tag_jai Adatgyííjtés 
kijelölt Csoport Csoporttag 1 Csoporttag 2 időszaka 

intézmény vezető 

Székhelyintézmény Molnár Bárány Darai né 20 18 
Imréné Istvánné Pethő Ildikó november 

Pedagógus önértékelés 

A megelőző évek önértékelési tapasztalatai alapján mi nd a tervezés, mind pedig a megvalósítás 
(tevékenység/foglalkozás vezetés) és értékelés során a következő nevelési gyakorlathoz is 
rendelhető fejl eszthetőségekre javasolt külön hangsúlyt is helyezni : 

• Szervezési formák tervezése, „újratervezése" 
• Kommunikáció minősége a gyermekekkel, kollégákkal, szülőkkel 

• SNI-s gyermekek differenciálása a tervezés és megvalósítás szintjén 
• A gyermeki önértékelési képesség fej lesztése 
• Problémamegoldó képesség erősítése 

• Szokás és szabályrendszer 
• Szociális kompetenciák fejlesztése 
• A gyermekek tevékenységeinek értékelése 

A pedagógusok önértékelése során - annak minden fázisában - az érdeklődő kollégák számára 
lehetőséget biztosítunk szakmai tapasztalatszerzésre, hospitálásra : „ A tudásmegosztás és 
hatékonyságának érdekében a tevékenység / foglalkozáslátogatásokon - előre történő egyeztetés 
szerint - az önértékelést végző pedagógus beleegyezésével , az értékelő csoport tagjain túl további 
kollégák (pld. szakmai munkaközösségi tagok, gyakornokok és mentoraik, képző intézmények 
hallgatóiként gyakorlók, hospitálók, stb.) is részt vehetnek. 



Székhelyintézmény/ Koszorú úti 

Az önértékelés cso1>0rtból a munkát iránYítja: 
Adatgyűjtési feladatok Dokumentumelemzés tevékenység/ 

foglalkozás látogatás 

é, ·es tervek. 

Önértékelésben érintett 1ematikus 1ervek. t eYékenység/fogla lkozá s 

pedagógusok 
csoportnaplók. látoga1ás. hospitálási napló 

gyermekek fejlődését készítése 
nyomon követő 

dokumenláció 

Spinyhért Jánosné Molnár Imréné Juhászné Gereben 
Ildikó 

Nagyné Babály Margit Bárány Istvánné Gaálné Sepa Erika 
Babka Beáta Darainé Pethő Ildikó Bárány Istvánné 
Darainé Pethő Ildikó Török Edit Molnár Imréné 
Herczeghné Rácz Timea Juhászné Gereben Darainé Pethő Ildikó 

Ildikó 

Kikelet Tagintézmény 

Az öné11ékclés csonortból a munkát iránvítia: 
Adatgyűjtési feladatok Dokumentumelemzés tevékenység/ 

foglalkozás látogatás 
éYes 1ervek. 

Önértékelésben érintett 1ematikus tervek. tevéken~·ség/foglalkozás 

pedagógusok 
csoportnaplók. lá1ogatás. hospitálási napló 

gyermekek fej lődését készítése 
nyomon köve1ő 
dokumentáció 

Molnár Éva Bartalos Anett 
Turgyánné Jaczina 
Katalin 

Török Anita Turgyánné Jaczina 
Sárosi Tímea 

Katalin 
Tolnainé Babos Melinda Bartalos Anett Szabóné Plesu Anita 
Vályogosné Váradi 

Riczu Ferencné Szabóné Plesu Anita 
Zsuzsanna 

Szabóné Gyuláné Sárosi Tímea Riczu Ferencné 

52 



Ligeti Tagintézmény 

Az öné11ékelés csoportból a munkát irám-ítja: 
Adatgyűjtési feladatok Dokumentumelemzés tevékenység/ 

foglalkozás látogatás 
éYes terYek. 

Önértékelésben érintett tematikl!s ten·ek. te,·ékenység/foglalkozás 

pedagógusok 
csoportnaplók. látogatás. hospitálási napló 

gyermekek fej l ődését készítése 
nyomon köYető 
doko.unentáció 

Márcziné Szabó Csilla Hagymásiné Kovács Jurisik Mihályné 
Melinda 

Hagymásiné Kovács Jurisik Mihálrné Abánné Papp Márta 
Melinda 
Jámbomé Fedor Krisztina Márcziné Szabó Csilla Hagymásiné Kovács 

Melinda 

Margaréta Tagintézmény 

Az önértékelés csoportból a munkát irán~·ítja: 

Adatgyűjtési feladatok Dokumentumelemzés Tevéken~·ségl átogatás 

éYes ten ·ek. tematikus 
tevékenység/foglalkozás 

Önértékelésben érintett tervek. csoportnaplók. 

pedagógusok 
gyennekek fej lődését látogatás. hospitálási napló 

nyomon készítése 
köYetődokumentáció 

Belméné Kristóf Lívia Sajtosné Papp Tar Károlyné 

Zsuzsanna 

Tar Károlyné Szabó Zita Brig itta Sajtosné Papp 

Zsuzsanna 

Sajtosné Papp Szabó Zita Brigitta Tar Károlyné 

Zsuzsanna 

Seres Emese Tar Károlyné Szabó Zita Brigitta 

Kozsla Attiláné T ar K árolyné Sajtosné Papp 

Z suzsanna 

Román Alexandra Sajtosné Papp Szabó Zita Brigitta 

Z suzsanna 
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Orgonasíp Tagintézmény 

Az öné11ékelés cso1lor1ból a munkát iránYítja: Hordth Judit 

Adatgyűjtési feladatok Dokumentumelemzés tevékenység/ 
foglalkozás látogatás 

éYes terYek. 

Önértékelésben érintett tematikus 1e1Yek. te, ·ékenység/foglalkozás 

pedagógusok 
csoportnaplók. látogatás. hospitálási napló 

gyermekek fejl ődését készítése 
nyomon követő 

dokumentáció 

Dr. Szűcs Attiláné Horváth Judit Jaczina Tamásné 

Nefelejcs Tagintézmény és Élet úti Telephely 

Az önértékelés cso1>ortból a munkát irámítja: 
Adatgyűjtési feladatok Dokumentumelemzés tevékenység/ 

foglalkozás látogatás 
éYes tervek. 

Önértékelésben érintett tematikus tervek. te,·ékenység/foglalkozás 

pedagógusok 
csoportnaplók. látogatás. hospitálási napló 

gyermekek fej lődését készítése 
nyomon követő 

dokumentáció 

Hevner Jánosné Nagyné Hosszú Nagyné Hosszú 
Evelin Evelin 

Nagyné Hosszú Evelin Hajdu Sándorné Rádai Mariann 

Százszorszép Tagintézmény 

Az önértékelés csouoriból a munkát iránYítia: 
Adatgyűjtési feladatok Dokumentumelemzés tevékenység/ 

foglalkozás látogatás 
éYes tervek. 

Önértékelésben érintett tematik'US tervek. tevékenység/foglalkozás 

pedagógusok 
csoportnaplók. látogatás. hospitálási napló 

gyermekek fejl ődését készítése 
nyomon követő 

dokumentáció 

Hatházi óra Szabó Mónika Patóné Arkosi Judit 
Császiné Aranyi Mohácsiné Besenyei 
Csilla Valéria 

Hegedüs Beáta Patóné Arkosi Judit Szabó Mónika 
Császiné Aranyi Mohácsiné Besenyei 
Csilla Valéria 
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Projektek terve 

Intézmény me2nevezése Az intézményben miíködtetett pro.i ekt megnevezése 
Székhelyintézmény és Telephelyei • Zöld óvoda projekt 

• Fejlesztő foglalkozások projekt 

• Közlekedésre nevelés projekt 

• Óvodai ünnepélyek projekt 

• Óvoda-iskola kapcsolata projekt 

• Egészségfejlesztő projekt 

• Boldog Óvoda projekt 
Kikelet Tagintézmény • Egészségfejlesztő projekt 

• Ünnepek, ünnepélyek projekt 
Ligeti Tagintézmény • Ovizsaru program 

• Vöröskeresztes bázisóvoda 

• Óvoda - iskola kapcsolatának terve 

• Boldog Óvoda projekt 
Margaréta Tagintézmény • Madarak és fák hete projekt 

• Egészségfejlesztő projekt 

• Óvodai ünnepélyek projeh.'t 

• Zöld Óvoda Projekt 

• Ovi-zsaru program 
Orgonasíp Tagintézmény • Ünnepek ünnepélyek projekt 

• Egészségfej lesztő projekt 
Nefelejcs Tagintézmény • Zöld Óvoda projekt 

• Egészségfej l esztő projekt 
Százszorszép Tagintézmény • Jeles - zöld napok projekt 

• Ünnepélyek, ünnepek projekt 

• Ovizsaru projekt 

• Egészségfej l esztő projekt 
Elet úti Telephely • Ovi - Zsaru 

• Óvodai ünnepek, néphagyományok 
Koszorú úti Telephely • Ünnepek, ünnepélyek projekt 

• „Egységben a környezettel" projekt 

• Szülőkkel a színpadon projekt 

Az. intézmények a projekteket helyi sajátosságaik figyelembevételével valósítják meg. 
A részletes tervek a mellékletben találhatók 

1 

1 

1 
1 
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A l őtes tü l et ,..,„ 
~ 

b, , 

Megbízás Székhely Kikelet Ligeti Margaréta Nefelejcs Orgonasíp Százszorszép Elet úti Koszor ú 
in tézmény Tagint. Tagint. Tagint. Tagin t. Tagint .. Tagint. Telephely úti 

Telephely 
fü1rúJ1y 

l ntézmény\'czctü 
Istvá nné 

Darainé P. 
helyettes Ildikó 

Molnár Imréné 

Tagin tézmén~· 
Hagymúsi né 

Hegcdüsné 
Horv{1th 

vezeti) 
Szabó Gyuláné Kovács 

Balogh Anna 
Kot{111 Miklósné Jud it S.a1bó Mónika 

Melinda 

Tclcphcl~· felelős -
Nagyné Hosszl1 

E\'cl in 
Gaálné Sepa Szabóné Plesu M{1rto11né 

Császiné Aranyi Erika Anita Kozma É rn 
M un kal<i.iziisség Márcziné Csilla -

,·ezctő Juhászné S1.abó Csilla 
Bartusné 

Tóthné Buha Mohúcsiné Besenyei 
Gereben Ildikó 

Sá rosi Tímea Lukács 
Enikö Va léria (óvodaközi) 

Valéria 

G)·cnucl<\'édclmi Gaálné Sepa Nagyné 
J;ímborné 

Saj tos11é Pupp Tótlmé Buha Orosz Judit Turcsik 
Fedor S{1ra Patóné Árkosi Judi t Hcvner Hmosné 

felelős Erika Tiboldi Csilla 
Kriszlina Zsuzsam1a Enikö Tamásné 

Ü n ne1>él~1fclcliís 
Nagyné Turgyánné Márcziné Hcl meczi Matyaso,·szky Dr Szíícs 

Patóné Árkosi Judit Rádai Marim111 Gúspár Zsuzsa 
Babály Margit fo cziJ1a Katalin Szabó Csilla Zoltí11uié Va léria Attiláné 

Szcrtií rfclelős Szóllátlmé V. Jaczinn 
(tcsti1e,·clés) Viktória 

Török Anita Csupó Moln{1r 
Bal{lzs Zoltánné 

Ta1mísné 
Hat házi Nóra 

Hajdu 
Koleszá mé D. Lászlóné Zsuzsa Súndomé 

Ri ta 
Kultu nílis fclcl()s Herczegh né T urgyú u né Fi lep Matyaso,·szky Dr Szücs 

Nagyné Péter Judi t 
Nagy né 1-losszt'.i 

R<ícz Tímea Jaczina Katal in Erzsébet Valéria Attifa11é Evelin 
M un ka\'édclmi Jaczina 

felelős- és Herczegh né Ric1.u Filep 
Tar Kúrolyné Laczi lstvá11né 

Tami1sné 
Ba logh Emese 

Nagyné Hosszú Turcsik 
tíízbiztonsági Ri1ez Tímea Ferencné Er1.sébet Evelin Ta 111{lsné 

mcghíwU 
Ornda iskola Babka Beúta Barta los Anett Csapó S1.abó Lajosné 

Barabúsné Jaczina Mohácsiné Besenyci Nagyné Hosszú Gúrgyá n 
összekötő Lás1.lóné Tam{1s Edit Tamásné Valéria Evelin lstvánné 

Közalkalmazotti GaMné Sepa 
tanács clnöl<c Erika 



Ktizalkalmazotti 
Sári Hlnosné Barabásné Cs:ísziné Aranyi 

tanácstal! Ta1mís Edil Csilla 
Közlcl<edési és Sport 

Papp Erika Török Anita Márcziné Sajlosné Papp Laczi lslvftnné Orosz Judit 
Hegedüs Nikoletta Hevncr Ht nosné Gúspár Zsu1.sa referens Szabó Csilla Zsuzsanna Sára 

Egészségf c,jle~"Ztő-
Spi nyhért Szabóné Plcsu 

Hunborné Sítkuné 
mcntálhigiénikus Jánosné Ani ta Fedor Hunyadi Balázs Zoltánné Nagyné péter Judil 

Krisztim1 Lldikó 
Lclt:ír felcliis Abi11uié 

Szabó Zita 
Hord th 

Molnár Imréné Szabó Gyuláné Papp Márta 
Brigitta 

Judit Sitkuné Csonka Edi t Kórócl i Ágnes 

Bálint Odett 
Kolozsi né Filep Hegcclüsné 

Balá1.sZoltánné 
Bou ai Juci it 

St:abó Mónika P.Hajnalka Erzsébet Balogh Anna 
Fej lesztő 

Ba rtusné 
pedagúgusok 

Moln~ír Imréné Moln<ir Éva Csapó 
Lukács Kotún Miklósné S1.abó Mónika munkájának Lászlóné 
Ya lé1ia 

koordinátora 
KJR-ben történ() Kolozsi né 

Huszliné 
Hord1th 

adats:wlgáltat;ísi füí linl Odcll Pi1sztor Bozsó Tiinclc Morong AJ1ita Judit Silkuné Csonka Eclit 
felelős Hajnalka 

Hagymási né 
Hegccli.isné Moluícsiné Bcsenyei Török Edit Ko\'{1cs 

Balogh A11ni.1 
Nagy Erika 

Va léria Melinda 
Oné11.ékelési csopo11 Molmír J111ré11é Szabó Gyulúné 

Jurisik Szabó Zita Kotün Miklósné 
Horv{J( h Mohácsiné Bcscnyci N<J gyné Hosszú 

vezető.ie Mihúlyné Brigi Ila Judit Valéria E,·elin 
Honlap felcli5s BMinl Odctt Szabó Gyul<íné 

Juris ik Szabó Zita Nag_v Erika Hegedüs Be{Jta Rfidai Mariann 
Mih{1lyné Brigi Ila 

Városkép KFT. Hagy n1ásiné Sitkuné 
kapcsolattartója Kocsti r lvcl! Szabó Gyuláné KO\·ács Huny:idi Nagy Erikil Patóné Árkosi Judit 

Melinda Ildikó 
Minősítési Team 

Török Edit 
Abán né 1-/egedüsné 

vezető Papp MáJ·ta Balogh Anna 
-

Báb és Darainé Pethő Csapó 
Bartusné Gárgyú 11 

d rámacso1)()rt\·ezető 
Ildikó Sándor Luca L;ís.idóné Lukács - 1 st vfürné 

Va lérü1 
Mérés, é rtékelés Ab1ín11é Szabó Zita Barabúsné ellenih·„és team Moln{1r Lmréné Molnár Éva Horvi1lh Bl;u1ka 

vezető 
Papp Márta Brigi Ila Tamás Edil 

Az egyéni megbízásokat, a hozzá kapcsolódó admini sztrációs feladatokat a fe lelősök önállóan végzik . 
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A pedagógiai programban is megjelenített óvodai ünnepek és egyéb 
programok tervezett időpontjai 

Kiemelés az Óvodai nevelés országos alapprogramjából: „Az érzelmi, az erkölcsi és az 
értékorientált közösségi nevelés 
3. Az óvoda a gyermek nyitottságára épít, és ahhoz segíti a gyermeket, hogy megismerje szűkebb 
és tágabb környezetét, amely a nemzeti identitástudat, a keresztény kulturális értékek. a 
hazaszeretet, a szülőföldhöz és családhoz való kötődés alapja, hogy rá tudjon csodálkozni a 
természetben, az emberi környezetben megmutatkozó jóra és szépre, mindazok megbecsülésére.·· 

Elvárás minden óvodapedagógussal szemben: 

A PP tartalmainak áttekintése az 0 AP új elvárásainak tükrében: Kiemelés az 0 AP-ból: „A 
szocializáció szempontjából meghatározó a közös élményeken alapuló tevékenységek gyakorlása, 
a gyermek erkölcsi tulajdonságainak (mint például: az együttérzés, a segítőkészség, az önzetlenség, 
a figyelmesség) és akaratának (ezen belül: önállóságának, önfegyelmének, kitartásának, 
feladattudatának, szabálytudatának), szokás-, és normarendszerének megalapozása. 
Az óvoda a gyermek nyitottságára épít, és ahhoz segíti a gyermeket, hogy megismerje szűkebb és 
tágabb környezetét, amely a nemzeti identitástudat, a keresztény kulturális értékek, a hazaszeretet, 
a szülőföldhöz és családhoz való kötődés alapja, hogy rá tudjon csodálkozni a természetben, 
az emberi környezetben megmutatkozó jóra és szépre, mindazok megbecsülésére." 

Ünnepek, l\1egemlékezések, Hagyományápolás 

A Tündérkert Keleti Óvodában az alábbi ünnepségeket, megemlékezéseket, hagyományápolásokat 
szervezzük. 

Hónap Rendezvények 
Szeptember Oszi rendezvénysorozat 

Népmese napja 
Mihály nap 

Október Allatok világnapja 

November Márton nap Lámpás fel vonulás 
Egészség hét 

Gondolkodj Egészségesen ! Nap 
December Adventi g:vertvagvújtás, Mikulás, Karácsony 

Január Farsang 
Február Gyógytea kóstoló 
Március Március 15 . 

Víz világnapja 
Aprilis Húsvét 

A Föld Napja 
Május Majális 

Madarak és fák napja 
Anyák napja 
Apák napja 

Június Gyermeknapi rendezvények, évzáró ünnepségek 



Nevelőtestületi értekezletek 

Előre tervezett neve lőtestületi értekezletek: 

Kapcsolatok terve 

Partnerek 
Gyermekek 

Szülők 

Pedagógusok 

• Tanévnyitó értekezlet - Szeptember 
• Szakmai nevelőtestületi értekezlet - Február 

(külső előadó meghívása) 
• Tanévzáró értekezlet - Június 

KÖZVETLEN PARTNEREINK 

Kapcsolattartás módja 

Mindennap a tevékenységek közben 

Szülői értekezlet 
SZMK ülés 
Ünnepek, rendezvények 
Fogadó óra 
Nvíltnap 
Nevelőtestü l eti értekezletek 
Munkaközösségi foglalkozások 
Megbeszélések 
Napi kapcsolat 

Pedagógiai munkát segítő dolgozók Munkatársi értekezlet 
Megbeszélések 
Napi kapcsolat 

Fenntartó Ertekezletek 
Altalános Iskolák yílt napok 

Rendezvények 

1 

l 

1 
1 

59 



Család-óvoda kapcsolat 

Az intézményben szü lői munkaközösség működik, a tevékenységét a Köznevelési törvény szerint 
szervezi. 

Kapcsolattartási formák 

• SZMK értekezletek 

• Szülői értekezletek 

• Családlátogatások 

• Nyílt napok 

• Fogadó órák 

• Egyéni beszélgetések 

Csoport szülői értekezletek: 

Időpontja: 

• szeptember 
• január 
• május 

Téma: Az adott csoport aktuális feladataihoz és a kiemelt feladatokhoz kapcsolódnak 

Felelős: óvodapedagógusok 

Szülői Szervezet képviselője 

Intézmény megnevezése SZMK elnök neve 

Székhelyintézmény Ráb Nóra 
Kikelet Tagintézmény Machács Edina 
Ligeti Tagintézmény Dr. Gerda Anikó 
Margaréta Tagintézmény Krizsainé Kovács Adrienn 
Nefelejcs Tagintézmény Füzesné Vass Agnes 
Orgonasíp Tagintézmény Nahornyák-Balogh Erika 
Százszorszép Tagintézmény T orkosné Sándor Enikő 
Elet úti Telephely Tallódi Agnes 
Koszorú úti Telephely Makuláné Horváth Melina 

A leendő kiscsoportos gyermekek szüleinek minden év június hónapban összevont szülői 

értekezletet tartunk. 
A szülői értekezletek témáját a csoportnaplók tartalmazzák. 
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A gyermeki fejlődés mérése- értékelése, tervezett mérések 

Ssz. 

1. 

2. 

..., 

.) . 

A gyermekek személyes és szociális képességeik felmérésére alkalmas módszerek. 
eszközök, technikák további megismerése és célirányos alkalmazása. 
Az SNI gyermekek fejlesztését támogató szakmai kompetenciák fej lesztése 
A tervezési gyakorlat további fi nomítása, az elvárások szerinti megfelelőség és az 
intézményi gyakorlat közötti kapcsolat erősítése. 

Gyermeki kompetenciák fejlesztése a mérési eredmények tükrében. 
Az értékelési gyakorlat további finomítása, az elvárások szerinti megfel e lőség és az 
intézményi gyakorlat közötti kapcsolat erősítése. 

Az eredményes iskolakezdés érdekében már az óvodába lépés pillanatától egyénekre 
alapozott család-óvoda kapcsolat kialakítása. 

1 

Mérés területe Mérés eszköze Mérés Felelős 

módszere ideje 

A gyermekek fejlettség 
állapota: 

Évi 2 alkalom: - értelmi Fejlődési napló: 

- beszéd folyamatos október. Ó\'odapedagógusok 

- hallás 
megfigyelés április 

- látás 
- mozgás 

Tanköteles korú NeYeltségi 
gyermekek neveltségi szintmérő eszköz: 

szintje célzott megfigyelés Május ÓYodapedagógusok 

DIFER mérés Szükség szerint 
iskola érettség 

megállapítására. ovember-
DIFER Március Óvodapedagógusok 

programcsomag 
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Ellenőrzések 

Külső Ellenőrzések 

A 13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelet 12. §-ra, mely az Oktatási Hivata l által lefolytatott szakmai 
ellenőrzésének tematikájáról és a szakmai ellenőrzéshez kapcsolódó határidőkről az alábbiak szerint 
érintheti az óvodát: „A 2019. január 2. és 2019. március 29 között szakmai ellenőrzés keretében 
kell megvizsgálni az óvodákban az óvodába járási kötelezettség teljesítését és dokumentálását. 
A szakmai ell enőrzés lebonyolítását és koordinálását az Oh.'tatási Hivatal látja el. " 

Fontos elvárás minden pedagógussal szemben az óvodába járási kötelezettség nyomon 
követésére szolgáló alábbi tanügyi nyomtatványok gondos vezetése és előkészítése : 

- felvételi és mulasztási napló 
- óvodai csoportnapló 
- a kötelező óvodai foglalkozásokról való igazolt és igazolatlan mulasztások dokumentációja 

Tanfelügyelettel, minősítéssel érintettek köre 

Ellenőrzés ielle2e Ellenő rzött Időpont Intézményi delegált 

Intézményi Székhel yintézmény 

Tanfelügyeleti 
ellenőrzés 

Vezetői Török Edit 

tanfelügyeleti Intézményvezető 

ellenőrzés 

Orosz Judit Sára 2018.12.06. Horváth Judit 
Orgoasíp Tagintézmény Tagintézméy vezető 

Huczman Tamara Hegedüsné Balogh 
Margaréta Anna 

Tagintézmény Tagintézméy vezető 

Hatházi ora Lengyel Tamásné 
Minősítő vizsga Százszorszép Szabó Mónika 

Tagintézmény Tagintézméy vezető 

Hegedűs Beáta Lengyel Tamásné 
Százszorszép Szabó Mónika 
Tagintézmény Tagintézméy vezető 

Spinyhért Jánosné Török Edit 
Székhelyi ntézmény Intézményvezető 

Gaálné Sepa Erika 2018.10.25. Török Edit 
Intézményvezető 

Serfőzőné Kóródi Török Edit 
Minősítési eljárás Agnes Intézményvezető 

Koszorú úti Telephely 
Turcsik Tamásné Darainé Pethő Ildikó 

Koszorú úti Telephely Intézményvezető 

helyettes 

Na~yné Hosszu Evelin Török Edit 
Elet úti Telephely Intézményvezető 
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Belső ellen őrzések 

Vezető i és intézményi önértékelésekre alapozott fejlesztési céljaink: 
• a vezetési kompetenciák további fejlesztése - a vezetők és vezetői feladatot ellátó 

kollégák hatékonyabb bevonása a tervezés, megvalósítás. ell enőrzés-értékelés és 
korrekciós folyamatokba. 

• a munkaközösségek és munkacsoportok vezetői hatékonyabb bevonódásának biztosítása 
a szakmai szervezet építésében -4 nagyobb önállóság biztosítása a tervezés, 
megvalósítás, ellenőrzés-értékelés pedagógiai fol yamatokban. 

• a szakmai munkaközösségek profilját és aktuáli s tartalmait képviselve tudatosabb 
bevonódás a pedagógiai folyamatok megvalósításába, hangsúlyosan a tervezési. 
ellenőrzési és értékelési feladatok ellátásába. 

A belső ellenőrzés általános rendjének kialakítása során kiemelten kívánjuk érvényesíteni a vezetési 
kompetenciák tervezett fejlesztését, így a fokozott bevonódást egyben a bel ső továbbképzési 
rendszer kiemelt tartalmi elemének tekintjük. 

Ab 1 " 11 ' ' 1 1 ' e so e enorzes a ta anos ren 11e 

Hónap/nap 
Ellenőrzés Ellenőrzés Alkalmazott Ellenő rzést 

célja területe módszer YégzŐ 

Szeptember 
10. A jogszabályi és Felvételi és Dokumentumelemzés lnté=mény 

intézményi mulasztási naplók vezető 

elvárásoknak Jnté::mény 
megfelelő pontos és ve:::ető 

naprakész helyei/esek 
munkavégzés Taginté=mény 

veze tők 

Telephezv 
felelősök 

KIR- adatbázis KIR- adatbázis és Megfeleltetés Ovodatitkár 
fo 1 yamatosan naprakészsége személyi anyagok Pedagóg;ai 

asszis::tens 
15. Törzskönyv Törzskönyv Megfeleltetés Intézmény 

aktualizálása vezető 

folyamatosan Egészségügyi Egészségügyi Dokumentumelemzés Ovodarirkár 
elvárásoknak való könyvek Pedagógiai 
megfelelés asszis::tens 

Munkatervben Család-óvoda Szülői értekezletek Megfeleltetés Intézmény 
jelzett kapcsolat vezető 

időpontok megfelelőségének Intézmény 
szerint. biztosítása vezető 

helyettesek 
Tagintézmény 
vezetők 

Telephely 
felelősök 

Október 
10. A jogszabályi és Felvételi és Dokumentumelemzés Intézmény 

intézményi mulasztási naplók vezető 
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Hónap/nap 
Ellenőrzés Ellenőrzés Alkalmazott Ellenőrzést 

célja területe módszer YégzŐ 

elvárásoknak lméz111é1zy 

megfelelő pontos és 1 1e::.e tű 

naprakész he/ye11esek 

munkavégzés Tagin té:.mény 
vezetők 

Telephe~r 

fele lösök 

0 1. Statisztikai adatok Csoport szintű Dokumentumelemzés Ovodatitkár 

pontos nyilvántartása nyi 1 vántartás Összehasonlítás Pedagógiai 

- csoportnaplók asszisztens 
- statisztikai 

lapok 

15. Tisztasági szemle Székhely, Megfigyelés Intézmény 
tagintézmények és vezető 

telephelyek Intézmény 
vezető 

helyettesek 
Tagintézmény 
vezetök 
Telephe~v 

felelősök 

30. Tervezési és Csoportnaplók Csoportnapló Szakmai 

értékelési Fej lődési naplók ellenőrző lap munkaközösség 
dok'Umentumok Dokumentumelemzés vezetők 

elvárásnak történő IntézméTzy 
megfelelése vezető 

helvertesek 

November 
Munkaterv Pedagógiai munka Önértékelési Dok'Umentumelemzés M unkaterv 

szerint értékelése kézikönyv szerint Megfigyelés szerint: 
Interjú Önértékelési 

csoport ta~jai 
30. Szülök igényeire Intézmény 

alapozott vezető 

szolgáltatások Intézmény 
színvonalának vezető 

ell enőrzése helyettesek 
Tagimézmény 
vezetők 

Telephely 
felelősök 

December 
A jogszabályi és Felvételi és Dokumentumelemzés Intézmény 
intézményi mulasztási naplók vezető 

elvárásoknak Intézménv 
megfelelő pontos és vezető 

naprakész helyettesek 
munkavégzés Tagintézmény 

vezetők 
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Hónap/nap 
Ellenőrzés Ellenőrzés Alkalmazott Ellenőrzést 

célja területe módszer végző 

Telephezv 
felelősök 

Munkaközösségi Bemutató foglalkozások. Dokumentumelemzés Munkakö::.össég 
feladatok megYalósítása beszámolók szakmai beszélgetés vezetők 

Január 
15. Tervezési és Csoportnaplók Csoportnapló fnté::.mény 

értékelési Fejlődési naplók ellenőrző lap ve:;etú 
dokumentumok Dokumentumelemzés lntézménv 
elvárásnak történő vezető 

megfelelése helye11esek 
Taginté::.mény 
vezet dk 
Telephe(v 
felelősök 

15. Tisztasági szemle Székhely és Megfigyelés Intézmény 
telephelyek vezető 

Intézmény 
vezető 

helye11esek 
Tagintézmény 
vezetők 

Telephe(v 
felelősök) 

Munkaterv Pedagógiai munka Önértékelési Dokumentumelemzés M1111ka7erv 
szerint értékelése kézikönyv szerint Megfigyelés sze,.;n1: 

Interjú Önénékelési 
csoport faRjai 

Február 
10. A jogszabályi és Felvételi és Dokumentumelemzés Intézmétzy 

intézményi mulasztási naplók vezető 

elvárásoknak Intézmény 
megfelelő pontos és vezető 

naprakész helyettesek 
munkavégzés Taginté::.mény 

ve=e rők 

Telephely 
felelősök 

Munkaterv Pedagógiai munka Önértékelési Dokumentumelemzés M1111kate1v 
szerint értékelése kézikönyv szerint Megfigyelés szerim: 

Interjú Önértékelési 
csoport wgjai 

Nyílt napokon a csoportnapló Betekintő látogatás Intézmény 
tanköteles korú vezető 

gyermekek Intézmény 
i skolaérettségének vezető 

megfigyelése. helyettesek 
feladattudat, Tagin I ézmény 
szabálytudat, kitartás vezetők 
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Ellenőrzés Ellenő rzés Alkalmazott Ellenőrzést 
Hónap/nap 

célja területe módszer YégzÖ 
verbális Telephe(v 
megnyilvánulás jelelösök 
figyelem Szakmai 
koncentráció munkaközösség 

vezetők 

Március 
10. Személyi anyagok Személyi anyagok Dokumentumelemzés Jmé:::mény 

felül vizsgálata vezető 

lmézmény 
ve:::ető 

helyettesek 
Tagi111é:::mé11y 
ve::.e tők 

15. Tisztasági szemle Székhely, Megfigyelés Intézmény 
tagintézmények és ve:::eTÜ 
telephelyek 1111ézmé1zi• 

ve::etf 
helyei tesek 
Tagintézmény 
vezetök 
Telephely 
felelősök 

14. Tervezési és Csoportnaplók Csoportnapló S::akmai 
értékelési Fejlődési naplók ellenőrző lap 11111nkakö::össég 
dokumentumok Dokumentumelemzés vezetők 

elvárásnak történő Intézmény 
megfelelése vezető 

helyettesek 

Munkaterv Pedagógiai munka Önértékelési Dokumentumelemzés Munkaterv 
szerint értékelése kézikönyv szerint Megfigyelés s::erint: 

Interjú Önértékelési 
csoport tagjai 

Aprilis 
10. A jogszabályi és Felvételi és Dokumentumelemzés lnrézmé1zy 

intézményi mulasztási naplók ve;etö 
elvárásoknak Intézmény 
megfelelő pontos és vezető 

naprakész helyettesek 
munkavégzés Tagintézmény 

vezetők 

Telephezy 
felelősök 

Munkaközösségi Bemutató Dokumentumelemzés Munkaközösség 
feladatok foglalkozások, szakmai beszélgetés vezetők 

megvalósítása. beszámolók 
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Ellenőrzés 

1 

Ellenőrzés 

1 
Alkalmazott l Ellenőrzést 

Hónap/nap 
célj a területe módszer YégzŐ 

Má.ius 
10. A munkaterv kiemelt Csoportnaplók N eveltségi szint Intézmény 

feladatának mérése vezető 

megvalósítása Intézmény 
vezető 

helyertesek 
Tagh11ézmény 
vezetők 

Telephe~\ ' 

felelősök 

Munkaközösség 
vezetők 

15. Ovodai Székhely, Dokumentumelemzés Intézmény 
szakvélemények tagintézmények és ve::.ető 

telephelyek 

15. Tisztasági szemle Székhely, Megfigyelés Intézmény 
tagintézmények és vezető 

telephelyek Intézmény 
vezető 

helyettesek 
Tagintézmény 
ve::.et0k 
Telephe~v 
felelősök 

Június 
Leltározási ütemterv Székhely, Intézmény 
végrehajtása. Tagintézmények és vezető 

Selejtezés, leltározás telephelyek helyettesek 
előkészítése, Tagintézmény 
végrehajtása ve::.etők 

Telephely 
felelősök 

Leltár felelősök 
Július 

10. A jogszabályi és Felvételi és Dokumentumelemzés Intézmény 
intézményi mulasztási naplók vezető 

elvárásoknak Intézmény 
megfelelő pontos és vezeti.} 
naprakész helyettesek 
munkavégzés Taginté::.mény 

vezetők 

Telephe~v 

felelősök 

30. Személyi Önértékelések és a Dokumentumelemzés Intézmény 
nyilvántartás t anfelügyelet vezető 

OH felületre fejlesztési tervei Intézmény 
adatszolgáltatás vezető 

helyettesek 
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Hónap/nap 
Ellenőrzés Ellenőrzés Alkalmazott Ellenőrzést 

célja teriilete módszer végző 

30. Tervezési és Csoportnaplók Csoportnapló lnté::.mény 
értékelési Fejlődési naplók ellenőrző lap ve=ető 

dokumentumok Dokumentumelemzés l11té=mé1~y 

elvárásnak történő ve=ető 

megfelelése helye1tesek 
Tagin 1 ézmé1 ry 
ve=etűk 

Telephe~v 
felelősök 

Szakmai 
munkaközösség 
vezetők 

Augusztus 
10. A jogszabályi és Felvételi és D okumentumelemzés Intézmény 

intézményi mulasztási naplók vezető 

elvárásoknak lmézmény 
megfelelő pontos és ve:ető 

naprakész helyellesek 
munkavégzés Tagintézmény 

vezetök 
Telephezy 
felelősök 

15. Tisztasági szemle Székhely, Megfigyelés J nté:::mény 
tagintézmények és ve:ető 

telephelyek lntézménv 
ve::.e tő 

helye11esek 
Taginté=mény 
ve::.etük 
Te/ephe~v 

felelősök 

31. Tervezési és Csoportnaplók Dokumentumelemzés lmézmény 
értékelési Lezárás vezetü 
dokumentum Intézmény 
elvárásnak történő vezető 

megfelelése, lezárása helyettesek 
Tagh1tézmény 
vezetők 

Telephezy 
felelősök 
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Gyermekvédelmi feladatok 

A gyermekvédelmi feladatokat az intézményvezető irányításával a gyermekvédelmi 

felelősök látják el. 

Minden pedagógus kötelességének érzi a gyermekvédelmi feladatok fo lyamatos ell átását. 

Szülök számára tájékoztatást biztosítunk a segítő intézmények el érhetőségeiről , a csopo1tok 

faliújságjain . 

Segítjük a Tankötelezettségi Törvény végrehajtását. Számba vesszük a tanköteles korú gyermekek 

létszámát. szükséges esetben a Egységes Pedagógiai Szakszolgálat segítségét kérjük. 

Gyermekvédelemmel kapcsolatos ismereteinket, a törvényi rendelkezések napra kész ismerete 

érdekében szakmai napokon, belső továbbképzéseken való részvétellel igyekszünk ismenetni 

nevelőtestületünk. tagjaival. A gyermekvédelmi feladataink legföbb célja a megelőzés, az időben 

nyújtott segítségadás. Előfordul , hogy a megelőzésre már nincs mód, ebben az esetben törekszünk 

a tünetek okainak megkeresésére, majd szakemberek bevonásával a veszélyeztetettség 

megszüntetésére. Legfontosabbnak a gyors és pontos jelzőrendszer működtetését és a precíz 

dokumentáció vezetését tartjuk, melyre minden óvodapedagógus naprakészen törekszik. 

Folyamatos és mindennapi kapcso latot tartunk az intézményünkben dolgozó, az óvodapedagógusok 

munkáját segítő szakemberekkel.(fejlesztöpedagógusok, logopédus, pszichológus, stb.) 

Feladat Tartalom Határidő Felelős 

Az éves munkaterv Családlátogatások lebonyolítása. Szeptember október Gaálné Sepa Erika 
elfogadása. Beszoktatás. Az újo1man érkező gyermekek és az intézmén,· 

bei 11 eszkedés. bei 11 eszkedésének segítése. pedagógusai 
családlátogatás . Hatékony kapcsolattartás 

kialakítása a 

Nyilatkozatok -A 3 vagy több gyermekes A nevelési év óvodapedagógusok 
határozatok bekérése. családoktól nyilatkozatok bekérése. folyamán folyamatos 
nyilvántartás készítése -A gyermekvédelmi feladat 

kedvezményben részesülők 
nyíl vántartása. 

-Tartós betegségről vagy 
fogyatékosságról. nyilatkozatok 

Kapcsolattartás és --Adományok gyűjtése, a hátrányos ovember december Ovodapedagógusok 
kapcsolatfelvétel helyzetü gyerekek 

megajándékozása. 
- Együttmüködés a Gyermekjóléti 

Szolgálattal és a Családsegítő 

Szolgálattal. védőnői hálózattal 
fog-és gyermekorvossal. Volt 

óvodásaink iskolai után követése. 
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Tájékoztatás Szülői értekezletek és egyéni Foh'amatos a óvodapedagógusok 
fogadóórák alkalmával nevelési év során 

tájékoztatást nyújtunk a szü lők 
részére a gyermekek egyéni 

fejlettségéről 
A szülők a csoportok faliúj ságjain 

folyamatosan figyelemmel 
kísérhetik a segítő intézmények 

elérhetőségeit. 

Statisztikai adatok Az éves jelzőrendszeri Folyamatos a óvodapedagógusok 
felülvizsgálata. konferencián való aktív részvétel. nevelési év során 

Az éves (el őzetes beszámoló 
gyermekvédelmi készítése)Feladatainkat az óvoda 

beszámoló elkészítése. esélyegyenlőségi tervét szem e l őtt 

Esélyegyenlőség szem tartva végezzük. 

Óvodapszichológus munkaterve 

Az óvodapszichológus feladata: a székhelyintézményben, 5 tagintézményben és 2 telephelyen a 
jogszabályban és a szakmai protokollban meghatározott szakmai feladatok elvégzése a teljes 
nevelési évben. Ezek el sőd leges célja a gyermekek lelki egészségvédelme, továbbá a nevelő munka 
hatékonyságának segítése. 

A szakmai feladatok lebontása: 
igény szerint első interjú és konzultáció a szü l őkkel gyermekeik problémáinak segítése 
érdekében 
konzultáció, tanácsadás az óvodapedagógusokkal a különböző beilleszkedési, magatartási 
problémákkal küzdő gyermekekkel kapcsolatos hatékonyabb nevelési stratégiák 
kidolgozása érdekében 
a szülő i igények alapján a gyermekek megfigyelése csoportjukban, ill. a velük való egyéni 
foglalkozás 
az 5. életévüket betöltött gyermekek szűrővizsgálatainak megszervezése, azok elvégzése 
a szűrővizsgálatok eredményeinek megbeszélése az óvodapedagógu~okkal, fej lesztő 

pedagógusokkal, logopédusokkal, megkeresés esetén a szü l őkkel, számukra tanácsadás a 
gyermek fejlesztését ill etően 
szükség esetén a gyermekek tüneteinek megfelelően további speciális vizsgálatokra irányítás 
I pedagógiai szakszolgálat, gyermekpszichiáter, egyéb szakorvos/ 

Egyéb feladatok: 
mentálhigiénés tanácsadás az óvodákban dolgozó munkatársak részére 
igény szerint nevelési értekezleteken szakmai tájékoztatás tartása /konfliktuskezelés. 
szűrővizsgá lat bemutatása/ 
igény szerint szülői értekezleteken való részvétel, előadások tartása /óvodai beszoktatás. 
iskola érettség, agresszi ól 
az óvoda honlapján tájékoztató anyagok összeállítása a szülök részére 
rendszeres szakmai konzultáció a szakszolgálat szakembereivel 
a szakszolgálati koordinátor által szervezett értekezleteken való részvétel 

kapcsolattartás egyén intézmények szakembereivel /családgondozó, védőnő/ 
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A munkaterv tartalmi elemei Oldalszám 
Személyi feltételek 2. 

... 
J . Az intézmények mutatószámai 

Szakvizsgázott óvodapedagógusok 4. 
A helyettesítés rendje 4. 
Kapcso lattartás a tagintézmény vezetőkkel 4. 

Fejlesztési terv 5. 
Elégedettségi mérés- értékelés, Intézkedési terv 8. 
A vezetői program időarányos megvalósítása 14. 
Humán erőforrás fejlesztése 15. 
Munkaidő beosztás 16. 
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<t: :: yílt napok időpontja 
Az óvoda szolgáltatásai 

Nevelőmunkánk alapvető feladatai 
Kiemelt feladat 
Szakmai munkaközösségek 
Kötelező feladatok és teendők a 2018/2019 nevelési 
évben- Naptár 
Eves önértékelési terv 
Projektek terve 
Nevelőtestület egyéni megbízásai 
Ünnepek, megemlékezések, hagyományok 
Nevelőtestül eti értekezletek 

'e<:i Kapcsolatok terve . bl) 
-~n Család- óvoda kapcsolata 
.g Szü lői szervezet képviselője 

<1.) 

o.. A gyermeki fejlődés mérése- értékelése, tervezett 
mérések 
Ellenőrzések 

Gyermekvédelem 

Ovodapszichológus munkaterve 
Szakmai munkaközösségek éves terve 

Projektek terve 

"'Q) 
~ Szü lői szervezet működési szabályzata 

27. 
31. 

36. 
37. 
44. 

45. 

51. 
55. 
56. 
58 . 
59. 
60 . 
60 . 
60. 

61. 

62. 
69. 

70. 

1. számú 
melléklet 

2. számú 
melléklet 

... számú -' · 
melléklet 

71 


