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1. A MUNKATERV JOGSZABÁLYI HÁTTERE 

 

 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

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

 

 A 2011. évi CXC. törvény végrehajtási rendeletei: 

 

 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről 

és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200020.EMM&timeshift=1 

 

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

törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200229.KOR 

 

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

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

 

 2/2005. (III. 1.) OM rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 

nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának 

irányelve kiadásáról 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0500002.OM 

 

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

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

 

 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 

intézményekben történő végrehajtásáról 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300326.KOR&timeshift=1 

 

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

szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és 

kedvezményeiről 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700277.KOR 

 

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

gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az 

igénylésükhöz felhasználható 

bizonyítékokrólhttp://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100328.KOR 

 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100190.TV&timeshift=1
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200020.EMM&timeshift=1
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200229.KOR
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200363.KOR
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0500002.OM
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700031.TV&timeshift=1
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300326.KOR&timeshift=1
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700277.KOR
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100328.KOR
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 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények 

működéséről 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300015.EMM 

 

 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a 

pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai 

szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200048.EMM&timeshift=1 

 

 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1500028.EMM&timeshift=1 

 

 Oktatási Hivatal:  

Önértékelési kézikönyv óvodák számára: 

http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/onertekelesi_kez

ikonyv_ovoda.pdf 

 

 Országos tanfelügyelet. Kézikönyv óvodák számára: 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/psze/psze_ovoda.pdf 

 

 Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. Második javított változat 

http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/utmutato_pedag

ogusok_minositesi_rendszerehez_v3.pdf 

 

 Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a 

pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez. 

Óvodai nevelés Harmadik, javított kiadás: 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/pem/ovoda_harmadik.pdf 

 

 Mentorok tevékenységének támogatása. Segédanyag a köznevelési 

intézményekben dolgozó pedagógusgyakornokok mentorainak(OH)  

http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/pem/mentori_segedlet.pdf 

 

 A Nézsa, Legénd Önkormányzat Képviselő- testületének vonatkozó önkormányzati 

rendeletei  

 

 A Nézsa Gyermeki Csodakert Óvoda működését szabályozó dokumentumok 

 

 

 

 

 

  

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300015.EMM
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200048.EMM&timeshift=1
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1500028.EMM&timeshift=1
http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/onertekelesi_kezikonyv_ovoda.pdf
http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/onertekelesi_kezikonyv_ovoda.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/psze/psze_ovoda.pdf
http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/utmutato_pedagogusok_minositesi_rendszerehez_v3.pdf
http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/utmutato_pedagogusok_minositesi_rendszerehez_v3.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/pem/ovoda_harmadik.pdf
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2. BEVEZETŐ GONDOLATOK 

 

 

„„Lehet, hogy elfelejtik, mit mondtál nekik, de soha nem fogják elfelejteni, hogy hogyan 

érezték magukat, a szavaidtól.” 

                                                                 /Carl Wiliam Buehner/ 

 

Kedves Kollégák, Szülők és Gyermekek! 

 

Az elmúlt, feladatokkal és eseményekkel teli évet számos eredménnyel, tanulsággal, és a 

következő évben kamatoztatható „útravalóval” zártuk. Éves beszámolónkat az önértékelési 

kézikönyv szerinti elvárásoknak megfelelően készítettük el, ez az új megközelítés jó alapul 

szolgál a 2017/2018-as nevelési év céljainak kitűzésére, a célokhoz kapcsolódó feladatok 

meghatározására. Jövő évi munkánk olyan irányú felépítésére törekszünk, amelynek 

középpontjában továbbra is a GYERMEK áll.  

Nevelési gyakorlatunk akkor lesz eredményes, ha sokszínű. Ha szem előtt tartjuk azt, hogy a 

gyermekek, családjaik és mi, óvodapedagógusok, itt dolgozó munkatársak is mások vagyunk. 

Ezért nagy hangsúlyt fektetünk a személyes bánásmódra, ugyanakkor tudjuk, hogy mindezt egy 

közösségi térben, társas helyzetekben kell megvalósítanunk.  

A gyermekek személyiségének fejlesztése, a személyes kapcsolatok minőségének 

megalapozása azt kívánja tőlünk, hogy még inkább tudatosak, felkészültek nyitottak legyünk. 

Hogy megfeleljünk ennek a saját elvárásnak, az intézményi és egyéni kapott illetve vállalt 

feladatok elosztása és megvalósítása során mindenkinek arra kell törekednie, hogy az óvoda ne 

„csak” egyszerűen az iskolát alapozza meg, hanem tágabb értelemben a jövőt is. 

Célunk az, hogy a 2017/2018-as nevelési évben is derűs, családias, bizalommal teli légkört 

teremtsünk, mert ahol jó lenni, ott lehet eredményeket elérni. 

Saját gyermekeik és a csoportközösségek együttműködése érdekében a szülők támogató 

jelenlétére és segítő hozzáállására továbbra is számítunk. 

Kívánom, hogy a mindennapi gyakorlatban ki-ki tudása és képessége szerint erősítse óvodánk 

eredményeit és hírnevét.  

 

Petyerák Mária 

óvodavezető 
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3. A NEVELÉSI ÉV RENDJE 

 

Nevelési év időtartama: A nevelési év elsőnapja 2017. szeptember 1. (péntek), utolsó 

napja 2016. augusztus 31. (péntek) 

Napi nyitva tartás: 

Nézsa: 6.30-16.30-ig. Heti nyitva tartás: 50 óra. 

Legénd: 7.00-16-00-ig Heti nyitva tartás:45 óra.  

Ügyelet: Reggel:6.30-8.00 óra között Délután: szükség esetén 15.30-16.30-ig 

Intenzív nevelési-fejlesztési időszak: 2017. szeptember 1. - 2018. május 31. között. 

Nyári életrend: 2018. június 1. – 2018. augusztus 31. között. 

Zárások: A fenntartó rendelkezése alapján az óvoda folyamatosan üzemel. Zárás, az 

iskolai szünetekhez alkalmazkodva előzetes szülői igényfelmérés esetén lehetséges. 

Téli zárás tervezett ideje: 2017. december 27. – 2018. január 1. Első nevelési nap: január2. 

Az előző évek tapasztalatai alapján az iskolai téli szünet idején a szülők nem igénylik 

az óvodai ellátást sem. Ebben az időintervallumban az óvoda összevont csoporttal 

működik, vagy zárva tart. 

Nyári zárás tervezett ideje:2018. július 2.-től – 2018. augusztus 3.-ig. (5 hét) Utolsó nyitva 

tartási nap: 2018. június 29. Első nevelési nap: 2018. augusztus 6.  

Állami, egyházi ünnepek a 2017/2018-as nevelési évben: 

 2017. október 23. hétfő 

 2017. november 1. szerda 

 2017. december 25-26. hétfő, kedd 

 2018. január 1. hétfő 

 2018. március 15. csütörtök 

 2018. március 30. Nagypéntek 

 2018. április 2. Húsvét hétfő 

 2018. május 1. kedd 

 2018. május 21. Pünkösdhétfő 

 2019. augusztus 20. hétfő 

Ünnepek miatt áthelyezett munkanapon az óvoda zárása csak abban az esetben 

lehetséges, ha azokra írásbeli szülői nyilatkozat alapján nincs igény. 

Áthelyezett munkanapok: 

 2018. március 10. szombat munkanap, 2018. március 16. pihenőnap. 
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 2018. április 21. szombat munkanap, 2018. április 30. pihenőnap. 

Iskolai szünetek időpontjai: 

 Az őszi szünet 2017. október 30.-tól 2017. november 3.-ig tart. A szünet előtti utolsó 

tanítási nap 2017. október 27. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2017. 

november 6. (hétfő). 

 A téli szünet 2017. december 27.-től 2018. január2.-ig tart. A szünet előtti utolsó 

tanítási nap 2017. december 22. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2018. január 

3. (szerda). 

 A tavaszi szünet 2018. március 29.-től 2018. április 3.-ig tart. A szünet előtti utolsó 

tanítási nap 2018. március 28. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2018. április 

4. (szerda). 

3.1. Nevelés nélküli munkanapok felhasználásának rendje 

A nevelőtestület által meghatározott pedagógiai célra öt munkanapot nevelés nélküli 

munkanapként használhatunk fel. 

Nevelőtestületi tanácskozásainkon (nevelés nélküli munkanap, nevelőtestületi értekezlet) 

a nevelőtestület valamennyi tagja részt vesz. A nevelőmunkát segítő munkatársak 

részvétele az alkalomszerű szervezés függvényében kötelező. 

A nevelés nélküli munkanapokon – szülői igény esetén – gondoskodunk a gyermekek 

felügyeletéről. 

Nevelés nélküli munkanapok időpontjai és felhasználásuk  

Szz. Felhasználás tárgya 

 

Időpont Érintett 

Felelős 

1. Őszi nevelőtestületi értekezlet 

 

1. A 2017/2018-as nevelési év indításával 

kapcsolatos megbeszélés 

 

2. Az intézményi önértékelés intézkedési 

tervének megbeszélése 

 

 

3. Külső szakmai ellenőrzésre való felkészülés 

részleteinek ismertetése: intézmény 

tanfelügyelet 

 

 

5. Tűz- és munkavédelmi oktatás. 

 

2017. október 

30. hétfő 

8.00-15.00  

Petyerák Mária 

/óvodavezető/ 

 

 

 

Piszár 

Tamásné 

/ÖTM vezető/ 

Petyerák Mária 

 

Dudásné 

Bulejsza Ildikó 

 

/tűz- és 

munkavédelmi 

felelős/ 
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Szz. Felhasználás tárgya 

 

Időpont Érintett 

Felelős 

 Petyerák Mária 

2. 1. Tervezési és értékelési gyakorlat 

bemutatása: szeptember 1.-december 21. 

időszakot érintően. Csoportprofil bemutatása.  

Fejlődés nyomon követési dokumentáció 

eredményei.  

2. Az intézményi tanfelügyelet eredménye 

tapasztalatai: az intézkedési terv pontosítása. 

3. Csoportok beszámolói: kiemelt feladat 

megvalósításának eredményei, értékelés, 

korrekciós javaslatok. 

4.Kulcsfolyamatok áttekintése, értékelése. 

5.Kapcsolattartás az iskolával: „DIFER 

mérés tapasztalatainak összevetése az iskolai 

eredményekkel. 

6. Kitekintés a januári, februári 

feladatokra: „Mese-kör” megalakítása, 

farsang szervezése, iskolaérettségi vizsgálatok 

várható kérése a Szakszolgálattól, partneri 

elégedettség mérés kérdőíveinek áttekintése. 

7.Szervezeti kultúra fejlesztése: közös ebéd, 

ajándékozás, szervezetfejlesztő játék. 

2017. 

december 

22. 

péntek 

8.00-

igénytől 

függően 

Minden 

óvodapedag

ógus 

 

 

Petyerák 

Mária 

/óvodavezet

ő/ 

 

Minden 

óvodapedag

ógus 

 

 

 

 

 

Alkalmazott

i kör 

3. 1. Kapcsolattartás az iskolával: „A fejlődés 

nyomon követésének” tapasztalatainak 

összevetése az iskolai teljesítménnyel.Hogyan 

fogadjuk a tanító nénit?  

2.Partneri elégedettség mérés eddigi 

tapasztalatainak ismertetése.  

3. Pedagógus önértékelés folyamata. 

4.Aktuális feladatok, kérdések, 

rendezvények előkészítése, feladtok 

elosztása, azok hatásai az éves munkaterv 

tartalmaira. 

2018. 

március 

29. 

csütörtök 

8.00-

15.00 

Petyerák 

Mária 

óvodavezető 

 

 

Piszár 

Tamásné/ÖT

M vezető/ 

Minden 

óvodapedag

ógus 

4. Nevelési év záró értekezlete: nevelőtestületi 

és alkalmazotti értekezlet 

 kiemelt munkatervi feladatink értékelése, 

 csoportok éves beszámolói, 

 gyermekvédelmi munka 

értékelése/beszámoló elkészítése, 

 vezetői beszámoló előkészítése, 

2018. 

június 22. 

péntek  

8.00-

15.00 

Minden 

óvodapedag

ógus 

Kucseráné 

Újszegi 

Teréz/Gyerm

ekvédelmi / 
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Szz. Felhasználás tárgya 

 

Időpont Érintett 

Felelős 

 partneri elégedettség mérés eredményei, 

intézkedési terv megfogalmazása szükség 

szerint, 

 nyári nagytakarítás ütemezése, feladatok 

elosztása. 

 Belső tudásmegosztás: kiselőadás: Az 

asszertív kommunikáció/EMK 

Piszár 

Tamásné 

/ÖTM / 

Petyerák 

Mária 

5.  Évnyitó értekezlet 2018/2019 nevelési év: 

nevelőtestületi és alkalmazotti  

1. 2017/2018-as nevelési év indításával 

kapcsolatos megbeszélés 

 vezetői beszámoló elfogadása 

 munkatervben szereplő feladatok 

elfogadása 

 törvényi változások 

 minősítés előkészületei, ha van érintett 

(portfólió készítés, feltöltés…) 

 munkaköri leírások, aktuális feladatok, 

 tűz- és munkavédelmi oktatás. 

2018.auguszt

us 31.péntek 

Petyerák 

Máriaóvodav

ezető 

 

 

 

Dudásné 

Bulejsza 

Ildikó 

/tűz - és 

munkavédel

mi felelős/ 

 

Alkalmazotti értekezlet a nevelés nélküli munkanapokon: 

Célja: a teljes dolgozói kört érintő, elsősorban az intézmény céljainak elérését szolgáló 

működési / pedagógiai tervek és értékelések közös értelmezése, szükség szerinti megvitatása 

intézményi szinten legalább két alkalommal 

Ssz. Felhasználás tárgya 

 

Időpont Érintett 

Felelős 

1.     A 2017-2018 nevelési év értékelése 

 Munkatervi feladatok értékelésének 

megismerése, 

 Dajkák szóbeli beszámolója az éves 

munkáról. 

 Partneri elégedettség mérés 

eredményeinek megismerése. 

Intézkedések megfogalmazása. 

2017. 

június 22. 

péntek 

Petyerák 

Mária 

óvodavezető 

 

 

 

Piszár 

Tamásné 

/ÖTM 

vezető/ 

2. A 2018/2019 nevelési év előkészítése 

Munkaterv javaslat megvitatása 

Vezetői beszámoló ismertetése 

Tűz és munkavédelmi oktatás 

2018. 

augusztus 

31. 

péntek 

Petyerák 

Mária 

óvodavezető 

Dudásné 

Bulejsza 

Ildikó 
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3.2. Az óvoda működését, és eredményességét támogató értekezletek, szakmai 

fórumok 

Nevelőtestületi, munkatársi értekezletek: 

Elsődleges célja: A kiegyensúlyozott és nyugodt működési feltételek folyamatos 

biztosítása, a pedagógiai és szervezési feladatok intézményi szintű koordinálása.  

Időpontváltozás esetén az érintettek időben tájékoztatást kapnak. 

Ssz Téma Időpo

nt 

Megjegyzés/felelős 

1. - Az év indítás tapasztalatai: 

befogadás, visszafogadás 

értékelése, 

- Udvari játékok 

felülvizsgálatának eredménye 

- Egyéb aktuális feladatok 

megvitatása: Állatok világnapja, 

őszi programok, szüreti 

felvonulás, magyar népmese 

napja… 

- Eszközbeszerzések 

megbeszélése. 

- Év eleji óvodabejárás, 

veszélyforrások felmérése. 

- SZMSZ elfogadása 

2017. 

szeptem

ber 

27.  

szerda 

Petyerák Mária 

/óvodavezető/ 

Minden 

óvodapedagógus 

 

 

 

Jegyzetkészítés 

2. - DIFER mérés eredményei,  

- Önértékelési feladatterv 

áttekintése 

2017. 

okt..18. 

szerda 

Piszár Tamásné 

Petyerák Mária 

/óvodavezető/ 

3. - Téli ünnepkör lebonyolításának 

megbeszélése.  

- Adventi kézműves délután 

megtervezése 

2017 

nov.29. 

szerda 

Petyerák Mária 

/óvodavezető/ 

 

4. - Szülői értekezletek témáinak 

megbeszélése, 

- Farsang szervezési feladatai, 

-Beiskolázással kapcsolatos 

kérdések, 

- Kapcsolatfelvétel a „Zöld híd” 

kapcsolattartójával, 

környezetvédelemmel kapcsolatos 

óvodán belüli program 

megszervezése miatt. 

2018. 

január 10. 

szerda 

Petyerák Mária 

/óvodavezető/ 

 

Piszár Tanásné 

5. - Partneri elégedettség mérés 

kérdőíveinek kiadásával 

kapcsolatos technikai részletek. 

2018. 

február 

14. 

Kucseráné Újszegi 

Teréz 
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- Farsang értékelése. 

- Nyílt napok 

szerda Minden 

óvodapedagógus 

6. - Pedagógus önértékelés 

megbeszélése, 

- Továbbképzési program 

áttekintése, Beiskolázási terv 

véglegesítése, elfogadása 

- Minősítésre történő jelentkezések 

előkészítése. 

- Ötletbörze a Húsvéti barkács 

délutánra. 

2018. 

március 

7.  

szerda 

Piszár Tamásné 

Petyerák Mária 

/óvodavezető/ 

 

7. - Aktuális feladatok, ünnepek 

előkészítése:, Anya nap, Madarak 

és fák napja,  

2018. 

április 25. 

szerda 

Minden 

óvodapedagógus 

8. - Ballagás és Gyermeknap 

előkészítése, feladatok elosztása. 

- Év végi beszámolók előkészítése, 

számbavétele ki- miről-mit? 

Határidők kijelölése!!! 

- Az intézmény nyári 

működésének előkészítése. 

2018. 

május 23. 

szerda 

Szülők bevonása a 

szervezésbe 

lebonyolításba. 

Petyerák Mária 

/óvodavezető/ 

 

 

Pedagógiai munkát közvetlenül segítő munkatársak megbeszélései:  

Az óvodapedagógusok és dajkák nevelőmunkát, csoport működését érintő megbeszéléseiket 

a Csoportnaplóban dokumentálják. A megbeszélésekre igény szerint kerül sor. 

Belső tudásmegosztás 

Külső továbbképzésen részt vevő kollégák összefoglaló beszámolóikat, a tanultakat a képzés 

elvégzéshez legközelebb eső értekezleten adhatják át. 

3.3.Óvodai ünnepek és egyéb programok tervezett időpontja 

 

 Jeles napok, 

hagyományok, 

kulturális programok 

Nézsa Legénd 

09.22

pént 

Autómentes nap Gyalog, kerékpárral, rollerrel vagy 

motorral érkezünk az óvodába - 

Felvonulás 

 

09.26

kedd 

Szlovák néphagyományok ápolása. 

A két tagintézmény kulturális találkozója 

Szüreti hagyományok felelevenítése. 
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 Jeles napok, 

hagyományok, 

kulturális programok 

Nézsa Legénd 

09.30

szo. 

Szüreti felvonulás Jótékonysági bál az óvoda javára 

 

 

 Benedek Elek Nap – 

Magyar népmese napja 

 . 

10.04

. 

Állatok világnapja Házi kedvencek behozatala az 

óvodába 

 

11.09 Márton nap Lámpás felvonulás  

11.hó Színházlátogatás Budapest, vagy Vác  

11.19

. 

Idősek napja 
Nagycsoportosok műsora 

 

12.03 Adventi vásár és 

Mikulás ünnep a 

faluban 

 

 

12.05

. 

Mikulás 
Iskolások műsora-Mikulás 

 

12.06

. 

Mikulás 
Zártkörű 

Nyilvános 

12.hó Adventi 

kézműveskedés 
12.08. Szülők-gyerekek délutánja 

 

12.14 Szegedi 

Látványszínház 
11:30 Frici manó a téli forgatagban 

 

12.hó Ovikarácsony 12.19. Zártkörű 12.20. Zártkörű 

12.hó Falukarácsony 12.21.  

01.hó Nyílt nap Nagycsoport  

01.23 Szegedi 

Látványszínház 
9:00 Farsangi átalakulás 

 

02.hó Farsang 02.02.  Nyilvános 02.17.  Nyilvános 

02.20 Színháztársulat Ákom-bákom bábcsoport: 

Csillagszemű juhász 

 

03.hó Nyílt nap Kiscsoport  

03.02 Szegedi 

Látványszínház 

9:00 Nyuszi az emberek földjén  

03.14

. 

Március 15. Iskolai ünnepélyen való részvétel szereplés 

03.22

. 

Víz világnapja  A víz világnapja séták, kirándulások, 

tó, patak megtekintése. 

 

04.10 Csöpp színház 

meghívása 

Az aranyhalacska  
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 Jeles napok, 

hagyományok, 

kulturális programok 

Nézsa Legénd 

04.11

. 

Költészet napja Könyvtárlátogatás   

04.hó Nyílt nap Iskola   

04.22

. 

Föld napja tematikus 

hét 

„Egy gyermek-egy palánta” 

program 

 

05.hó Anyák napja  május 4. péntek „Anyanap”  04.28. Nyilvános 

05.10

. 

Madarak és fák napja Kirándulás  

05.16 

-17 

Óvodai beíratás 

05.hó Évzáró-ballagás – 

búcsú az óvodától  

05.25. péntek 16 óra  05.27. szombat 

05.hó Gyermeknapi 

évbúcsúztató 

kirándulás. 

 

2018.05.30.  

VISEGRÁD??? 500/gyerek, 200/ 

felnőtt 

2017. május 19. 

 

Szervezetfejlesztő programjaink tervezése 

Felnőttek Karácsonya: közös ebéd, 

ajándékozás, szervezetfejlesztő játék. 

2017. december 22. 

Farsangi „Mese-kör” megalakítása lehetőség 

szerint szülők bevonásával is. 

2018. január 8. 

Csapatépítő kirándulás 2018. június utolsó hete 

Közös színházlátogatások Év közben akár többször is. 

 

Intézményünkben sor kerülhet a nevelési év során előre nem tervezett jeles napok, 

programok megtartására is, amennyiben az összhangban van a Pedagógiai Programunkkal. 

Sikeres pályázat, vagy gyermeki igény, óvodapedagógusi ötlet tovább bővítheti a fent 

tervezettek körét.  

Programjaink megvalósítása során törekszünk óvodánk egyéni arculatának erősítésre: helyi 

hagyományok, népszokások őrzése, természetjárás. 

 

3.4. Befogadás tervezett menete 

A 2017/2018-as nevelési évre 11 gyermek kérte felvételét az intézménybe, az alsópetényi 

tagintézmény bezárása miatt további2 gyermeket vettünk át. 

A szülők előre jelzett igénye alapján mind a 9 gyermek befogadására szeptemberben, 3 

gyermek felvételére év közben, amikor betölti a 3. életévét, kerül sor. 
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Új gyermekek befogadását a szülőkkel egyeztetve ütemeztük, hetente 3-4 új gyermeket 

fogadunk, így szeptember 3. hetében már minden gyermek felvételre kerül. 

 

3.5. Az óvoda kapcsolatai – szülői értekezletek, fogadóórák rendje 

 

Szülői értekezletek  

Szülői értekezletek szervezésére óvoda és csoport szinten kerül sor évente minimum két, 

illetve rendkívüli, vagy egyéb alkalommal. 

 

Összevont szülői értekezletet az óvodavezető az év indításnál tart, indokolt esetben a 

nevelési év során is összehívható.  

A csoportok szülői értekezletein mindkét óvodapedagógus és –lehetőség szerint - a 

csoportban a nevelőmunkát segítő munkatárs is részt vesz. A csoportok szülői értekezleteiről 

készített feljegyzéseket, valamint a szülők aláírását is tartalmazó jelenléti ívet a 

csoportnaplók tartalmazzák. 

A Szülői Szervezet (SZK) tagjainak megválasztására a nevelési év első szülői értekezletén 

kerül sor. 

A Szülői Közösség tervezett értekezletei – fórumai 

Szervezésére az év folyamán legalább 4 alkalommal, illetve igény vagy szükség szerint kerül 

sor. Az intézményi szinten működő Szülői Szervezet tagjainak száma kétszerese a 

korcsoportok számának. Személyükről az első szülői értekezleten döntenek a jelenlévők.  

Az értekezletek időpontjai főként az SZK közreműködését igénylő rendezvényekhez, illetve 

a törvény által biztosított jogaik gyakorlásához kötődnek. 

 

Ssz. Téma 

 

Helyszín 

és időpont 

Felelős 

1. Alakuló ülés. Az éves munkaterv 

elkészítése 

szeptember 

26.  

kedd 

Petyerák 

Mária 

óvodavezető 

2. Téli ünnepkör programjainak 

megbeszélése, szervezési feladatok 

november 

8 

szerda 

Petyerák 

Mária 

óvodavezető 

3. Reflektálás a Munkaterv 

tartalmaira 

Aktuális feladatok, programok, 

Farsang 

január 

11. 

szerda 

Petyerák 

Mária 

óvodavezető 
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Ssz. Téma 

 

Helyszín 

és időpont 

Felelős 

4. Évzáró, ballagás, gyermeknap 

szervezési feladatai. 

május  

16. 

szerda 

Petyerák 

Mária 

óvodavezető 

 

 

 

Intézményi szintű szülői értekezletek – fórumok 

A szülői értekezletek és fórumok kezdési időpontja 17.00 óra,az ettől eltérő időpontot az 

óvodapedagógusok jelzik. 

Az értekezlet időpontjáról a szülők 7 nappal az időpont előtt tájékoztatást kapnak. 

Dokumentáció: feljegyzés és jelenléti ív a csoportnaplóban. 

 

 

Ssz Téma 

 

 Időpont Felelős 

1. Évnyitó szülői értekezlet-

összevont: törvényi változások, 

nevelési év rendje, személyi, 

tárgyi feltételek változásai, 

házirend emlékeztető, 

köszönetnyilvánítás. 

 

2017. 

szeptember 19. 

kedd 

Petyerák 

Mária 

óvodavezető 

1. Évnyitó a Kis-középső 

csoportban: Befogadás, szokás-

szabályrendszer, szabad játék 

kiemelt szerepe, család és óvoda 

kapcsolata, aktualitások 

Évnyitó a Nagy-középső 

csoportban: új szokások, 

Iskolába készülünk, 

csoportprofil, szabad játék 

kitüntetett szerepe, kiemelt 

feladatok, aktualitások. 

 

 

2017. 

szeptember 19 

 

 

 

 

2017. 

szeptember 19. 

Kucseráné 

Újszegi Teréz 

Petyerák Mária 

 

 

 

Piszár Tamásné 

Dudásné 

Bulejsza 

Ildikó 

2. Nagy-középső csoport: Az 

iskolai beilleszkedést is támogató 

kompetenciák. Kiemelt feladatok 

érintése. 

2018. január 

17. 

 

 

 

Piszár Tamásné 

Dudásné 

Bulejsza 

Ildikó 

Tanítő 

 

3. Nevelési évet záró összevont 

szülői értekezlet:beszámoló az 

2017. május15. 

 

Petyerák 

Mária 
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éves munkánkról, aktualitások. 

évzáró, ballagás, nyári zárás, 

gyereknapi kirándulás. 

óvodavezető 

 Nevelési évet záró szülői 

értekezlet a Kis-középső 

csoportban. Csoportértékelés, 

aktualitások. 

2017. május 

15. 

 

Kucseráné 

Újszegi Teréz 

Petyerák Mária 

 

 Nevelési évet záró szülői 

értekezlet a Nagy-középső 

csoportban, Csoportértékelés, 

aktualitások. 

2017. május 

15. 

 

Piszár Tamásné 

Dudásné 

Bulejsza 

Ildikó 

 

A csoport szintű szülői értekezletek helyszíne az érintett csoportszobában. 

 

Az idei évben a Balassagyarmati Pedagógiai Szakszolgálat pszichológusát szeretnénk 

meghívni szülői fórum tarására. Tervezett téma: a gyermekek szociális kompetenciáinak 

jelentősége, fejlesztési lehetőségek, javaslatok. Viselkedési anomáliák óvodás korban, 

segítési lehetőségek. 

A program megvalósulása függ a Szakszolgálat „teherbíró” képességétől. 

Felelős: Piszár Tamásné 

Határidő:2018. március vége.  

Elvárás minden óvodapedagógustól a szülők tájékoztatása az alábbi 

területeken/témákban a fentieket kiegészítve:  

 Csoportprofil bemutatása 

 Házirend ismertetése, felelevenítése 

 Korcsoporttól függetlenül: A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végére 

(ahová együtt kell eljuttatnunk a gyermekeket) 

 Éves nevelési és tanulási terv ismertetése 

 Az együttműködés, ezen belül az információ áramlás kialakítása és gyakorlata 

 Étkezési térítési díjfizetés módja 

 Szülők támogatásával megvalósítandó programok és azok költségvonzatai 

(megállapodás erről az első szülői értekezleten) 

Javasolt tartalmak: 

 A szabad játék kitüntetett szerepének jelentősége  

 A cselekvésbe ágyazott tanulási folyamatot 

 A differenciálás elvének érvényesítése 

 Figyelem a gyermek egyéni szükségleteire 

 A gyermekek motiválása, aktivizálása 
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 Konzultálási lehetőségek nevelési kérdésekben: a hatékony családi beszélgetés 

(fogadó óra, családlátogatás  

 Közös feladataink és lehetőségeink a gyermekek a tehetségének 

kibontakoztatásában 

 

 

Fogadó órák időpontjai: 

 

Beosztás Időpont 

Óvodavezető 

Petyerák Mária 

Gyermekvédelmi felelős 

Kucseráné Újszegi Teréz 

Előzetes bejelentkezés alapján 

Óvodapedagógusok Minden hónap 3. csütörtökén, délután 

vagy 

előre egyeztetett időpontban, 

családonként évente legalább két 

alkalommal. 

Faragó Éva Gyermekjóléti 

Szolgálat képviselője 

A faliújságra kifüggesztett 

telefonszámon 

előzetes bejelentkezés alapján, a 

szakember intézményben töltött napján. 
Matus-Tábi Zsuzsanna logopédus 

Untschné Dulai  Viktória 

konduktor 

 

Az óvodapedagógusok fogadó óráinak célja: az intervenciós pedagógiai gyakorlat 

érvényesítése minden gyermeket érintően legalább félévente egy alkalommal, melynek 

tartalmi alapja a gyermekek folyamatos nyomon követésének írásos és szóbeli tapasztalata. 

Dokumentálása: csoportnapló, fejlődési napló. 

Az intézmény bemutatkozását szolgáló óvodai nyílt napok  

Leendő óvodásainkat szüleikkel együtt 2017. május második hetében, a beíratással egy 

időben fogadjuk 9.00-12.00 óráig.  

Várjuk nyitott napjainkon, amikor: 

- bepillantást nyerhetnek az óvoda életébe 

- feltehetik kérdéseiket az óvoda működésével, szokás-szabályaival kapcsolatosan 

Felelős: Petyerák Mária óvodavezető, óvodapedagógusok, dajkák 

 

Csoportok nyílt napjai: 

Évente egy alkalommal, a csoportos óvodapedagógusok által meghatározott időben: 

Nagy-középső csoport tervezett nyílt napja: 2017. január 17. 

Kis-középső csoport tervezett nyílt napja: 2017. március 8. 
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Előzetes egyeztetés alapján a szülő bármikor betekinthet a csoport életébe, látogathat 

tevékenységet. 

Felelős: óvodapedagógusok, dajkák 

 

Óvodai rendezvények, kirándulások 

Felelős: minden óvodapedagógus 

Határidő: aktuális rendezvény időpontja 

Családlátogatás: 

A család megismerése a családi nevelés kiegészítéséhez, a családhoz illesztett 

segítségnyújtáshoz, az eredményes együttműködés és jó kapcsolat megalapozásához 

szükséges. Minden újonnan érkező gyermekhez ellátogatunk az óvodakezdést megelőzően, 

augusztusban. 

Dokumentáció: feljegyzés a csoportnaplóba, fejlődési naplóba. 

Felelős: Kis-középsőcsoportos óvodapedagógusok (igény és szükség szerint a 

Nagycsoport) 

Napi találkozások 

A napi történések jelzése röviden, amennyiben jelentősége van az események a gyermek 

szempontjából – a csoport életének zavarása nélkül. 

Társadalmi munka 

Egyszerűbb felújítás, karbantartás segítése (festés, udvarrendezés…) 

 

3.6. Egészségügyi szűrővizsgálatok  

 

 A gyermekek mérését, testi fejlődés nyomon követését a védőnő szülő jelenlétében a 

rendelőben végzi.  

  

Fogorvosi szűrés: Évente két alkalommal a fogorvossal megbeszélt időpontban. 

Óvodai egészségügyi ellátás személyi feltételei: 

 

Óvodaorvos: Dr. Széll Anikó-Nézsa,  ………………Legénd 

Védőnő: Kovács Ilona 

Fogorvos: Dr. Szmirnov György 
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Kapcsolattartó az intézmény részéről: Petyerák Mária óvodavezető, Kucseráné Újszegi 

Teréz gyermekvédelmi felelős. 

Felnőttek munkavédelmi oktatása és egészségügyi vizsgálatánakrendje: 

 Tűz- és munkavédelmi oktatás: 2017. október 30. 

 Foglalkozás egészségügyi vizsgálat: 2017.október, 2018. június. 

3.7. Csoportbeosztás 

 

 

Ssz. 

 

Csoport neve 

 

Létszám 

 

 

Óvodapedagógu

s 

 

Dajka 

 

Pedagógiai 

asszisztens 

Nézsa, Szondi út 48. 

 

 

1

. 

Kis-középső 

csoport 

okt.1-ig: 

21 fő 

aug.31-ig: 

25 fő 

Petyerák Mária 

Kucseráné 

Újszegi Teréz 

Veresné 

Králik 

Szilvia 

Zachar 

Viktória 

 Nagy-

középső 

26 fő PiszárTamásné 

Dudásné 

Bulejsza Ildikó 

Kovács 

Lászlóné 

Összesen: 51 fő 4 fő 2 fő 1 fő 

Legénd  

 

1 

Vegyes 

csoport 

15 fő Holecz Károlyné Lessné Nagy 

Erzsébet 

 

Összesen: 15 fő 1 fő 1 fő  

 

 

4.  HUMÁNERŐFORRÁS 

 

Humánerőforrás ellátottság 

 

Fenntartó az alsópetényi tagintézmény megszüntetéséről hozott határozatot, mely 

határozat alapján a vezetőnek létszámleépítést kell végrehhajtani. Ennek értelmében 

2017. szeptember 1-től az engedélyezett dolgozói létszám 11-ről 9-re csökkent.  

 

Engedélyezett dolgozói létszám 9 fő 

 

Óvodapedagógus 5 fő 

Pedagógiai munkát közvetlenül segítő dajka 3 fő 

Pedagógiai munkát közvetlenül segítő pedagógiai asszisztens 1 fő 
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Munkaidő  

 

 

 Heti 

törvényes 

munkaidő 

Kötött 

munkaidő  

Kötelező 

óraszám 

Munkaidő 

elosztás 

Intézményvezető 40 óra  10 óra  

Óvodapedagógus 40 óra 32 óra 

/+elrendelhető 

heti 4 óra/ 

 havi 

váltásban 

délelőtt és 

délután 

Dajka 40 óra   havi 

váltásban  

Pedagógiai 

asszisztens 

40 óra   egy 

műszakos 

munkarend: 

8.00-16.20-

ig 

 

 

A gyermekek ellátása, a törvényes működés biztosítása érdekében az intézményvezető 

óvodapedagógusként, csoportba is beosztásra került. 

A két óra átfedési idő biztosított. 

A kötött munkaidőn túl elrendelhető az óvodapedagógus számára a nevelést előkészítő, azzal 

összefüggő egyéb pedagógiai feladatok ellátása, a nevelőtestület munkájában való részvétel, 

eseti helyettesítés: legfeljebb heti 4 órában. 

További humán erőforrás: 

 Logopédus/Gyógypedagógus: Matus-Tábi Zsuzsanna: Balassagyarmati 

Pedagógiai Szakszolgálat szakembere: minden hétencsütörtökönheti 3 órában 

foglalkozik a rászoruló gyermekekkel 

 Konduktor/Gyógypedagógus: Untschné Dulai Viktória: Balassagyarmati 

Pedagógiai Szakszolgálat szakembere: minden héten szerdán heti 3 órában tart 

szenzo-motoros fejlesztést a gyerekeknek.. 

 Hitoktató:Töreki Editheti 1 alkalommal, nevelési időbe beépítve foglalkozik az 

érintett gyermekekkel. 
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Munkarend: 6. számú melléklet tartalmazza. 

 

Humánerőforrás fejlesztés 

Gyakornok jelenleg nem dolgozik intézményünkben.  

Az óvodapedagógusok beiskolázása a Beiskolázási terv alapján valósul meg, de kiegészülhet 

új képzéseken való részvétellel is, amennyiben ez nem hátráltatja a gyermekek ellátását.  

A Beiskolázási terv módosulhat az indított képzések, valamint az intézmény aktuális és reális 

igényeinek összevetésével. 

Az akkreditált képzéseken kívül részt veszünk szakmai napokon, konferenciákon, melyek 

kapcsolódnak a nevelőmunkához, vagy egyéb feladatainkhoz. 

Minden képzést belső tudásmegosztás követ. 

 

Név 
A továbbképzés 

tárgya 

Helye 

 
Időpont 

Petyerák Mária Év indító szakmai nap a 

MÓD-SZER-TÁR 

szervezésében 

Budapest  

 

2017. 08. 22. 

Dudásné 

Bulejsza Ildikó 

A mozgás kiemelt szerepe 

a gyermekek fejlődésében, 

az óvodai 

hátránycsökkentésben, a 

fejlesztés beépítése a 

pedagógiai programba 

Balassagyarmati 

Központi Óvoda 

Cseperedő 

Tagóvoda, 2660 

Balassagyarmat, 

Kóvári út 1. 

2017.11.08. 

Holecz Károlyné Az egyéni bánásmód és a 

hátránycsökkentés 

speciális módszertana az 

óvodában, a fejlesztés 

beépítése a pedagógiai 

programba 

Balassagyarmati 

Központi Óvoda 

Ipoly-parti 

Csipcsirip 

Tagóvoda, 2660 

Ipolyszög, 

Ipolyszögi út 2 

2017.11.29. 

Kucseráné 

Újszegi Teréz és 

Terman Ildikó 

Egészséges életmódra 

nevelés hátrányos helyzetű 

gyermekeket nevelő 

óvodákban, a fejlesztés 

beépítése a pedagógiai 

programba 

Aranyalma 

Óvoda és 

Bölcsőde 

Többcélú 

Intézmény, 2654 

Romhány, 

Kölcsey u. 3. 

2017.11.22. 

Piszár Tamásné A játék, szabad játék 

szerepe a gyermekek 

fejlődésében, az óvodai 

hátránycsökkentésben, a 

Balassagyarmati 

Központi Óvoda 

2660 

Balassagyarmat, 

2018.01.14. 
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Név 
A továbbképzés 

tárgya 

Helye 

 
Időpont 

fejlesztés beépítése a 

pedagógiai programba 

Deák Ferenc utca 

19. 

Petyerák Mária Művészeti nevelés 

hátrányos helyzetű 

gyermeket nevelő 

óvodákban, a fejlesztés 

beépítése a pedagógiai 

programba. 

Balassagyarmati 

Központi Óvoda 

2660 

Balassagyarmat, 

Deák Ferenc utca 

19. 

2018. 02. 28. 

Szlovák nemzetiségi képzésen, szakmai napon alkalomszerűen veszünk részt, 

figyelemmel kísérjük a nemzetiség POK szervezéseit.  

 

 

5. MEGBÍZATÁSOK ÉS RESZORTFELELŐSÖK 

/működést segítő felelősrendszer/ 

Feladat/terület 
Felelős 

személy 

Időpon

t 

Érintettek 

köre 

Dokument

áció 

Intézményvezet

ő kijelölt 

helyettese: 

Kapcsolattartás 

belső szervezeti 

egységekkel, 

munkaköri 

kötelességek 

betartásának 

ellenőrzése- 

Kucseráné 

Újszegi Teréz 

2017.09.01-

2018. 8. 31. 

Alkalmazotti kör szóbeli 

beszámoló, 

szükség szerint 

feljegyzés 

Kapcsolattartás 

fenntartóval, 

társintézmények

kel, szülőkkel, 

orvossal + 

intézmény 

képviselete 

Petyerák Mária folyamatos külső, belső 

partnerek 

szóbeli 

beszámoló, 

esetenként 

jegyzőkönyv, 

feljegyzés 

Gyermekvédelm

i felelős 

Kucseráné 

Újszegi Teréz 

folyamatos óvodapedagógusok,s

zülők, gyermekek, 

gyermekjóléti 

szolgálat 

munkaterv, 

szükség 

szerint 

jegyzőkönyv, 

jelzőlap, 
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feljegyzés 

családlátogat

ásról, év végi 

beszámoló 

Önértékelést 

Támogató 

Munkacsoport 

vezető 

Piszár 

Tamásné 

folyamatos óvodapedagógu

sok 

önértékelési 

szabályzat 

Önértékelési 

csoporttag 

minden 

óvodapedagógus 

folyamatos óvodapedagógu

sok 

önértékelési 

szabályzat 

Tűz és 

munkavédelem 

Dudásné 

Bulejsza 

Ildikó 

év eleje, 

folyamatos 

alkalmazotti 

kör, gyermekek, 

közösségi 

szolgálatot, 

gyakorlati időt 

teljesítők 

jegyzőkönyv 

az oktatásról 

Könyvállomány 

rendben tartása 

Zachar 

Viktória 

folyamatos  új könyvek 

leltárba 

vétele 

Bejárati ajtó 

zárása 

Dajkák napi 

szintű 

  

Kirándulás - 

autóbusz 

Zachar 

Viktória 

alkalmanként alkalmazotti kör, 

szülők, gyerekek 

 

Gyermekbiztosítás Piszár Tamásné 

óvónők 

évente 

egyszer 

szülők, 

gyermekek 

összesítő 

táblázat 

Leltárfelelős: 

nagy értékű, 

bútor, játék, 

textil, edény, 

evőeszköz 

Petyerák 

Mária 

Zachar 

Viktória 

folyamatos 

decemberben 

leltározás 

 leltári ívek, 

selejtezési 

jegyzőkönyv 

Számítógép/kapcso

lattartás a 

rendszergazdával 

Petyerák 

Mária 

Zachar 

Viktória 

alkalomszerű Óvodapedagógusok  

Szertár felelős Dajkák folyamatos gyermekek, 

óvodapedagógusok 

 

Egészségügyi 

könyvek, 

foglalkozás 

egészség-ügy 

Petyerák 

Mária 

 

évente 

egyszer 

Alkalmazotti kör  

Honlap frissítés 

Közösségi 

oldalon való 

kapcsolattartás 

Petyerák 

Mária 

Zachar 

Viktória 

folyamatos külső partnerek, 

rendszergazda 

 

Karbantartási 

napló 

vezetéséért 

felelős 

Dudásné 

Bulejsza 

Ildikó 

folyamatos gyermekek, 

óvodapedagógusok,  

karbantartási 

napló 
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Könyv és 

újságértékesítés 

Zachar 

Viktória 

folyamatos szülők szükséges 

nyilvántartás 

vezetése 

Tisztítószer  Veresné 

Králik Szilvia 

folyamatos alkalmazottak, 

gyermekek 

 

Faliújság felelős Dudásné 

Bulejsza 

Ildikó 

folyamatos szülők  

Kuka felelős dajkák napi+ 

heti 

szinten 

  

Értesítések, 

közlemények 

megírása 

Petyerák 

Mária Zachar 

Viktória 

folyamatos szülők  

Fényképezésszervez

és 

Minden 

óvodapedagógus 

évente 

egyszer 

szülők, 

gyermekek 

megrendelés, 

elszámolás 

Tálaló konyha 

feladatainak 

ellátása  

dajkák folyamatos gyermekek nyilvántartás

ok, 

adatlapok, 

nyilatkozatok 

Iktatás. KIRA 

rendszer 

Petyerák 

Mária Zachar 

Viktória 

folyamatos  iktatókönyv  

elektronikus 

felület 

Jogviszony 

megszüntetés, 

bejelentés a 

KIR-ben 

Petyerák 

Mária Zachar 

Viktória 

folyamatos gyermekek, 

alkalmazottak 

elektronikus 

felület 

 

 

 

6. TERVETETT BŐVÍTÉSEK, FELÚJÍTÁSOK ÉS EGYÉB 

SZAKMAI FEJLESZTÉSEK 

 

A 2017/2018-as költségvetés függvényében- 

 

Ssz. Terület A fejlesztés tárgya Forrás 

1. Udvar -háromállású hinta beállítása, 

esésvédő gumilapok lerakása 

-játékállomány fejlesztése 

tavasszal 

-virágosítás tavasszal 

-homokcsere ősszel 

- szülői támogatás 

+ Fenntartó 

 

 

2. Csoportszobák - játékállomány fejlesztése: 

fejlesztő+hagyományos 

játékok 

-meseszőnyeg vásárlása 

- költségvetés 

- 

költségvetés/támog. 

SZNÖ 

- költségvetés 



26 

 

-berendezések folyamatos 

karbantartása 

- dekorálás 

-gyermekkönyvek beszerzése 

-játszósarkok kialakítása 

-bábozás feltételeinek 

bóvítése: új bábok beszerzése 

-játéktároló kosarak 

beszerzése 

- költségvetés 

- költségvetés 

- támogatás 

 

 

 

- költségvetés 

3. Gyermeköltöző, 

folyosók 

- pohártartók beszerzése 

- dekorálás  

-faliújság esztétikumának 

figyelése, szükség esetén 

cseréje 

- költségvetés 

 

- költségvetés 

- költségvetés 

4. Gyermekmosdó -illatosítás megoldása 

környezetbarát módon 

-szükséges javítások 

elvégzése 

-ivópoharak cseréje 

- támogatás 

 

- költségvetés 

- költségvetés 

- költségvetés 

5. Tornaeszközök -az eszközállomány felmerülő 

hiányosságainak szükségszerű 

pótlása 

-babzsák, labdák, 

tornaszőnyeg 

-gimnasztikai gyakorlatokhoz 

kézi szerek /pl. körkötél…/ 

vásárlása.  

- költségvetés 

 

- költségvetés 

6. Vezetői iroda, 

fejlesztő szoba 

-a szakemberek 

eszközigényének kiszolgálása 

(ceruzák, lapok…) 

- új irodai szék vásárlása 

-szőnyeg vásárlása  

- költségvetés 

 

- költségvetés 

7. Étkező-tálaló tálcák. poharak, evőeszközök 

beszerzése 

napos kötény 

terítők 

 

- költségvetés 

- Fenntartó 

8. Egyéb 

fejlesztések 

-locsolótömlő vásárlása 

-lábtörlők vásárlása 

-autóbuszos kirándulás 

-kézműves anyagok 

 

- költségvetés 

- Fenntartó 

- támogatás 

- költségvetés 

-önkormányzat, 

pályázat  

- költségvetés 

 

A tervezett fejlesztések mellett pályázati lehetőségek figyelése és eredményes pályázás 

esetén további fejlesztések megvalósítására is sor kerülhet, valamint támogatók révén is 

megvalósulhat sikeres fejlesztés. 
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7. A PEDAGÓGIAI MUNKA TERVEZÉSE – KIEMELT 

CÉLJAINK ÉS FELADATAINK 

 

Célok: 

 A gyermekek mindenekfelett álló érdekeinek tiszteletben tartásával intézményünkben 

a nyugodt, kiegyensúlyozott és derűs légkör biztosítása. 

 Törvényes és színvonalas intézményműködés biztosítása. 

 A fenntartó elvárásainak beépítése az óvoda működésébe. 

 Az óvoda szabályozódokumentumainak egységes értelmezése, gyakorlati 

megvalósítása: SZMSZ és mellékletei, PP, Házirend, Önértékelési program.  

 A stratégiaiés az operatív tervezés összhangjának, egymásra épülésének biztosítása. 

 A szakmai fejlesztési feladatok megvalósítása az év végi beszámolóban elemzett 

területeken. 

 További önértékelések megszervezése, lebonyolítása. 

 Felkészülés a tanfelügyeletre: intézményi:2017. november 14. 

 Partneri elégedettség mérés elvégzése. 

 A szülők részvételének minél sokrétűbb biztosítása az óvoda nevelési/fejlesztési 

folyamatában: kapcsolatok erősítése, ezen belül a család és az óvoda együttműködési 

lehetőségeinek megvizsgálása, lehetőség szerinti bővítése. 

 Fejlődés nyomon követési dokumentáció folyamatos végzése. 

 

7.1. A célok elérését támogató kiemelt feladatok: 

Az óvoda SZMSZ-ének megismertetése minden dolgozóval, az SZMSZ elfogadása. 

/előzetes áttekintésre a kollégák számára elküldve augusztus 15.-ig/.  

 

Az önértékelés, a külső szakmai ellenőrzés és a pedagógusok előmeneteli rendszerének 

alapját képező minősítési rendszer bevezetéséből adódó feladatok ellátása → a szakmai 

színvonal mérhető emelése. 

 

Közvetlenül érintettek köre 

 

Önértékelés a tanfelügyeleti 

ellenőrzést megelőzően 

Intézményi önértékelés, intézkedési terv 

feltöltése: szeptember 
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Közvetlenül érintettek köre 

 

Önértékelés az intézmény éves 

önértékelési terve szerint 

Dudásné Bulejsza Ildikó  

Tanfelügyeleti ellenőrzés Intézményi tanfelügyelet:2017. november 

14. 

Minősítő vizsga Gyakornokunk nincs. 

Minősítési eljárás Nem érint ebben a nevelési évben 

 

 Intézményvezető feladata:a nevelőtestület felkészítése a tanfelügyeleti ellenőrzésekre, 

és minősítésre, ennek érdekében az intézményi önértékelés jogkövető megszervezése, 

a szükséges szervezési, személyi és tárgyi feltételek biztosítása. 

 Pedagógusok feladata: felkészültségük, pedagógiai kompetenciájuk, hivatásszeretetük 

bizonyítása napi tevékenységük során. 

Kiemelten: - a nevelés, a tevékenység és foglalkozáslátogatás során, 

                   - a dokumentumellenőrzés során, 

                   - az önértékelés elkészítése során. 

A minősítéssel, tanfelügyelettel, önértékeléssel kapcsolatos törvényi változásokat a 

2017/2018-as nevelési évben is folyamatosan nyomon kell követni.  

Mind a belső, mind pedig a külső szakmai ellenőrzések során annak feltárása folyik, 

milyen módon és mértékben jelennek meg a pedagógus munkájában az alábbi 

szakmai tartalmak: 

 Az intézmény saját elvárásainak való megfelelés 

 Az általános pedagógiai szempontoknak való megfelelés. 

 Mesterségbeli tudás a pedagógus kompetenciákmentén. 

Felelős: Petyerák Mária óvodavezető 

Határidő: 2018.06.30. 

 

7.2. Partneri elégedettségmérés elvégzése:  

Önértékelési Szabályzatunkban rögzítettek alapján 2018. február 28.-ig minden érintetthez 

eljuttatjuk az elégedettség mérés kérdőíveit. Visszajuttatás határideje: 2018. március 10. 

A gyermekek mérését az óvodai tevékenységekkel kapcsolatban, márciusban végezzük a 

tevékenységeket ábrázoló képek segítségével. 
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A szülői kérdőívet a teljes szülői közösség megkapja, továbbá az Önértékelési Szabályzatban 

meghatározott partneri kör.  

Az elégedettségi kérdőívek tartalmát a kiküldés előtt felülvizsgáljuk, szükség szerint 

aktualizáljuk vagy módosítjuk. /Önértékelési Szabályzat 6. sz. függeléke/ 

Feldolgozás: 2018. május 30.  

Beszámoló az eredményekről: 2018. június 22. évzáró értekezlet.  

Felelős:Piszár Tamásné ÖTM vezető 

Intézkedési terv készítése: a leggyengébb területekre /50% alatti/ készül. A százalékos 

megoszlásnál figyelembe vesszük a válaszadók számát is.  

Felelős: az óvoda nevelőtestülete. Határidő: 2018. szeptember 1.  

7.3. A szakmai fejlesztési feladatok megvalósítása az év végi beszámolóban elemzett 

területeken. 

- Egészséges életmódra nevelés:  

Az egészséges életmódra nevelés feladatainak ellátását Pedagógiai Programunk alapján 

végezzük.  

Idén kiemelten figyelünk a higiénés szokások hiányával /testápolás, étkezési szokások, WC-

használat…/ érkező gyermekeknél a hátrányok okának feltárására. 

Célunk a hátrányok csökkentése.  

Feladat: védőnővel közösen fókuszálunk a gyermekekre és a családokra, 

családlátogatás,szorosabb kapcsolat kialakítása a családdal.  

Felelős: minden óvodapedagógus, kiemelten: Kucseráné Újszegi Teréz – gyermekvédelmi 

felelős. 

- Az érzelmi, az erkölcsi és a közösségi nevelés: 

Az óvoda az első olyan színtér a kisgyermek életében, ahol az együttélés alapnormáival 

találkozik, s azokat el kell fogadnia. Ezért kiemelt feladatunk a szokásrend kialakítása, az 

ahhoz való alkalmazkodás elérése. Ez az óvodai erkölcsi nevelés és a sikeres szocializáció 

alapja.  

Célunk: nem az „uniformizálás”, hanem az együttműködés, a jó közérzet, kiegyensúlyozott 

légkör megteremtése. 

Feladat: az életkori sajátosságok figyelembe vételével a betartható szokások kialakítása, 

tervezése. Figyelembe véve a gyermekek fejlődésének eltérő ütemét, a különböző családi 

hátteret, kell megtalálni a szokásokhoz való sikeres viszonyulás motivációját a gyermeknél. 
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A társas kapcsolatok fejlődésének velejárói a konfliktusok, melyek feloldásában, 

helyeskezelésében hangsúlyozott szerepünk van. 

Feladat: konfliktus feloldásában kellő odafigyelés, kivárás, objektív véleményezés, a 

gyermek felelősségérzetének erősítése, példamutatás.  

- Anyanyelvi, értelmi fejlesztés, differenciálás: -Kiemelt pedagógiai feladatunk. 

A gyermekeknél tapasztalt kommunikációs nehézségek /összefüggő beszéd, szűk 

szókincs…/ arra ösztönöznek, hogy idén továbbra is a nevelési év kiemelt pedagógiai 

feladataként kezeljük a területet.  

Célunk, hogy a gyermekek bátran és szívesen kommunikáljanak egymás között és a 

felnőttekkel. Meg tudják fogalmazni mondanivalójukat, el tudják mesélni élményeiket. 

Feladat – lehetőségek: 

 „Minden hétre egy mese” projekt folytatása a tavalyi évhez hasonló módon. 

 párnamesék készítésének folytatása a tavalyi évhez hasonló módon 

 több anyanyelvi játék beépítése, életkornak megfelelően. 

 beszélő környezet erősítése,  

 bátorító nevelés, 

 báb- és drámajátékok beépítése, interaktív mesélés, 

 szülők szemléletformálása: nem csak az otthoni mesélés, de a beszélgetés fontosságának 

külön hangsúlyozása.  

- Játék, udvari játék tevékenységek: 

Óvodánk minden dolgozója elkötelezett a szabad játék mellett, önmagától történő fejlesztő 

hatásával tisztában vagyunk, ezért továbbra is fő célunka szabad játék feltételeinek 

biztosítása, támogatása. Ugyanakkor a tavalyi év meglátásai alapján elmondhatjuk, hogy 

több gyermeknél tapasztaltuk, hogy játékának találékonysága, változatossága, 

elmélyültsége, „színvonala” nincs azon a szinten, amely az életkorában jellemzően 

megjelenik. Ennek több oka lehet, de valószínűsíthető, hogy a családból ered. 

Feladat:  

 közvetett játékirányítás, ötletadás, 

 eszközök felkínálása, közös eszközkészítés, 

 közös tevékenységek szervezése, amelyben a gyermek jól érzi magát, ez motiválhatja 

játékát, /Pl. „vízerőmű” építése a homokozóba nyáron, „vulkánkitörés” előidézése 

közös munkával a csoportszobában…/ 
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 fejlesztő játékok játszása, amelyek során sikert él át, 

 a gyermekek folyamatos, pozitív megerősítése, nem verbális jelekkel is a rá figyelés 

érzésének biztosítása. 

- Művészeti nevelési területek: 

Az ide sorolható tevékenységformák vonzóak a gyermekek számára, Célunk, a jól 

megválasztott műveltségtartalmakkal, sokoldalú megközelítéssel a gyerekek erősségeinek 

felszínre hozása, „tehetség-ígéretek” támogatása.  

Feladat: A verselés mesélés területét idén is kiemelten kezeljük, tavalyi kezdeményezésünk 

beváltotta a várt eredményeket, de a tapasztalatok alapján továbbra is tudatosabb támogatása 

szükséges.  

Nem szabad „elengednünk a szülők kezét” az otthoni mesélés hangsúlyozásával 

kapcsolatban. Nem pusztán az anyanyelvi nevelés, kommunikációs képességek fejlődése 

miatt, hanem az együttlét, a mesélés meghitt perceinek biztosítása érdekében is, hiszen ez az 

egészséges lelki fejlődés része.  

A rajzolás, mintázás, kézimunka terén tovább visszük a „jó játék a hulladék” hozzáállást, 

ugyanakkor szélestjük az ábrázolás eszközeit. Pl. szövés, barkácsolás, körmöcskézés… 

- Mozgás:  

Célunk: a mozgásigény kielégítése változatos módon, sok közös mozgásélmény biztosítása, 

az évszakok kínálta lehetőségek kihasználása a természetes, szabadban való mozgásra. /Pl. 

ősszel játék az avarban, kupacba hordás – magasugrás…, télen hó csúszkázás…, tavasszal, 

nyáron biciklizés, gyalogtúra…/ 

Feladatunk: kézi szereink körének bővítése, a szervezett mozgás változatosabbá tételéhez, 

a gyermekek mozgásának, ügyességének fejlesztéséhez. 

Környezettudatosság, környezetvédelem – kiemelt pedagógiai feladatunk 

Célunk: A már elkezdett munkát, szemléletet tovább vinni, szélesíteni a lehetőségek körét, 

hatni a szülőkre a gyermekeken keresztül.  

Feladat:  

 idén kiemelten figyelni a takarékossági lehetőségekre a gyerekkel együtt, /víz, villany, 

papír, fűtés…/ 

 IKT eszköz segítségével kisfilmek, ppt-k megtekintése, pl. a „madarászovi” honlapról, 

 rajzpályázat meghirdetése az „Állatok Világnapjához” kapcsolva: „Kedvenc állatom”, 
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 a „Zöld híd” programszervezőjével játékos délelőtt szervezése az óvodában, lehetőség 

szerint a „Víz Világnapjához” kötve, 

 „Ne vásárolj, csináld magad!” – olyan játékok készítése otthon, amelyek hulladék 

anyagokból készülnek. Szülő – gyermek együtt dolgozik, az elkészült játékokból az 

óvodában kiállítást rendezünk. A legkreatívabb mű alkotói jutalomban részesülnek. – 

Környezetvédelmi Világnaphoz kapcsolódóan: június 5.  

 „Égigérő tanterem” Módszertani segédanyag óvodapedagógusok részére 

tanulmányozása, ötletek merítése szabadban szervezett foglalkozásokhoz. /Írta és 

szerkesztette: Sebők Éva/ 

 elektronikai hulladékgyűjtés megszervezése, papírgyűjtés. 

- Munka jellegű tevékenységek: 

Célunk: Az idei nevelési évben a környezettudatos viselkedés megalapozását segítő munkák 

hangsúlyozása. 

Feladatok – lehetőségek: 

 gyermekmunka szervezése az udvaron: levélsöprés, szemét összeszedése… 

 óvoda környékének rendben tartása: viráglocsolás, szemét felszedése… 

 hulladék szelektálása, papírhulladékot külön dobozba gyűjtjük 

 csoportszobában: növények gondozása, szemét összesöprése… 

- Cselekvő-felfedező tanulásszervezés: 

Célunk: a cselekvő - felfedező tanulásszervezés során a differenciálás tudatos 

megvalósítása. 

Feladat: a differenciálás tervezése a csoportnaplóban, szintek megjeölésével.  

A hangsúlyt a kompetenciák fejlesztésére, az adaptív tanulásra helyezzük!  

- Tehetséggondozás: 

Célunk: A tehetség-ígéretes gyermekek felismerése.  

Feladat: A tehetséggyanús gyermek erős oldalának tervszerű fejlesztése. – komplex 

készség- illetve képességfejlesztés biztosítása, sokféle módszer ötvözése, játékos feladatok, 

játékhelyzetek során minél több sikerélmény elérése. Tehetséggondozás „mérföldköveit, a 

fejlesztés irányát a fejlődés nyomon követési dokumentációban rögzítjük. 

- IKT alkalmazása:  

Célunk: a tanulási folyamat színesebbé, tétele, többoldalú megközelítés biztosítása. 
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Feladat: élekor adekvát anyagok keresése, a gyermekek számára hozzáférhetővé tétele. 

Infrastruktúra megteremtése. 

- Szlovák nemzetiségi nevelés:Mindkét csoportban a csoport napi életébe, a 

tevékenységekbe beépítve folyamatosan zajlik. 

A nemzetiségi nevelésben részt vesz minden gyermek. 

A nemzetiséghez tartozás hangsúlyozása megjelenik a csoportok dekorációiban is. 

/nemzetiségi polc, faliújság/ 

Célunk: A nemzetiségi neveléshez szorosan kapcsolódó népi kultúra megismertetése a 

gyerekkel. 

Feladat: Kapcsolatfelvétel a Hagyományőrző csoporttal, vagy a SZNÖ-tal, akik segítenek 

feleleveníteni egy-egy népszokást. 

Szlovák nyelv napi használata egymás közt, nyelvi környezet megteremtése. 

 

Felelős: minden óvodapedagógus 

Határidő: 2018.08.31. 

 

7.4.A szülők részvételének biztosítása 

A szülők részvételének minél sokrétűbb biztosítása az óvoda nevelési/fejlesztési 

folyamatában: kapcsolatok erősítése, ezen belül a család és az óvoda együttműködési 

lehetőségeinek megvizsgálása, lehetőség szerinti bővítése. 

- A család elsődleges szerepének hangsúlyozása: a gyermekek egyéni fejlettségi 

állapotára épülő nevelés és fejlesztés családjaik széleskörű bevonásával. 

Családlátogatások megszervezése. 

- Az iskolai életmódra történő felkészítésben, az együttnevelésben tudatos 

együttműködés a gyermekek óvodába kerülésének „pillanatától”  a gyermekek 

egyéni fejlettségi állapotára épülő nevelés és fejlesztés családjaik széleskörű 

bevonásával. 

- A család részvételének/bevonásának minél sokoldalúbb és sokrétűbb biztosítása az 

óvoda folyamataiba, saját gyermekeik és a gyermekközösségek óvodai nevelésébe. 

Felelős: minden óvodapedagógus 

Határidő: 2018. 08. 31.  

7.5. Fejlődés nyomon követési dokumentáció  

Cél: A szülők számára is jobban értelmezhető írásos dokumentáció alkalmazása. 
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Feladat: A szöveges értékeléseket az idei nevelési évtől géppel írjuk. 

 

7.6. Óvodapedagógusok egymás közötti hospitálása, szabad játékhoz kapcsolódóan 

is. 

Cél: horizontális tanulás 

Feladat: a látottak megbeszélése, hospitálási napló írása, legalább egy tevékenységről. 

 

8.  A VEZETŐI PÁLYÁZAT IDŐARÁNYOS MEGVALÓSÍTÁSA 

 

Ssz. Középtávú célok-

feladatok   

/2014/2017/ 

Hosszútávú célok-

feladatok  /2014/2019/ 

Munkatervi tartalmak Munkaterv 

oldalszáma 

  Tárgyi feltételeink 

fejlesztése 

Tervezett bővítések, 

felújítások, egyéb 

szakmai fejlesztések 

25-26 

  Az óvoda egyéni 

arculatának erősítése 

Szlovák nemzetiségi 

nevelés 

Óvodai ünnepek, 

egyéb programok 
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11-13 

  A helyi pedagógiai 

programban 

megfogalmazottak 

magas szintű 

megvalósítása 

Kiemelt cél, feladat 

A nevelés nélküli 

munkanapok 

felhasználásának 

rendje 

26-33 

 

7-9 

 Óvodapedagógusok 

szakirányú 

továbbképzése 

Személyi feltételek 

fejlesztése: saját 

fejlesztőpedagógus 

egyéni fejlesztése 

Humánerőforrás 

fejlesztés 

Az óvoda 

szolgáltatásai –  

21-22 

 

25-26 

 

  A törvényes 

működés 

biztosítása 

Kiemelt cél, feladat 

Humánerőforrás 

26 

 

20 

  A fenntartó 

elvárásainak 

beépítése az 

intézmény 

működésébe 

Kiemelt cél, feladat 

 

26 

 Hagyományok 

kiszélesítése 

 Kiemelt cél, 

feladat 

Óvodai ünnepek 

és egyéb 

programok 

28-33 

 

11-14 

 Anyagi lehetőségek 

felkutatása 

eszközbővítésre 

 Tervezett 

bővítések, 

felújítások, 

24-25 
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egyéb szakmai 

fejlesztések 

 Felkészülés  

minősítésre 

 A nevelés nélküli 

munkanapok 

felhasználásának 

rendje 

Az óvoda 

működését és 

eredményességét 

támogató 

értekezletek, 

szakmai fórumok 
Kiemelt cél, 

feladat 

 

7-9 

 

 

 

10-11 

 

 

 

 

 

27-28 

 Szülők szorosabb 

bevonása az óvoda 

életébe 

 Kiemelt cél, 

feladat 

Az óvoda 

kapcsolatai 

28-33 

 

14-18 

 Új pedagógiai 

módszerek 

keresése, betekintés 

jó gyakorlatokba 

 Kiemelt cél, 

feladat 

33 

 Gyermekvédelmi 

munka kiszélesítése 

 Gyermekvédelmi 

munka 

35 

 A vezetői működés 

2. és 4. évében a 

vezető kérdőíves 

felmérés alapján 

történő értékelése – 

vezetői önértékelés 

elkészítése 

 Kiemelt cél, 

feladat 

27-28 

 

 

 

9.   GYERMEKVÉDELMI MUNKA 

 

Felelős: Óvoda szinten: Kucseráné Újszegi Teréz, továbbá minden óvodapedagógus és 

dajka. 

Határidő: folyamatos 

Célunk: A gyermek és környezete megismerésével a gyermek fejlődését hátrányosan 

befolyásoló tényezők feltárása és azok megszüntetésének elősegítése. A tehetség-ígéretes 

gyermekek támogatása. 
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A gyermekvédelmi munka az újonnan beírt gyermekek szociális hátterének felderítésével 

kezdődik – a védőnő és a Gyermekjóléti szolgálat segítségével – az iskolakezdésig tart. 

Feladatok:  

 Családlátogatások: 2017. augusztusban a beiratkozott 14 gyermekből, 10-nél 

elvégeztük a családlátogatást, a tapasztalatokat rögzítettük. Négy család nem tudott 

fogadni, hozzájuk a nevelési év elején tervezzük a látogatást.  

 BTM veszélyeztetett gyermek: Az idei nevelési évben továbbra is fejlesztésekre 

járnak, ameddig szükséges. A szülők beszámolói alapján igyekszünk a szakemberrel 

együttműködni, valamint egyénre szabott módszerek alkalmazásával csoportos 

óvodapedagógusai segítik a közösségbe való beilleszkedését. 

 Kedvezményes/térítésmentes étkezésre feljogosító dokumentumok/nyilatkozatok 

begyűjtése a szülőktől. 

 Szociális hátrányok enyhítése: - Olyan óvodai programok, kirándulások szervezése, 

amely minden gyermek számára hozzáférhető, és nem jelent anyagi terhet a szülők 

számára.  

 

A helyes és rendszeres testápolási szokások, a kulturált étkezés szokásainak 

alakítása. A tisztaság igényének erősítése a gyermeknél, ezen keresztül a szülő 

szemléletének formálása. A pozitívumok kiemelése mellett tapintatosan jelezzük a 

szülőnek a problémát.   

- Különösen a fejlesztésre szoruló gyermekeknél a késői érkezés hátrányának 

megbeszélése a szülőkkel.  

- A problémák korai felismerése, egyénre szabott módszerek alkalmazása, 

szakemberhez irányítás, 

- Kisebb lemaradásokkal küzdő gyermekeknél a fejlettségi szintből történő 

állapotfelmérés után egyéni fejlesztési terv készítése. 

Sikerélményhez juttatás, pozitívumokra való építkezés. 

- A közösség fejlesztő, megerősítő hatásának kihasználása. 

 

 Tehetség-ígéretes gyermekek támogatása tudatos, tervezett módon. 

A mindennapi nevelőmunka során meg nem oldható problémák további kezelése a 

gyermekvédelmi felelős feladata. Ezek: 

 a gyermekvédelmi feladatok koordinálása, 

 nyilvántartás vezetése /HH, HHH gyermekek/, jelzőrendszer működtetése, 
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 környezettanulmány végzése az óvodapedagógusokkal, vagy a védőnővel, 

családsegítővel, 

 óvodavezető informálása, 

 kapcsolattartás a gyermekjóléti szervekkel. 

A nyilvántartásba vétel szempontjai:  

 elhanyagoló nevelés, 

 erkölcstelen családi környezet, 

 italozó szülők, 

 bűnöző családi helyzet, 

 rossz lakásviszonyok, 

 egészségügyi okok, 

 anyagi okok, 

 megromlott családi kapcsolat. 

A hatékony gyermekvédelmi munka minden dolgozó felelőssége. 
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10.  A PEDAGÓGIAI CÉLKITŰZÉSEK ÉS FELADATOK 

MEGVALÓSULÁSÁT SZOLGÁLÓ MÉRÉS-ÉRTÉKELÉS 

 

Terület Érintettek 

köre 

Módszeresz

köz 

Időpont Felelős Elvárt 

eredmény 

A működés feltételei – eszköz, felszerelés 

 

Tárgyi 

környezet 

Munkaterv 

szerinti 

felelősök 

Helyi szintű 

leltározás 

január Óvodave-

zető 

Kész leltár 

Légkör 

 

Dolgozók 

közérzete 

Teljes 

dolgozói kör 

 

Mérőeszköz 

félévi és év 

végi 

értékelésnél 

I. 31. 

VI.15. 

Tagintézmény

-vezetők 

Erősségek és 

fejlesztendő 

területek 

beazonosí- 

tása 

Gyermekek fejlettségi állapotmérése 

 

Értelmi, 

beszéd-, 

hallás-, látás-, 

mozgás 

fejlődés 

eredménye 

Valamennyi 

gyermek 

Folyamatos 

megfigyelés, 

óvónők 

választása 

szerinti egyéb 

módszerek 

 

11.30. 

02.28. 

05.30, 

Óvodapedagó

gusok 

Adatokkal 

feltöltött 

fejlődési 

napló, mely 

a szülői 

beszélgeté- 

sek alapja 

Dolgozók teljesítményértékelése 

 

Önértékelési 

terv szerint 

pedagógus 

önértékelés a 

8 pedagógus 

kompetencia 

területeken 

 

Vezető 

önértékelés  

 

Kijelölt 

óvodapedag

ógusok+ 

pedagógiai 

munkát 

segítők 

 

 

Óvodavezető 

 

 

 

Dokumentum

elemzés, 

megfigyelés, 

ellenőrzés, 

kérdőív, 

interjú 

 

 

Dokumentum

elemzés, 

megfigyelés, 

ellenőrzés, 

kérdőív, 

interjú 

 

Értékelést 

végzők 

04.30. 

Értékelt 

pedagógus 

05.31. 

 

Az 

önértékelési 

csoport a 

tanévzáró 

értekezletig, 

de legkésőbb 

06.30-ig 

elkészíti az 

összegző 

értékelést 

Munkatervben 

kijelölt 

önértékelési 

csoport 

tagok+ 

bevont 

kollégák 

 

Tagintézmény

vezető 

 

 

 

Óvodavezető  

 

Pontos 

adatszolgálta

tás és 

vezetés, 

értékelésre 

alapozott 

tervek, elvárt 

színvonal, 

munkaköri 

feladatok jó 

színvonalon 

történő 

ellátása. 
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11.  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 (teljesítményértékelési) és a külső szakmai ellenőrzés és értékelés, valamint 

az általános pedagógiai elvárásokra alapozott – a pedagógusok előmeneteli 

rendszeréhez kapcsolódó - nyilvános szempontok alapján történik.  

 

 

Ellenőrzés-

értékelés 

Érintettek Időpontok Felelős 

 

 

megfelelési 

ellenőrzés 

értékelés 

A működés törvényessége - Gazdálkodás 

Felvételi és 

mulasztási 

napló 

óvodapedagógusok, 

pedagógiai 

asszisztens 

folyamatos óvodavezető + 

óvodapedagógusok 

önellenőrzése 

óvodavezető 

Statisztikai 

adatok 

nyilvántartása 

óvodapedagógusok, 

pedagógiai 

asszisztens 

10.01. 

szükség 

szerint 

óvodavezető 

(önellenőrzés) 

óvodavezető 

KIR - 

adatbázis 

óvodavezető, 

pedagógiai 

asszisztens 

folyamatos önellenőrzés óvodavezető 

A működés törvényessége - Tanügyigazgatás 

Törzskönyv óvodavezető 09. 01. önellenőrzés óvodavezető 

Felvételi, 

előjegyzési 

napló 

óvodavezető lezárás: 

08.31. 

megnyitás: 

09.01. 

önellenőrzés óvodavezető 

Óvodai 

szakvélemény 

óvodapedagógusok 03.15.  óvodavezető 

Ellenőrzés-értékelés területei 

Beiskolázási 

terv 

óvodapedagógusok 03.15.  óvodavezető 

Intézmény működését szabályozó dokumentumok 

PP. óvodapedagógu

sok 

 

folyamatos 

hi. 

06.22. 

óvodavezető, 

óvodapedagóguso

k, lehetőség 

óvodavezető, 

szaktanácsadó SZMSZ és 

Mellékletei 
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Házirend, szerint 

szaktanácsadó 

bevonása 
Önértékelési 

Program, 

Munka és 

tűzvédelmi 

szabályzat, 

megbízott, 

HACCP dajkák 

A működés feltételei – eszköz, felszerelés 

Helyi szintű 

leltározás 

munkaterv 

szerinti 

felelősök 

december 

22. 

óvodavezető óvodavezető 

A működés feltételei – fizikai környezet 

Bejárás: 

munkavédelm

i 

szemle,Tiszta

sági szemlék 

munkavédelmi 

megbízott,  

gyermekvédelm

i felelős 

havi és 

napi szintű 

szemrevéte

lezés 

önellenőrzés, 

óvodavezető 

óvodavezető 

szükség szerint 

azonnali 

visszacsa-tolás 

Személyi környezet 

Személyi 

anyagok 

óvodavezető 09. 15. óvodavezető  

Egészségügyi 

könyvek 

óvoda dolgozói 01.24. óvodavezető  

Munkaköri 

leírások 

minden dolgozó 09.01. óvodavezető  

Önértékelés 

záró 

dokumentum

ai 

értékelt munkatárs 08.31. önértékelésicsop+

óvodapedagógus 

óvodavezető, 

önértékelési 

csoportvezető 

Nevelési folyamatok – fejlesztési tartalmak – alkalmazottak munkája 

Tervezési és 

értékelési 

dokumentum

ok 

óvodapedagógusok folyamatos önellenőrzés 

+ óvodavezető 

 

óvodavezető 

 

Nevelési 

gyakorlat:  

- szülői 

értekezletek,  

- befogadás,  

- tevékenység 

vezetés, 

- tervezés 

értékelés 

óvodapedagógusok látogatási 

ütemterv 

szerint 

óvodavezető óvodavezető 

Nevelőmunkát 

segítő 

alkalmazottak 

munkája 

dajkák folyamatos óvodavezető óvodavezető 

(szóban) 

Gyermekvéde

lem 

gyermekvédelm

i felelős 

folyamatos óvodavezető óvodavezető 

Szolgáltatások 
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Gyermekétke

ztetés 

konyhai 

dolgozó, dajkák 

folyamatos óvodavezető óvodavezető 

Szülők 

igényeire 

alapozott 

szolgáltatások 

óvodapedagógu

sok 

szükség 

szerint 

óvodavezető óvodavezető 

A szervezet működése 

Vezetés 

színvonala 

óvodavezető szóbeli 

értékelés 

nevelőtes-

tületi 

értekezlete

n: 12.22. 

06.22. 

óvodavezető óvodaped

agógusok 

Kapcsolatok: 

fenntartó 

iskola 

nemzetiségi 

önkorm. 

egészségügyi 

szervek 

pedagógiai 

szakszolgálat 

pedagógiai 

szakmai 

szolgáltatás 

családsegítő 

és 

gyermekjóléti 

szolgálat 

művelődési 

szervek 

hitoktató 

Kapcsolattartók 

óvodavezető 

gyermekvéd

elmi felelős 

óvodapedagó

gusok 

értékelés + 

partneri 

elégedettsé

g mérés 

óvodavezető óvodavezető 
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12.  LÁTOGATÁSI ÜTEMTERV 

 

Szeptember 

 

Időpont 

Ellenőrzés 

módszere 

Ellenőrzéssel

-értékeléssel 

érintett 

személy 

Ellenőrzés-

értékelés 

tartalma 

Ellenőrzés-

értékelés 

célja 

Ellenőrzés-

értékelésért 

felelős 

személy 

Értékelési 

mód 

09.08. 

áttekintés 

minden 

óvodapedagó

gus 

Felvételi 

mulasztási 

naplók 

Pontos 

adatok, 

naprakész 

vezetés 

Óvodavezető 

 

Ellenőrzési 

lap kitöltés 

09.12. 

áttekintés 

konyhai 

dolgozó 

Nyilatkozatok Ingyenes 

étkezésre 

jogosultak 

Óvodavezető 

 

Szóban 

09.01. 

 

09.15. 

áttekintés, 

rendszerezés 

 Munkaköri 

leírások 

Személyi 

anyagok, 

Dokumentum

ok megléte, 

feladatkörök, 

hatáskörök 

helytállóságán

ak ellenőrzése 

Óvodavezető 

 

Dokumentu

melemzés 

09.29. 

tervező-

értékelő 

munka 

ellenőrzése 

minden 

óvodapeda

gógus  

Csoportnapló 

naprakészsége 

és tartalmi 

elemeinek 

megfelelősége 

Tervszerűség 

ellenőrzése a 

csoportokban 

Óvodavezető 

  

Ellenőrzési 

lap kitöltés 

09. 29. 

Óvodabejárás 

Dajkák Tisztasági 

szemle 

A megfelelő 

higiénés 

feltételek 

biztosítása, 

követelmények 

betartása 

Munkavédel

mi felelős 

Feljegyzés 

az 

ellenőrzési 

lapon 

 

Október 

 

Időpont 

Ellenőrzés 

módszere 

Ellenőrzéss

el-

értékeléssel 

érintett 

személy 

Ellenőrzés-

értékelés 

tartalma 

Ellenőrzés-

értékelés 

célja 

Ellenőrzés-

értékelésért 

felelős 

személy 

Értékelési 

mód 

október 

utolsó hete 

megfigye-

lés 

 

Piszár 

Tamásné 

Tevékenységláto

gatás 

(szlovák 

nyelvi nevelés 

megjelenése) 

csoportban 

folyó 

rendszeres 

nevelőmunka 

Petyerák 

Mária 

Megfigyelési 

lap, 

feljegyzés a 

csoportnapló

ba 
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10.31. 

egyéni 

beszélgetés, a 

gyermekek 

megfigyelése 

Kucseráné 

Újszegi 

Teréz 

Befogadás 

sikeressége 

Az új 

gyermekek 

beilleszkedé

se a 

csoportba. 

Óvodavezető 

 

Feljegyzés a 

csoportnapló

ba 

10. 31. 

Óvodabejárás 

Dajkák 

 

Tisztasági 

szemle 

A megfelelő 

higiénés 

feltételek 

biztosítása, 

követelmény

ek betartása 

Munkavédelmi 

felelős 

Feljegyzés 

az 

ellenőrzési 

lapon 

 

 

November 

 

Időpont 

Ellenőrzés 

módszere 

Ellenőrzéssel

-értékeléssel 

érintett 

személy 

Ellenőrzés-

értékelés 

tartalma 

Ellenőrzés-

értékelés 

célja 

Ellenőrzés-

értékelésért 

felelős 

személy 

Értékelési 

mód 

11.10. 

tervezés 

áttanulmányo-

zása 

Minden 

óvodapedagó

gus 

A szlovák 

nyelvi 

nevelés 

tervezéséne

k 

ellenőrzése 

tervszerűség, 

rendszeresség 

megléte 

Óvodavezető Feljegyzés a 

csoportnapló

ba 

11.29. 

Dokumentumvizs

gálat 

Minden 

óvodapedagó

gus 

A fejlődés 

nyomon 

követésének 

dokumentác

iója 

Pontos, 

alapos, 

átlátható 

bejegyzések 

Óvodavezető Értékelő 

megbeszélés 

11.29. 

Udvar bejárás 

Dajkák 

 

Udvar 

rendjének 

ellenőrzése 

Udvar 

tisztasága, 

levelek 

gereblyézés

e 

Óvodavezet

ő, 

Munkavéde

lmi felelős 

Megbeszélés 

11. 30.. 

Óvodabejárás 

Dajkák Tisztasági 

szemle 

A 

megfelelő 

higiénés 

feltételek 

biztosítása, 

követelmén

yek 

betartása 

Munkavéde

lmi felelős 

Feljegyzés 

az 

ellenőrzési 

lapon 
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December 

 

Időpont 

Ellenőrzés 

módszere 

Ellenőrzéssel-

értékeléssel 

érintett 

személy 

Ellenőrzés-

értékelés 

tartalma 

Ellenőrzés-

értékelés 

célja 

Ellenőrzés-

értékelésért 

felelős 

személy 

Értékelési 

mód 

12.22. 

Óvodabejár

ás 

Dajkák Decemberi 

nagytakarít

ás 

ellenőrzése 

+ Tisztasági 

szemle 

A teljes 

belső 

környezet 

tisztasága 

kijelölt 

helyettes, 

Munkavédel

mi felelős 

Megbeszélés, 

Feljegyzés 

12.06.  

Látogatás, 

részvétel a 

rendezvénye

n 

Minden 

óvodapedagóg

us 

Ünnepség, 

rendezvény 

Szervezés, 

lebonyolítás, 

színvonal 

Óvodavezető Feljegyzés a 

csoportnapló

ba 

12.22 

Áttekintés. 

 

Kovács 

Lászlóné 

Petyerák Mária 

Leltározás Tárgyi 

eszközök 

számbavétel

e, selejtezés 

Óvodavezető Feljegyzés a 

leltári ívekre 

 

 

Január 

 

Időpont 

Ellenőrzés 

módszere 

Ellenőrzéssel-

értékeléssel 

érintett 

személy 

Ellenőrzés-

értékelés 

tartalma 

Ellenőrzés-

értékelés 

célja 

Ellenőrzés-

értékelésért 

felelős 

személy 

Értékelési 

mód 

01. 

Megfigyel

és  

Dudásné 

Bulejsza Ildikó 

Tevékenységláto

gatás 

 

Csoportban 

folyó 

rendszeres 

nevelőmunk

a 

 

Óvodavez Megfigyelé

si lap,  

Hospitálási 

napló 

01. 

Dokumentác

ió 

áttekintése 

Logopédus Fejlesztő munka A fejlesztés 

eredményes

sége 

Óvodavez Értékelő 

megbeszélé

s 

01. 

Dokumentác

ió 

áttekintése 

Fejlesztőpedag

ógus 

Fejlesztő munka A fejlesztés 

eredményess

ége 

Óvodavez. Értékelő 

megbesz. 

01. 16. 

Részvétel az 

értekezleten 

Dudásné 

Bulejsza 

Ildikó, Piszár 

Tamásné 

Szülői értekezlet Az értekezlet 

tartalmassága 

szakmaisága, 

tájékoztatás 

minősége 

Óvodavez. Feljegyzés 

a 

csoportnapl

óba 
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01. 31. 

Óvodabejá

rás.  

Dajkák, 

konyhai 

dolgozó 

Tisztasági 

szemle 

A megfelelő 

higiénés 

feltételek 

biztosítása, 

követelmén

yek 

betartása 

Munkavéde

lmi felelős 

Feljegyzés 

 

 

Február 

 

Időpont 

Ellenőrzés 

módszere 

Ellenőrzéssel-

értékeléssel 

érintett 

személy 

Ellenőrzés-

értékelés 

tartalma 

Ellenőrzés-

értékelés célja 

Ellenőrzés-

értékelésért 

felelős 

személy 

Értékelé

si mód 

02. 05-07. 

Megbeszélés

ek 

minden 

óvodapedagóg

us 

A Farsangi 

előkészülete

k 

ellenőrzése 

 

A nyilvános 

rendezvény 

színvonalas 

lebonyolításán

ak biztosítása 

Óvodavezető Szóbeli 

értékelés 

02. 28.  

Óvodabejárás 

Dajkák Tisztasági 

szemle 

A megfelelő 

higiénés 

feltételek 

biztosítása, 

követelmények 

betart. 

Munkavédel

mi felelős 

Feljegyzés 

 

Március 

 

Időpont 

Ellenőrzés 

módszere 

Ellenőrzésse

l-

értékeléssel 

érintett 

személy 

Ellenőrzés-

értékelés 

tartalma 

Ellenőrzés-

értékelés 

célja 

Ellenőrzés

-

értékelésér

t felelős 

személy 

Értékelés

i mód 

03. 

Megfigyelés 

Kucseráné 

Újszegi 

Teréz 

Tevékenységláto

gatás 

nyílt napon 

Csoportban 

folyó 

rendszeres 

nevelőmunka 

Nyílt nap  

eredményessé

ge 

Óvodaveze

tő 

Megfigyel

ési lap 

Hospitálási 

napló 

03.  

Tervezés 

áttekintése a 

csoportnapló

ban 

Minden 

óvodapedag

ógus 

Nevelési tervek 

Reflexiók 

Szakmaiság 

tükröződése 

Óvodaveze

tő 

Ellenőrzési 

lap  

03. 15. 

Dokumentu

m ellenőrzés 

Tanköteles 

gyermekek 

Óvodai 

szakvélemények 

A tanköteles 

gyermekek 

szakvélemény

Óvodaveze

tő 

Megbeszél

és, szóbeli 

beszámoló 
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óvodapedag

ósai 

ének pontos 

kitöltése, 

iskolaérettségi 

vizsgálatra 

küldendők 

adatainak 

összegyűjtése 

03.29. 

Óvodabejárás 

Dajkák Tisztasági 

szemle 

+ Tavaszi 

nagytakarítás 

A megfelelő 

higiénés 

feltételek 

biztosítása. A 

belső 

környezet 

tisztasága. 

Munkavéde

lmi felelős 

+ 

óvodavezet

ő 

Feljegyzés 

 

 

Április 

 

Időpont 

Ellenőrzés 

módszere 

Ellenőrzéssel-

értékeléssel 

érintett 

személy 

Ellenőrzés-

értékelés 

tartalma 

Ellenőrzés-

értékelés 

célja 

Ellenőrzés-

értékelésért 

felelős 

személy 

Értékelési 

mód 

04.  

Áttekintés 

Minden 

óvodapedagógu

s 

Felvételi-

mulasztási 

naplók 

Pontos 

naprakész 

vezetés 

Óvodavezető Ellenőrzési 

lap kitöltés 

04. 

Megbeszélé

s 

Gyermekvédel

mi felelős 

Gyermekvédel

mi munka 

Dokumentác

ió 

áttekintése 

Óvodavezető Szóbeli 

beszámoló 

04. 27.. 

Óvodabejár

ás 

Dajkák Tisztasági 

szemle 

A belső 

környezet 

tisztasága 

Munkavédel

mi 

megbízott 

Megbeszél

és 

04. eleje 

Áttekintés, 

megbeszélé

s 

Nagycsoport 

óvodapedagógu

sai 

Óvoda-iskola 

kapcsolattartás 

A 

beiratkozás 

előkészítése 

Óvodavezető Szóbeli 

értékelés 

 

 

Május 

 

Időpont 

Ellenőrzés 

módszere 

Ellenőrzéssel-

értékeléssel 

érintett 

személy 

Ellenőrzés

-értékelés 

tartalma 

Ellenőrzés

-értékelés 

célja 

Ellenőrzés-

értékelésért 

felelős 

személy 

Értékelési 

mód 

05. 25. 

Áttekintés 

Minden 

óvodapedagóg

us 

A fejlődés 

nyomon 

követése 

Pontos 

naprakész 

vezetés 

Óvodavezető Feljegyzés a 

csoportnaplób

a 

05. 25. 

Áttekintés 

 

Minden 

óvodapedagóg

us 

Fejlesztési 

tervek 

HHH-s 

gyerekek 

fejlődésében 

Óvodavezető Szóbeli 

beszámoló 
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milyen 

szerepet 

játszott. 

05. 31. 

Óvodabejárás

+ 

Udvarbejárás 

Dajkák Tisztasági 

szemle 

A teljes 

belső és 

külső 

környezet 

tisztasága 

Óvodavezető 

Munkavédel

mi felelős 

Feljegyzés 

 

 

Június 

 

Időpont 

Ellenőrzés 

módszere 

Ellenőrzéssel

-értékeléssel 

érintett 

személy 

Ellenőrzés-

értékelés 

tartalma 

Ellenőrzés-

értékelés célja 

Ellenőrzés-

értékelésért 

felelős 

személy 

Értékelési 

mód 

06.04. 

Dokumentum- 

elemzés 

Minden 

óvodapedag. 

Csoportok 

éves 

nevelőmunkáj

ának 

elemzése az 

írásos 

beszámolók 

alapján 

Önreflexiók 

megjelenítése 

Óvodavezető Feljegyzés a 

csoportnapló

ba 

06. 

Dokumentu

m- 

elemzés 

Önértékelési 

csoport tagjai 

Önértékelés Önértékelési 

program 

megvalósítása, 

eredmények. 

Óvodavezető Szóbeli 

beszámoló 

06.07. 

Tervezés 

áttekintése 

Minden 

óvodapedagóg. 

Nyári élet 

tervei 

Pedagógiai 

Programban 

megfogalmazot

tak szerint 

Óvodavezető Feljegyzés 

06. 20. 

Óvodabejárá

s 

Dajkák Tisztasági 

szemle. nyári 

nagytakarítás 

előkészítése, 

feladatok 

kijelölése. 

A megfelelő 

higiénés 

feltételek 

biztosítása, 

követelmények 

Munkavédel

mi felelős + 

óvodavezető 

Feljegyzés 

 

 

Augusztus 

 

Időpont 

Ellenőrzés 

módszere 

Ellenőrzéssel-

értékeléssel 

érintett 

személy 

Ellenőrzés

-értékelés 

tartalma 

Ellenőrzés-

értékelés célja 

Ellenőrzés-

értékelésért 

felelős 

személy 

Értékelési 

mód 

08. 22. 

Áttekintés 

Minden 

óvodapedagógus 

Éves 

beszámolók 

Munkaterv 

alapján 

Óvodavezető Az intézményi 

beszámolóba 

való beépítés 
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08. 07. 

Óvodabejárás 

Dajkák Tisztasági 

szemle 

A nyári 

nagytakarítás 

ellenőrzése. 

Óvodavezető Szóbeli 

beszámoló 

08. 31. 

Óvodabejárás 

Minden 

óvodapedagógus 

Csoport 

dekoráció 

Az intézmény 

esztétikus 

megjelenésének 

biztosítása 

Óvodavezető Szóbeli 

értékelés 

 

Az ellenőrzésről készült jegyzőkönyv, feljegyzés vagy kitöltött ellenőrzési lap, tartalmazza 

az ellenőrző személy és az ellenőrzött aláírását. Amennyiben hiányosság, pótlás miatt 

intézkedés fogalmazódik meg, sor kerül határidő korrigálásra, vagy utóellenőrzésre. 

A mindennapi működés ellenőrzése folyamatos:  

 házirend betartása, 

 munkafegyelem, munkaidő betartása, 

 munkaköri leírás szerinti munkavégzés, 

 kommunikáció és konfliktuskezelés szervezeten belül, 

 esélyegyenlőség biztosítása, 

 a gyermekcsoportok életének napi szervezése.
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13.  SZÜLŐI KÖZÖSSÉG TAGJAINAK NÉVSORA 

 

Nézsa 

 

Legénd 

1. Pazsitni Tünde elnök Oláhné Mohai Anita 

2. Lényiné Berceli Judit helyettes  

3.Nagyné Dudás Renáta pénztáros  

4. Matus-Tábi Zsuzsanna titkár  

5. Kenderessyné László Anikó  

6. Németh Józsefné 

 

 

 

 

 

14. Mellékletek: 

 

1. sz. melléklet: Az óvoda kulcsfolyamatai 

2. sz. melléklet: Munkarend 2017/2018. 

3. sz. melléklet: Gyermekvédelmi munkaterv 

4. sz. melléklet: SZK munkaterve 
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1. sz. melléklet 

AZ ÓVODA KULCSFOLYAMATAI 

 

Az alábbi kulcsfolyamatokról egyenként döntse el a következőket: 

Ssz. Kulcsterület Jól tervezett 
Írásban 

szabályozott 

Mindenki 

betartja 

Ellenőrzése 

folyamatos 

Fejlesztése 

folyamatos 

Átlag % 

 

 

1. 

 

Stratégiai és operatív 

tervezés; belső 

szabályozó 

dokumentumok 

543210 543210 543210 543210 543210  

 

2. 

 

Munkaközösségek 

működése 
543210 543210 543210 543210 543210  

 

3. 

 

Intézményi 

önértékelés (P, V, I.) 
543210 543210 543210 543210 543210  

 

4. 

 

Külső szakmai 

ellenőrzés, minősítés 
543210 543210 543210 543210 543210  

 

5. 

 

Munkatársak képzése 543210 543210 543210 543210 543210  

 

6. 

 

Gyermekek 

fejlettségállapotának 

nyomon követése, 

értékelése 

543210 543210 543210 543210 543210  
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7. 

 

Partnerek igény és 

elégedettség mérése 
543210 543210 543210 543210 543210  

 

8. 

 

Infrastruktúra 

működtetése 
543210 543210 543210 543210 543210  

 

9. 

 

Dolgozók 

felvételének és 

elbocsátásának 

követelményei, 

eljárása 

543210 543210 543210 543210 543210  

 

10. 

 

Tehetséggondozás 543210 543210 543210 543210 543210  

 

11. 

 

Felzárkóztatás 543210 543210 543210 543210 543210  

 

12. 

 

Szülői igényekre 

alapozott 

szolgáltatások 

543210 543210 543210 543210 543210  

 

13. 

 

Szabadidős 

tevékenységek, 

óvodai rendezvények 

543210 543210 543210 543210 543210  

Átlag        
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2. sz. melléklet 

MUNKAREND 

 

Nézsa 

Csoport Munkakör Munkanap Munkaidő 

Kiscsoport 

Óvodapedagógus 
Hétfő –Péntek 

6:30 – 13:15 

páratlan hónap 

Hétfő –Péntek 
9:15 – 16:00 

páros hónap 

Óvodavezető 
Hétfő –Péntek 

14:30 – 16:30 

páratlan hónap 

Hétfő –Péntek 
8:00 – 10:00 

páros hónap 

Pedagógiai 

asszisztens 
Hétfő – Péntek 8:00 – 16:20 

Dajka 
Hétfő – Péntek 

6:30–14:50  

(páros hónap) 

Hétfő – Péntek 
8:30-16:50 

(páratlan hónap) 

Nagy-

középső 

Óvodapedagógus 

I. 

 

Hétfő - Péntek 
9:45–16:30 

 

Óvodapedagógus 

II. 
Hétfő - Péntek 

8:00 – 14:45 

 

Dajka 
Hétfő - Péntek 

8:30–16:50 

(páros hónap) 

Hétfő - Péntek 
6:30–14:50  

(páratlan hónap) 

 

 

Legénd 

Munkakör Munkanap 

 

Munkaidő 

Óvodapedagógus Hétfő - Péntek 8:00 – 16:00 

Dajka Hétfő - Péntek 7:00 – 15:00 
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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.  

 

 

Nézsa Gyermeki Csodakert Óvoda, 2017. 08.29. (Egyeztetés az óvodavezetés tagjaival) 

Nézsa Gyermeki Csodakert Óvoda,2017. 08.29. (Munkaterv elfogadása: Jegyzőkönyv 

mellékelve) 

 

 

 

Ph.  

  

 

 

……………………………… 

Petyerák Mária 

óvodavezető 

 

 

SZÜLŐI VÉLEMÉNYEK  

A 2017-2018. NEVELÉSI ÉV MUNKATERVÉRŐL 

 

A szülői véleményeket e-mail formában kértük. 
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Hitelesítési záradék 
 

 

 

 

Hitelesítési záradék 

 

Ez a dokumentum ……….. folyamatosan sorszámozott oldalból /lapból áll. 

Kelt: …………………………………………………………. 

 

PH 

………………………………………………… 

hitelesítő aláírás 


