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§ 

 

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 

 

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

évi CXC. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 

http://www.budapestedu.h                                 

u/data/cms150367/229_2012._VIII._28._Korm._rendeletet_a_nemzeti_koz

nevelesrol_szolo_torveny_vegrehajtasarol_MK_12_112.pdf         

 

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

alapprogramjáról 

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

 

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

nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának 

irányelve kiadásáról  

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

 

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

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

 

 2015. évi CCXXIII. törvény egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási 

tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról 

http://mkogy.jogtar.hu/?page=show&docid=A1500223.TV 

 

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

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 

intézményekben történő végrehajtásáról 

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

 

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

szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és 

kedvezményeiről 

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

 

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

gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és 

az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról 
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100328.KOR 

 

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
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
http://mkogy.jogtar.hu/?page=show&docid=A1500223.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300326.KOR
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700277.KOR
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100328.KOR
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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 

 

 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet a 2016/2017. tanév rendjéről 
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1600012.EMM&timeshift=fffffff4&

txtreferer=00000001.TXT 

  

 Oktatási Hivatal:  

Önértékelési kézikönyv óvodák számára.   
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/Onertekelesi_Kezikonyv

_ovoda_1123.pdf 

 

 

Országos tanfelügyelet. Kézikönyv óvodák számára.  

 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/PSZE_ovodai_

kezikonyv_0130.pdf 

 

 

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében a Pedagógus I. és Pedagógus 

II. fokozatba lépéshez. Harmadik, javított változat 

 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/utmutato_a_pe

dagogusok_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_kieg_2017.pdf  

 

 

 

 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300015.EMM
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200048.EMM
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1600012.EMM&timeshift=fffffff4&txtreferer=00000001.TXT
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1600012.EMM&timeshift=fffffff4&txtreferer=00000001.TXT
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/Onertekelesi_Kezikonyv_ovoda_1123.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/Onertekelesi_Kezikonyv_ovoda_1123.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/PSZE_ovodai_kezikonyv_0130.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/PSZE_ovodai_kezikonyv_0130.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/utmutato_a_pedagogusok_minositesi_rendszereben_4jav.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/utmutato_a_pedagogusok_minositesi_rendszereben_4jav.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/pem/ovoda_kieg_2017.pdf
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Kiemelt céljaink és feladataink a 2017/18 nevelési évben: 

 
 

Elsődleges cél: 
 

-  Az óvoda pedagógiai programjában megfogalmazott, a gyermeki személyiséget komplexen 

fejlesztő célok tudatos beépítése a tervezés, megvalósítás, értékelés és korrekció folyamataiba 

a csoportok és az egyes gyerekek szintjein egyaránt. 

 1. Értelmi képességek fejlesztése: 

    - Differenciálás, egyéni bánásmód során képességek kibontakoztatása 

    -  Természetbarát, népi kultúra hagyományait megismerő, ápoló gyermek nevelése 

3. Esélyteremtés, hátránycsökkentés: 

     - A hátrányokkal küzdő gyermekek és családjaik segítése / Különösen a halmozottan 

hátrányos helyzetű, veszélyeztetett és sajátos nevelési igényű gyermekek tekintetében./ 

4. Az önértékelés, a belső- és külső szakmai ellenőrzések, valamint a minősítések törvényi 

szabályozásoknak megfelelő előkészítése. 

További céljaink: 

. Programunk legfontosabb célja, hogy nyugodt, családias légkörben elősegítsük óvodás 

gyermekeink személyiségének harmonikus fejlődését. 

- Fontosnak tartjuk, hogy speciális kompetenciák fejlesztésével, alkotókedv motiválásával 

elősegítsük a tehetségek kibontakoztatását. 

- Egészséges életmód, mozgás szerepének hangsúlyozására törekszünk lehetőség szerint a 

szabadban. 

- Az iskolakezdéshez szükséges kompetenciákat fejlesszük, sikeres iskolakezdés érdekében 

 

1.Feladataink: 

 

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

alapját képező minősítési rendszer működtetéséből adódó feladatok ellátása → a szakmai 

színvonal emelése 

Ebben a nevelési évben, óvodánkban, intézményvezetői és intézményi tanfelügyeleti 

ellenőrzésre is sor kerül. Az országos tanfelügyeleti ellenőrzések célja, hogy a pedagógusok, 

vezetők jó gyakorlatát megerősítse, a még fejleszthető területeket beazonosítsa, hozzájáruljon 

a pedagógus vezetői kompetenciáinak fejlesztéséhez, a köznevelési rendszer minőségének, az 
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oktatás színvonalának javításához. Az ellenőrzések előkészítésére meghatározzuk az 

intézmény helyzetét, állapotát az elvárásokhoz képest. Meg kell terveznünk az 5 éves 

időszakra vonatkozó intézkedési tervet és le kell bonyolítanunk az önértékeléseket. Az 

önértékelés során azt vizsgáljuk, hogyan tudunk megfelelni saját céljainknak, és azok 

megvalósításában hol tartunk. Az intézményi elvárás rendszert és az önértékelési 

eredményeket, legkésőbb a látogatások előtt 15 nappal fel kell tölteni a felületre. 

A külső ellenőrzésekkel objektív, külső visszajelzést kaphatunk munkánkról. 

 

Felelős: Nagyné Tar Éva 

megbízott intézményvezető 

Határidő: 2018.08.31. 

 

1.2.Együttműködés a családokkal: 

A szülők és pedagógusok együttműködésének lényege intézményünkben, hogy a szülők 

rendszeres tájékoztatást kapjanak gyermekeikről, ismerjék óvodánk nevelési céljait, 

módszereit, segítséget kapjanak a családi neveléshez. Partnerkapcsolat kialakításával, átgondolt, 

tervszerű és szervezett formában próbáljuk hatékonyabbá, eredményesebbé tenni az 

együttműködést hagyományos és innovatív formában. 

 

1.3.Az önértékelési csoport működése, valamint a belső ellenőrzés-értékelések során 

kiemelt figyelmet fordítunk az elmúlt nevelési évben végzett munka továbbfejlesztésére.  

 

 

 Problémamegoldó képesség, konfliktuskezelés 

 A napi mozgás megvalósításának biztosítása 

 Csoportnapló tartalmi és formai megfelelősége 

 Egyéni fejlesztési tervek: Fejlődési napló 

 Egyéni fejlesztési tervek: IPR 

 Szakmai fejlődés: tanfolyamokon, továbbképzéseken való részvétel   

 A tehetségígéretek kibontakoztatása 

 Gyermekproduktumok „állapota”, használhatósága 

 Részvétel egyéb, az óvoda érdekeit szolgáló tevékenységekben (pld. pályázatírás, 

udvarrendezés, stb.) 

 Az idővel való hatékony gazdálkodás 
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1.4.  Környezet, az infrastruktúra: 
 

A nyári karbantartás során az udvari játékok javítására, felújítására fektettünk legnagyobb 

hangsúlyt a biztonság és a tartósság érdekében. Szükségessé vált a „Páva” mászóka 

kötélszerkezetének cseréje, a melléképületek meszelése, festése. Az óvoda tálalókonyhája és 

mellékhelyiségei ki lettek festve, a nevelői irodába radiátor lett beszerelve. A továbbiakban 

szükséges lesz a kerti ivókút cseréje, a kerítés keleti részének felújítása, cseréje. 

A neveléshez szükséges eszközök rendelkezésünkre állnak. A 20/2012. /XIII. 31./ EMMI 

rendelet 2. mellékletében az óvodára vonatkozó helyiségekkel, minimális eszközökkel, 

felszerelésekkel rendelkezünk. 

A csoportszobák berendezése, bútorzata esztétikus, dekoratív, jól szolgálja a gyermeki 

tevékenységeket. Folyamatosan bővítjük a fejlesztő játékainkat. 

 

1.5. A gyakorlati pedagógiai munka és a pedagógiai programunk összhangja: 

 

-  Szabad játék kitüntetett szerepe 

Tudatosan törekedjünk minél több időt hagyni a jóleső, örömteli játékra, az önkiteljesedésre. 

Figyeljünk és segítsük elő a gyermeki fantázia kibontakozását, önmaguk számára lényeges 

tevékenységet tegyük lehetővé számukra. Hagyjunk időt arra, hogy a játékukban szabadon 

élhessék meg tapasztalataikat, és hagyjuk őket dönteni abban, hogy mi az ami számukra 

fontos, hogy elmerülhessenek a játék jótékony fejlesztő lehetőségeiben. 

 

- A tevékenységekben megvalósuló tanulás 

 Az óvodai tanulás folyamatos, jelentős részben utánzásos, spontán és szervezett tevékenység 

mely a teljes személyiség fejlődését támogatja. Ha megteremtjük az optimális körülményeket 

(hely, idő, eszköz, testi, gondolati és érzelmi feltételeket) akkor a gyermekek ösztönösen 

megtalálják és kiválasztják a nekik leginkább megfelelő örömteli, önfejlesztő lehetőségeket. 

 

- Egészséges életmód igénye:  

Célul tűztük ki, hogy változatos mozgási lehetőségek biztosításával, élményt nyújtó 

kirándulások szervezésével ismertessük meg a gyermekekkel környezetüket. 

Meghatározóvá vált az egészséges életmódra nevelés fontossága – minta nyújtása, 

lehetőségek biztosítása – egészségtudat alakítása, egészséges táplálkozás elősegítése 

Ismeretnyújtással, közös tevékenykedtetéssel az egészséges életvitel megismertetésére 

törekszünk az egész tanév során. November hónapban a „Éljünk egészségesen” 
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projekthetünk során, tevékenységek, vetélkedők segítségével megismerkednek a gyermekek 

saját testükkel, annak ápolásával, az egészség megóvásával. 

Közös tevékenységeik során alakítjuk szemléletmódjukat: „lelkileg is egészségesebbé válva” 

nyitottabbá válnak saját maguk és mások megismerésére, elfogadására.  

 

 

2.A NEVELÉSI ÉV RENDJE 

 

2.1.Nevelési év időtartama: A nevelési év első napja 2017. szeptember 1. (péntek), utolsó 

napja 2018. augusztus 31. (péntek). 

 

A nevelőtestület által meghatározott pedagógiai célra öt munkanapot nevelés nélküli 

munkanapként használhatunk fel. 

Nevelőtestületi tanácskozásainkon (nevelés nélküli munkanap, nevelőtestületi értekezlet) a 

nevelőtestület valamennyi tagja részt vesz. A nevelőmunkát segítő munkatársak ( dajka, ) 

részvétele az alkalomszerű szervezés függvényében kötelező. 

 

2.2. Gyermeklétszám  

Az intézményben működő csoportok száma: 2 

Az intézmény gyermeklétszáma a 2017/18. nevelési évben: 44 fő  

 Sajátos nevelési igényű gyermekek  

Az intézményben ellátott sajátos nevelési igényű gyermekek létszáma a 2017/18 nevelési  

évben: 1 fő  

Hátrányos helyzetű gyermek: 9 fő 

Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek: 15 fő 

Veszélyeztett gyermek: 0 fő 

 

 

2.3. Éves és heti nyitva tartás  

Az intézmény éves nyitva tartása: 2017. 09. 01-től 2018. 08. 31-ig  

Az intézmény heti nyitva tartása: hétfő – péntekig, 7.00 - 16.30 óráig  
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2.4. Az óvodai nevelés nélküli munkanapok időpontja, felhasználása:  

 

- 2017. 10. 10. Nevelési év feladatai, belső továbbképzés  

- 2017. 01. 09. Nevelőtestületi továbbképzés 

/  A további két nevelés nélküli napok időpontját az aktuális képzésekhez, programokhoz 

igazítjuk./ 

 

2.5. A szünetek tervezett időtartama  

- 2017. 12. 27. - 29-ig téli szünet  

- 2018. 07. 30. - 08. 24-ig nyári zárva tartás  

 A szünetek idején igényfelmérések alapján a fenntartó jóváhagyásával, igény szerint 

ügyeletet tartunk, vagy bezárunk. 

 

2.6. Az óvodai élethez kapcsolódó ünnepek megünneplésének időpontja  

- 2017.  11. 11. Hagyományőrző Márton napi liba-bál 

-  2017. 12. 06. Télapóvárás  

-  2017. 12. 14. Családi adventi barkács délután  

- 2017. 12. 20. Karácsony  

- 2018 .02. 13. Farsang  

- 2018. 03. 14. Március 15. Nemzeti ünnep 

- 2018. 03. 26. Családi délután a húsvéti készülődés jegyében  

- 2018. 03. 28. Húsvéti tojáskeresés  

- 2018. 05. 03. Hagyományőrző nap, anyák napja 

- 2018. 05. 26. Évzáró-ballagás      

                                                                                              

2.7. Az előre tervezhető szülői értekezletek időpontja  

-  2017. 09. 14. szülőértekezlet  

-  2017. 09. 21. SZMK értekezlet 

-  2018. 03. 06. szülőértekezlet  

-  2018. 04, 24. SZMK értekezlet 

 

2.8. Fogadó óra:  

Szülői, illetve óvónői kezdeményezésre a nevelési évben időpont egyeztetéssel bármikor.  
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2.9. Az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú óvodai nyílt nap tervezett 

időpontja : 

Óvodai nyílt napokat a következő formában terveztünk: 

- hagyományőrző-nap alkalmával / 2018. május 3./ közös családi nap betekintés az óvodai élet 

változatos tevékenységeibe 

- az érdeklődők a fenntartó által kiírt beíratás napjain (2018. május) tekinthetnek be és 

ismerkedhetnek az óvodával. 

- ovi-csalogató /2017. augusztus 29./- betekintés a leendő óvodás szülőknek, gyerekeknek, 

közös játék az ovisokkal 

2.10. Munkatársi értekezletek időpontjai, tartalmának éves terve:  

1. Időpont: 2017. szeptember  

Témák:  

- Munkarend megbeszélése  

- A nevelési év elindításának, a befogadási időszak aktuális feladatainak megbeszélése   

- A nevelési év fő feladatainak ismertetése  

- Az óvoda szakmai rendezvényei előkészületeinek megbeszélése  

- Az intézményi önértékelés jogkövető megszervezése, felkészülés a tanfelügyeletre 

- Az intézmény dokumentumainak elemzése, módosítási javaslatok 

2. Időpont: 2017. október 

Témák: 

- Aktuális feladatok megbeszélése  

- Intézményi önértékelés, intézményi önértékelés folyamatainak megbeszélése 

- Továbbképzések tapasztalatainak megbeszélése 

- Egészség projekt-hét megbeszélése 

 

3. Időpont: 2017. december 

Témák:  

- A hónap rendezvényeinek szervezési feladatai, aktualitások megbeszélése (adventi időszak)  

- A feladatok szervezéséről való beszélgetés, felmerült problémák megvitatása  

- Intézményi önértékelés aktuális feladatai  

- Adventi vásárhoz készülődés 
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4. Időpont: 2018. április  

Témák:  

- A hónap aktuális feladatainak megbeszélése  

- Az óvodai rendezvények előkészületeinek megbeszélése, különös tekintettel a     

hagyományőrző majális, anyák napja megszervezése 

-  Évzáróra való készülődés, szabadságok ütemezése  

 

A szülői munkaközösségi értekezlet  

Időpont: 2017. 09. 21.  

 

Téma:  

- Tájékoztató az intézmény működéséről  

- Az SZMK elnök és tagok feladatainak megbeszélése  

- A csoport szülői képviselőinek bevonása a nevelési év családoknak szervezett 

rendezvényeibe, az ehhez kapcsolódó feladatok megbeszélése.  

 

2.11. Az intézményben foglalkoztatott szakmai és nevelést segítő munkatársak száma, 

munkaidő beosztása  

 

-szakmai dolgozók száma: 4 

Heti kötelező óraszám: 32 óra  

+ 4 óra intézményen belüli kötetlen elrendelhető 

 

- nevelést segítő munkatársak száma: 2  

 

Heti munkaidő: 40 óra 

 

Munkaidő beosztás 2017 – 2018. évre 

Név Munkakör heti munkaidő 

Duró Imre Istvánné óvodapedagógus 40 óra   – kötött munkaidő 32 óra 

Lovászné Pozsár Annamária óvodapedagógus 40 óra  –  kötött munkaidő 32 óra 

Tóth Lászlóné óvodapedagógus 40 óra  –  kötött munkaidő 32 óra 

Nagyné Tar Éva Intézményvezető 40 óra  –  kötelező óra  12 óra 

Vargáné Pusztai Mónika dajka 40 óra 

Gál Zoltánné dajka 40 óra 
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Heti munkaidő beosztás 2017-2018. évre 

  Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

Duró Imre Istvánné 
nagy-középső 
csoport 

A-B 
hét 

7:30-14:00 7:30-14:00 7:30-14:00 7:30-14:00 7:30-13:30 

Tóth Lászlóné kis-
középső csoport 

A hét 10.00-
16.30 

10:00-
16:30 

10:00-
16:30 

10:00-16:30 10:30-
16:30 

B hét 7:00-13:30 7:00-13:30 7:00-13:30 7:00-13:30 7:00-13:00 

Lovászné Pozsár 
Annamária 
kis-középső csoport 

A hét 7:00-13:30 7:00-13:30 7:00-13:30 7:00-13:30 7:00-13:30 

B hét 10.00-
16.30 

10.00-
16.30 

10.00-
16.30 

10.00-16.30 10.30-
16.30 

Nagyné Tar Éva 
nagy-középső 
csoport 

A -B 
hét 

9:30-12:00 9:30-12:00 9:30-12:00 9:30-12:00 10:00-
12:00 

Vargáné Pusztai 
Mónika 

A hét 7:00-15:00 7:00-15:00 7:00-15:00 7:00-15:00 7:00-15:00 

B hét 8:30-16:30 8:30-16:30 8:30-16:30 8:30-16:30 8:30-16:30 

Gál Zoltánné A hét 8:30-16:30 8:30-16:30 8:30-16:30 8:30-16:30 8:30-16:30 

B hét 7:00-15:00 7:00-15:00 7:00-15:00 7:00-15:00 7:00-15:00 

 

2.12. Utazó pedagógus az óvodában:  

A Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat (Nevelési Tanácsadó) szakemberei által (év 

eleji szűrés alapján) beszédfejlesztés, és gyógypedagógiai fejlesztés céljából:  

1 fő Logopédus heti 2 órában.  

1 fő Fejlesztőpedagógus 2 órában 

1 fő Gyógypedagógus heti 2 órában SNI gyermekek fejlesztése - Bagdi Judit 

1 fő Tehetséggondozó fejlesztőpedagógus  

 

2.13. Belső kapcsolatok- Az intézményben működő munkacsoportok:  

- Intézményi önértékelési csoport- Önértékelési terv- felelős: Nagyné Tar Éva 

- IPR munkacsoport- Tóth Lászlóné 

- Beóvodázási munkacsoport- Lovászné Pozsár Annamária 

- Óvoda-iskola átmenet munkacsoport - Duró Imre Istvánné 

2.14. Projekthetek: 

November: Márton-napi libahét 

November: Egészséges életmód hete 

December: Adventi készülődés hete 

Március: Az én hazám hete 

Április: Húsvéti hagyományok hete. 
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2.15. Hitoktatás rendje:  

Az intézményben lehetőség nyílik a gyerekek számára a szabad hit és vallásoktatásra. A 

gyerekek a szülők írásbeli kérelme alapján vesznek részt a hitoktatáson. 

Hitoktatás ideje: hétfő 15.30-tól 

Hitoktató: Gondolyné Felszeghy Ildikó református hitoktató 

 

2.16. Néptánc az óvodában 

2017. szeptember 1-től óvodánkban lehetőség nyílik óvodásainknak néptánc foglalkozáson 

való részvételre heti egy alkalommal. 

Néptánc foglalkozás ideje: minden szerdán 11.00-től. 

Néptánc oktató: Gál Zoltán 

 

 

2.17. Továbbképzési terv a 2017-18 tanévben. 

 

 

 

  Pedagógus 

neve, 

lakcíme 

Továbbképzést 

biztosító intézmény 

neve: 

Formája 

jellege 

Kezdő 

időpont 

Befejezés 

várható 

időpontja 

Teljesíten

dő órák 

száma 

Várható 

költsége: 

1. Nagyné Tar 

Éva 

Debreceni Egyetem 

Gyermeknevelési és 

Felnőttképzési Kar 

szakvizs-

gával 

záruló 

képzés 

2016. 

09.01. 

2018. 06. 

30. 

120 óra 130.000/ félév 

2. Duró Imre 

Istvánné 

Egyéni bánásmód és a 

hátránycsökkentés 

speciális módszertana 

 2017. 09. 

hó 

2017. 

09.hó 

30 óra ingyenes 

/Sulinet 

szervezésében/ 

3. Lovászné 

Pozsár 

Annamária 

Óvodai esélyteremtő 

intézményfejlesztési 

program és 

eszközrendszer 

 2017. 11. 

hó 

2017. 11. 

hó 

30 óra ingyenes 

/”Esélyteremtő  

óvoda” 

pályázat 

keretében/ 

4. Tóth 

Lászlóné 

Óvodai esélyteremtő 

intézményfejlesztési 

program és 

eszközrendszer 

 2017. 11. 

hó 

2017. 11. 

hó 

30 óra ingyenes 

/”Esélyteremtő  

óvoda” 

pályázat 

keretében/ 
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2.18. Az intézmény külső kapcsolatai: 

 

Intézmény, csoport Kapcsolattartó 

-Szülők Óvodavezető, óvodapedagógusok 

-Iskola Óvodavezető, óvodapedagógusok 

-Óvoda orvosa Dr. Gergely Katalin Óvodavezető, óvodapedagógusok 

-Védőnő Baloghné Bíró Anna Óvodavezető, óvodapedagógusok 

-Óvoda fogorvosa Dr. Erdélyi Zoltán Óvodavezető, óvodapedagógusok 

-Pedagógiai szakszolgálat Óvodavezető, óvodapedagógusok 

-Művelődési ház Kun Margit Ildikó Óvodavezető, óvodapedagógusok 
-„ Leg a láb” Gál Zoltán Óvodavezető, óvodapedagógusok 

-Polgármesteri Hivatal Óvodavezető 

 

 
  

2.19. Az intézmény gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatai:  

 

A gyermekvédelmi munkaterv alapján a következő feladatokat látjuk el: 

- Az újonnan beíratott hátrányos helyzetű gyermekeknél családlátogatások lebonyolítása. 

Feljegyzés készítése.  

- Felmérés a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű és a veszélyeztetett 

gyermekekről. Nyilvántartásba vétel.  

- A nehéz helyzetben élő családok figyelemmel kísérése.  

- A rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő családok nyomon követése.  

- A hiányzások, a ki- és bejelentés nyomon követése.   

- Kapcsolattartás a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal, védőnővel  

- A gyermekek gondozottságának, ellátásának, a szülő-gyermek kapcsolatnak, a bekövetkezett 

változásoknak, az indokolatlan hiányzásoknak fokozott figyelemmel kísérése.  

- Az óvodával jogviszonyban álló gyermekek óvodába járásának figyelemmel kísérése. 

Szükség esetén jelzés az óvodavezető felé a szükséges lépések megtétele miatt (A 

Köznevelési Törvényben meghatározottak szerint)  

- Javaslattétel konzultációk alapján a megkésett fejlődésű, a sajátos nevelési igényű, 

magatartási beilleszkedési és tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek szakemberhez 

való irányítására. (logopédus, pszichológus, gyermekorvos, szakorvos, szakszolgálat)  

- Óvodán belüli segítségnyújtás: Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében 

 figyelünk kell, hogy a hátrányos helyzetű, és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek és 

családjuk a Pedagógiai programban foglalt programok szerinti tevékenységeken részt 
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vegyenek.(kirándulások, állatkert látogatás, bábszínház látogatás, hagyományőrző nap, 

gyermeknapi rendezvény, kézműves, mozgásos családi délutánok) Lehetőséget biztosítunk a 

családoknak egymás segítésére például a ruhacsere /Ovi-turi/ megszervezése tapintatos 

formában.  

- „ Esélyteremtő óvoda”- az „EFOP-3.1.3-16 Társadalmi felzárkózási és integrációs 

köznevelési intézkedések támogatása” című kiemelt projektben való részvétellel hátrányok 

kompenzálását céloztuk meg. 

- A gyermekvédelemmel kapcsolatos jogszabályok változásának folyamatos figyelemmel 

kísérése. A változásokról a nevelőtestület tájékoztatása.  

- Kiemelt feladatunk, a tehetségek felismerése, fejlesztése, alkotókedv ösztönzése.  

A gyermekvédelmi munka a tanév során folyamatos.  

-  Szülőkkel való kölcsönös párbeszéd, együttműködés pozitív viszony kialakítása. Krízis 

esetén könnyebben nyújtható segítő együttműködés, ha megfelelően kialakított a kapcsolat. 

Nagyon fontos az óvónők gyors jelzése, hogy a felmerülő problémákat minél előbb meg 

tudjuk oldani.  

- Az iskolaérettség és beiskolázás gyermekvédelmi szempontú figyelemmel kísérése, 

szükséges egyeztető beszélgetések munkatársakkal, szülőkkel, a Pedagógiai Szakszolgálattal.  

- A veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekek számára lehetőséget kínálni a szabadidő, 

szünidő hasznos eltöltésére.  

- Az éves gyermekvédelmi munka és a ténylegesen megvalósult feladatok összevetése, év 

végi írásbeli beszámoló elkészítése.  

  

 

2.20.Pedagógiai folyamatok- 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  

- A szakmai munka értékelésének alapjai az intézményi gyakorlat szerinti 

önértékelési/teljesítményértékelési rendszer, a külső szakmai ellenőrzés és értékelés 

valamint a Pedagógus életpálya modellhez kapcsolódó nyilvános szempontok 
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Működés törvényessége-tanügyigazgatás 

Ellenőrzés-értékelés 

területei: 

Érintettek: Időpontok: Felelős /ellenőrzés/ 

Felvételi mulasztási 

napló 

óvodapedagógusok havonta Óvodavezető 

Statisztikai adatok óvodapedagógusok  Óvodavezető 

Kir adatbázis 

naprakészsége 

óvodavezető 10. 01 és 

folyamatosan 

Óvodavezető 

önellenőrzés 

Törzskönyv óvodavezető 09.01. Óvodavezető 

önellenőrzés 

Felvételi előjegyzési 

napló 

óvodavezető nyitás: 09.01. 

lezárás: 08. 31. 

Óvodavezető 

Óvodai 

szakvélemény 

óvodapedagógusok 03. 15. Óvodavezető 

Továbbképzési terv óvodapedagógusok 03. 15. Óvodavezető 

 

 

Intézmény működését szabályozó dokumentumok: 

Ellenőrzés-értékelés 

területei: 

Érintettek: Időpontok: Felelős /ellenőrzés/ 

Pedagógiai Program, 

SZMSZ, Házirend 

óvodapedagógusok folyamatos óvodavezető 

 

 

 

 

Működés feltételei: 

Ellenőrzés-értékelés 

területei: 

Érintettek: Időpontok: Felelős /ellenőrzés/ 

Tisztasági szemle dajkák havonta óvodavezető 

Helyi leltározás óvodapedagógusok évente  óvodavezető 

 

 

Személyi 

Ellenőrzés-értékelés 

területei: 

Érintettek: Időpontok: Felelős /ellenőrzés/ 

Személyi anyagok óvodavezető 09. 15. és szükség 

szerint 

óvodavezető 

önellenőrzés 

Egészségügyi 

könyvek 

óvodavezető 09.30. óvodavezető 

önellenőrzés 

Munkaköri leírások óvodavezető 09.01. óvodavezető 
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Nevelési folyamatok – fejlesztési tartalmak – alkalmazottak munkája 

Ellenőrzés-értékelés 

területei: 

Érintettek: Időpontok: Felelős /ellenőrzés/ 

Tervezési és 

értékelési 

dokumentumok 

- IPR fogl. napló 

- Beóvodázási 

munkaterv 

- Óvoda-iskola 

átmenet munkaterv 

- Gyermekvédelmi 

térkép 

- Csoportnaplók 

- Fejlesztési tervek 

- Személyiség lapok 

- DIFER mérés 

eredményei 

- Éves munka 

értékelés 

- Önértékelés 

dokumentumai 

óvodapedagógusok minden hó 30. 

 

 

 

 

 

és folyamatosan 

óvodavezető 

Ellenőrzés-értékelés 

területei: 

Érintettek: Időpontok: Felelős /ellenőrzés/ 

Nevelési gyakorlat:  

- szülői értekezlet 

- befogadás 

- foglalkozásvezetés 

- tervezés-önreflexió 

óvodapedagógusok folyamatosan óvodavezető 

Nevelőmunkát segítő 

alkalmazottak 

munkája 

dajkák folyamatosan óvodavezető 

Gyermekvédelem felelős 

óvodapedagógus 

10.30. 01.30. 05.20. óvodavezető 

Munkacsoportok 

tevékenysége 

óvodapedagógusok folyamatosan óvodavezető 

 

 

 

 

Szervezet működése: 

Ellenőrzés-értékelés 

területei: 

Érintettek: Időpontok: Felelős /ellenőrzés/ 

Vezetés színvonala óvodavezetés 2017. 12.14. óvodavezető 

kérdőíves 

visszacsatolás 

Kapcsolatok 

- fenntartóval 

- iskolával 

kapcsolattartók évente óvodavezető 
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2.21. Önértékelési szakmai munkacsoport: 

 

 Feladata:  

- Az intézmény működését szabályozó dokumentumai (PP, SZMSZ és mellékletei, 

Házirend) szerinti működés folyamatos nyomon követése, a szükséges korrekciós 

javaslatok megtétele 

- Felkészülés az intézményi önértékelés lebonyolítására. 

2017/18. tanév éves terve: 

 
 Téma: Időpont: Megjegyzés: 

1. -Munkatervi feladatok megbeszélése 

-Törvényi változások értelmezése 

-- Intézményi önértékelés  megtervezése, 

feladatok megbeszélése, adatgyűjtés 

 

     09. 06. Információ átadása, 

megbeszélés / 

Konferencián elhangzottak 

megbeszélése/ 

 

2. -Szabályozó dokumentumaink, 

módosítási javaslatok 

- Intézményi önértékelés  feladatok 

megbeszélése, adatgyűjtés 

Dokumentumelemzés módszereinek 

megbeszélése 

 

 

     10. 06. SZMSZ, PP, Házirend, 

csoportnapló, 

önértékeléshez szükséges 

dokumentumok 

tanulmányozása, 

megbeszélése 

3. - Intézményi önértékeléssel kapcsolatos 

teendők megbeszélése 

-Adatgyűjtés megbeszélése 

- Kérdőívek, interjúk  

     11. 08.  Munkacsoport, majd  

egyéni vagy páros 

feladatvállalás szerinti 

munkavégzés. 

Szükséges:Tanfelügyeleti 

és önértékelési 

KÉZIKÖNYV 

4. - -Intézményi szintű  értékelés 

előkészítése - Felkészülés a 

tanfelügyeleti ellenőrzésre 
 

01. 12. Segédanyagok segítségével 

korrekció, értékelés 

elkészítése 

5. - Intézményi szintű  értékelés 

előkészítése - Felkészülés a 

tanfelügyeleti ellenőrzésre 
 

02. 09. Munkacsoport, majd 

egyéni feladatvállalás 

6. -Ismerkedés az OH 

dokumentumfeltöltő moduljának 

kezelésével 

03. 02. kérdőívek 

7. -Aktuális feladatok ellátása, 
megbeszélése 

     04. 06.  

8. -Mérési eredmények 
-Intézményi szintű erősségek és 

fejlesztendő területeink beazonosítása 

      05. 09. Adatok kiértékelése 

9. -Éves célok és feladatok értékelése; éves 

beszámoló előkészítése 

      06. 08.  

 

 



 
19 

 

2.22. 1. Pedagógus minősítő rendszer aktuális feladatainak határidőn belüli teljesítése: 

 

-Az OH által kiírt keretlétszám jogszabályi változások, és a minősítésre való jelentkezés 

feltételeinek megismertetése a kollégákkal. 

 
2.22.2. Felkészülés a Tanfelügyeleti ellenőrzésre 

  - Ebben a tanévben vezetői és intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés várható. Az intézmény 

vezető és a nevelőtestület feladata hogy tájékozódjon és felkészüljön a tanfelügyelettel 

kapcsolatos elvárásokra, követelményekre és azokat alkalmazza  az intézmény működése  

során. 

 

Határidő: folyamatos                                                                  Felelős:   intézményvezető 

                                                                                                                   óvodapedagógusok 

 

 

 
 

2.23. Balesetvédelem: 

 

A vonatkozó külső és belső szabályozók rendelkezéseit szigorúan be kell tartani, az óvó-védő 

funkció biztosítása az egészségnevelő munka alapvető feladata.  

Balesetvédelmi oktatás szervezése a gyermekek számára.  

A gyermekek életkorát figyelembe véve az óvodapedagógusok megismertetik a gyermekekkel 

a balesetveszélyes helyzeteket, megtanítják, gyakoroltatják az ezeket elkerülő magatartási 

formákat, technikákat, játékos, szemléletes formában /Játékos foglalkozás keretében a külső 

világ tevékeny megismerésének éves témái közé beépíthető/.  

 

 

 

 

 
2.24. Munkaszüneti napok körüli munkarend a 2017/2018. nevelési évben: 

 

 

2017. október 23. hétfő 1956-os Forradalom ünnepe 

2017. november 1. szerda, Mindenszentek napja 

2017. december 24. vasárnap Szenteste 

2017. december 25-26 hétfő, kedd  Karácsony 
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2018. január 1. hétfő, Új Év első napja 

2018. március 10. szombat munkanap 

2018. március 15. csütörtök Nemzeti Ünnep 

2018. március 30-31, április 1-2 péntek, szombat, vasárnap hétfő  Húsvét 

2018. április 21. munkanap 

2018. május 1. kedd, a munka ünnepe   

2018. május 20-21 vasárnap hétfő Pünkösd 

2018. augusztus 20. hétfő Szent István ünnepe 

 

 

 

2.25. Közösségfejlesztés 

 

 

Eseménynaptár 2017/2018 
 

Szeptember - Nevelési évnyitó értekezlet 

- Elsősök átadása 

- Ovi-mozi 

- Összevont  és csoportos szülői értekezlet 

- Néptánc megszervezése 

Október - Séták szervezése. Furtai óvodások fogadása 
-  Bábelőadás 
- Családi játékfoglalkozás 
- Iskola-csalogató 

November - Ovi mozi 
- Márton napi liba-bál- projekthét 
- Egészséges életmód vetélkedő a szülőkkel-projekthét 
- Családi torna 
- Iskola-csalogató 

December -  Mikulás várás-zenés interaktív műsor 
- Adventi vásárra díszek, koszorúk készítése, árusítása 
- Adventi séta, készülődés, ünnepség-projekthét 
- Karácsonyi ünnepség az oviban és a Rhédey Kastélyban 

Január - Zenés interaktív előadás szervezése 
- Iskolaérettségi vizsgálatok kérése 
- Téli séta, vagy szánkózás szervezése 

Február -  Ovifarsang 
- Bábelőadás szervezése 
- Ovi-mozi 
- Iskola-csalogató 
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Március  - Március 15. megünneplése-projekthét 

-  Tavaszi séták szervezése csoportonként 

-  Húsvéti tojáskeresés, barkács délután- projekthét 

Április -   Óvodai beíratás megszervezése 
-  Tanító nénik látogatása az oviban 
-  Kirándulás Furtára- ovisok meglátogatása 
-  Ovi-mozi 

Május - Hagyományőrző-nap, főzés, májusfa díszítése 

- Anyák napja 

- Ovi-mozi 
- Gyermeknap 
- Évzáró. ballagás 

Június -  Kirándulás szervezése autóbusszal 
- Séták szervezése 
- Júniális 

Július - Vizes játékok szervezése 
- Íjász verseny helyszínének megtekintése 
- Kirándulás a falu határába 

Augusztus - Ovi-csalogató- új óvodások megismerése  
-  Baba-mama találkozó 
- Csoportszobák átrendezése dekorálása 
- Készülődés a falunapra 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

Zsáka, 2017. 09.01. 
 

 

 

 

 

Ph.                        …………………………………. 

                                                                                                         Nagyné Tar Éva 

megbízott intézményvezető 


