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- a Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottsághoz Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő óvodák
2019/2020-as nevelési évre vonatkozó munkatervének fenntartói véleményezésére

Tisztelt Bizottság !
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló
20/2012. (Vlll.31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) 3.§ (1) bekezdésében foglaltak szerint a
munkaterv határozza meg az óvodai nevelési év helyi rendjét, elkészítéséhez ki kell kérni a fenntartó, és a
szülői szervezet véleményét.
Az EMMI rendelet 70. § (2) bekezdés c) pontja alapján a nevelési-oktatási intézmény éves munkatervének
elfogadásáról a nevelőtestület dönt.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének a 30/2010.(Xl.12.) a Közgyűlés bizottságai feladatai és
hatáskörei megállapításáról szóló önkormányzati rendelet 10. §. (1) bekezdés 9. pontja által biztosított
jogkörében eljárva az önkormányzat fenntartásában lévő óvodák munkatervéről véleményt a Köznevelési,
Kulturális és Ifjúsági Bizottság alkot.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő 4 óvoda vezetője elkészítette a
2019/2020. nevelési évre vonatkozóan az óvodák munkatervét, melyet megküldtek véleményezésre.
A 2019/2020-as nevelési évben is kiemelt célja minden óvodának a gyermekek személyiségének fejlesztése,
érzelmi, erkölcsi és értékorientált közösségi nevelés. Továbbá cél a kiegyensúlyozott, együttműködésre,
fejlődésre alkalmas dolgozói légkör kialakítása, fenntartása, illetve a törvények maradéktalan betartása és
az óvodapedagógusok közösségében vállalt feladatok ellátása. A csoportközösségek együttnevelése
érdekében a szülők támogató jelenlétére és együttműködésére a továbbiakban is számítanak az óvodák. A
munkatervben megjelenik az önértékelés, a külső szakmai ellenőrzés és a pedagógusok előmeneteli
rendszerének alapját képező minősítési rendszerből adódó feladatok ellátása, amelynek következménye a
szakmai színvonal további emelkedése.
Az óvodai nevelési év helyi rendjében kell meghatározni:
- az óvodai nevelés nélküli munkanapok időpontját, felhasználásá t,
- a szünetek időtartamát,
-

az óvodai élethez kapcsolódó ünnepek megünneplésének időpontját,
az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek, szülői értekezletek, fogadóórák időpontját,
az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú óvodai nyílt nap tervezett időpontját,
minden egyéb, a nevelőtestület által szükségesnek ítélt kérdést.
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SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY

MEGYEI JOGÚ VÁROS

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.

POLGÁRMESTERI HIVATALA

TELEl'ON: +36 42 524 .i;85; FAX: +36 42 524-586
E-MAIL: lllYHSZOC@NYIRECYHAZA.HU

A benyújtott munkatervek mindegyike megfelel a jogszabályi előírásoknak, figyelembe veszi az óvoda
hagyományait, összehangolja rendezvényeit, integrálja a közös programokat, a jogszabályban kötelezett
nemzeti emléknapokat, ünnepeket. Megállapítható, hogy az intézmények munkaterve logikusan
összeállított, kitér mindazon feladatokra, melyek a 2019/2020-as nevelési évben az intézményt érinteni
fogja.
Kérem a Tisztelt Bizottságot az előterjesztést megtárgyalni, az előterjesztés mellékletét képező 2018/2019es nevelési évre elkészült óvodai munkaterveket véleményezni és a határozat-tervezetet elfogadni
szíveskedjen.

Nyíregyháza, 2019. november 12.

Tisztelettel:
Dr. Krizsa i Anita
osztályvezető

WWW.NY REC.YHAZA.HU

'Y\
//

C

NYÍREGYHÁZ A

NYÍREGYHÁZA
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Határozat-tervezet
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

KÖZGYŰLÉSE
KÖZNEVELÉSI, KULTURÁLIS ÉS IFJÚSÁGI BIZOTISÁGA

.../2019. (Xl.18.) számú
határozata
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő óvodák
2019/2020-as nevelési évre vonatkozó munkatervének fenntartói véleményezéséről

A Bizottság
az előterjesztést megtárgyalta és a Közgyűlés és bizottságai feladatai és hatáskörei megállapításáról szóló
30/2010.(Xl.12.) önkormányzati rendelet 10.§ (1) 9.pontja által biztosított jogkörében eljárva a következő
határozatot hozta :
Az Eszterlánc Északi Óvoda, a Búzaszem Nyugati Óvoda, a Gyermekek Háza Déli Óvoda, a Tündérkert Keleti
óvoda 2019/2020-as nevelési évre vonatkozó munkatervével egyeté rt.

Nyíregyháza, 2019. november 18.

Jeszenszki András
a bizottság elnöke

A határozat ról értesülnek:
1. címzetes főjegyző
2. Eszterlánc Északi Óvoda Nyíregyháza, Tas u. 1-3.
3. Gyermekek Háza Déli óvoda Nyíregyháza, Kereszt u. 8.
4. Búzaszem Nyugati Óvoda Nyíregyháza, Búza u. 7-17.
S. Tündérkert Keleti Óvoda Nyíregyháza, Kert köz 8.
6. Irattár
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Eszterlánc Eszaki Ovoda
MUNKATERV
2019/2020

J
j
1

Jl_.., {C<:.~
Szikszainé Kiss Edit
k.J..,,..L4CV!l.L

Intézményvezető
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A munkaterv elkészítésekor az alábbi törvénveket és rendeleteket vettük figyelembe
2011. évi CXC. törvény a nemzeti

•

A 2011. évi CXC. törvény végrehajtási rendeletei:
20/2012. (VIII. 31.) E~IMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

l

és annak 2019 évi módosításai

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

l
•

363/2012. (XII. 17.)
alapprogramjáról

•

2/2005. (III. 1.) OM rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai
nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának
irányelve kiadásáról

•

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

•

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

•

326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési
intézményekben történő végrehajtásáról

•

277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógusszakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és

1

l
I

köznevelésről,

•

Korm.

rendelet

az

Óvodai

nevelés

országos

kedvezményeiről

•

328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és
az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról
15/2013. (II. 26.) E:\-1:\-11 rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények

•

működéséről

•

-'8/2012. (XII. 12.) EM~II rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a
pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiaiszakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről

•

12/2016. (VI. 27.) EM~Il rendelet a 2016/2017. tanév

rendjéről

•
•
•
•

Oktatási Hivatal:
Önértékelési kéziköoyy óvodák számára. MÁSODIK, JAVÍTOTT KIADÁS
Orszá~os tanfelügyelet. Kézikönp óvodák számára. HAR.'vlADIK, JAVÍTOTT

KIAD AS
1

l
l
l
l
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l
l
•

•

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében a Pedagógus 1. és Pedagógus
II. fokozatba lépéshez. Harmadik, javított változat

•

KIEGÉSZÍTŐ ÚTML'T ATÓ az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a
pedagógusok
minősítési
rendszeréhez
felhasználói
dokumentáció
értelmezéséhez Óvodai nevelés 'egyedik, javított kiadás

•

Kompetenciaelemzések és indikátorpéldák

•

Útmutató a mesterpedagógus fokozatot megcélzó minősítési eljáráshoz

•

Nyíregyháza Meg) ei Jogú Város
önkormányzati rendeletei

Képviselőtestületének

vonatkozó

Az Eszterlánc Északi Óvoda működését szabályozó dokumentumok

l
l

1.
~z
1 T.ÉZMÉNNY-EL
INEORMÁCIÓK

]

Az intézménv működési területe: Nyíregyháza város közigazgatási területe

)

KAPCSOLATOS

ÁLTALÁNOS

Az intézménv Alapító Okirat szerinti feladatellátása

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

]

091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
•

testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos a megismerő funkciók, vagy a viselkedés
fejlődésének tartós és súlyos rendellenessége.

•

A megismerő funkciók, vagy a viselkedés

J
J

fejlődésének

súlyos rendellenessége.

Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő
gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján
mozgásszervi. érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, autizmus spektrum
zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy
magatartásszabályozási zavarral) küzd.
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
096025 Munkahelyi étkeztetés
Az intézmém neH. címe: Eszterlánc Északi Óvoda, ..i..ioo Nyíregyháza, Tas u. 1-3.

Telefon / fax: -'2 / 512-951,

~2/

512-910

E-mail cím: eszterlanceszakiovoda@gmail.com
elérhetőség:

ww'' .eszterlanceszakiovi.hu
2

l
l
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Intézményvezető :

1

Szikszainé Kiss Edit

Fogadóórája: Minden nap 9-l 0 óráig

előzetes

bejelentkezés alapján

Általános helyettesek: Pásztorné Tamás Csilla,

l

Feketéné Nagy Julianna.
Kelemenné Maklári Gyöngyi
Óvodatitkárok: Karikó-Kiss Ágnes,
Lukács Krisztina

1

Az intézménybe

felvehető

gyermeklétszám: 1.322

Csoportok száma: 47

12. INT~ZMÉNYI ADATOK
1

email címe

óvoda címe

tagóvodavezető,

1

telefonszám

1

feladattal
mei:?;bízott

]

]

óvoda

Nyíregyháza,
Tas u. 1-3 .

Szikszainé
Kiss Edit

Székhely

, eszterlanceszakiovoda@gmail.com

42 512-910

mtézményvezető

11

· ezető

intézménY"'
helyettesek
• Pásztorné
Tamás Csilla
• Feketéné
Nagy Julianna
• Kelemenné
Maklán
,
Gyöngyi
1 Ponkházi
Erzsébet
Zsuzsanna

1

]

Allomás u.
Telephely
Csillagszem
Taointézménv
Gyermekmosoly
Taointézmén
Gyöngyszem
Taointézmén
Homokvár
Tagintézménv
Kerekerdő

Tagintézménv
Napsugár
Tagintézmény
Nyitnikék
Taomtezmém·

42 512-951

Kovács Tiborné
Kovácsné Hetey
Gabriella
Nagyné
Ádámszki Timea
Lucza Sándorné
1

Kovács Andrea

I Rácz Anikó
I Tóthfalusi
Jozsefne

1
1

~óstóhegy,

allomasutiovi@netra.hu

I Allomás u. 6

Nyíregyháza.
1 kollegiumutiovüsgmail.com
Kollégium u.50
Nyíregyháza,
Etel-köz 13.
Nyíregyháza
Krúd G . u.27.
Nyíregyháza
1 Ferenc krt. 1.

I ~yíregyháza.

1

42 512-908

etelkozio-vi@gmail.com

42 512-901

krudy.ovi@gmail.com

42 5 12-907

ferenc.ovodatd gmail.com

42 5 12-906

kerekerdoragovir{igmail.com

42 512-902

-

1

Sóstói u. 31.
napsugartagovi@gmail.com
Nyíregyháza
1 Stadion u. 32 a
1
1
4481.Sóstóhegy ' nyitnikek@netra.hu
1 Jazmm u. 10.

3

42/512-902

42 512-905
42 512-904

1

l
l
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A gvermekek nevelése során igénvbe

•
•
•
•
•
•

l
l

l

vehető

szakemberek

Egységes Pedagógiai Szakszolgálat: Veressné Kovács Éva 42/512-850
Család - és Gyermekjóléti Központ: 42 401 -652
Óvodapszichológus: Pacsuta-Lakatos Orsolya
Gyógypedagógus: Szabóné Béni Zsuzsa
Logopédus: Tirol Zsuzsa
Konduktor: Tóth Enikő

Az intézmény alapítványa: „Eszterlánc alapítvány"
Az Eszterlánc Északi Óvoda alapítványának számlaszáma:
10104459-59686053-00000004
Az intézmény alapítványának elnöke: Tenkéné Melegh Ildikó

1[3. AZ ! N!FÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉNEK RENDJE
•

Pedagógiai adminisztrációs feladatok az intézményben, tagóvodákban, telephelyen,
- csoportokban

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

OSAP statisztikai jelentés
KIR jelentés
Óvodai törzskönyv vezetése
evelési év beszámolója
SZMSZ aktualizálása
Házirend aktualizálása
Minőségi működéssel kapcsolatos adminisztráció
Éves munkaterv elkészítése
Továbbképzési Program (pedagógus) elkészítése
Beiskolázási Terv (pedagógus) elkészítése
Önértékelési terv elkészítése
Felvételi előjegyzési napló vezetése
Felvételi és mulasztási napló vezetése
A nevelési év rendje

A nevelési év 2019. szeptember 01. - 2020. augusztus 31-ig tart.

•

Az óvoda nyitvatartási ideje

A foglalkozásokat a

szülők

nagyobb többségi igényeinek

megfelelően

szervezzük meg, eleget

téve a gyermek napközbeni ellátásával kapcsolatos feladatoknak, ennek
feladatok ellátásához igénybe

vehető

heti

időkeret,

a fenntartó által engedélyezett: 55 óra.

Az intézmény óvodái hétköznapokon 6,30 órától 17 ,30 óráig tartanak nyitva.
4

megfelelően

a

l
l

l
·1

l
]

Eszterlánc Északi Óvoda - Éves munkaterv 2019/2020

A napi nyitva tartási

idő:

11 óra.

Óvodai szü netek időpontja

•

A nyári

időszak

alatt ( 4 hét) az óvodai ellátás biztosított minden óvodai ellátást

szülő gyermekének

A zárva tartás

•

Az öt igénybe

(felmérés alapján) a társóvodákban.

időpontjáról

~evelés

igénylő

2020. február 15-ig értesítjük a szülőket.

nélküli munkanapok

vehető

nevelés nélküli munkanapból két napot 2019. december végéig, három

napot 2020. j únius végéig tervezünk, melyet továbbképzésre, nevelési értekezletekre
kívánunk felhasználni.
Ezen idő alatt az igénylő

szülőknek

ügyeletes óvodákban biztosítjuk a gyermekek ellátását.

Az ügyeletes óvoda kijelöléséről hét nappal

•

tájékoztatjuk a szülőket.

Nyíltnapok

Az intézmény tagóvodáiban
tervezzük.
Az egyéb

•

előbb

Erről

szervezendő

nyílt napokat 2020. január - március

az intézmények szülői értekezleten tájékoztatják a

csoportszintű

időszakra

szülőket.

nyílt napokat a tagóvodák munkaterve részletesen tartalmazza.

A tevékenységek rendje

Az új gyermekek óvodába fogadása, beszoktatása 2019. szeptember 0 l-től folyamatosan és
fokozatosan történik. A készség- és

képességfejlesztő

foglalkozásokat minden csoportban

2019. szeptember 0 l-től 2020. május 31-ig tartjuk.
A nyári hónapok ideje alatt

szabadidős

tervezett, szervezett tevékenységeket szervezünk a

gyermekeknek 2020. 08. 31-ig.

•

Az óvodák napirendje

Az óvodában a napirendet úgy alakítjuk ki, hogy a

szülők

- a házirendben meghatározottak

szerint - gyermeküket az óvodai tevékenység zavarása nélkül behozhatják, ill. hazavihetik. A
szülők

délután folyamatosan vihetik haza gyermeküket igényeik szerint.

Az intézménynek a

szülők

írásbeli nyilatkozatát be kell szerezni minden olyan óvodai

döntéshez. amelyben a szülőre fizetési kötelezettség hárul: pl. közösen tervezett kirándulások,
színházlátogatás szervezése, stb.

s
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Az intézménynek a

szülők

írásbeli nyilatkozatát be kell szerezni ahhoz, hogy gyennekük

fényképezését igénylik-e, hozzájárulnak-e a szakmai munka dokumentálásához csatolandó

tevékenységeket

megörökítő

fényképezéshez videó felvételhez, valamint a

gyennekükről

készült felvételek az intézmény honlapján megjelenhetnek-e? (adatvédelmi nyilatkozat)

1

•

Fakultatív hit- és vallásoktatás

Intézményünk tagóvodáiban felmérjük a

szülők

igényét -

melyről

írásban nyilatkoznak - a

fakultatív hit- és vallásoktatás tránt, melyhez a napirendben biztosítjuk a
időt

megfelelő

helyet és

az érdeklődők számára.

I[ 4. A GYERMEKEK LÉTSZÁM ADATAI
A köznevelésről szóló 2011. CXC. tv. 4. melléklete alapján a:: óvodába. egy csoportba 25 fő a
maximálisan

felvehető

léts::ám Az óvodai csoportra megállapított maximális létszám a

nevelési év indításánál a fenntartó engedélyével legfeljebb húsz százalékkal

átléphető ,

továbbá függetlenül az indított csoportok számától, akkor is, ha a nevelési év során az új
gyermek átvétele, felvétele miatt indokolt. [.Vla. 25. § (7)}
Vannak óvodák, ahol a túljelentkezés miatt (iskolák,
szülői

bölcsőde

közelsége,

sűrűn

lakott körzet,

elégedettség ) kellett megkérni az engedélyt.

Ebben a nevelési évben

47 '32 csoportra kértük meg a maximális létszám átlépésének

engedélyét.
A csoportok

férőhely

melléklete -

számát befolyásolja a 20 '201 2. (VIII. 31.) EMMI rendelet 2. sz.

A nevelési-oktatási intézmények

fel szereléseiről,

kötelező

(minimális)

eszközeiről

és

mely szerint az egy gyermekre jutó m2-t úgy kell számítani, hogy az, két m2

legyen. Ezt az Alapító okirat tartalmazza.

>

A Sajátos nevelési igényű gyermekek esetében (S~I) fogyatékosságtól függően kettő

(beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, megismerő funkciók vagy a viselkedés
fej lődésének

tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű, beilleszkedési,

tanulási, magatartási nehézséggel küzd), vagy három (testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi
fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos) a szorzó.
Az SNI gyermekek száma 17
fő

fő, ebből

szorzója 2;

•

12

•

5 fő szorzója 3,
6

(
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l
óvoda neve

férőhely

csoportok
száma

ebből

beírt
avermek„_
létszám

SNl-vel 1 feltöltöttség
növelt
tényleges 1
létszám

1

HH 1 HHH

bejáró
1

Székhely

1
1

1

6

180

166

140

5

Gyermek
mosoly
Homokvár
Gyöngyszem

1

1

116

-

11

I

Csillagszem
Nyitnikék

2

124

6

-

-

-

l

1

l 18

-

-

l

-

162

90%

-

-

100

100%

l-t2

95%

181

81°·o

1

134

80%

1 -

35

115

6

180

161

1

-

4

100

100

4

2

5

150

8

224

1
1

1

[

1

1

3

-

-

-

-

-

177

17

6

5

-

4

-

1

1

168

131

14

2

40

34

4

1

1

-

-

-

1

3

l

-

l

17

11

-

12

1

1

1

-'7

1.322

nevelési

1.142

igényű

60

gyermekek

esetében

1

1

1

8-tO.O
1

1

1

4

fogyatékosságtól

megismerő

89°0

1

1

1

l
1

142

6

1.162

függően

1

1

88oi0

88%

kettő

funkciók vagy a viselkedés

tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési

igényű,

beilleszkedési,

tanulási, magatartási nehézséggel küzd), vagy három (testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi
fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos) a szorzó,)
HH - hátrányos

1

1

4

140

1

92°'0

166

-

1

Allomás

fejlődésének

1

1

4

(beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos,

1

1

1

Napsugár

Sajátos

3

- [ -

6

5

1

Kerekerdő

összesen

-

SNI

-

1

1

-

SNl
2

1

1

1
1

BTM

1

helyzetű

HHH - halmozottan hátrányos

helyzetű

BTM - beilleszkedési, tanulási, magatartási problémával
SNI 2 - sajátos nevelési

igényű

gyermek kettő

főnek

SNI 3 - sajátos nevelési

igényű

gyermek három

7

küzdő

számít

főnek

számít

1

1

-

....___.

....___.

.____
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•t.1. Az óvodába járó gyer·ekek életkor szerinti összetétele

-

--

Ovod;l

gyermekek
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-

--

3 év alatti

--

3 éves

-

Székhely
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1

Állomás u.

34

-

Gyermekmosoly

-

116

--

Homokvár

-

115

-

-

--

2

38

42

10

5

-

Gyönbryszem

161
-

Csillagszem
Nyitnikék
Kerekenléi
Napsugár

Összesen

-

·-

1

3

- -

100

---

-

-

.

-- --

-- --

142
177
131

2
3

-- --

--- - -

-- --

1
14

--

-- -

37

- - -- -

44

---

6

-

13

1

27

4

--

13

--

-

30

25

28
~-

52
-

-

-

26
1-

-

--

27

36

29

45

40

-- --

44
·- --·

'261

294

8

-

-

-

16

38

--

2-1

23

-

-

l.142

41

-

-

- --

6 éves

--

-

-

22

30

-

1

t-----

-

48

-- --

-

--

-

7 éves

5 éves

,___

-

-- --

-.-

-1 éves

.

'

--

......

295

~-.

30

1

26

-

3-1

3

48

2

-

50

-

-

>-

,____

31
~

--

..

38
•"

.

-

J
~

266

-·

-

..
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-

.
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óvodapedagógus
ebből

-

--
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1

--

Gyermekmosoly

-- -llomokvár

-

-

-

Gyöngyszem
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Nyitnikék

--

-

--

Napsugár
Allomás u.

---

-Összesen

udvaros

gazdas1'igi
dolgozó

6

2

2

1

6

11

5

l

-

1

-

10

5

1

-

-

-

12

6

2

-

1

-

21

8

4

2

-

-

-

14

1

1

0.5

-

3

-

14

10

-

12

-

8

-

--

-

J

--

16

-- -

10
-

-

12

1

4
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-

-

~
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3

--
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~
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-

-
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5
8
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6

4

2

----=-

-
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-

~

-

-
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-

2
-

-

1
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-47

9

-
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3
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s

-

-

-
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-
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-

--- ·-

-
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-
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-

-

-
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-
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6
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~
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:Óvodapedagógusok fokozatba sorolása:
óvodapedagógus

fő

gyakornok

1

1

Ped. I.

Ped. II.

73

24

Mester

1

1

Az Eszterlánc Északi Óvoda Pedagógiai Programja szerinti a csoportfoglalkozások, a
tevékenységek szervezését és (egész óvodai életet magában foglaló) vezetését
(heti 32 óra) kell letölteni a csoportokban. A

órában a nevelést

előkészítő,

azzal

munkaidőfennmaradó

összefüggő

kötelező

órában

rés:.ében, legfeljebb négy

egyéb pedagógiai feladatok, a

nevelőtestület

munkájában való részvétel, gyakornokok segítése, mentori feladatok ellátása, továbbá eseti
helyettesítés rendelhető el az óvodapedagógus számára. (Nkt. 62.§ (8) bek.)
A

nevelőmunkával összefüggő

teljesíthető,

egyéb feladatok végrehajtása óvodán belül és óvodán kívül

a megjelölt rendszerességgel le nem kötött

munkaidőként

figyelembe

vehető

időkeretben.

•

);lentor feladatok ellátása

Óvodánk továbbra is részt vesz a Nyíregyházi Egyetem óvodapedagógus szakos hallgatóinak
gyakorlati felkészítésében. A mentor

óvónők

az egyetem útmutatásai alapján végzik

feladataikat, mely rendszeres felkészülést, folyamatos tájékozódást, elméleti ismereteik
bővítését

igényli.

mentor óvónő neve

Óvoda
Gyermekmosoly

Bartha Klára
Máténé Irnrik Zsuzsa

Kerekerdő

Dudásné Holovenkó Erika
Feketéné Szalay Ildikó
Kovács Andrea

Napsugár

Madainé Imre Judit
Gerő

Homok-vár

Katalin

Révész Beatrix
1

Gyöngyszem

Gráf Mihályné
Varga Istvánné

10
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•

1

Továbbképzéseken való részvétel
Az intézmény 2019//2020-as Beiskolázási tervében meghatározottak alapján történnek a

1

továbbképzéseken való részvételek. A megszerzett ismeretek beépülnek a mindennapok

l

megvalósítását.
•

l
l

történő

nevelési gyakorlatába, segítve ezzel szakmai munkánk magasabb szinten

Neveléssel-oktatással lekötött

intézmény

intézmény
vezetö

Székhely

0

munkaidő

intézmé_ny tagintéz~ény
vezeto \
vezeto
helvettes

feladattal
megbízott

óvoda

I pszichológus

24
24

Csillagszem

1

1

Nyitnikék

1

1

20

gyogypedagógus

k on d u" tor

22

Homokvár
Gyöngyszem

1

1

20 +20

Gyermekmosoly
1

2~

1

24

1

26
1

1

1

1

1

2~
2~

Kerekerdö
Napsugár
Allomás u.

•

l

1

H

21

32

1

1

A pedagógusok munkafeltételei
A pedagógusok munkafeltételei

megfelelőek.

A munkafeltételekkel kapcsolatos nevelési évre vonatkozó konkrét feladataink:
•

A

védőruha, munkacipő

mindennapos használata az

előírásoknak megfelelően.

(ebben az évben valamennyi dolgozó számára biztosítjuk a költségvetés terhére)
•

A

meglévő

eszközök állagmegóvása, balesetmentes

működés

megszervezése

naponta.
•

A szabályzatokban foglaltak betartása és betartatása (SZMSZ, Házirend,
Tűzvédelmi

és munkavédelmi előírások, közétkeztetésre előírt szabályok

HACCP)

•

Közalkalmazotti jogviszonnyal kapcsofatos feladatok
•

Munkaköri leírások aktualizálása az új nevelési évre. Határidő: 20 19.10. 30.

•

Közalkalmazotti

alapnyilvántartás

áttekintése,

a

szükséges

módosítások

megtétele. Határidő: 2019. 10.30.
•

A közalkalmazottak egyéb juttatásaira, kedvezményeire vonatkozó szabályozás
felülvizsgálata. Határidő: 2019. 10. 30.

11

l
Eszterlánc Északi Óvoda - Éves munkaterv 2019 2020

-1

l
l

•

A munka szervezése
•

A feladatokat jelen munkatervben meghatározottak figyelembevételével kell
elvégezni, mely személyekre lebontva elkészült.

•

A dolgozók munkáját a havi

munkaidő-nyilvántartás

alapján kell nyomon

követni.

1

•

időkeret

vezetők

l

•

A

szerinti munkavégzés dokumentálásának

ellenőrzése

a tagóvoda

feladata,.

munkaidő

beosztásokat az

intézményvezetőnél

és a tagóvoda

vezetőknél

lehet

megtekinteni, de az éves munkatervet az intézmény honlapján is megtekinthetik„

1
1

A havi

Munkaidő

•
Az

beosztás

intézményvezető

nyitvatartási

időben,

és helyettesei felváltva tartózkodnak az intézmény épületében a

8 - 16 óráig.

A tagóvodákban a tagóvoda vezetők és azok helyettesei is felváltva tartózkodnak az épületben
a nyitvatartási

idő

Az intézmény

vezetője

alatt. Fogadóórát minden héten a kijelölt napon tartanak.
és helyettesei, illetve az tagóvodák

vezetői

gondoskodnak arról, hogy

akadályoztatásuk esetén a vezetői feladatokat a megbízott pedagógus lássa el.
Az óvodapedagógusok a munkarend szerinti
A

munkaidő

beosztást a tagóvoda

vezetők

időben

dolgoznak.

készítik el, az

intézményvezető

jóváhagyásával lép

életbe szeptember 01-től.

•

Ügyeleti beosztás
Valamennyi óvodában biztosítjuk az ügyeletet, melynek beosztását a tagintézmények
munkaterve tartalmazza.
•

reggel: 6.30-7.00 óráig,

•

délután: 17-17.30óráig

12
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5.1. Munkarend

Székhely ( Tas u. 1-3. )
--

-

- - - - NÉV

-- ---

llETI
munka· kött:lczö
idő
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-

,__ -

csöi,01ff

-

S:tikszainé Kiss fülit

- ..

-

0

32

8- 16

-

8-16

-·
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-
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péntek

8-16
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-

Bodnár Mihályné
Kópisné Bacskai Judit ___

40

kedd

hétlü

INTEZMÉNYVEZETÓ
~

ÓVOOAPEOAGÓGUSOK
·r-

.Siini-

órakedv.

MUNKAIDÖ
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csütörtök
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-Sepáné Babéj
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.
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20
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- Dankó né
40
40
Kiss Katalin
Bambi
__!3.esánné 13agdi Eva
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..-rcnké né Melegh Ildikó
Mókus
32
e- 40
-Mártonné GorLsás Renáta
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32 -- -Jenei Beáta
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40
"
Feketéné N. Julianna ivh
Katica
20
- 40 ,_ Sinkáné Zu_Qkó Zita
40
32
- - - Koczkáné M. ·- 40 - 40 -- Melinda
Méhecske
Góráné Barna Erzsébet
- 40 --- 32
Alányik Tiborné (mb)
40
32
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40
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t--

-
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-

-

-
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0
0
0

-
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0
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0
0
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0
0
0
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6-14

10.30-1 7
7 - 13.30
6-14
7 -13.30
10.30-17
10-18
12-16
7-13.30
6-14

0
0
0

7 - 13.30
10.30- 17 10-18

7 -13.30
10.30-17
10-1 8

-

-

7-13.30
10.30-1 7
10-1 8

7-13.30 - 7-13.30
7-13
10.30-17
10.30-17
11-1 7
-- 10-18
10-18
10-18
~

7 - 11
10.30-17
6-14

-

-

1-

7 -11 10.30-17
6-14

7 -11
11-1 7
6-14

10.30- 17 - 10.30-1 7
7 -13.30
7 -13.30
6-14
6- 14
7 -13.30
7 -13.30
10.30- 17
10.30-17
10-18
10-18
12-16 - , . . -12-16
7 - 13.30
- 7 -13.30
6-14
6-14

11-1 7
7 -13
6-14
7 -13
11-17
10-18
12-16
7 -13 6-14

7- 13.30
10.30-17
-l 0-18

~

7 - 13.30
10.30- 17
10-18

-

-

7 -13
11 -17
10-18

-.-.J

__,

.._____.
Eszterlánc Északi Óvoda
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Eszterlánc Északi Óvoda Állomás úti Telephely
(Állomás u. 6.)
NÉV

CSŐ PORT

_ Napsugár
-

-

Kisrigó
--

-

~-

ÓVODAPEDACÓGUSOK
--

MlJNKAIDÓ

HETI

-- -

munka

kötelező

óra

órakedv.

hétfő

idő

32
32
40

0
0
0

6.30 -13
10.30-17
6-14

6.30 -13
6.30 -13
-10.30-17
10.30-17
6-14
6-14

6.30-13
10.30-17
6-14

40

32

0

10.30-17

10.30-17

10.30-17

10.30-17

40
40

32
40

0
0

7-13.30
10-18

7-13.30
10-1 8

7-13.30
l 0-18

7-13.30
10-18

kedd

szerda

péntek

csütörtök

DAJKA
'-~

Mányik Miklósné
VindinKer Tiborné ( mh.)
Kovácsné
Zékány Judit
Ponkházi Erzsébet
Zsuzsanna
Tamási Lajosné (mb.)
Kardos Kitti

-

-

-

40
40
40

-

14

--

6.30 -12.30
11-17 6-14

~

11-17
-

7-13__
10-1 8

__J

.._

....._.

L---o

Eszterlánc Északi Óvoda
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t
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Nyitnikék Tagintézmény (Jázmin u.10.)

---.

NEY
~·--:--·

HETI

-.-

~

munka ; kötelező

kedd

óra

órakedv.

hélfö

idő

40

24

8

7.30- 12.30

7.30- 12.30

Mák Ferencné

40
40
40

32
32
40

0
6
0

Riegel Zoltá nné

40
40
40

MUNKAIDŐ
szerda
csütörtök

péntek

TAG INTEZM ÉNY- VEZ ETÖ

Tóthfalu si Józsefn é
CSŐ PORT

ÓVOD A PED AGÓGUSO K

~sa logán_y_
-

Kisvalwnd

Katica

-

7.30- 12.30

7.30- 12.30

7.30- 12

DA JKA

Nagy Istvánné
Borsi Barbara

Kovács Agnes
Tóth falusi Józsefoé T~ v._

Tólh Józsefné
Oláhné Baráz A f.!nes ( mb)
T omku Lászlóné

--

20
-24
- 40

0
8
0

40

32

0

40

40

40
40

7-13 .30
7 - 13.30
10.30- 17
10.30-1 7
10-1 8
10-18

--

-

6.30-13.30
10.30-17.30
10-18

7-13
11-1 7
10-18

7-13
11-17 10-18

11- 17
7.30- 14
6-14

10.30-17
7.30- 14
6-14

10.30-17
7.30- 14
6-14

10.30- 17
7.30- 14
6- 14

11-1 7 .30
7.30-1 3.30
6- 14

0

7- 13.30
10.30-17
6- 14

7- 13.30
10.30-17
6-14

7-13.30
10 .30- 17
6- 14

6.30-13
10.30-17
6-14

7-1 3
11-1 7
6-14

32
32

0
0

7-13.30
10.30- 17

7-13.30
11-17 .30

7- 13.30
10.30-17

7-13
10.30-17

6 .30-13
11-1 7

40

40

0

10-18

10- 18

10- 18

10-18

10- 18

40
40
40

32
32
40

11 - 17.30
6.30-13
10-18

10.30- 17
7 -13 .30
10- 18

10.30-17
7 - 13.30
10-18

11-17.30
7 - 13.30
10-1 8

11-1 7
7 -1 3
10-18

-

-

--

---

Pillan2ó

Béres Fa nni
Valóczkiné
Aszta los Magdo lna
Madácsi Zsoltné

Siini

-

Kálla i Nóra
Joóné K épes Beáta
Gerzseny i
Attil áné

-

-

--

15

-

6
0
0

-

-

-

...___..

.....___.

Eszterlánc Északi Óvoda
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Napsugár Tagintézmény (Stadion u.32/a.)
NÉV

HETI
munka · köt elező
idő
óra

Órakedv.

. héif~

..

kedd

MUNKAIDÓ
szerda
csütörtök

péntek

TAG 1NTÉZM ÉNY-VEZETŐ

Rácz Anikó
--

ÓVODAPEDAGÓGUSOK
-

~-

Süni

-

8 -13

7-13.30
10.30-17
10-18

7- 13.30
10.30-17
10-18

7 - 13.30
10.30-17
r6-14
8 -13
10.30-1 7
6-14
7- 13.30
10.30-17
10-1 8
7 -13.30

7 -13.30
10.30-17
6-14
8 - 13
10.30-1 7
6-14
7 -13.30
10.30-17
10-1 8
7 -13.30

7-13.30
10.30-17
6-14
8 -13
10.30-1 7
6-14
7 - 13.30
10.30-17
10- 18
7- 13.30

10.30-17
8-16

10.30- 17
8- 16

10.30- 17
8- 16

7 - 13.30
10.30-17
8-16

7- 13.30
10.30-17
8-16

7-13.30
10.30-17
8-16

8

8 - 13

40
40
40

32
32
40

0
0
0

7-13.30
10.30-17
10-18

40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

32
32
40
32
32
40
32
32
40
32

0
26
0
24
0
0
0
0
0
0

7 -13.30
10.30-176-14
8 -13
10.30-17
·-6-14
7-13.30
10.30-17
10-18
7 - 13.30

40
40

32
40

0
0

40
40
40

32
32
40

0
0
0

8 - 13

8 -12

DAJKA

---

-

- - Kisné Molnár Sarolta

.

N_2'ári Resán Boglárka

-~

Szilágyiné Arnyas
Szilvia
Koósné Koncz Katalin
-Paronai Eszter

Huncutka

>--

---

---

S ipos Tamásné

·-

Jlétszinvirág

Rácz Anikó
Madainé Imre Judit
Vaskó Jánosné

Harsányi Zoltánné (mb)
Horváth Mária

Napocska

-

-- -Gajdos Z ita

Katica
-

Románné-Pokrove nszki
Anikó
Barati-Brencsá k Barbara

N~1szi

-

-

Misákné Literáti Andrea
Rácz Csaba

-

-

-

7-13.30
10.30-17
10-18

-

e--

Nagyné Papp
Katalin

-

8 -13

24

---

CSÖPORT

---

---

40

-.
Krakomperger
Lászlóné

16

-

-

10.30-17
8-16
7 -13.30
10.30- 17
8-16

-

-

7-13
11-1 7
l 0-1 8
7 -13
11-17
6-14
8 -1 2
11 -17
6-14
7 -13
11-17
10-18
7 -1 3

-

-

11 -17
8-16
7 -13
11-1
7
8-16

__J

..____,

-

·- --

·- -

__J

'

---l

~

________________.__. .,___=-------====----=---------------------------------------------
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Csillagszem Tagintézmény
4432 Kollégium llt 50.
NEV
-

HETI

------- -

MUNKAIDÓ
hétfő

keCicr

8

710_123\!

73Q- l 2"3lJ

73U_ 12 3{i

?3°-121Q

7N_11l1f -

32

0

700_ 13:lll

700 -131(!

700-131U-

700 -13J!l -

ilil- 13 00 -

40

20

12

1200_ 1600

1200-1 6°0 -

12 -16

40

40

0

6- 14

6-14

6-14

6-14

6-14

Kovács Tiborné

40

24

8

7l!l_1 2l!l

71Q_12:l!l

7}(!_ 12 10

71()- 12 30

710- 1J .10

Bacskainé Császár Linda

40

32

0

1O}Q-1700

1O}Q- 1700

1O}Q- 17oo

lO:l!l-1700

l t 00 171J.J

40

0

6-14

6- 14

6-14

6-14

6-14

m-u-nka

kötelező

óra-

idő

óra

kedv.

40

24

Mester Jánosné (megbízás)

40

Kelemenné M. Gyöngyi (ivh.)

szerda ·- · -csütörtök

péntek

T AGINTÉZM ÉNY-INTÉZM ÉNYVEZETÖ

-

-

KOVACS TIBORNE

CSÖPOR
T

ÓVODAPEDAGÓGUSOK

Mókus
f-

DAJKA

--

Kobzos Lászlóné
Pillangó

Acs Anett
Csiga

Ficánlrn

]200_1600

32

0

i.!!!_13 3!1

i 11- l 3}Q

7lli!_13 J()

i!Ll-131U

7<KJ_ 13JU

Szalka Gézáné (mb)

40

32

0

101{i_ 17oo

1OlQ- 1700

101!!- 170o

1o'u- 17'.íJ.

11Q<J17lli!

40

40

0

10-1 8

10- 18

10-18

10-18

10-18

40

30

2

700 - 13lli!

7!l\l_ 13(X)

iXJ_ J3(XI

7Uo_ J3ll(}

iVJ-l 31Xl

40

32

0

101Q- 17oo

1O}Q- 1700

10 ' 0 - I 70{)

1011.!_ 11°v

l l Q<J 17illl

40

40

0

10-18

10-18

10-18

10-1 8

10-18

<

- - -

Incze Gáborné

Fedomé 1Iamza Mariann
Bodnár Klára

---

-

00

40

~

- -

40

00

Oszlárné Gincsai Rita
-

f-

-

00

1200- 16

Kovács Anikó

17

-

__ J

.____.
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1Iomol<v~1r Tagintézmény
(Ferenc Krt. 1. )
-

- --

NÉV

-

MUNKAIDŐ

llRTI
kö1clezö

munka
idö

óra

órakedv.
8

-

hétfö

- - k~d

7-12

-

szerda

csütörtök

péntek

Tagintézmény vuetéí

LUCZA SÁNDOnNE
CSÖPORT

-

- -- -- - - ,

ÓVOOAPEDAGÓGUSOK

~

Csibe

Gerő Katalm

-

- --

- f---

SzabóLo/tá11111J(mb)

-·

Pillangó

- l

-

------1--

lokk Béláné

Csontos l '(1·1t

------=----

.
Demeter Lászlóné

Lucza Sándorné
-

------

r-

Németh Béláné

-

-

1---

Révész Beatrix
TamásAndrea

--

-

-

---

P~m~ákné,

·-

Csősz Bernadett

- ·

~

40
40
40

-

--

~

-

-

-

32

0

7 -13.3 0

i6 - 40
24

0
0
8

10.30-1 7 _-10.30-1 7--10.30-1 7
6-14
6-14
6-14
7-12
7-12
7-12

32

0

10.30-17

O

6-14

-

40

0
0
•

-

40

Tiborné

••

10-16.30
10-18

7-13.30- - 7-13.30
-7- 13
--1-10.30-1 7
10.30- 17
11-17
10-18 10-18 - · -10-18 -

7 -1 3 .30

7 -1 3 .30

10.30-17

10.30- 17

6-14

6-14

6 .JO.
12 30
11-1 7
6-14
7-12

7 -1 3 .30
10.30-17 6-14
6.30-11.30
--

11-17.30

- -7 -13-

6-14

_

26

10-18

0
-

7- 13.30
10.30-17

6.30-13
11-17.30

-t-

7-13.30
10.30-17

--f-

-

0

10-18

10.30- 17
-

>--

10-18

11-17.30
-

-

7-12

t-

Mező

- 7-13.30 -

7- 13.30
10.30- 17

O

32
-

r-

--

-

40

---

-

6.30-11.30 ~ 7-12

7-12

- 6 .30-13
11-17.30
I0-18

32
32

40
-

-

0
0
0

-

40

40
40

Bécsi bika
-i---

32
32
40

7-12

6-14

~-+-~~~--~~~~--+~~~---1

Ma na

Katica

•· -

40

Beseny~i .lbolya
-

40
40
40

40

R_e_rneny1 Renata
Micimackó

24

40

!.!!_yésAnikóTündc . -

Nyuszi

-

DAJKA

-

I"-

40

~>/~~

40

0

6-14

7-13
ll-1 7

6-14

ó-14

10-1 8
11-1 7

7-12
6-14

-

-

-

7- 12
--

-

18

-

-- -

- .

40

-

10.30-1 7

-f----

7-12

- - _..

10-1 8

10.30-17
-

-

6-14

-

-

___J
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Gyöngyszem Tagintézmény
(Krúdy Gyula utca 27.)
NÉV

---

TAG INTÉZM ÉNY-VEZETŐ

-

Nagyné Ád~\mszki Tímea

CSŐ PORT

ÓVODAPEDAGÓGUSOK
->---

_ Pillangó _

Nagyné Ádámszki Tímea
_Yar_g_a Istvánné

--

Kutyus

~~-

-

-

-

-

-- ----

-

Kacsa

Németh Istvánné

--

-

-

-

Elefánt
-

óra

kedv.

40

24

--

- - -24
32
40

--

40
40
40
40
40
40

--

40

Bodnárné T cschmayer
Tímea
_! le_gyi-Sin_yi Daniella

Szoko l Kata lin
Pápai Ilo na

id ő

40
40
40

1-

Komlósi
Sándorné
~

-6ra-

--

hétfő

~--

8

7- 12

MUNKAIDŐ

---- szerda

------- -

-

---·

--..--

csütörtök

péntek

1 1.30- 16.30

7.30-12

7.30-12

11.10 16.30
11.30- 16.30
7- 11.30
7-13.30
-6 14
6-14

7.30- 12
10.30-17
6-14

kedd

1 1.30- 16.30

-

-

--

Da lanics Regina

Maci

kötelező

-

Gráf M1há!J'né _ _ _ _ _ _
-Kovács 1'.dit
--- Nagy Zoltá nné
Molnár l ~va
Va_!:_ga Bng_i tta

-

munka

-

-

llETI

DA.JKA

---

N_yuszi

- ----

-

~

-- - - -

40
40

Bodnár János né

40
40
.JO

Németh László né

40
40
40

-- - - -

Kirá!_y l'iborné
Négyesiné IIajna l An ita

-

-

-

-

- -'-

0

-

0

10.30- 17
6 14
10.30-17
7- 13.10
10-18

32
32
40

0
0
0

6.30- 13
10.30- 17
6- 14

32

0

7- 13 .30

6
0

12- 17
10- 18

-

26
40

-

32
12
40

19

7-13.30
--00 ·----- -11 - 17.30

-

6- 14

0

~

0
0
0

-

-

---

0
0
0

32
32
40

32
- 32
.JO

-

----- 7-12 8

6 30-13
11-17.30
10-18

-

-

7- 13.30
10.30- 17
6- 14

-

-

7 13.30

-

-

7- 13.30
10.30- 17
- 10- 18

12 17
10-18
7-13.30
10.30-17
6- 14

--

--

7-11
10.30- 17
10- 18

-

~

7.30 12
11-1 7
6-14

10.30-17
7- 13.30
10-18

7- 13.30
10.30-17
10-18

11 -17
7-13
10-18

7- 13.30
11 - 17.30
6-14

7-13.30
10.30- 17
6- 14

7- 11
11 -17
6-14

7 13.30

7 13.30

--

11-1 7
10- 18

7-13.30
10.10-17
6- 14

6.30- 13.30
10.30-17
·
10- 18

-

-

-

6.30 12.30

-- - - - 12-17
. -

12- 17
10- 18

10-18

6.30- 13
11-17.30
-6- 14
7. 13.30
11 - 17
10- 18

-

7-13
11 -17
<>-14
7- 13 10
11 - 17.30
10-1

__J

Eszlerlánc Í•szakt Óvoda
Kerckcrdő

-

CSÓ PORT

--

t-

Mizsák Klaudia
Kirilla Rita

-

--

-

-

-

-

Mókus
----.-

~

-

- - ·---

0
0
0

7 13.30
10.30-17
6 14

0
0
0

-- 7 1:uo
10 30-17
-10- 18

40
40

--

40
40
>--40

32
32
-40

Soltészné Kovács
Ldit

--

-

f-

Ilomyákné Glatz
Veronika

Ruga Krisztina

---Márczi 'Jamásné

-

-

-

40

Tardi Emest:

Kató Józscffö

40
40
40

-

--

Kárpátfalviné Var~a Gabriella
Csicsák V1J...tóna

kedd

szerda

7 11.30
10.30 17
6 14

7- 13.30
10.30-17
6- 14

csütörtök

péntek

- -

-~

-

..-

Kléningcr Adricn

--

-

---- -·· -

-

7-13.30
- 10.30
- --117 1317
17

-

-

6-14

-

6-14

-

-

--

-

-

24
32
40

8
0
0

7 - 13
10.30-17
6-14

32
32
40

0
0
0

10.30- 17
7- 13.30
10- 18

-

7-13.30
10.30-17
10-18

7 -13.30
10.30-17
10- 18

7 -13
11 -17
10-18

7 - 13
10.30- 17
6-14

7 -13
10.30- 17
6- 14

7 - 13
10.30- 17
6-14

-- 11-17

10.30- 17
7 - 13 .30
10-18

10.30-17
7 - 13.30
10-18

- 7 - 13.30

10.30-17
7- 13.30
6- 14

10.30- 17
7-13.30
6- 14

10.30-17
7 - 13.30
6- 14

-

-

7 -12

-

6-1 4

10.30- 17
10- 18

11 17
7 -13
10- 18

~-

-

-

-

-

11-17
7 13
· - 6- 14

0
0
0

32
32
40

0
0
0

10.30-17
7 - 13.30
10- 18

10.30- 17
7-13.30
10- 18

,__ 10.30- 17
7 - 13.30
10-18

10.30- 17
7-13.30
10-18

-----711-17
- - 13

-

32
32
40

0
0
0

- 7- 13.30
10.30 17
10- 18

7 - 13 .30
10.30- 17
10- 18

7 - 13.30
10.30-1
7
r-10- 18

7 - 13.30
10.30 17
10-18

7 -13
11-17
----.
10-18

40 _,_
40- r 40

32
32
40

0
0
0

7- 13.30
7 -13.30
10.30- 17
10.30- 17
-·
6- 14
6-14

7 -13.30
10.30- 17
6- 14

-

--

20

-

-

-

-

10.30- 17
7 -13.30
6- 14

7 13.10
10.30 17
-10 18

32
32
40

40
40
40

Kazár Józscli1é

-

- 40
-- 40
40
40
40

-

--

Xénia
Méhecske - - Rostás__!!!!cskw
Júnosné fnyup,dijm)
>--

40
40
40

--

~--

Juhász Agnes
Domokos Sarolta

-

héllO

MUNKAIDŐ

-

--

-

-~

-- -

órakedv.

--

Balasáné Sebestyén Mónika
Kozsla Alliláne

Fcketéné Szalay Ildikó
Frank Katalin

Maci

óra

32
32
40

.

-

kötelező

idő

1--

Dudásné l lo lovcnkó Erika
Csányiné Szabó Mónika

Siini

munka

- 40 -·

--

Nyuszi

-- - - -llETI

DAJKA

Kovács Andrea fagint.vezet ó
Gyurecskó /suzsanna

Manócska

-

-~

----~----

Tulipán

--

-

Katica
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Gyermekmosoly Tagintézmény (Etel köz 13. )
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-

NÉV

TAGINTÉZMÉNY-VEZETŐ

-

.MUNKAIDŐ
-

HETI

Kovácsné l letey Gabnella

munka

"kötelező

idö

óra

Órét~ -

40
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- péntek
-·-
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---·

--
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Liszka Erzsébet

,__
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-

->---

Pillan!!Ó

,_

--

J !arai Eszter
Szőllősi Katalin

Bartha Klára
Kokrák Lászlóné

--

-

-

Bolytos Józsefné

-

Csibe

-- - - -

Bíró Csabáné
Szigetfalvi Melinda

---

Garai Róbertné
Kovácsné Kocsis Ildikó

40
40
40

Radnai Zoltánné

-- -

--

-

Ósz Tiborné

40
40
40

40
40
r40
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-

40
40
40

-

.

--32
- 32
40

- 32
-- 32

• t--

-

7 - 13.30
10.30-1 7
10- 18

-

-

7- 13.30
7- 13.30
7- 13.30
10.30-17
10.30- 17
10.30-17
--10- 18
10- 18
10- 18

7- 13.30 10.30- 176-14

0
0- 0

10.30-17
7 - 13.30
6-14

32
·- 32
40

0
0
0

10.30-17
- - 10.30-17
7- 11 .30- - 7 - 13.30
10- 18
10-1 8

32
32
40

0
0
0

10.30-17
10.30-17- - 10.30-17- - 10.30-17
-17 - 13.30
7 -13.30
7 - 13.30
7- 13.30
6-14
6-14
6-14
6- 14

32
32
40

21

-

-1-

-

,..__

-

7- 13
11 17
10-18

7-11.30 >--- 7 - 13
10.30- 17 - - 11 - 17
6-14
6-14

0
0
0

40

-

- -

-

0
0
0

7 -13.30
10.30- 17 6- 14

7- 13.30
10.30-1 7
6-14

10.30-17
7 - 13.30
6-14

10.30- 17 - - 10.30- 17
7- 13.30
7 - 13.30
6-14
6-14

11 - 17
7 - 13
6-14

10.30- 17
7 - 13.30
10- 18

11-17
7 - 13 10- 18

~

--

-~

--

10.30-17
7 - 13.30
10- 18

11 -17
7 - 13
6-14

-

-

-

l
l
]

l

Eszterlánc Északi Óvoda - Éves munkaterv 2019 2020
1

11 6. 1
6.1. Intézménvi

szintű

helye

szakmai programok

téma

időpontja

meghívottak köre

2019.09.28-29.

óvodapedagógusok

2019.10.04.

óvodapedagógusok

2019.12.03.

óvodapedagógusok

bemutató/
előadás

Kerekerdő

„Igy tedd rá!"

Balatoni Katalin

Human-Net
alapítvány

V. Hétköznapi
pedagógus

Nyírcsák Tóth
Dóra

'yíregyházi
Egyetem

Fenntarthatóság.
egészséges életmód.
testi-lelki egészség
Gyakorlatközpontú
segítségnyújtás.
gyermekek mérése,

Tagintézmény

l
l
J

Székhely

Dr. Bagdí

1
1

Emőke

Nyírcsák-Tóth
Dóra

'

1

1

2020. 03. 3. hete

óvodapedagógusok

fejlődésük

nyomonkövetése

6.2. A 2019/2020-as nevelési év ünnepei, rendezvénvei

hónap

esemény

szeptember

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Magyar népmese napja - mesemondó verseny
Takarítási világnap
Szüreti mulatság
Színházlátogatás
Tirpák fesztivál
Családi - nap
Mesemondó verseny
Bringa-fesztivál
Mihály-napi hagyományőrzés a Múzeumfaluban

október

•

Öszi kavalkád
Állatok 'világnapja
Öszi barkácsolás. tökfaragó verseny
Népi játékok napja
Erdők hete
Egészségnap
Kakaó-bérlet
Kerékpár-túra a Sóstói erdőbe
Közlekedésbiztonsági nap

•
•
•

•
•
•
•

•
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november

l

Tekergő

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

program
Ovi foci a FILO csarnokban
Lampionos felvonulás a Zelk Zoltán Általános Iskolával
Nyílt tanítási napok az iskolákban
Dominó világnap
Márton napi néphagvományok megismertetése
Mikulás várás a csoportokban
Adventi készülődés
Lucázás
Karácsonyi játszóház - közös ajándékkészítés a szülőkkel
Karácsonyi ünnep
A gyermekek karácsonyi, betlehemes játéka az idősek
otthonában, iskolákban

január

•
•
•
•
•

Hagyomány ápolás, Újévi Jókívánságok
A magyar kultúra napja
Téli örömök, téli megfigyelő séták
Bábszínházi előadások
Nyílt napok

február

•
•
•
•

Csoportonként nyílt nap szervezése
Farsangi mulatság
Télűző hagyomány: kiszebáb égetés
Farsangi mulatság

március

•
•
•
•
•
•

Nőnap

•

Hagyományápolás,- húsvéti ételek, hímestojás készítése,
húsvéti locsolkodás
Nyuszi-futás
A Föld napja
,.Hello Nyíregyháza" rendezvényén való részvétel
A tánc világnapja
Bozsik - program a stadionban

december

{

április

•
•
•
•
•
május

Június

•
•
•

~lárcius

15-i megemlékezés az óvodában és a Kossuth téren
A Víz világnapja
Bozsik program: foci teremtorna
Tavaszváró ,.Így tedd rá!" táncház
Gyermekvédelmi konferencia a Városházán

•

Májusfa öltöztetés, piknikezés
Anyák-napja
Madarak Fák napja - részvétel a helyi Erdészeti Oktatási
Központ rendezvényein- Szavaló verseny
Ovilimpia

•

Gyermeknapi rendezvények

•
•
•
•

Környezetvédelmi világnap
Évzáró műsorok. ballagás
Apák-napja - családi sportvetélkedő
Családi nap
23
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Július-augusztus

l
l

•
•
•
•
•

nyári napfürdőzés, tusolás, pancsolás.
kerékpár és gyalogtúra a Sóstói erdőbe
labdajátékok, homokvárépítő verseny.
rajzolás krétával a betonra. vízzel a homokba.
dramatizálási, bábozási lehetőségek biztosítása

Az egyéb ünnepeket és rendezvényeket a tagóvodák helyi munkaterve tartalmazza.

6.3. Szak.mai munkaközösségek
Ovoda

j

munkaközösség megnevezése

vezetője

1

1

Környezetnevelési munkaközösség

Székhely

l
l

1

Kópisné Bacskai Judit

1

Hazafiságra nevelés

Nyitnikék

lehetőségei

az

Béres Fanni

óvodában
Tartásjavító és

Csillagszem

lúdtalpmegelőző

Fedorné Hamza Mariann

gyakorlatok a mindennapi munkánkba
Kerekerdő

..Igy tedd rá!„

Balasáné Sebestyén Mónika

Napsugár

.. Neveljünk boldog gyermekeket

Madainé Imre Judit

1
1

1

Gyermekmosoly 1 Ovoda-iskola közötti átmenet szakmai
:

munkaközösség
Homok" ár

Garai Róbertné

A mozgáskultúra frissítése a komplexitás

Bécsi Erika

jegyében
Fejlesztő

Gyöngyszem
1

eszközök készítése az óvodai

Varga Istvánné

tevékenységekhez

A szakmai munkaközösségek éves munkatervét az l .sz. mellélet tartalmazza
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6.4. Értekezletek
Tagintézmény-vezetői

l

értekezlet
felelős

határidő

intézményvezető

minden hónap második hete

feladat/tevékenység
Aktuális feladatok
megbeszélése, tájékoztatás az
óvodákat érintő
eseményekről. programokról

1
Nevelőtestületi

•

értekezlet

Feladat/tevékenység

Felelős

határidő

intézményvezető

2019. október 10.

intézményvezető

2020. június 30.

1

Eves munkaterv véglegesítése
és elfogadása
Aktuális kérdések
Eves munka értékelése a
tagintézmény-vezetőkkel

•

alkalmazotti értekezlet
Felelős

Fe la dat/tevékenység

határidő
1

intézmény\.·ezető

2019. szeptember l 0.

Tüz és munkavédelmi oktatás

Bárdosné Cseh Orsolya
munkavédelmi megbízott

2019. október 30.

Ünnepekre. rendezvényekre
való előkészületek
megbeszélése

intézményvezető

folyamatos

A nevelési
kapcsolatos
megbeszélése

é\.

indításával
feladatok

1

1

Nyári

•

munkaidő beosztás
megbeszélése

Szülői

intézményvezető

2020. június 10.

értekezlet

A nevelési év folyamán általában 2 szülői értekezleteket tartunk. mel1nek pontos időpontját a
csoportot

vezető

óvodapedagógusok jelölik ki.

A szülői értekezletek témáit az óvodapedagógusok önállóan határozzák meg. annak megfelelően.
hogy az adott gyermekcsoportok. milyen életkori és egyéni sajátosságokkal rendelkeznek. Az
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aktualitásokra. ( törvényi változásokra, szabályzatok módosítására ) problémahelyzetekre,
családi,

szülői

Szülői

•

l

programokra ezeken az értekezleteken nagy hangsúlyt fektetünk.

szen:ezet értekezletei
Felelős

határidő

intézményvezető

2019. szeptember 30.

Feladat/tevékenység
Tájékoztatás az óvodában
változásokról, felújítási
munkákról, az előttünk álló
feladatokról

történő

1

1

A Szülői szervezet éves
munkatervének elkészítése

Szülői

A családi nappal kapcsolatos
feladatok megbeszélése.
tájékoztatás a nevelési évben
elért eredményeinkről

•

szervezet elnöke

2019. október 30.

intézmény vezető

2020. május 10.

Nevelésnélküli munkanapok
Óvoda

Székhely

Gyermekmosoly

1

1 nap

2.nap

3.nap

-t nap

S.nap

2019.12.3.

2020.02.24.

2020. 05.18.

2020. 06.l l.

-

Pedagógiai
Akadémia a
Nyíregyházi
Egyetemen

Szakmai nap.
intézményi
szabályzatok.
dokumentációk
ismertetése

Csapatépítő

tréning

Nevelési évet
lezáró
értekezlet

2019.12.3.

2020.02.24.

2020.05.05.

2020.06.l l-

-2020.06. 12-

Pedagógiai
Akadémia a

Szakmai nap.
intezményi
szabályzatok.
dokumentációk
ismertetése

EFOP 3.1.5

Nevelési évet
lezáró
értekezlet

Csapatépítés

~yíregyházi

Egyetemen

Homokvár

2019.10.31.

2019.12.3.

Nevelőtestületi
műhely

2
Mentor látogatás 1
4
2020.02.N.

1

élményszerző

kirándulás

2020.06. l l.

-

1

Gyöngyszem

Dr. Magyar Gábor
mozgáskotta
rendszerének
feldolgozása

Pedagógiai
Akadémia a
i'<yiregyházi
Egyetemen

Szakmai nap.
intézményi
szabályzatok.
dokumentációk
ismertetése

Egységes
szakmai nap

2019.12. 3.

2020.02.24.

2020.06. l 1.

-

Pedagógiai
Akadémia a
Nyíregyházi
Egyetemen

Szakmai nap,
intézményi
szabályzatok.
dokumentációh.
ismertetése

Nevelési évet
lezáró értekezlet
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Csillagszem

2020.02.2-'.

2020.06.11 .

Pedagógiai
Akadémia a
Nyíregyházi
Egyetemen

Szakmai nap,
intézményi
szabályzatok,
dokumentációk
ismertetése

Nevelési évet
lezáró
értekezlet

201 9. 12.3.

2019.12.3.

2020.02.2-'.

2020. 05.04.

2020.06.ll.

Pedagógiai
Akadémia a
Nyíregyházi
Egyetemen

Pedagógiai
Akadémia a
Nyíregyházi
Egyetemen

Szakmai nap.
intézményi
szabályzatok,
dokumentációk
ismertetése

Kihelyezett
tréning

Nevelési évet
lezáró
értekezlet

201 9. 09.27.

2019.12.3.

2020.02.2-'.

2020. 05. 25.

2020. 06.1 l.

Így tedd rá!

Pedagógiai
Akadémia a
Nyíregyházi
Egyetemen

Szakmai nap.
intézményi
szabályzatok,
dokumentációk
ismertetése

Kirándulás Csapatépítés

Nevelési évet
lezáró
értekezlet

2019. 10.31

2019.12.3.

2020.02.2-'.

2020.05.29.

2020.06.11

Munkaközösségi
foglalkozás

Pedagógiai
Akadémia a
Nyíregyházi
Egyetemen

Szakmai nap,
intézményi
szabályzatok.
dokumentációk
ismertetése

Csapatépítés
helyszínen

Nevelési évet
lezáró
értekezlet

2019.12. 3.

2020.02.2-'.

2020.0-'.30.

2020.06.11

-

Pedagógiai
Akadémia a
Nyíregyházi
Egyetemen

Szakmai nap.
intézményi
szabályzatok,
dokumentációk
ismertetése

Csapatep1tó
tréning

1
Elsősegélynyujtás

ismeretek bővítése,
technikák
gyakorlása

l

-

2019.12.3.

201 9. 10.25.

1

mentősök

segítségével

Nyitnikék

1
Kerekerdő

Napsugár

Állomás u.

6.5. A Pedagógiai Program hatékonv mííködtetése érdekében

belső

csapatépítő

külső

~eveles1

évet
lezáró
értekezlet

továbbképzés

keretében különös hangsúlvt helvezünk

•

Az

intézmény

pedagógiai

megvalósítására a törvényi

programjának.

folyamatos

eredményes

és

hatékony

előírásoknak megfelelően.

•

Az Ó\oda - iskola átmenet könn) ítésére.

•

A szabadjátékra. és a játékból kezdeményezett tanulásszervezésre.

•

A mozgásfejlesztésre.

•

A zenei készségek-. képességek fejlesztésére.

•

az anyanyelvi nevelésre. a beszédkészség fejlesztésére ,

•

A különleges bánásmodot igeny lő SNI. BTM. HH. HHH. tehetséges gyermekek
esélyegyenlőségének

biztosítására.
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• A különleges bánásmódot
esélyegyenlőségének

• A

]

l

sajátos

működtetésé-re.

SNL BTM. HH. HHH. tehetséges gyermekek

biztosítására.
igényű

nevelési

igénylő

gyermekek óvodai

a gyógypedagógus

(belső

nevelésének

folyamatos

szakszerű

együttműködve

gondozó) segítségével.

a

csoportos óvodapedagógusokkal.
• Az inkluzív pedagógia - differenciált, egyéni bánásmód fejlesztésére.
• A csoportra és az életkorra meghatározott sikerkritériumok rögzítésére a csoportnaplóban a
mérések alapján összehasonlító elemzésre. amely alapján a

következő

év feladatait meg

lehet határozni.
• A nemzeti identitástudat, a keresztény kulturális értékek, a hazaszeretetre, a

szülőföldhöz

erősítésére.

való kötödés

• A környezettudatos magatartás megalapozására. a természeti és társadalmi környezethez
fűződő

pozitív érzelmi viszony kialakítására.

• A kidolgozott

ellenőrzési,

eredményekről

a

szülők

mérési. értékelési rendszer alkalmazására, továbbfejlesztésére. Az
rendszeres, egyéni tájékoztatására.

• Az intézményi önértékelési program eljárásrendjeinek és folyamatainak
összehangolt

1

működtetésere

pedagógus-, az

szakszerű,

az audit tervben meghatározottak alapján, összekapcsolva a

intézményvezető-

és az intézményi önértékeléssel.

• A csoportbeli tevékenységek szakszerű szervezésére és vezetésére.

J

• Az intézményi gyermekvédelmi munka eredményes
• További

együttműködési lehetőségek

működtetésére .

feltárására a város általános iskoláival, intézmén:i

szinten.

6.6. Éves részletes intézménvi programterv

s.

Esemény

Felelős

Határid ő

sz
1.

Az óvodapedagógusok illetményváltozásának, és
az új dolgozók munkaügyi iratainak elkészítése

2019.09.02.

1

Tűz-.

oktatás

2019.09.30 ..

3.

A pedagógus életpálya modellel kapcsolatos
feladatok áttekintése

folyamatos

Az óvodát első ízben igénybe vevő gyerekek
nyilatkozatainak begyü1tése
A beszoktatással kapcsolatos pedagógiai munka
el.enörzése a csoportokban.
Az inté_zmény s.~emély i. feltételeink biztosítása. a
gazdasag1 lehetosegek fig;.elembevetelevel.

2019.09.12 .

óvodatitkár.
óvodapedagógusok

folyamatos

intézményvezető

munka-.
megtartása

és

balesetvédelmi

intézményvezető

általános he lyettes
\fonka és

tűzvédelmi felelős

1

1

1

5.

1

6.

1

7.

1
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intézményvezető

Karikó-Kiss Ágnes

intézményvezető

1

folyamatosan

1
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8.

SNI-s gyermekek szakvéleményeinek áttekintése,
a hiányzó dokumentumok beszerzése

2019.09.15.

intézményvezetö
gyógypedagógus

9.

A közzétételi lista frissítése a változásoknak
megfelelöen

2019.09.15.

intézményvezetö

10.

Egészségügyi

folyamatosan

Óvodatitkár,
egészségügyi felelős

alkalmassági
vizsgálatok,
érvényességének ellenörzése, hiány
azo1U1ali
pótlása.
Új
dolgozók

ti.idöszűrések

esetén

egészsegügyi

alkalmassági

vizsgálaton

való

részvételének megszervezése.

l

11.

Munkaközösségek megszervezése, munkatervek
e !készítése

2019.09.30.

munkaközösség-vezetők

12.

Etkezéstérítési kedvezményre jogosító:
•
rendszeres gyermekvédelmi határozatok

2019.09.15-ig

intézményvezetö
Óvodatitkár,

begyűjtése,

•

•
•

3

vagy több gyermekes
szülök
szülői
nyilatkozatok,
összeírása,
igazolások összeszedése,
Tartósan beteg gyermekek orvosi
igazolásának bekérése
ingyenes
étkezést
igénybevevök
nyilatkozatainak begyüjtése

13.

Adatszolgáltatás aktualizálása a KIR felé

2019.09.15.

óvodatitkár

14.

Monitoring rendszer ellenőrzése
( nyomvonalkövetés, kockázatelemzés)

folyamatos

Intézményvezetö

15.

Nevelési évet megnyitó értekezlet megtartása,
munkaterv ismertetése, elfogadása

2019.09.15.

Intézményvezető

16.

Szülöi igényeken alapuló tehetséggondozó
foglalkozások megszervezése, szabályzatok, éves
munkatervek elkészítése

2019.09.30.

foglalkozást vezetö
óvodapedagógusok,
intézményvezető
tagintézmény-vezetők

, feladattal megbízott
helyettesek

intézményvezető

gazdaságvezető

17.

Oszi kavalkád szülök részvételével

2019.09.30.

intézményvezető

óvodapedagógusok
18.

Fogászati szűrés megszervezése

2019.09.30-ig

tagintézmény-vezetők
intézményvezető

19.

Intézményvezetői

tanfelügyeleti

ellenőrzés

2019.10.03 ..

helyettesek

intézményvezető

általános helyettesek
20..

21.

22.

Statisztikai adatszolgáltatás a KIR és a fenntartó
felé

2019.10.15-ig

A következő év bér és dologi költségvetésének
tervezése, előkészítése
Jubileumi jutalom tervezése
A 2020-ban nyugdíjba készülő dolgozói igények
felmérése, nyilatkoztatása

2019. l 0.30-ig

A 2019-es normatíva igénylésének módosítása

intézményvezető

óvodatitkárok
intézményvezető,
tagóvoda-vezetők

óvodatitkárok

2019.10.30.

óvodatitkárok
1

23.

A dolgozók személyi anyagának áttekintése, a
szükséges intézkedések megtétele

2019.10.30.

intézményvezető

helyettesek
óvodatitkárok
1

29
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24.

1

Csoportnaplók, felvételi és mulasztási naplói-.,
egyéni fejlődési naplók ellenőrzése:
..
• nevelési tervek, OSZI tevékenységi
tervek, névsorok, napi és heti rendek
meglétének ellenörzese
• gyerekek adatainak fnssítese. szükséges
adatok meglétének ellenőrzése

2019.10.15.

Szülői

2019.10.30

intézményvezető

helyettesek

1

25.

1

•
•

l
l

26.

Szervezet értekezletének összehívása:
Szülői Szervezet vezetőségének újra
választása vagy megerősítése.
Munkaterv
összeállítása.
feladatok
meghatározása, elfogadása.
szülői

értekezletek megtartása.
Házirend
ismertetése,
•
• Pedagógiai program, neveles1 feladataink
ismertetése
• Egyéb aktualitások
27. 1 Ovodai törzskönyv aktualizálása

28.

l

29.
30.

31.
32.

Ev eleji

1

intézményvezető
tagintézmény-vezetők

intézményvezető

2019.09.23-tól
2019.10.15-ig

óvodapedagógusok

2019.10.30.

intézményvezető

Portfóliók leadása, nyilvántartása

2019.11.30.

óvodapedagógusok

A 2020-as normatíva igénylésének elkészítése az
októbert statisztika alapján
Ellenőrzési beszámoló elkészítése, megküldése a
fenntartónak

2019.11.30.

intézményvezető

2019.12.15.

intézményvezető,

A december 31-ével lejáró munkaszerződések
meghosszabbítása
Intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés

2019.12.15.

intézményvezető

2019.12.19.

intézményvezető

gazdaságvezető

óvodatitkárok
intézményvezető -helyettesek
Sziilői

33.
34.

Nyugdíjas pedagógusok meghívása karácsonyi
ünnepségünkre
A továbbképzési pénz felhasználásának lezárása,
adminisztrálása

szervezet

2016.12.23.

intézményvezető

2019.12.23.

intézményvezető,

gazdaságvezető

1

35.

A téli szünet idejére az ügyelet megszervezese

mtézményvezető

2019.12.23.
1

36.

Selejtezés, leltározás

2019.12.30.

intézményvezető
tagintézmény - vezetők
leltárfelelős
gazdaságvezető

r.
38.
39.

' 40.
1

Az iktatókönyv lezarasa. az irattarba rendezése, a
selejtezhetó
dokumentumok.
anyagok
megsemmisítése
A
gazdasági
év
lezárása.
A
várható
pénzmaradvány felhasználásának átgondolása.
A minimálbér emelkedése és a soros ugrások
miatt az
átsorolások.
valamint értesítők
elkészítése

A különböző gazdasági szabályzatok frissítése a
törvényi változások alapján.

42.

A
tanköteles korú gyermekek
kérelmének elkészítése
• 1skolaerettseg1 vizsgálatra,
• dyslex1a szűrésre

2019.12.30.

intézményvezető

2020.01.lO.

intézményvezető

általános helyettes
intézményvezető

2020.01.15.

folyamatos

vizsgálati

2020.01.15-ig
1

30

intézményvezető

gazdaságvezető

A Pedagógus l., a Pedagógus II. fokozatba sorolás
az érintett óvónöknél a Kormányhivatal
engedélye alapján, a minősítés i eljárás szerint.

4 l.

2019.12.30 .

gazdasági

vezető

intézmenyvezetö.
óvodapedagógusok

1

1

l

l
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43.

Az éves szabadságok kiszámítása, a
szabadságolási nyilvántartás elkészítése

4-L

l

óvodatitkárok

2020.01.20.

Csoportnaplók. felvételi és mulasztási naplók,
egyeni feJ lődési naplok ellenőrzése.
• tervezőmunka. adminisztrácio
1
• egyéni fejlődési naplok ellenőrzése .
45. Az intézmény szabályzatainak áttekintése. a
szükséges módosítások elvégzése.

intézményvezető.

2020.0 l.31.

általános helyettes

1
intézményvezető

2020.01.30-ig

1

46

gyermekek
részképesség
vizsgálatanak
A
elvégzése, a szükséges intézkedési tervek
elkeszítése

2020.0 l.30.

47.

Az adóelszámolással kapcsolat nyomtatványok
begyűjtése, a szükséges igazolások kiosztása

2020.02.20-ig

Szülői

2020.02.28-ig

48.

•
1

1

49.

1

•

•

minőségfejlesztési

csoport

intézményvezető

óvodatitkár

értekezletek
nevelési tervek értékelésének, következő
félév feladatainak ismertetése
iskolába menő gyermekek szüleinek
tájékoztatás
a
városi
beiskolázás
ütemezéséről, feladatairól,
farsangi mulatságok előkészítése,

Nyílt nap az óvoda iránt érdeklődőknek

óvodapedagógusok

intézményvezető

2020. 02. 28-ig

óvodapedagógusok
50. 1 Ovodapedagógusok továbbképzését nyilvántartó
dokumentumok
felülvizsgálata.
' Óvodapedagógusok
beiskolázási
tervének
véleményeztetese
a
KT-val.
el.készítése.

intézményvezető,

2017.03.15-ig

általános helyettes
KT elnök

I

51.

Kitüntetési javaslatok megküldése a fenntartó felé

2020.03.15.

intézményvezető

52.

A fenntartó által megszavazott költségvetés
feldolgozása, felhasználásának ütemezése

2020.03 .30.

intézményvezető

Vasúti utazási igazolás érvényesitése

2020.03.31.

53.

gazdaságvezető
intézményvezető
1

54.

55.

56 ..

1

57.

óvodatitkárok

Minősíksre
jelentkező
óvodapedagógusok
lejelentese az Oktatási Hivatalnak

2020.03.31.

A gyermekek
dokumentálása

2020.04.20 .

óvodapedagógusok

2020.04.25-ig

intézményvezeto
óvodapedagógusok

fej lettségmérésének

óvodatitkárok

elvégzése

Ovodai előjegyzések előkészítése
•
ajándékkész1tés.

1

Munkatársi értekezlet
• ellenőrzés értékelése, további feladatok

intézményvezető

2020.04.30-ig

intézményvezető

általános he lyettes

1

58. , ..Hello Nyíregyháza"' városi programján való
részv·etel
59.

Intézményi
gyermekvédelmi
elkészítése a fenntartó felé

beszámoló

2020.04 .30.

intézményvezető

Óvodapedagógusok
2020.0·U O-ig

intézményvezető

Ü)'ermekvédelmi felelós

1

60.

Anyák napi és évzáró ünnepségek megszervezése

2020.06. l 0-ig

óvodapedagógusok

61

Városi óvodai sportnapon valo részvétel

2020.05.10 -ig

i.ntézmén)'vezetó

62.

Pedagógus igazolványok érvényesítése

2020.05.30- ig

intézményvezető

1

O\ odatitkarok

31
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Szülői

63.

értekezletek
év végi nevelési feladatok értékelése,
menő
gyermekek
• iskolába
elbúcsúztatásának megszervezése,
programjainak
gyermeknap
• óvodai
ismertetése.
• évzarók időpontjamak ismertetése .
• csoport kirándulások előkészítése,
nyári élettel kapcsolatos információk

l
l
64.

Családi
nap,
megszervezése

Apák

napJa

programjamak

66.

6~.

intézményvezető

2020. 06.10-ig

tagintézmény-vezetők

kérdőivemek
Intézményi
elégedettségmérés
feldolgozása.
értékelése.
intézkedési
terv
készítése
Nyári
szabadságolási
terv
elkészítése véleményeztetése a KT-val.

65.

l

óvodapedagógusok

2020.05.30.

•

Uj gyermekek felvétele a

következő

óvodapedagógusok
csoport

minőségfejlesztési

2020.06. lO-ig.

intézményvezető

2020.06. lO-ig.

helyettes

nevelési

intézményvezető

2020.06.15„

évre. egyeztetés a többi óvodával
1

intézményi
szintü
szervezet
Az
Szülői
összehívása,
éves
munka
értékelése,
véleményezése
felvételekről,
Ovodai
elutasításokról,
átirányításokról szóló határozatok elkészítése

68 .

69.

intézményvezető

2020.05.30.

Szülői

szervezet elnöke

2020.06.10-ig

intézményvezető

2020.06.15-ig

óvodatitkar

2020.06.15.

intézményvezető

2020.06.20-ig

intézményvezető

1

70. 1 Az óvoda nyári zárva tartása alatt a nyitva tartó
óvodak iránti igény felmérése
Nevelőtestületi

tanévzáró értekezlet
az egész éves munka értékelése,
csoportok munkáinak értékelése, előttünk álló
feladatok
Az új gyermekek szüleinek első szülői
értekezletének megszervezése

71.

•

72.

1

73.

Nevelőtestületi

7.+.

Csoportnaplók, egyéni fejlesztési naplók, felvételi
mulasztási naplók ellenőrzése
Karbantartási
munkák
előkészületeinek
megszervezése, elvegeztetese, a munkálatok

75.

kirándulás

Nyári nagytakaritás megszervezése

77.

Tanügyi dokumentumok lezárása

78.

Nevelőtestületi

•

•

intézményvezető

2020.08.30-ig

tagintézmény-vezetők
intézményvezető

folyamatos

ellenőrzése

76.

intézményvezető

2020.06.30

1

az óvodak zárva
tartásának idején 1
2020.08.31.

tanévzáró értekezlet
az egész éves munka értékelése .
csoportok munkáinak értékelése

2020.06.20-ig

mtézményvezető

intézményvezető
intézményvezető
tagintézmény-vezetők

1

79.

Az új nevelési év dokumentumainak megnyitása
( csoportnaplók, Felveteti és mulasztási naplók)

32

2017 08.31.

intézményvezető.
tagintézmény-vezetők

l

l
l
l
1

l
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7.. KÖZÉPTÁVÚ - KIEl\IEL T PEDAGÓGIAl CÉLOK, FELADATOK
~evelési

1

célok

Nevelési feladatok

Pozitív személyiségjegyek alakítása.

Az

•

Az egészséges életmód megalapozása.

értelmezésével a gyermekek testi- lelki és

•

Mozgásos

•

(sokmozgásos)

egészséges

korszerű

•

életmód

képességeinek

értelmi

rendezett.

esztétikus.

tevékenységek megismertetése, meg-

fejlesztéshez

szerettetése. kihasználva az óvodák

balesetmentes

helyi adottságait

kialakítása.

A környezeti- és művészeti értékek,

impulzusokat ad a tevékenykedésre.

és

célirányos

amely

a

A

fejlesztése.

környezet

gyermek

számára

szépségek felfedeztetése, ápolása.
•

•

A

különbözőségek

•

tolerálása,

elfogadtatása - inkluzív pedagógiai

érdekében

szemlélet erősítése.

megteremtése.

A sajátos nevelési
alkalmazkodó

igényű

gyermekek

• A

az

fejlődési

képességének

ismeretnyújtás,

integrált

óvoda-iskola

közötti

átmenet

könnyítése.

•

épülő

ütemére

készség-,

képességfejlesztés.

neveléssel.
Az

biztonság

érdeklődésére-,

gyermekek

önállóságának. egvüttműködési
...,_
fejlesztése.

érzelmi

aktivizálására-. egyéni sajátosságaira-,

képességének.

'-'

•

A mentális és pszichés fejlesztés

attitűdalakítás.

Az iskolai élet kezdésére

megfelelő

biológiai.

pszichikus

szociális

érettség

és

sokszínű

kialakítása.

változatos.

cselekedtető,

elemeket tartalmazó

játékos

tevékenységek

felkínálásával:

biológiai érettség: nagy- és finommotoros
mozgás-. egyensúlyérzék.-. térirán}-. vizuális
észlelés

fejlesztése.

feldolgozása.

auditív

keresztcsatomák

információk
fejlesztése

(vizuális -

tapintásos. vizuális -

auditív,

vizuális -

kinesztétikus. auditív -

taktilis,

interperszonális

működés.

szem - kéz. szem

-láb koordináció).

swciális
33

érettség:

érzelmi.

akarati

élet
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formálása.

l

magatartas-.

viselkedéskultúra.

társas kapcsolatok fejlesztése.

felnőttekhez

és

a tanuláshoz való pozitív \iszony alakítása,

1
J

teljesítményen

keresztül

érvényesítés··.

önállóság

feladattudat-,

„én

fejlesztése.

feladattartás -.

helyzetmegoldásokra

1

történő

való

a

önálló

képesség

ki-

alakítása,

J

pszichikus érettség: beszédkeszség. figyelem.
emlékezet. gondolkodás.

kreatív

képzelet

életkornak megfelelő fejlesztése

7.1. Az intézménvi

Működési

működés

értékrend je

értékek

célok

Azonos értékrend

Intézményünk

]

nevelőtestülete

és alkalmazotti köre nagy

gondot fordít arra. hogy közösen egyeztetett és elfogadott
értékrend alapján végezze napi munkáját.

1

Együttműködés

Az

értékegyeztetés és

értékmegtartás

tiszteletben tartott a tagóvodák
1

gyakorlata.

(

néptánc.

folyamatában,

kiegészítő

kömyezetne\elés.

pedagógiai
egészséges

életmód. boldog óvoda ... )
Cél, hog) a tagóvodák egymás eredményét megismerjék,
a tapasztalataikat átadják. Fontos. hogy a külön egységek
érezzék. hogy együtt eredményesebbek lehetnek.

Szakmai felelősség

A

szakmai

felelősséget

felvállalva

megőrizzük

a

tagóvodák szakmai autonómiáját.
1 Az

önértékelés.

önelemzés.

önfejlesztés

folyamatos

reflexió gyakorlásával biztosítjuk. hogy az esetleges
problémák megoldódjanak. és a
intézményünkben.

34

fejlődés élő

igény legyen
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7.2. Kiemelt feladat- kommunikáció és anvanvelvi nevelés

Az elmúlt nevelési évben a tanköteles korú gyermekek körében végzett részképesség-mérés
alapján

fejlesztendő

és a vizuális rövid

területnek mutatkozott az anyanyel\.i nevelés keretén belül az utánmondás

idejű

emlékezet területe. Ezért ebben a nevelési é\. ben kiemelt feladatként

a kommunikációs és anyanyelvi nevelés feladatait határoztuk meg. Az utánrnondás
kérdéskörét áttekintjük és megtesszük a szükséges módosításokat.

Intézkedési terveket a 2.sz. melléklet tartalmazza

A k om munikációs és anyanyelvi nevelés célja:

A 3-6-7 éves gyermekek beszédészlelésének. beszédmegértésének fejlesztése, változatos
módszerekkel,

anyanyelvi

játékokkal,

különböző

tevékenységformákkal,

spontán

beszédhelyzetekkel, beszédaktivitásuk fokozása. nyelvi és kommunikációs képességeik
kibontakoztatása az iskolaérettség követelményeinek

]
}

megfelelően.··

Feladata:

•

Olyan légkör,

ingergazdag környezet biztosítása, melyben a gyermekek szívesen

megnyilatkoznak: beszélnek. mesélnek, kérdeznek. kifejtik \.éleményüket, kapcsolatokat
kezdeményeznek, meghallgatnak másokat, érzelmeiket, elképzeléseiket

megfelelő

formában

fejezik ki.
•

Lehetőség

adása a napi .. beszélgető percekre'' , ahol a gyermek elmondhatja egyéni

élményeit., gondolatait.
•

Az

óvónő

gazdag

beszéde szemléletes, a gyermek számára

szókincsű

legyen

tempóra, hangszínre.

~e

érthető.

tagolt, érzelmeket

kifejező,

csak a helyes kiejtésre. mondatfüzésre ügyeljünk. hanem a

hangerőre,

hanglejtésre, metakommunikációra.

•

Az óvodában dolgozó felnőttek beszéde egymás között is példaértékű legyen.

•

Az irodalmi anyag kiválasztásánál törekedjünk a tartalmi és esztétikai igényességre.

figyelembe véve a gyermekek életkori sajátosságait.
•

Ismertessük meg a gyermekekkel a nonverbális kommunikáció és az illem általános
szabályait és teremtsünk lehetőséget azok gyakorlására.

•

A család nyelvi kultúrájának és a gyermek beszédállapotának ismeretében dolgozzuk ki a
tudatos fejlesztés stratégiáját.

•

Biztosítsuk a tevékenysegekhez szükseges feltételeket.
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•

Teremtsünk olyan beszédhelyzeteket. játékszituációkat. melyben az anyanyelvi képességek
fejlesztése kap hangsúlyt.

•

különböző

Anyanyelvi játékokkal fejlesszük a
összefüggő

funkciókat: a hangok, hangzók tiszta ejtését.

beszédet, aktív és passzív szókincset, beszédészlelést és értést.

•

Biztosítsuk a

•

Megfelelő

lehetőséget

a gyermeki önkifejezésre. (mesemondás, bábozás, dramatizálás, „)

motivációs légkör megteremtésével biztosítsunk lehetőséget a gyermek saját vers -

és mesealkotásának meghallgatására.
•

Igényesen megválasztott színházi

előadásokkal

biztosítunk a gyermekeknek maradandó

élményt, mely beszédre, reprodukálásra készteti őket.
•

A drámapedagógia eszközeivel segítsük elő a komplex személyiségfejlesztést.

•

Bővítsük

•

A társalgási kedv fokozása és az önálló beszédprodukciókra való késztetés érdekében bátran

anyanyelvi játékaink készletét, különös tekintettel a képolvasás elősegítésére.

alkalmazzuk a bábjátékokat, dramatikus játékokat, melyek a gyermeki önkifejezés fontos
eszközei.
•

Mikrocsoportos

és

egyéni

tanulási-fejlesztési

erősítsük

helyzetekkel

a

gyermekek

alkalmazkodóképességét az iskolára alkalmassá tétel érdekében.
•

A beszédprodukció fejlesztését a következő játékokkal segíthetjük elő:

Szólánc, szóvonat:

képolvasás, kérdés-válasz, történet fol)tatása, meseprodukció, dramatizálás, szituációs
játékok
•

Ritmikus nyelvtörő és nyelvgyakorló mondókák gyakorlásával segítsük a kiejtésbeli hibák
felismerését, az életkori beszédhibák javítását.

•

Használjuk ki az irodalmi élményekből fakadó beszédfejlesztő módszerek sokszínüségét.

•

Az életkori sajátosságnak megfelelő mese kiválasztásával fejlesszük a gyermekek
összefüggő,

•

Ismert

folyamatos beszédét.

mese

dramatizálásával.

fantáziájának, nyelvi
•

bábozással

kifejezőkészségének

segítsük elő

a

gyermekek

reproduktív

fejlesztését.

Vegyük igénybe a logopédus segítségét a korai beszédhibák felismerésében, a fejlesztésben.
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7.3. Kiemelt figv elmet érdemlő gvermekek

igénylő

Különleges bánásmódot

gyermekek (SNI, BTM, tehetséges), valamint HH/HHH

gyermekek
Cél
•

Különleges bánásmódot

•

Tudatos.

•

HH/HHH gyermekek

tervszerű

igénylő

gyermekek hatékony nevelése - SNI, BTM;

tehetségfejlesztés;
esélyegyenlőségének elősegítése;

Feladatok
•

Differenciált, egyéni fejlesztéssel a hátrányok csökkentése és a tehetséggondozás.
esélyegyenlőség

•

]
]

biztosítása;

Tudatos együttnevelés biztosítása,

megfelelő

szakemberek segítségével (gyógypedagógusok,

óvodapszichológus. konduktor, logopédus );
•

A minden gyermek saját személyiségét, képességét figyelembe véve juttassuk el saját
szintjének maximumára (merési eredmények.kel bizonyítani):

•

Az SNI. BTM gyermekek szakszerű ellátásának biztosítása. (szorosabb kapcsolat kiépítése a

gyógypedagógus és a csoportos óvodapedagógusok között);
•

Interperszonális kapcsolatok erősítése.

•

Az érintett gyermekek számára szakszerűen biztosítani a napi felzárkóztató tevékenységeket,

fokozott differenciálással;
szükségletű

•

A HHBHH sajátos

•

Az adaptáció (kölcsönös alkalmazkodás) segítése a drámapedagógia eszközeivel;

•

Az óvodapedagógusok ismereteinek

gyermekek segítése;

bővítése

a sajátos nevelési

igényű

gyermekek nevelése

érdekében.
•

Szakértői

véleményben foglaltak alapján meghatározni az egyénre szabott fejlesztési

feladatokat.
•

Kontrollvizsgálatok

időpontjának

rögzítése. nyomon követése a csoportnaplóban.
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7.4. Gyermekvédelem

Cél:
• ,Feltárni mindazokat az okokat, amelyek a gyermek egészséges szemé l yi ségfej lődését hátrányosan befol yásolják, akadályozzák.
• Minden gyermek eljusson fejl ődésének a?on optimális fokára, mely által képes lesz egyéni készségének és képességének meg fele l ően az
iskola megkezdésére.
• Az intézményen belül a szegregációmentesség és az egyenlő bánásmód e lvének érvényesítése.

folyama telem

Feladat
intézményvezetö

gyermekvédelmi

Tagóvoda-vezetők

óvodapedagógusok

- ellenőrzi az óvoda
gyermekvédelmi
tevékenységét

a
gyermekek
megfigyelése,
a
csoport
fel térképezése,

dokumentum

felelős

Általános
gyermekvédelmi
feladatok

gyermekvédelmi
munka
intézményi
sz intű
irányítása,
el l enőrzése,
tagóvodák
beszámoltatása,

a
tagóvodák
gye1mekvédelmi
munkájának segítése,
intézményi
szintű
koordiná lása

kül ső

- csa lád látogatásokba
bekapcso lódás,

- kapcsolattartás a
partnerekkel,
- adatszolgá lt atás,

- intézmény képviselete,
- az intézmény gyermekvédelmi
munkájának
értékelése,

a

szülők

tájékoztatása
az
intézményben
a
gyermekvédelmi
feladatot
el látók
személyéről,
fogadó
óráikról,
szü l ők

és

- az óvoda körzetében
lakó három évesek
felkutatását
megszervezi
védőnőve l
kapcsolatot tart a
1
. ·1·
, ,
szoc1a
1san 1rntranyos
helyzetben é lö
csa ládok
gyermekeinek
hároméves
korban
történő óvodáztatása
1 érdekében,
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nevelés i
kezdetekor
gyermekek
fej lettségének

év
a

- nyilvántartások,

- csoportnap ló,

gyermekvédelmi
feljegyzések,

megfelelően,

tájékoztatást nyújt
az egészségük-testi
épségük védelmére
vonatkozó
szabályokról,
aminek tényét és
tartalmát

- családlátogatás,

- fogadóórák,

- szülői értekezletek

___,•

.....___.
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pedagógusok rés7ére
cgés/.ségmegőoö-

e lőadások s7crvezésc,

___.
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- el lenőrzi a ház irend
és az óvoda óvó-védő
előírása in ak

a
helyi
gyermekvédelmi
munka értékelése,

betartását,
szükség
esetén haladéktalanul
intézkedik

- o peratív feladatok
végzése az e llátott
feladato k nagyságára
tekintettel,
a
tagóvodák
igényei
szerint,

- gondoskodik
óvoda-család
hatékony

az

egyi.ittmí.íködésérő l ,
az
esélyegye nl őség

bi7tosításáról,

a
e llenőrzi
szake mberekkel · gyenneki-s7i.ilö i
folyamatosan
jogok érvényesülését,
kon7llltác ió,
a
S7ül ők
- é rtékel és, bes1ámo ló
táj éko7tatásának
készítése
rendjét
közös
rendezvényeket,
segít ő
programokat
szervez,
- jól látható helyen
könéteszi
a
gyermekvédelmi fe ladatot
ellátó
intézmények
címét,
telefonszámát
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dokumentálja,

dokumentálása,

- csa lúdlátogatások
szervezése,

- jelen léti ívek,

sz ül ő i
értekez letek tartása,
egyéni bánásmód
e lvének
érvényes ítéséve l,
szükség
esetén
fej le<>1tés i terv
kés7ítése,
folyamatos
vezetése,
a gyermekné l
jelentkező

problémák esetében
a
s:t ülőkkel
fogadóóra
kezdeményezése,
szükség
esetén
tagóvodn-vezető és
gyermekvéde lmi
megbízott
bevo nása.

-jegyzőkönyvek

__J

---

__J

____.

.____.
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- s7ülök tájéko7tatása a
támogatások
szociális
igénylésének rendjérő l
be lsö

jel7örendszer

működt etése,

különösen
esetben hatósági
i nté?kedés
ke7deménye?ése

indokolt

munkaterv kés7ítése,
jelzések

kivi7sgá lása,
- gyermekvédelmi
értekezletek
szervezése,
-

kül ső jelzés

feladatok

tanácsadási
biztosítflsa
az igények kielégítésére
lehetőségek

Gyermekjóléti
kö7ponttal folyamatos
kapcsolattartás,
-

- nyil vá ntartások,

- csoportnap ló,

a
nyi lvá ntartoll
gycnnekek
figyelemmel
kísérése.
problémák 1el?ése a
gyermekvédel mi
felelősnek,
és
a

-

- külső j e lzés küldése a
Gyermekjóléti központ
te lé,

gyea-mcl<védclm i

....__l

EFWE

folyamatos
kapcsolattartás
a
gyermekvéd elm i
fclc lössel,

- igénylö lap továbbítása
a niegadott határidő
betartásával,

kezdeménye?ése,

Speciális

5

gyermekvédelmi
tevékenység
támogatásá ra
rendszeres,
illetvc
rendkí vüli
esetben
egész:ségügyi
szíírövizsgálat
szervezése,

- gyermekvédelmi

be l ső

----'
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gye rme kvédelmi
napló,

tagóvoda-vezetőjének,

család látogatás
feljegyzései,

-- szü lök figyelmének
felhívása a szociális
támogatások
lehet őségei re, segítségadfls számukra

- fogadóó rák,
értekezletek
dokumentálása,

- s7ükség esetén
jelzés indítása,

belső

szü lői

- jelenlét i ívek,

családgondo7ókkal

együttműködés,

- jegyzőkönyve k

- esetmegbeszélésekkel
a
tagóvodák
munk<ijának segítése,
szükség
csa ládlátogatás
végzése,

esetén

- a jel7őrends7eri kerekasztal megbes7éléseken
részt vétel,
_ __

1

__

- az óvodák védőnöivcl
_i__!<apcsolata folyamatos 1
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7.5. Az óvodapszichológus feladatterve

l

Az óvodapszichológia célját, az óvodapszichológus feladatát a 2011. évi CXC. törvén; a
nemzeti

köznevelésrőL

a 20. '2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet, valamint a 15/2013. (II. 26.)

EMMI rendelet szabályozza.
Az óvodapszichológus tevékenységét a gyermekvédelmi-, az adatvédelmi-és a személyiségi
jogokról szóló törvények szellemében, az önkéntesség elvének betartásávaL a Pszichológusok

l

Szakmai Etikai Kódexének vonatkozó szabályaival összehangoltan végzi. Munkája során Az
iskolapszichológiai. óvodapszichológiai ellátás szakszolgálati protokollja az irányadó.
Az óvodapszichológus hármas kapcsolatrendszerben dolgozik:
gyermek
szülő

óvodapedagógus
Tevékenyég

Célcsoport

Eszköz, eljárás

Kapcsolatrendszer

Részképesség5 életévüket
MSSST
Sz-Sz-B Megyei
a 20 2012
betöltő óvodás
PSZ l'iyíregyházi
' (VIII. 31 ) E'.\l-'.\lI
gyermekek
Tag-intézménye,
óvodapedagógusok,
rendelet 132. § H)
a) alapján
szülők
Diagnosztika a
gyermekek
diagnosztika,
óvodapedagógusok,
beilleszkedési ,
egyéni eljárás
szülök
1
magatartási
1
nehézségek
' feltárása, elemzése
1
céljából
1
Konzultáció,
óvodapedagógusok
tanácsadás
Konzultáció,
szi.ilők
tájékoztatás,
nevelési tanácsadás
1 Hospitálás
résztvevő megóvodapedagógusok
1 gyermekek.
óvodapedagógusok:
figyelés
1
1 Ertekezlet
nevelőtestület
szi.ilők - szülőertekezlet, kiemelten az óvodai beszokatás és az
iskolába lépés tárgyköre
Ismeretterjesztő
óvodapedagógusok
előadás, faliújság, óvoda honlapja
tevékenység
szülők
szűrés

Határidö
1 2019.09 . 0 l-tő l

fol yamatosan

Folyamatos

Folyamatos
Folyamatos

Folyamatos
Az óvoda éves
munkaterve
alapján
Havonta, illetve
aktualitás alapj án
1

Csoportfoglalkozás

óvodapedagógusok

csoportmódszerek, drárnapszichológiai
elemek, hatékony kommunikációt
fejlesztő. valamint relaxációs gyakorlatok
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igény szerint

1
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Esetmegbeszélés

óvodai szociális

Igény szerint és a

megbeszélés

segítő,

felmerülő

gyógypedagógus,
óvodapedagógus.

problémától
függően

sztilő, óvodavezető

l

gyermekek,
óvodapedagógusok,
társszakmák

Rendszeres
konzultációk, team
megbeszélések az
illetékes Pedagógiai
Szakszolgálat
munkatársaival

betöltő

életévüket

Havi egy
alkalommal,
egyeztetett

képviselői

Részképesség-szűrés:

l
l

megbeszélés a város óvodapszichológusai
és a módszertani felügyeletet biztosító
koordinátor részvételével

előre

időpontban

a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 132. § (4) a) alapján az ötödik

gyermekek

szűrése

a nevelési év kezdetén - összehangolt tevékenység a

Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Nyíregyházi Tagintézményével,
mivel a

szűrés

eredményét

követően

az ellátás, a további szükséges vizsgálatok a

szakszolgálat hatáskörébe tartoznak.
A szürővizsgálat menete. dokumentációja:
- A nevelési év elején az 5. életévüket betöltött gyermekek törvényes
tájékoztatása

1

rövid

közreműködésével

írásos

vagy

tájékoztató

szülőértekezlet

hozzájáruló nyilatkozatok beszerzése

anyag

segítségével,

az

képviselőjének

óvodapedagógusok

keretén belüli közvetlen információ átadással,

(szülői

aláírás szükséges).

- Ütemezés alapján kerül sor a gyermekek egyéni szűrésére az MSSST-vel, az
óvodapedagógusok megítélése alapján
nehézségekkel

küzdő

- A szürést

követően

elsőbbséget

élveznek a valamely részterületen

gyermekek
kiértékelésre kerülnek a tesztek, az óvodapedagógusok szóbe li

visszajelzést kapnak a tapasztaltakról
- A

teszteredményekről

szakértői

teendőkről

(mozgás-,

fejlesztőpedagógiai- ,

vagy

vizsgálat, valamint óvodapszichológusi tanácsadás szükségessége) rövid írásos

értesítést kapnak a
szülőknek

és a javasolt

szülők. Időpont-egyeztetést követően

minden esetben

lehetőségük

van a

a személyes konzultációra, a teszteredmények részletesebb megbeszélésére.

- Egy-egy óvodai csoport

szűrését követően

az óvodapedagógusok írásos dokumentumot.

táblázatos kivonatok kapnak az érintett gyermekek

eredményeiről (szűrés

gyengeségek. javaslatok, további szükséges intézkedések, folyamatban
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lévő

ideje,

erősségek,

beavatkozások).
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l
~l

szülő

Egyéni diagnosztika: az óvodapedagógusok vagy a

jelzése alapján

történő

beilleszkedési, magatartási, indulatkezelési nehézségek, szorongásos problémák pszichológiai

l

elemzése. a nehézség feltárása. javaslattétel a lehetséges megoldásra.

1

kapcsolatos aktuális

Konzultáció óvodapedagógusokkal: beszélgetés, problémafeltárás az egyes gyermekekkel

nehezebb

1

élethelyzetek

gyászmunka

segítéséről,

nehézségeiről.

]

l

problémahelyzetről, fejlődésükről,

Konzultáció

kezelési

lehetőségeiről,

a csoportban zaj ló dinamikáról. a

fejlődésbeli

elakadásról,

szülő -pedagógus

beilleszkedési problémákról. a

esetleges

kommunikáció

stb.

szülőkkel,

tájékoztatás, nevelési tanácsadás: egyéni beszélgetés a

gyermekük viselkedésével,

fejlődésével

kapcsolatosan, problémafelvetés,

visszajelzés, tapasztalatok megosztása, javaslattétel a

felmerülő

szülőkkel

szűrőtesztekről

való

problémák megoldására. A

kezdeményezés történhet a szülő, az óvodapedagógus vagy az óvodapszichológus

részéről

is.

1
Hospitálás: gyermekmegfigyelés csoportban a különböző szociális készségek fejlettségének

megítélése érdekében (társas közegben - kortársközösségben - való kapcsolódás képessége,

l

tevékenységrendszer,
frusztrációtűrés,

foglalkozásokba

szabálykövetés,

bekapcsolódás

együttműködés,

képessége,

tekintélytisztelet,

indulatkezelés)

Értekezlet, esetmegbeszélés: nevelőtestületi értekezleteken való aktív részvétel, pedagógiai-

pszichológiai témák feldolgozása, esetmegbeszélés, más szakemberek bevonásával is (pl.
gyógypedagógus, gyermekorvos,
Szülői

védőnő,

óvodai szociális

segítő).

értekezlet: az óvodapedagógusok által felvetett témákban fórum tartása, a csoport

életét érintő kérdésekkel kapcsolatosan. Kiemelten az óvodát kezdő gyermekek szülei
számára a beilleszkedés sajátosságaival kapcsolatban, valamint az iskolába

készülő

gyermekek szülei számára az iskolaérettséggel, az intézmények közötti átmenet segítésének
lehetőségeivel

kapcsolatban.

Ismeretterjesztés: óvodapedagógusoknak,

újságcikkek,

gyermeknevelésről

szülőknek gyermeknevelésről,

aktualitásokról,

szóló könyvek közvetítése az óvoda honlapján. az óvodák

faliújságán keresztül.
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Óvodapszichológiai tevékenységek a 2019-2020-as nevelési év folyamán
l.

Pszichológiai

ellátáshoz

szükséges

helyek

kialakítása,

rendezése,

a

felújított

intézményekben a pszichológiai szoba átvétele, a rendelkezésre álló helyiségek használatának
beosztása más

szakemberekkel, órarend összeállítása. dokumentáció
szülői

gyermeknévsorok áttekintése. a

megnyitása. A

hozzájáruló nyilatkozatokhoz szükséges aláíróívek és a

rövid tájékoztató dokumentumok átadása az óvodapedagógusok számára.
Határidő:

l
l

2019. szeptember 15.

2. Hospitálások, konzultációs alkalmak, foglalkozások elindítása. az intézmény pszichológiai
ellátásának megkezdése az intézmény igényeinek
mihamarabbi

megkezdése.

tekintettel

szürendő

a

következtében - megemelkedett létszámára.
életévüket

betöltő

korosztály

szűrése.

megfelelően.

A

szűrőtesztek

gyermekek

Elsősorban

fe lvételének

- jogszabályváltozás

a 2020. augusztus 31 -ig a 6.

annak érdekében, hogy

idoben továbbításra

kerülhessenek az iskolaérettségre vonatkozó kérelmek az illetékes Pedagógiai Szakszolgálat
felé.
Határidő:

3.

Szülők

2019. szeptember 15.

tájékoztatása írott formában (faliújság. honlap) és

óvodapszichológus intézményi

szülőértekezlet

keretén belül az

jelenlétéről, tevékenységeiről, elérhetőségéről,

valamint arróL

hogy az intézménypszichológus a nevelési év során felkérésre csoportlátogatásokon vehet
részt.
Határidő:

2019. október 1.

4. Óvodapszichológiai ellátás biztosítása az intézményben.
Határidő:

folyamatos
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Óvodapszichológus órarendje a 2019/2020-as nevelési hben

hétfő

kedd

szerda

8-12
8-12

Székhely
Gyermekmosoly

csütörtök

péntek

1

8-12

Kerekerdő

8-12
8.12

Homokvár
Gyöngyszem

8-12
8-12

Napsugár
Csillagszem

1

8-12
8-1 2

Nyitnikék
Allomás u.

1

1

l
7.6. Konduktor éves munkaterve

Cél: az óvodás korú sajátos nevelési igényű, mozgásukban akadályozott gyerekek
fejlettségének és adottságainak figyelembevételével, egyénre szabott célok kitűzésével
mindenkori mozgásfejlesztésük, ezáltal óvodai környezetükbe. a gyerekközösségbe történő
beilleszkedésük. teljes mértékű integrálásuk, szocializációjuk segítése. valamint minél
nagyobb önállóság elérése önellátás, problémamegoldás terén

igényű

Feladat: az óvodás korú sajátos nevelési
mozgásfej lesztése

mozgásukban akadályozott gyerekek

Fejlesztési területek:

•

kontaktúra-prevenció és -oldás

•

másodlagos deformitások kialakulásának megelőzése, kényszertartás leépítése

•

test szerte (lábizmok, kézizrnok) izomerősítés

•

szimmetrikus gyakorlatok végzése

•

kar-láb szinkinézis kialakítása. ja'vítása

•

bokatorna

•

nehezített állás-járás gyakorlatok. ügyességi feladatok végzése

•

járáskép

harmonizáció.

járáskorrekció.

járásbiztonság

kialakítása.

járásegyensúly

fejlesztése
•

lépésritmus és koordináció fejlesztése

•

optimális testhelyzetek kialakítása és ezzel együtt a helyes testkép. testtudat fejlesztése
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l
l

•

mozgáskoordináció fejlesztése. mozgást

igénylő

problémamegoldó helyzetek teremtésével

a problémamegoldó gondolkodás fejlesztése
•

egyensúly. mindkét oldalra történő nehezedés fejlesztése

•

finommotorika. differenciált ujjmozgások, kézügyesség. eszközhasználat fejlesztése

•

precíziós fogások kialakítása

•

akaratlagos nyúlás. fogás, elengedés gyakorlása

•

két kéz összerendezett mozgásainak gyakorlása. fejlesztése tárgy - és eszközhasználat

során figyelemfejlesztés. figyelem tartósságának növelése. feladattudat fejlesztése

7.7. Kiemelt

1

működési

célok, feladatok

cél

l

feladat
•

•
•

A vezetés minőség iránti
elkötelezettségének
növelése

•
•
•

Mások véleményének tiszteletben tartása;
Az újító kezdeményezések örömmel fogadása:
A demokratikus vezetői stílust alkalmazása;

•

Szakmai és egyéb intézményműködés terén a kölcsönös
bizalomra épülő kapcsolattartást szorgalmazása:
A vezetők munkamegosztásában az egyenlő terhelés
biztosítása, melyhez fontos a delegált hatás- és feladatkörök
felülvizsgálata:
A vezetőtársakkal együttműködve
további
fejlesztés
szorgalmazása a tervezési-. döntési-. szervezési-. értékelési
folyamatokban. valamint a kétoldalu információáramlás
naprakész megvalósításában

•

•

•

Naprakész információ biztosítása
befolyásoló szabályozásokról;

•

Segíteni a 'vezetők és alkalmazottak munkáját a jogszabályok-,
törvényi előírások nyomon-követésével. értelmezésével

Jogszerű működés

zavartalan biztosítása

A közösen elfogadott értékek. szabályok, normák követése
mellett a jogszerű működés biztosítása a folyamatos
fejlesztést. partnerközpontúságot figyelembe véve:
A vezetői munka során a rugalmas vezetési stílus biztosítása:
A team munka és a felelősség-megosztás támogatása a
szervezeten belül;
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Tervező

munka
színvonalának emelése

Az intézmény belső
rendjének
zavartalan biztosítása
működési

Az ellenőrzés

hatékonyságának növelése
valamennyi területen

Felkészülés a pedagóguséletpálya modell
kritériumainak való megfelelésre

Szervezeti kultúra magas
színvonalú működtetése

•

Az intézményi dokumentumok állandó felülvizsgálata a
koherencia megteremtése érdekében;

•

Egymásra épülő dokumentumok nyomon követése (a valóság,
a gyakorlat és az elképzelt célok összevetése);
A csoportnapló felülvizsgálata a heti-, napi tervezés tudatos
átgondolása, esetleges módosítások elvégzése;

•

előírásoknak megfelelő

•

A dokumentumok naprakész, törvényi
vezetése;

•

A minőségfejlesztő team működtetése, a minőségtervezési-,
fejlesztési-, szabályozási-, irányítási-, javítási feladatok
zavartalan ellátása érdekében;

•

Az új dolgozók megismertetése az intézményműködés által
meghatározott folyamatok eljárásrendjével;

•

Munkaköri leírások felülvizsgálata, szükséges módosítások
elvégzése.

•

A belső ellenőrzéssel kapcsolatos hatáskörök felülvizsgálata,
nyilvánossá tétele;

•

A pedagógusok felkészítése a

•

külső

pedagógus

ellenőrzésre;

Az intézmény valamennyi dolgozójának felkészítése a

külső

intézményellenőrzésre;

•

A belső ellenőrzések szempontjának felülvizsgálata,
koherensé tétele a nyolc pedagógus kompetencia területtel;

•

A hibák és hiányosságok feltárása, a pedagógusok és az egyéb
munkakörben foglalkoztatottak ösztönzése ezek kijavítására,
megszüntetésére, a nevelő-fejlesztő munka hatékonyságának
növelése érdekében;

•

A pedagógusok felkészítése a portfólió elkészítésére;

•

Az
életpálya-modell
szintelvárásainak-,
kompetencia
területeinek- és indikátorainak megismertetése, beépítése a
napi gyakorlati munkába a tervezéstől az önreflexió
elkészítésig;

•

Az információs háló hatékonyabb, ellenőrzöttebb működése,
gyors és személyre szóló információáramlás fe ltételeinek
megteremtése ;

•

Szakmai munkaközösségek működésének folyamatos
fejlesztése, hatékonyabbá tétele, (komplex fejlesztő csoportok,

munkaközösségek
drámapedagógiai,
47

alakítása

-

pl.

kömyezetnevelési,

Eszterlánc Északi Óvoda - Éves munkaterv 20 l 9/2020

l
l

•
•
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•

•
Folyamatos
szervezetfejlesztés

•
•

•
•
•
•
•
•

Csapatépítés terén módszereink, lehetőségeink
bővítése

•
•
•
•
•

Nevelőtestületi

•

Az egymás iránti kölcsönös figyelem tovább erősíthetése a jó
munkahelyi légkör megteremtése érdekében;
Vezetők szakmai hitelességének. vezetői felkészültségének.
egyenletes, magas színvonalú vezetői tevékenység biztosítása
szakmai
megbeszélésekkel.
továbbképzéseken
való
részvétellel;
Új kollégák (gyakornokok) beilleszkedésének segítése, belső
mentorokkal;
Az intézményi struktúra fenntartása, dolgozói létszámok
betartása a törvényi előírások szerint;
Nevelő munkát közvetlen segítők belső továbbképzése;

•

Humánerőforrás

hatékony fejlesztése

A munkaközösség vezetőknek nagyobb hatás- és feladatkör
biztosítása az ellenőrzési és értékelési munka területén;
A feladatok egyenlő terhelés melletti feladatelosztása, felelősi
megbízatások
(pedagógus
pedagógus
és
nem
munkakörökben);
A kommunikáció minőségének javítása (kommunikác iós
tréningek szervezése a dolgozóknak);
A dolgozók ösztönzési rendszerének további javítása
(pályázati lehetőségek kihasználása);
Szabályok
kialakítása
a
dolgozók
véleményének
figyelembevételével, egymás segítése, egymás iránti tisztelet,
a másság elfogadása, a kompromisszumok keresése;
Rendszeresebb munkatársi értekezletek, szakmai konzultációk
szervezése;
A véleménynyilvánítás lehetőségének megteremtése;
Tudásmenedzsment választása az egymástól való tanulás
koordinálása érdekében;
Demokratikus vezetési stílus alkalmazása;
Alkotó, együttműködő alkalmazotti közösség alakítása;
Tréningek, csapatépítő. önismereti játékok szervezése
kollektíván belül;
Erkölcsi, anyagi elismerés az elvégzett munka reális értékelése
alapján;
Mindenki
számára
elfogadható
problémamegoldás
biztosítása;

•

•

•

kirándulások szervezése;
Közös rendezvények, nyugdíjas búcsúztatók szervezése:
Névnapról, születésnapról való megemlékezések:
Felnőtt karácsony és évzáró szervezése intézményi szinten;
Kulturális programok-, színházlátogatások szervezése;
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Pedagógiai innováció
továbbfejlesztése

•

Szakmai megújulás lehetőségeinek biztosítása megfelelő
továbbképzési lehetőségekkel, az önképzés támogatásával
(szakirodalom, internet hozzáférés biztosítasával):

•

Nevelőmunka
minőségének
fejlesztése
szervezésével, jó gyakorlatok közzétételé\ el;

•

Új munkaerő kiválasztás feltételeine!... meghatározása az
óvoda saját értékrendszere alapján;

•

A nevelőtestület és az egyéb munkakörben foglalkoztatottak
munkájának megerősítése az erősségek előtérbe helyezésével,
a
teljesítményértékelő
rendszer
szempontjainak
felhasználásával;

bemutatok

•

Innovációs törekvések támogatása:

•

Pályázatok feltárása, készítése ;

•

Új módszerek, eijárások kipróbálása. teret nyitva a játékos 1
idegen nyel\ i tevékenységek szervezéséhez. képzett
óvodapedagógusokkal. a gyermekek életkori- és egyéni
sajátosságainak figyelembe vétele mellett;

~]

l
]

7.8. Partneri kapcsolatok
Cél: Partnerkapcsolatok hatékony

működtetése

Feladat
építő

kapcsolattartás az intézmén} közvetlen és közvetett partnereivel;

•

Folyamatos.

•

Partneri elégedettség- és 1génymérések végrehajtása a terveknek

1

óvoda-család

Az óvoda és a

szülők

megfelelően:

között kialakított jó és tartalmas kapcsolat további

erősítése.

A

különböző

lehetőségeinek

kapcsolattartási
kihasználása:

formáink

és

továbbfejlesztési

•

A nyílt és bizalomra épülő kommunikációra, információcserére.
hiteles tájékoztatásadásra törekvés.

•

Több találkozási lehetőség biztosítása a szülőknek olyan
szakemberekkel (orvos. pszichológus. gyógypedagógus. védőnő.
dietetikus, stb.). akik korszerű és hasznos tanácsokat adnak az
otthoni egészséges életmódra nevelés-. az erkölcsi ne\'elés. a
viselkedéskultúra alapozása, illetve a közösségi élethez történő
alkalmazkodás segítésének érdekében;
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A szülőknek naprakész tájékoztatás gyermekük
fejlesztés további lehetőségeiről. az óvoda
intézkedésekrő 1:

fejlettségéről.

által

a
megtett

•

A gyermekek alaposabb egyéni megismerése érdekében a
fogadóórák kihasználása;

•

Az intézmény honlapjának naprakész karbantartásával betekintés
nyújtás az intézmény napi életébe;

•

A szülők tájékoztatása a minőségfejlesztés feladatainak
megvalósításáról, a vizsgálatok eredményeiről, a partneri mérés
eredményeiről;

•

Az óvodák nevelési
szervezése februárban.

eredményeit

•

Szükség esetén a gyermekek meglátogatása a családokban,
otthon.

•

Egyéni beszélgetések. fogadóórák tartása meghívással.

•

Közös ünnepségek, közös
szervezése a családokkal.

•

A világhálón keresztül a

szülők

bemutató

kirándulások,

nyílt

napok

sportvetélkedők

tájékoztatatása programjainkról,

eredményeinkről:

\vww.eszterlanceszakiovoda.hu

Ovoda -

bölcsőde

Óvoda-iskola

•

A Szülői Szervezet tagjainak megválasztása. összehívása,
munkájuk támogatása, segítése, koordinálása az intézményvezető
feladata.

•

Az óvodába beiratkozó gyermekek egy része kerül a bölcsödéből
hozzánk. A bölcsődés gyermekeket meghívjuk óvodalátogatásra,
ahol ismerkednek a környezettel.

•

Kapcsolattartásunk másik formája, hogy látogatjuk egymás
nyitott programjait. ( bölcsődések ballagása. Családi nap az
óvodában)

•

A gyermekek könnyebb beilleszkedése érdekében tartjuk a
kapcsolatot az Általános Iskolákkal. Kölcsönösen megismerjük
egymás elvárásait, lehetőségeit programjait. Meghívás alapján
látogatjuk egymás programjait, a gyermekekkel és nevelőkkel
egyaránt.

•

Továbbra is müködtetjük az óvoda- iskola munkaközösséget.

•

A kapcsolattartás formái:

•

Egymás
pedagógiai
programjának
beszélgetés kezdeményezése;

•

Kölcsönös látogatások: a tanítók részt vesznek az óvodai nyílt
50
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napokon; az óvodapedagógusok a tanév elején meglátogatják az
első osztályosokat; a 6. évesek részt vesznek egy iskolai tanórán;

l
l

•

Közös szakmai megbeszélések. tanácskozások szervezése, közös
továbbképzéseken részvétel;

•

Közös rendezvények. ünnepek szervezése;

]

•

Kapcsolattartás
látogatása.

•

Aktívabb és hatékonyabb kapcsolattartás alakítása az iskolákkal;

•

Több olyan program (előadás. konzultáció. gyakorlati bemutató)
szervezése, ahol az iskolai nevelők betekintést kapnak az óvodai
élet mindennapjaiba ezzel is segítve. hogy a jövő iskolája
valóban az óvodai nevelésre épülhessen. és ne legyen a két
intézmény között szakadék;

•

Iskolalátogatás Uátékos foglalkozás a tanítók vezetésével.
az elsősök tanóráiból);

•

Az óvodapedagógusok látogatása

•

A régi óvodások meghívása. közös játékra az óvodába;

•

A leendő tanítók tájékoztatója az iskolába
szüleinek az iskolába lépés előtt;

l
1

l
l

csoportokkaL

ősszel

rendezvények

ízelítő

az első osztályokba;

készülő

gyermekek

Egyéb kapcsolatok

Fenntartó

J

művészeti

Egységes
Pedagógiai
Szakszolgálat

A fenntartóval mindennapos jó kapcsolatra törekszünk. Támogató.
segítő jellegű. korrekt munkakapcsolatot igyekszünk kialakítani.
Rendszeres egyeztetésre. kölcsönös tájékoztatásra készen szakmai.
pénzügyi és szervezési kérdésekben is tájékoztatást adunk.
Kapcsolattartásunk személyes, naprakész. a szoros együttműködés
jellemzi.
Az iskolaérettség megállapításához az intézet gyógypedagógusai adnak
segítséget. a beilleszkedési zavarokkal -. magatartási problémákkal
küzdő
gyermekek esetében pedig a pszichológus munkájára
támaszkodhatunk.

J
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Közművelődési

intézmények

1

l
Gyermekvédelmi
intézmények

Egészségügyi
szolgáltatók

Ovodáink a város közművelődési intézményeivel folyamatosan
kapcsolatot tartanak. színesítve ezzel programjainkat. biztosítva a
gyermekek számára a sokoldalú ismeretnyújtást, élményeket. A felkínált
programokból igyekszünk úgy válogatni. hogy azok az óvoda
pedagógiai elveivel, értékközvetítéséveL tartalmával összeegyeztethetők
legyenek. segítse eló a nevelési feladatok eredményesebb
megvalósítását.
• Megyei Könyvtár, Jósavárosi Könyv1ár.
• kiállítások megtekintése ( Jósa András Múzeum, Falumúzeum,
Kölyökvár, Botanikus kert )
• Gyermekelőadások ( Móricz Zsigmond Színház. Kölyök-vár,
Vidám Vándorok, bábszínházak )
A családok szociális hátterének, problémáinak ismeretében kérjük a
Gyermekjóléti szolgálat valamint a Szociális és Köznevelési Osztály
segítségét. Különösen azokra a gyerekekre figyelünk tudatosabban,
akiknek családi helyzete. életkörülményei hátrányosan érintik. vagy
veszélyeztetik fejlődésüket.
Az egészségügyi szakszolgálattal a kapcsolattartás folyamatos. Védőnők
közösen összeállított munkaterv alapján látogatják a gyermekeket és
végzik feladataikat.
Fogászati szűrés évente két alkalommal történik.

]
]

7.8.1. Az intézménv egészségügvi partnerei

Ovo da

fogorvos

védőnő

Székhely

dr. Papp Katalin

Chrenkó Zoltánné

Gyermekmosoly

dr. Papp Katalin

Hacsáné Asztalos Anikó

Homokvár

dr. Makai Aron

Takács Anita

Gyöngyszem

dr. Makai Aron

Boldizsárné Pál Renáta

Csillagszem

Dr. Molnár Csilla

Szabó Agnes

Nyitnikék

dr. Csémi Erika

T assyné Fekete Judit

Kerekerd ő

dr. Makai Aron

Nagyné Révész Anita

Napsugár

dr. Makai Aron

Nagyné Madai Eva

Allomás u.

dr. Csémi Erika

Ráczné Szalanics Edit
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7.8.2. A Szülői szervezet tagjai

l
]

Óvoda

Név

Székhely

dr. Juhászné Molnár Tünde

Gyermekmosoly

Kódemé Dunai Vivien

Homokvár

Nagyné Imre Judit

Gyöngyszem

Dr. Magyariné Veress- Lehoczki Vivien

Csillagszem

Holpné Varga Éva

Nyitnikék

Elekes Kemény Nóra

Kerekerdő

Nagyné Barna Nikoletta

Napsugár

FábiálUlé Furda Enikő

Állomás u.

Hrabina ZsuzsalUla

Intézményi szinten dr. Juhászné Molnár Tünde a

Szülői

rendelkezik és ő képviseli az Eszterlánc Északi Óvodát.

l
1
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szervezet elnöke, aláírási joggal
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8.1 Az óvodák elleniinési ütemterve

--

·-

~Htalfö10s cllcnőrLés

Dokumentum és

Óvoda

2020.

2019.

--szcpt

Székhely

okt.

nov.

.ian.

dec.

febr.

x

x

máj.

:ípr.

m:irc.
x

x

x

Gyermekmosoly

karbantnrtás,
fclújfüis

aug-

x
-

- -----

x

x

x

x

június j1íni11s

x

x

-

jún.

------

llomokvár
Gyöni.,ryszem
-

Csillagszem

x

x

-

x

x

x

x

x

Nyitnikék

x

KerckenW

x

Állomás u.

x

- -- .

x

..

x
x

.
.

x

x
x
x

-

-

--

x
x

-x

x

x

x

x

x

x

x
-

x

x

x
-

-

x

Napsugár

x

.

x

x

-

x

x
x

x

x

x
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8.2

Ilclső ellenőrzés i

I~ves munkaterv 20 19/2020

terv

tevékenység
1 l lá zi pé n.1tár keze lésének e llenör.tése, s.1úrópróba<>l'erííen

--

2. Etke;résscl kapcso latos nyil vánta rtások ellenőrzése, szúró pró bast:erííem

3. Dokumentumok: csoportnaplók, felvételi - mulasztási naplók, munkakö.1össégi
naplók, egyéni IC.1 l ettségmérő lapok ellenőrzése
-

1.

Nevelőmunkát

kö.tvetlen

segítők

munkájának

ellcnőr.tcse

-

-

hat;áridő

felelős

évente

intézmény-ve.1ető

évente

intézmény-vezető

2019. szeptember 15-ig és
folyamatosan

-

tagintézmény-vezetők,

fe ladattal megbí?Ott

----folyamatos

taginté:tmény-vezetők,

folya matos

tagintézmény-vezetők,

folyamatos

feladattal megbízott
in tézmén yve;rető

folyamatos

tagintéz mény-vezetők,

folyamatos

tagintézm ény-vezetők,

feladattal megbízott
5. A, pedagógiai munka e lle nör;résc, kiilönö'i tekintellel a kiemelt fe ladatra

--

6. Gyógypedagógiai, óvodapszichológusi, konduktori munka e ll enőrzése
>-

7.

Kö te l el'.Ő

ó rán túl i tevékenységek

--

e ll en őrzése

- -

-

feladattal megbízott
8. Munkaícgyelcm, és az intézmény i tulajdon véde lmére szolgáló e lőírások betartásának
e l lc n őrl'ésc
9. A neve lési év kezdetére, a nyári karbantariási munkálato k, nagytakarít ás elvég„ésének

feladattal megbízott
intézmény-vezető

2020. augusztus 30.

e llen őrzése

tagin tézm é ny-vezetők,

fe ladatt a l megb ízott
10. Heszámo ló ho/ kapcsolódó munkák és a beszámoló összeá llításának ellenÖrl'ése
1 1. Gazdá lkodá<; éves helyzeténe k á ttekintése

.
12. Felújítási munkák megszervezésének és bonyolításá nak
13. Munkavéde lmi -, munkabiztonsági e ll enőrzés

e llenőrzése

. --

201 9. szeptember 01 .
2019. novembe r 30.
folyamatos
2020. augusztus 30.
havonta

intézményve:tető
in téz ményvezető

-

intézmé nyvezető

intézményvc:tetö
tag intézmény-vezetők

14 .Tíízvédelmi- és bombariadó gyakorl ác;ának

e ll enőrzése

2020. márc ius

---SS

munkavédelmi megbízott
inté.1ményvezetö
munkavédelmi megbízott

l
l
l
1

l
l
l
1

]
]
1
1
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8.3. Éves kiemelt ellenőrzési terv a pedagógiai munkában
Ellenőrzés

témája:Kommunikáció, an}anyelvi nevelés
............ .............. .. ............................................... ......... ...... .. .
Óvodapedagógus neve:: ..... . ..................................................... . ........ .
Csoport
Időpont:

Téma

1. A2 óvodapedagógus személyiségével biztosítja a nyugodt,
harmonikus lég:kört a gyermekek szóbeli megnyilatkozásához.
2. A2 óvodapedagógust példamutató, tagolt, szép, megfelelő
hangerejű. hangszínű, tiszta magyar beszéd jellemzi.
3. A dajka nyelvhasználata, beszédstílusa megfelelő.
4. A napirendben elegendő időt biztosított a személyes
beszélgetésekre a gyermekek.kel.
0 v
5. A csoportszobában biztosított e o.
nyugodt helyet a
beszélgetésekhez.
6. A csoportszobában a gyermekek rendelkezésére állnak a
játékidőben az anyanyelvi nevelést segítő tárgyi feltételek:
- mesék dramatizáláshoz szükséges bábok, kellékek, ruhák
- képolvasáshoz meseillusztrációk, esztétikus mesekönyvek
7. A2 óvodapedagógus rendelkezik:
- an1anyelvi játékok
gyűjteményével - az ehhez szükséges eszközök.kel. melyeket a
napi gyakorlatban igény szerint alkalmaz.
8. A nap folyamán olyan beszédhe1yzetek, játékszituációk
kialakítására törekszik, melyben az anyanyelvi képességek
fejlesztése nagy hangsúlyt kap.
9. A2 óvodapedagógus a gyermekek egyéni fejlettsége alapján
tudatosan, differenciáltan tervezi az anyanyelvi fejlesztést.
10.A2 óvodapedagógus folyamatosan tájékoztatja a szülőket
gyermekük
anyanyelvi
nevelés
terén
tapasztalt
hiányosságairól és az elért eredményekről.
11. A közös élm ényszerzés során megtapasztalt viselkedési
formák,
udvariassági
szokások,
tiszteletet
kívánó
beszédformák megjelennek az egymás közti és a felnőttek.kel
szembeni kommunikációban.
12. A2 óvodapedagógus beépíti nevelési tevékenységébe az
irodalmi élmén)ek által a népi hagyományokat, azok erkölcsi
1
tanulságait ( pl. szólások, közmondások, népszokások )
13. Az óvodapedagógus alkalmazza a dramatikus játék és a
drámajáték módszerét az anyanyelvi nevelés érdekében.
14. A gyermekek egymás közötti kommunikációjára jellemző a
megfelelő hangerő és hangszín. az egymásra figyelő. egymást
meghalkató beszédkultúra.
15. Az óvodapedagógus rendelkezik anyanyelvi játékok
gyűjteményével , melyből a kitűzött anyanyelvi nevelés
feladatának tud célszerüen válogatni
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'1
belső

9.1. Az intézménvi

önértékelési rendszerének folvamatszabálvozása

Az intézménynek jelentős feladatot kell ellátnia az intézményi önértékelés rendszerében. Az
intézményi önértékelés témakörét a 20/2012. ( VIII.31.) EMMI rendelet XV. fejezete
tartalmazza.
Célja:

A pedagógusra.

vezetőre,

valamint az intézményre vonatkozó intézményi elvárások

teljesülésének értékelése alapján a pedagógus és a
nevelőtestület
fejleszthető

]

]

vezető

önmagára, valamint a

bevonásával az intézményre vonatkozóan meghatározza a

vezető

kiemelkedő

a

és a

területeket.

Erre építve fejlesztéseket tervezzen, fejlesztési feladatait az intézkedési terven rögzítse,
szervezeti és egyéni tanulási önfejlesztési programokat indítson, hogy azután az újabb
önértékelés keretében vizsgálja a programok megvalósulásának eredményességét.
Az átfogó intézményi önértékelés megállapításai a pedagógiai programban
megvalósulásának

eredményességéről

az intézmény adottságait. a
formáit, a

nevelő-oktató

kitűzött

célok

adnak képet oly módon. hog} közben számba veszik

nevelőtestület,

mint szakmai közösség

munka tervezésének, szervezésnek,

együttműködésének

ellenőrzésének,

értékelésének és

az eredmények visszacsatolásának folyamatát.
Az önértékelés során az

értékelők

a belső és a

külső

partnereket is bevonják a folyamatba.

Az önértékelési támogatási munkacsoport ( ÖTMCS) feladata:

•

A pedagógus önértékelés lebonyolításában a háromtagú értékelési csoportok vezetésében
szerepvállalás.

•

Az

intézmény

Önértékelési

Programja

folyamatos

aktualizálásában

való

aktív

közreműködés.

•
•

A vonatkozó törvények és jogszabályok tanulmányozása, közös értelmezése.
Az intézmény működését szabályozó dokumentumok ( Pedagógiai Program, SZMSZ és
mellékletei. Házirend. Önértékelési Pro!lrarn) szerinti működés folyamatos nyomon
követese. a szükséges korrekciós javaslatok megtétele.

•

A

pedagógusok

portfóliójának

elkészitéséhez

és

védéséhez

segítségnyújtás.
•

A gyakornokok minősítéséhez. a mentorok munkájához segítségnyújtás.
57
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A munkacsoport feladata az önértékelés során. ho2:v közreműködik:

•

az intáményi elvárás-rendszer meghatározásában. szükség szerinti aktualizálásában;

•

az

adatgyűjtéshez

szükséges

mérőeszközök

(kérdőívek,

interjúk) kiegészítésében.

összeállításában:

l

•

a munkaterv részét képező éves önértékelési terv elkészítésében;

•

az aktuálisan érintett kollégák és szülők tájékoztatásában:

•

az értékelésbe bevont kollégák felkészítésében. feladatmegosztásában:

•

az OH önértékelést támogató informatikai felületének kezelésében.

Az Önértékelési támogatási munkacsoport éves munkaterve ( ÖTMCS)
feleJős

határidő

intézményvezető

2019.09.30.

ÖTMCS

2019.10.01.

lapok

ÖTMCS

2019 .10.30.

Az értékeltek tájékoztatása, az értékelési
értékeléshez
használt
rendszer és az
dokumentumok.
iratminták
hozzáférhetősé!!ének biztosítása
Az értékelésben résztvevők (értékelők)
felkérése, tájékoztatása, értékelő lapok
átadása
Ertékelő megbeszélés előkészítése. (legalább
eg) héttel az értékelő megbeszélés előtt):
• időpont egyeztetése az értékelt
kollégával,
• tisztázni, kik vesznek részt a
Belső
beszélgetésen.( óvodavezetés.
Önértékelési Csoport vezetője),
• önértékelő lap átadása az értékelt
számára, amit kitölt.
Az értékelő megbeszélés lebonyolítása:
• megfelelő nyugodt körülmények biztosítása.
legalább egy óra időtartam,
• lehetőség a véleménycserére
• erősségek, fejlődési irányok közös
meghatározása, erről vezetői feljegyzés
..
kesz1tese .
• az ÖTMCS egy héten belül elkészíti az
összegző értékelést
Az összegző értékelés átadása az értékelt
óvoda eda!!ÓQ:us részére (aláírások)

ÖTMCS

2019.10.30.

ÖT~lCS

20l9.11.15.

ÖT~ICS

folyamatos

sorszám
1.

2.

feladat
A nevelési évben
me2:határozása
készítése
\ Ütemterv
értékelnek, felelősök,

értékeltek
(kit,
értékelő

körének

mikor,
kik
megbeszélés

időpontja) .

3.

1

A

szükséges

iratminták

értékelő

előkészítése

4.

5.

6.

7.

8.

58
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ÖT~KS

folyamatos

1

intézményvezető

folyamatos
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1

A gyermekek elégedettségének mérése
komplex képsor segítségé\.el
A gyermekek részképességének felméréséhez
használt mérőlapok áttekintése, szükség
esetén átdolgozása
A gyermekek részképességének felmérése

9.
10.

11.

ÖTMCS

2020.01.30.

ÖTMCS

20.20.01.30.

ÖTMCS

2020.03.30.

ÖTMCS

folyamatos

1

12 ..

Az összegző értékelés
elhelyezése az irattárban

13.

Szülői kérdőívek

l
l

eg:-

példányának

összeállítása

2020.03.30.

ÖTMCS
1

14.
15.

Partneri elégedettségmérés lebonyolítása a
szülők körében
Kérdőívek
számítógépes
összesítése.
grafikonos kimutatás. értékelés

ÖTMCS

2020.04.30„

ÖTYlCS

2020.05.10.

Az önértékelésben résztvevő óvodapedagógusok

ssz

pedagógus

1.

önértékelési csoport tag
elnök
Szikszainé

Resánné Bagdi
Éva

2.

tao 2.
Kelemenné

tao 1.
Feketéné

Pásztorné

Szikszainé

Kelemenné

Feketéné

Oszlámé
Gincsai Rita

Szikszainé

Ponkházi
Erzsébet
Zsuzsanna

Szikszainé

~lizsák

Szikszainé

Pásztorné

Kelemenné

Kelemenné

Pásztorné

Feketéné

1

Kelemenné

Bartha Klára

Szikszainé

Pásztorné

Feketéné

8.

Szőllősi

tervM,

december

doe,

tervM,

január

1

doe,

terv~!,

január

doe,

tervM.

február

PKö, l ,PKsz. 2.
PKITu3. Plö 1,
Piv12

1

Gyurecskó
Zsuzsa

doe,

PKö1 l,PKsz2,
PKnv3, Plö 1,
Pivl2

1

7.

december

tervM,

PKöll,PKsz2,
PKm/3, Plö 1,
Piv '2

Klaudia

6.

doe,

PKö/ l ,PKsz'2.
PKmi3, Plö, 1,
Pt\. 2

1

5.

november

tervM,

PKö, l PKsz'2
PKm'3. Plö 1,
P1v'2

1

4.

doe,

PKö, l,PKsz2,
PKm/3. Plö l,
P1vt2

Tamas
' CSI·11 a
3.

időpont

feladat,
módszer

Szikszainé

Pásztorné

Kelemenné

doe,

tervM,

PKö1 l.PKsz2.
PKITu'3, Plö. L
P1v '2

Szikszainé

Feketéné

Pásztorné

doe,
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1

tervM. ' március

PKö/ l .PKsz'2,
PKITu 3. Plö 1.
P1v 2

Katalin

február

1
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9.

Csontos Edit

Szikszainé

Kelemenné

Pásztorné

10.

Pápai Ilona

Szikszainé

Pásztorné

Feketéné

11.

Gráf Mihályné

Szikszainé

Feketéné

Pásztorné

doe,
tervM,
PKö/ l .PKsz/2.
PKm/3, Plö l,
P1v 12
tervM.
doe.
PKö, l .PKsz'2.
PKm/3. Plö l ,
P1v·2
doe,
terv~L
PKö/ l.PKsz2.

1

1

március

április

április

PKm/3 , Piö 1.
Piv 12

1
1

Pedagógus

minősítésen résztvevők

:•

célfokozat

név

1

1.

Harai Eszter

2.

Kállai Nóra
Csősz

3.

Ped.I.
1

Bernadett

1

Ped.I.

1

Ped.I.

4.

Rostás Xénia

Ped.I.

5.

Rácz Csaba

Ped.II.

6.

Máténé Imrik Zsuzsanna

Ped.II.

7.

Gerő

Ped.II.

Katalin

8.

T arnás Andrea

Ped.II.

9.

Molnár Éva

Ped.II.

10.

Sinyi Daniella

Ped.II

11.

Rácz Anikó

Mesterpedagógus - fejlesztő támogató
tevékenység

J
Pedagógiai szakmai szolgáltatásra jelentkezők
1.

Kál lai 1'. ora

2.

Sinyi Daniella

3.

Rostás Xénia

4.

Ignácz Regina

5.

Csősz

Bernadett

Intézményvezetői,

intézménvi tanfelü2Jeleti ellenőrzés
ideje

területe
intézményvezetői

tanfelügyeleti

intézményi tanfelügyeleti

ellenőrzés

2019. október 03.

ellenőrzés

2019. december 19.
60
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munkaközösseg

Kó pisné
Bacskai Judit

vezdő

!..önyvtáros

-

gyermekvédelmi
iinnt:pély

felelős

szertár klelös

N:1ps11g:\r

1

r.

- --

--

----~

Kcrckcrdő

Nyitnikék

Balasané
Sehest)c!n
Mónika
Ko vá1:s An<ln:a

Béres lann1

- - !Tocvóth Máci1 Kócp;tl,lvm•

Rcsanné
Bagdi Éva
1 Rostás Olívia
1

l'vlada111é
Im re Judit

1

.

1 Tóth

Gyermekmosoly

-- -

M11sál.. Klau<l1a
Balasané SM
1

Dudasné
rnka

Garai Róbertné

Kalla1 Nóra

1larai Eszter

Kokrák LásLlóné

1 S:tabó Zsuzsa

1 Gapsu Anita -

1 Juhhás„ Ágnes - 1 Béres h111ni 1 Bíró Csabáné

munkavédelmi f

1

1

1 ( ')

ure"~l..o

/suJ'sa

deko rác ió felelös

1

Parona1 Eszter

Csicsák Yil..tória

Nagy
Istvánné
Kovács
Ágn.:s

l{ ác7 J\11ikó
Misá!..né
L11eráti Andrea
1 Ki ssné
Molnár Sarolta
Románné
PokaovensLki A.

Varga
Istvánné

-1

Bíró Csabáné

Luc:ta Sándorné

Szigetfalvi
Melinda

Kovúcs A11<lrca

Szabó
Mó ni!..a

Bartha Klára

K1nlla Rita
S:tabó Móni!..a
Rostás Xénia

Valóclk1né
As1talo'
Magdolna

Kokrá!.. Lás7lóné
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Gyöngyszem

Négyesi né
llajna l Ani ta
Illyés
Anikó Varga
·1 iinde
Istvánné
Király
Csontos Edit
fiborné
Gráf Mihályné
Bodnárné
jüerö Katalin
Teschmayer
Timea
Lucza Sándorné 1 Varga Brigi tta

Barbara

- -egészségügyi f.

jegyzökönyvve:tetö 1 Gó ráné
i Barna Erzsébet
leltár fe le l ős
1 Tenkéné
Melegh Ildikó

Bécsi Lri!..a

Kokrá!.. Lászlóne

Józsefné
Béres l·anni

11 1 Borsi

llomokvár

Garai Róbertné

Varga G,

RácL Anikó

1 Rác7 Anikó

-

__,

l~ves munkaterv 20 19/2020
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Eszlerl:'inc

.

---.,j

-.....i

·-

Csill11gs7c111

1

Allomás u.

l·edorné
l la nua Mariann
OsLlárne
Gincsai Rita
Fedorné
Hamza Mariann
Kovács l'iborné

Mányik
Miklósné
Ponkha:ti
Erzsébet
ZsuZ!;anna

Bodnár Klára

Kovács l'iborné

Németh Béláné

Négyesi né
l lajnal Anita
Pápai Ilona

Oszlárné
Gincsai Rita
Oszlárné
Gincsai Rita

Bécsi Frika

S:tokol Katalin

Németh Bé láné

Király l'ibo rné
Kovács !'.dit

Kelemenné
Maklúri Gy
Kovács l iborné
Bacs kamé
Csás1ár L111da

Mány1k
Mi!..lósne

Pon!..házi
Erzsébet
Lsuzsanna
Mányi!..
Miklósné

..____.

....___..

---'

__J
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S:tél<ll cly

Na p s ugá1·

sportszervező

Fek e tém~

iskolai
kapcsolattartó
gyermek
mé résekért
helsö

N.J.

Pásztorné
Tamás Csi Ila
Feketéné N.J.

felelős

-

ellenőr

- -

Pás7torné
Tamás Csilla

Dudásné
l lolovcnl..ó E

Joóné
Képes B

Nyári-Resán B .
Barat1- Brencsák
H

Ko1sla Attiláné

Tóth falusi
Józse fn é

Misákné
Literáti Andrea

Kovás Andrea

Rácz Anikó

Kovács And1ca

f-

Rácz Anikó

--

--

lcnl..ene
Melegh lld1l..ó

--

f-

alap1tvány tag

lcnl..éné
Melegh lldil..ó
Nácánl legyes Ad1ien

rcnde1vénys1erve/Ö

Józsefné
Nagy
Istvánné

--

Góráné
Barna 1 rzsébet

K.I tag

Sinkáné
Zupkó /.ita

honlap fe l e l ős

hős

--

-

Balasáné
Sebestyén M.

Kállai Nóra

S1őllösi

Kovács
Ágnes

Rácz Anil..ó
Madainé
Imre
Judit

Kovács
Ágnes elnök
Nagy
lslvá1111é
Balasúné
Sebestyén M

l Iarai Eszter

-

Bodnár Klára

Nagyné
Ádámszki T.

Kovács Tiborné
Kelemenné
Maklári Gy.

Ponkházi
Frzsébet
Zsuzsanna

Bodnárné T.T
Király Tiborné

Oszlárné G.R.
Kelemenné
Maklári Gy.

Ponkhá.li
Erzsébet
/.suzsanna

Lucza Sándorné

Varga Brigitta

Kovács Tiborné

Csősz

Molnár Eva

Kovács Tiborné

Bernadett

1a más J\ ndrca

-

Allo más u.

Csillagszem

Szokol Kata lin

Csősz

Máténé lmrik Ls.
Szigetfalvi
Melinda
Szöllősi Katalin

Bartha Klára
Szigetfalvi
Melinda
Garai Róbertné

Cyiin gyszem

l lo mo l<vár

Gye rm e km oso ly

Révész Beatrix

-

-

Bernadett

- -

-

Ponkház1
Frz.~ébet

Ráu Anil..ó

Rácz Anikó
Gapsu Anita

KJ elnök

l: nikö

-· Tóthfalust

Misákné

program felelös

Nyit nil<él<

Rácz Csaba

Literáti Andrea

palyá1ati l'elelös

--

Kerekerdö

-

Tót h fal usi
Jó:tsefi1é

Katalin

1 ucza

Sándornt!
<lerö Katalin

I legy1-Sinyi
Danie lla
Bod nárné T .T

Gerő

Garai Róbe11né
Máténé lm rik
Zsuzsanna

1[arai Eszter

Katal in,
l ,uc:taSándorné,
Karaffáné O .L.

Varga
Istvánné

Kelemenné

-

Zsuzsanna

,__

Maklári Gy
Fedorné l lamza
Mariann

Mo lnár Éva
Csősz

Be rnadett

Mo lnár Eva

Fedorné 11 M
Kovacs 1 iborné

-

~~

Misákné
Literáti Andrea
Kovács

Szigetfa lvi

Négyesi né

Fedorné l lamza

Ágnes

Melinda

l Iajna l Anita

Mariann
Bodnár K lára
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111~ KAlRBANTARTÁS """".FELÚJÍTÁS:
Ovoda

S:.rékhely

A llornás u.

20 l9-ben elvégzett

fcl újítá~ok

2020-ra tervezett felújítiisi igények

TOP
6.2.1.
16-NY 1-2017-00001
a1onosító
számú
Óvodafcj lesztés Nyíregyhaza
Megyei jogú Város
Önkormányzatánál 11 . ütem címü projekt alapján az épi.i lel
fe lújítása és korszeríísítése

roP

---

6.5. 1.-16-NY 1-2017-00003
azonosító
számú
Óvoda fejlesztés Nyíregyháza
Megyei jogú Város
Önkormányza tánál
11 . ütem címíí projekt alapján az
épületenergetikai korszeríisítése

•
•
•
•
•
•
•

mozgásfejlesztő fajátékok fe lújítása, szükség esetén cseréje
rugós udvari Játékok
Kerítés fes tése
mííflí zárt udvarrészre
ponyvás árnyékoló
homokozók s.télének faburkolati cseréje
homoko1ók fölé árnyékoló

•
•

Bel ső

•
•

aj tók cseréje műanyag nyílászárókra.
A csopo1t szobák, folyosók, ö ltözök, és iroda linóleum
cseréje laminált pad lóra.
Az e lkorhadt, ba lesetveszélyes udvari fajátékok cseréje.
l lomokozó széleinek átdeszkázása, festése.
Az óvoda e l őtti parkoló lebetonozása.
Udvari zuhanyzó kiépítése.

•

Gyermek WC

•

Csa logá ny és Katica csoport vizes blo kkjának felújítása ( a
mosdók 15 éve voltak utolj;íra felújítva

•

Vízkeverö sze le p cseréje

•

Konyhai he lyiségben meleg víz csörends1erének cseréje

•

Katica, Csa logány cso po1tok gye rmek ö ltözők, és csopo1t
szobák pad lóburkolatának cseréje
Siini csopo1t szoba padlóburkolatá nak javítása

•
•

Nyifnikék

•
•

Energetikai felújítás
Udvari játékok felújítása, és festése

•

Pillangó csopo1ts.1oba festése

•

63

iilőkék

és tetej ének cseréje szükséges
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2020-rn tc1·vczcH felújítási igények

2019-bcn elvégzett fclújít:\sok

KcrckenJő

•
•
•

---1

Egy csoportszoba festése
Udvari játékok felújítása
Az épül etet körbevevő járda egy része és a
lépcsőjének felújítása

•
főbejárat

Fajátékok alá ütéscsillapító le helyezése

•

Az e lkorhadt fajátéko!.. cseréje

•

Az óvoda

•

Be ltéri a.1tók cseréje

•

Burko la tok cseréje

belső

he ly iségeinek festése

felnőtt

•

Gyerme!.. és

•

Konyha abla!..aina!.. á rnyékolása, szúnyoghá ló felhelyezése

•

A hátsó ép ületet

•

A konyhai s:tcnnyvíz e l vezető korszerlísítése
A csoportok udvarán támfal erősítése

•

(az óvoda sajátosságaibó l adódóan u óvoda dombra épült,
csapadék ví:t e lvezetése ne m megoldott, ezáltal az esővíz a
játékudvarokra
mossa
a
földet,
meggyengíti
a
betontámfalak szilárdságát. J\ balestek elkerülése miatt jó

WC-k folújítása

körbevevő járda

és

l épcső

felújítása

volna minél hamarnbb ). Szakember kijelölése hogy
statikailag menny ire biLtosan tartjá!.. a falak a mögöttük
lévő földet. J\ hiányzó beton elemek arra utalnak , hogy a
fö ld s:t i lárdsága ritkább szerkezetíí
Napsug~ir

•

Wi- fí hálózat kiépítése,

bőv ítése

64

•

tornaterem padlóbur!..olatának cseréje, festése

•

cso port szobák padlóburh.olatának cseréje

•

bdtéri ajtók cseréje

•

folnőtt

•

gyennekö ltö:rök. folyosók falburkolatának cseréje

Wc-és LL1hany.1ók felújítása

--.....

Es7terlánc Északi

Óvotfa

ó, oda

•

Cs illagsze m

llomokvár

•

-1

cser~je

•

óvodai udvari fajátékok

•

az óvoda kerítéséne k festése

•

az épü lel tetőszerkezetének cseréje

2020-rn tervezett felújítási igények

TOP 6.2. l. 16-NY 1-2017-00003 azonosító számú
Óvoda fej lesztés Nyíregyháza Megyei jogú Város
Önkmmányzatá nál II. litem címíí projekt a lapján az
épü let felújítása és korwerüsítése

•
•

•
•

Gyöngyszem

~

hes munkaterv 2019/2020

20 19-bcn elvégzett felújítások

Gyermekmosoly

•

--.....

IOP 6.2. l. 16-NYl-2017-00003 azonosító számú
Óvodafcj lesztés Nyírcgyháfa Megyei jogú Város
Önkormány7atáná l II. ütem címü projekt alar.j{111 az
é pii lel felújítása és korszeríís ítése

Lnergetikai fe lújítás:
•
Nyí lász.árók cseréje
•
Lábazat, fal, t et ő vízs:rintes részének szigete lése
• Na pe leme k e lhe lyezése
•
Fíítés kors:teríís ítésc
• Mozgássérült mosdó

az intézmény külső szigete lése, szinezése,
Mozgásko rlátozó fe ljá ró megé pítése
---~·--·1 omas:toba megépítése

A hátsó bejárat és az összes be l ső ajtónál lévő lépcsők
felújítása.
• Esövédök pót lása.
• Az óvodai udvar komplett játék eszközeinek cseréje.
•
l lomokozok fe lé árnyéko lók telepítése.
•
Be lsö udvar tető c;7erkezetének és járó burkolatának
felújítása.
• „Ovi-Foc i" újra festése és há lójának javítása.
• Összes gyermek kézmosó tál és csapok (keverő csap)
_
cseré je
•
homokozók körlili s1egély cseréje a balesetek megelőzése
érdekében.
•
Beépített bútorok az óvoda he ly iségeibe, /szertár, logopédia i
szoba, vezető i iroda, raktár, au la/
•
Be lső falak festése
•
Radiát or rácso k készítése
• Kerítés festése
•

•
•
•

•
•

65

Az óvoda épüle te elölt csapadé kví:t elvezetése, járda
fö lújítása
Az óvoda épületének bejárati ajtóin zá rbetétek cseréje
A1 óvoda udvarán lévö 7l1hany:tó tálcájának cseréje
Udvari fajátékok fel ÚJ ítása

Zuhany panel kiépítése
Udvart ivókutak (Jdb)
Udvart játékok cseréje

__J

,

----'

'----'

bzlcrlánc [~szaki Óvoda

•
•
L

1

____.

Lwcs munkaterv 201912020

Csopo rtszobák, ö ltözők, mosdóhely iségek felújítása,
burkolat csere
Beltéri ajtók cseréje, 11107-gáskorlálozoll rnosdok

•

Ga7dasági bejárat kapuj ának s7éles ítése, festése

kialakítása,belsőhelyiségekfoslé~
sc~
· ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~
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1. sz. melléklet
1. Hazafiságra nevelés

Munkaközösség vezető: Béres Fanni
Munkaközösség helye: Nyitnikék Tagintézmény
Munkaközösség célja: A hazához. a nemzethez
Nemzeti identitás fejlesztése.

füződő

pozitív érzelmek megalapozása.

Munkaközösség feladata : A már hagyománnyá vált nemzeti és népi hagyományőrző
ünnepek intézményünk eszmei értékeként gazdagítsák sajátos arculatunkat. Őseink
mindennapi szokásainak megismertetése. átörökítése.

1

l

1. foglalkozás
Időpont:

2019. 09.26

Téma : Látogatás a Múzeumfaluba, mézeskalács készítés

2. foglalkozás
Időpont:

2019.10.17.

Téma : Ismerkedés
íjászat.

őseink.

a magyarság életmódjával. Jurta állítás, Sámán dobos relaxáció.

3. foglalkozás

Ideje : 2020.03.18.

Téma : Ismerekedés őseink kézművességével. Karikás ostorfonás,

.i. foglalkozás

Ideje: 2020.05.29.

Téma: Ismerkedés a lovas életmóddal.( lovaglás. lópatkolás)

67

bőrdíszmű

készítmények
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l

757

2. Neveljünk boldog gyermekeket

-1
Munkaközösség

vezető:

Madainé Imre Judit

1

Munkaközösség helye: Napsugár Tagintt!zmény

l

Munkaközösség
célja:
Új
utak,
módszerek
személyiségfejlesztésben, kiemelten az érzelmi nevelést.

megismerése

a

gyermekek

Munkaközösség feladata: A Boldog Óvoda programjának. a Boldogságórának-mint a
pozitív pszichológia módszerének megismerése, hatása a személyiségfejlődésre. Gyakorlati
bemutató keretében a Boldogságóra megvalósításának lehetősége egy óvodai csoportban.

1. foglalkozás
Időpont:

2019. 10.31.

Téma: ..Neveljük boldogságra is a gyerekeket!'"
Ismerkedés a Boldog Óvoda programjával. a Boldogságára. a pozitív pszichológia
módszerével.
Előadó:

l
]
]

Bolek Dóra óvodapedagógus

2. foglalkozás
Időpont:

2020.01.15 ..

Téma: A teljes Boldogságára program 10 egymásra
alkalmazásának lehetőségei az óvodai csoportban.
Előadó:

épülő

témájának megismerése,

Horváth Mária

3. foglalkozás

Ideje: 2020.03.17.
Téma : A Boldogságára gyakorlati megvalósítása a mindennapokban.
Hétszinvirág csoportba.
A Boldogságórát ve:eti: Rácz Anikó
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Betekintő

látogatás a
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3. „Így tedd rá!"
Munkaközösség vezető : Balasáné Sebestyén Mónika
Munkaközösség helye: Eszterlánc Északi Óvoda Kerekerdő Tagintézmény
Munkaközösség célja: A munkaközösségi foglalkozásokon megismert és eljátszott játékokat
minél több gyermekhez juttassuk el, biztosítva a közös játék önfeledt élményét.

Munkaközösség feladata: - Az ,,Így tedd rá!" játékainak, dalainak, mondókáinak, táncainak
megismerése.

1. foglalkozás
Időpont:

2019. 09.24.

Feladat:
•
•

A „Népi játék napja„ (október 9.) játékainak megismerése és eljátszása.
Szóljon egy nap a játékról, pedagógiáról, értékről és legfőképp a gyerekekről.
Táncpálya kialakítása és kipróbálása

2. foglalkozá s
Időpont:

2019.11.04.

Téma :.
•

.,Így tedd rá!" Ünnepek a néphagyományokban. Kulturális örökségeink felelevenítése.
átélése megfelelő dalokkal, játékokkal, mondókákkal
Márton-nap, Luca nap, Betlehemezés

3. foglalkozás

Ideje: 2020. január 27.
Téma:
•

Rábaközi játékok és táncok megismerése és eljátszása
Forrás: Balatoni Katalin: Fordulj vígan koszorú

-t foglalkozás
Ideje: 2020. marcius 30.
Téma
•

Az ,,Így tedd rá!'" BEST OF JÁTÉKAIVAL történő megismerkedés. A játékok
eljátszása. Útmutatás az évzárókhoz, Anyák napján faló felhasználáshoz.
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l

.t.

Fejlesztő eszközkészítő

munkaközösség

Munkaközösség vezető: Varga Istvánné
Munkaközösség helye: Eszterlánc Északi Óvoda Gyöngyszem Tagintézmény
Munkaközösség célja: Az óvoda eszközeinek,

készségfejlesztő

játékainak

bővítése

Munkaközösség feladata : : Az óvodapedagógusok napi, gyakorlati munkájának eszközbdi

támogatása. változatos eszközök, módszerek segítségével a gyermekek képességeinek

l

sokoldalú fejlesztése

1

1. foglalkozás
Időpont:

2019. l l.04 ..

Feladat:
A gyerekek szabadjátékához olyan játékeszközök készítése, melyben a vizuális
percepciófejlesztés a fő feladat - a szemmozgás tudatos kontrolljának alakítása. ( vizuális
zártság - egészlegesség alakítása; vizuális időrendiség fejlesztése; vizuális ritmus fejlesztése;
vizuális memória fejlesztése)
2. foglalkozás
Időpont:

2020 ..01.27.

Feladat:
Olyan képességfejlesztő játékok készítése a gyerekek számára, melyek beépíthetőek egyéni
fejlesztésbe, alkalmasak diagnosztizálásra, differenciálásra és fejlesztésre egyaránt - értelmi
képességeket fejlesztő játékok készítése. melyek fejlesztik a logikus gondolkodást,
emlékezetet. a szándékos figyelmet.
3. foglalkozás
Időpont:

2020.03.12.

Feladat:
A gyerekek beszédfejlődésének segítése olyan eszközökkel mely felkelti érdeklődésüket a
beszéd iránt. segíti beszédfejlödésüket. gondolkodásukat. ( nyelvi kifejezőkészség, tiszta
artikuláció. audit1\ memória. hangképzés ..... )
4. foglalkozás
Időpont:

2020.05 14.

Feladat
Mátrix játékok készítése. A játék pedagógiai értéke abban rejlik. hogy egyedül is játszható.
így a lassúbb tempójú gyerekek is élvezettel játszhatják. Fej leszti a logikus gondolkodást,
azonosítást. megkülönböztetést. szabálykövetést. türelmet. térészlelést. tájékozódást a síkban.
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5. Tartásjavító és lúdtalp

megelőző

gyakorlatok a mindennapi munkánkban

Munka közösség vezető : Fedomé Hamza Mariann
Munkaközösség hely e: Eszterlánc Északi Óvoda Csillagszem T agintézmény
Munkaközösség célja:

• . ~. g: .:re',.,:;,

1

l

•

P1~gism-:rié1'

.5,\j:.t'.

t-:~tü!<2t.
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azér: tdr,)m

font,·:;:;/,.

..
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•t-1'

~
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Munkaközösség fela dat a:

]

•

Minél hamarabb vegyük észre a ránk bízott gyermekeinken az elváltozásokat és
szükség esetén szakemberhez irányítsuk a szülőket.

l

•

Olyan j átékos gyakorlatok átadása egymásnak, a kolleganőknek, amit a nap bármely
időszakában be tudnak építeni a mindennapjainkban.

lJ

1. foglalkozás
Időpont:

2019. 11. 3. hete

Feladat:
Gerinc deformítások és a gerincferdülés tünetei. okai.
Gerincoszlopunk felépítése és működési jellemzői
tartáshibák fő típusai: gerincferdülés megelőzés lehetőségei
2. fo glalkozás
Időpont :

2020.01. 3. hete

Feladat: Tartásjavító játékos gyakorlatok a tartási hibák kialakulásának
alkalmazható mozgásanyag.

mege lőzésére

3. foglalkozás
Időpont:

2020.03. 3. hete

Fe/adat: Lábstatikai rendellenességek. tünetei. okai

.t. foglalk ozás
Időpont:

2020.03. 3. hete

Feladat Láberősítő , lúdtalp megelőző gyakorlatok -alapgyakorlatok, szerrel végezhető
gyakorlatok az elméleti ismeretek beépítése a gyakorlatban a gyermekek körében
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6. Óvoda-iskola közötti átmenet szakmai munkaközösség
Munkaközösség vezető: Garai Róbertné

l

Munkaközösség helye: Eszterlánc Északi Óvoda. Gyermekmosoly Tagintézmény
Munkaközösség célja: Olyan intézményfejlesztés. mely az óvoda-iskola közötti átmenetet

]

előkészíti,

megkönnyíti a

leendők elsősök,

szüleik és tanítóik számára.

Munkaközösség feladata :

1

A gyermekek fejlődésének nyomon követése:
•
•
•

1
1

•
•
•
•

a hiányosságok pótlása
felzárkóztatás az elmaradt területeken
hatékony és átfogó fejlesztés-,.iskolára késszé tétel'' a gyermek egyéni fejlettségéhez
igazodó módszerekkel
differenciált fejlesztés segítségével
Fejlettség szerinti beiskolázás
Hatékony együttműködés az óvoda és az iskola pedagógusai között
Hatékony együttműködés a gyermekek érdekében az iskolával. a szülőkkel ú

1. foglalkozás
Időpont:

1

2019. 10. 3. hete
Feladat: A probléma megfogalmazása az óvoda iskola közötti átmenetről:
A szülők-, pedagógusok-, óvodások részéről.
Dokumentumokból való tájékozódás.
:Vlár meglévő Óvoda- iskola kapcsolat működtetése. fenntartása

2. foglalkozás
Időpont:

2020.01. 2. hete
Feladat: Az óvoda szerepe az iskolára alkalmassá tételben ( szociális, értelmi. '<erbális. testi
képességek )

3. foglalkozás
Időpont:

2020.0 l 2. hete
Feladat: Törvényi háttér
Az óvodai ellátás igénybevételével és a tankötelezettség kezdetével kapcsolatos szabályok
megismerése. ezzel kapcsolatos teendőink.

-4. foglalkozás
Időpont:

2020.033. hete
Feladat: Az 1skola~rettség. az óvoda és az iskola közötti átmenetről.
Mit tehet az iskola az átmenet megkönnyítése érdekében?
A pedagógus személyiségének szerepe az átmenet időszakában
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l

7. A mozgáskultúra frissítése a komplexitás jegyében

{

1

l

A munkaközösséget vezeti: Bécsi Erika
A munkaközösség helye: Homokvár Tagintézmény
A munkaközösség célja:
•
•
•
•

l

1

•

A Mozgáskotta módszerrel fejlődjön a gyermekek testi és pszichikai sajátosságaihoz
igazodva a testi és értelmi kogníciójuk.
Annak elérése. hogy minden kisgyermek sikerélményhez jusson.
A módszer irányuijon. hasson a teljes személyiségre (mozgásos. kognitív. szociális.
speciális kompetenciák).
A gyermekek sajátítsanak el új mozgásokat. mely serkentse őket újabb és újabb
mozgásos cselekvésekre
A rendszeres. specifikus mozgás és mozgásfejlesztés eredményeként sikerélményhez
juttatni különböző területeken a gyerekeket. javul állóképességük. látványosan
fejlődik mozgáskoordinációj uk, testtartásuk.

A munkaközösség feladata:
•
•
•

A tevékenységek tervezésénél, szervezésénél és megvalósításánál a komplexitás
figyelembe vétele.
A mozgás megszerettetése, népszerűsítése a gyerekek között, a saját élményű tanulás
lehetőségének biztosítása.
A pedagógusok módszertani kultúrájának gazdagítása, legyenek nyitottak és
fogékonyak az új módszerek iránt.

1. Foglalkozás:
Időpontja : 2019 .október 31.

Téma: A mozgáskotta elméleti megismerése és az eszközök tanulmányozása.
Előadó:

Bécsi Erika óvodapedagógus

2. Foglalkozás:
Időpontja:

2020.március 12
Téma: Az óvodai és az iskolai átmenet az új oktatási törvény megvalósítása
érdekében.
Előadó: Görömbeiné Pompár Erzsébet (Zelk Zoltán Ált. Isk. pedagógusa)

3. Foglalkozás:
Időpontja:

2020.április 9
Téma: Magyar Gábor: Mozgáskotta módszerének és mozgásfejlesztő eszközeinek
megismertetése az óvodapedagógusokkal.
Előadó: Jurisik Mihályné óvodapedagógus (Ligeti óvoda)

~.

Foglalkozás:
Időpontja:

2020.ápnhs 27.
Téma: Mozgásfejlesztő játékok gyűjteményének közreadása
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8. Környezeti nevelés az óvodában

A munkaközösséget vezeti: Kópisné Bacskai Judit óvodapedagógus
A munkaközösség helye: Eszterlánc Északi Óvoda

A munkaközösség célja:
A természeti és az épített környezet fenntarthatósága érdekében szükséges ismeretek.

~1

magatartásminták, értékek és életviteli szokások megtanítása a gyermekekkel.

1

A munkaközösség feladata:

•

A gyermekek közvetlen környezetében

lévő

világ értékeinek megismertetése,

megszerettetése.
•

A természethez való pozitív viszony alakítása. a környezettudatos életvitel alakítása.

•

A természet szeretete, tisztelete és megbecsülés iránti érzésének a fejlesztése, a
környezetvédelmi jeles napokról való megemlékezés.

1. Foglalkozás

1
1J

Ideje: 2019. november 27. 13.lQ
Téma: Új környezetfejlesztő játékok keresése, gyüjtése, megosztása egymással.

2. Foglalkozás
Ideje: 2020. február 4. hete
Téma: A tavaszra tervezett környezetneveléssel és környezetvédelemmel kapcsolatos
vetélkedő

1

feladatainak megbeszélése, feladatok kiosztása, a
elkészítése.

vetélkedőhöz

szükséges eszközök

3. Foglalkozás
Ideje: 2020. március 22.
Téma: .. A víz világnapja" címmel játékos környezetvédelmi vetélkedő szervezése az 5-6

éves gyerekek körében csoportonként, szülők bevonásával.
Felelős : Kópisné Bacskai Judit, Feketéné Nagy Julianna

-t Foglalkozás
Ideje: 2020. április 22.
Téma: „Föld napja" alkalmából játékos feladatok szervezése az óvoda udvarán a

csoportoknak. Parkosítás. virágültetés. faültetés.
Felelős: Kópisné Bacskai Judit
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9. Anyanyelvi nevelés
A munkaközösséget vezeti: Góráné Barna Erzsébet - óvodapedagógus
A munkaközösség helye: Eszterlánc Északi Óvoda - Székhely
A munkaközösség célja: Az anyanyelvi nevelés módszereinek, eszközeinek

korszerűsítése,

szakmai ismereteink bővítése. Az eddigi nevelési eredmények javítása, fokozása a pedagógiai
munkában.

A munkaközösség feladata:
•

A régi, jól bevált gyakorlatok és elméletek mellett újak megismerése, integrálása
gyakorlati munkánkba.

•

Szakember

segítségével

a

gyermekkori

beszédhibák

felismerése,

kiszűrése,

beszédfejlesztési lehetőségek.

• A nevelési év során a pedagógiai programhoz kapcsolódó tevékenységek
megszervezése, az óvodai élet tartalmasabbá tétele.

1. Foglalkozás
Idej e: 2019. november 3. hete
Téma: Az óvodai anyanyelvi és kommunikációs nevelés feladatai, módszerei, eszközei. (
bábozás, dramatizálás, nyelvi játékok)
Gyűjtőmunka: Anyanyelvi játékok gyűjtése a következő foglalkozásra.

2. Foglalkozás
Idej e: 2020. január 3. hete
Téma: Tirol Zsuzsa logopédus
fejlesztési lehetőségekről.

előadása

a gyermekkori beszédhibák

felismeréséről,

fajtáiról,

3. Foglalkozás
Idej e: 2020. március 3. hete
Téma: Resánné Bagdi Éva óvodapedagógus gyakorlati bemutatója a Bambi csoportban. Egy
magyar népmese feldolgozása a drámapedagógiai módszereivel
.i. Foglalkozás
Ideje : 2020. január 3. hete
Téma: A gyermekek nyelvi kommunikációs kapcsolatépítő képességének nyomon követése a
fejlettségrnérő lapok eredményének tükrében. Esetmegbeszélések.
Az elkészült anyanyelvi játékgyűjtemény közreadása.
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10. Színj átszó munkaközösség

A munkaközösséget vezeti: Gyureskó Zsuzsa óvodapedagógus
A munkaközösség helye: Eszterlánc Északi Óvoda Kerekerdő tagintézmény
A munkaközösség célja:

Mesekultúra fejlesztése, repertoár bővítése az új kortárs és népi meseanyagokkal.
Az egymástól tanulás

lehetőségének

kihasználása.

Óvodánk szakmai közösségének erősítése, a közös rendezvények lebonyolításával.

Feladatai:

Minél több gyermeket eljuttatni a mese, a színház csodálatos világába.
A mese személyiségformáló erejének felhasználásával a gyermekek érzelmeinek
gazdagítása, nyelvi képességeik, beszédkultúrájuk fejlesztése.
Az óvodapedagógusok szakmai módszertanának bővítése. -„MESETÁR"(ötletfüzet)
elkészítése a feldolgozott mese szövegével és képek.kel ábrázolva.
Mese

előadás

megszervezése, próbák megszervezése, díszletek jelmezek elkészítése.

A munkaközösség éves programterve

•

Szeptember 5. Az éves munkaterv megbeszélése, a munkaterv megírása

•

Szeptember 10. A mesék kiválasztása, eszközök elkészítésének

lehetőségei újszerű

megvalósítása.
•

Szeptember 30. Mese előadás a népmese napja alkalmából "Ludas Matyi"

•

November 12. Szakmai tapasztalatcsere: A Nagyváradi Bábszínház meghívása

•

intézményünkbe.

•

December 18. Mese

•

Március A gyermeknapra kiválasztott mese

előadás

„A három fenyő" (musical változat)
előkészítése,

lehetőségei,

újszerű

megvalósítása. Április A meséhez szükséges díszletek, eszközök elkészítése. Próba.
•

Május Innovációs mese

előadás

gyermeknap alkalmából- „Piroska és a farkas"

Bajzáth Mária módszertana alapján.
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Intézkedési terv
Projekt: Részképesség mérés iskolába
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Erintcttek

A fejlesztést elősegítő Já tékok, eszközök és
módszerek összegyíijtése.

Óvodapedagógusok,
gyerekek

Játékos helyzetek megteremtése a
gyakorláshoz

Óvodapedagógusok,
gyerekek

1

Sikerkritérium
Bővül

a használható eszköztár

Problémás terület

Eszköz. idő

A gyermekek megfelelő
motiválása

augusztus végéig

2019. októbertől

·ci.i

„~

"'

Cl.I
,,,

"O
e
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·ci.i

Anyanyelvi játékokkal mikrocsoportos és 1-óvodapedagógusok,
1
gyerekek
egyéni fejlesztés megvalósítása

Bövül a szókincsük, fej l ődik a
kifejező képességük,
figyelmük, rövid távu verbális
memóriájuk

Beszédgátlás

Egyéni fejlesztés során
megfigyelőképesség, gondolkodás (okokozat) szóbeli k i fejezőképesség
fej lesztése .

- Óvodapedagógusok,
gyerekek

Szókincs bővülése szándékos
figyelemmel, gondo lkodás,

Őnbizalomhiány,
beszédgátlás

Rövid, gyermekekhez é rzdmilt:g közeláll ó
versek, rigmusok, mondókák tanítása.

Óvodapedagógusok,
gyerekek

A gyermekek érdekl ődés t
tanúsítanak, ezáltal kedvet
kapnak az irodalmi alko tá sok
gya ko rlására

A nem megfe l e l ő irodalmi
anyag vá lasztása nem
motiválja a gyermeket
ta nulásra.

irodalmi összeállítás

Drá majá tékok, dramatizálás gyakori
beiktatása a napi tevékenységek során,
maradandó é lmények biztosítása színház,
bábszínház, zenés mesék előadásának
megte kintésével.

~apedagógusok,
gyerekek

A gyermekek szívesebben
megnyilatkoznak,
beszéd kedvük,
beszédkultúrájuk fejlőd ik

A gyermekek nem e léggé
motiváltak a
dramatizálásra, bábozásra

bábok, jelmezek biztosítása

Óvodapedagógus,
gyennekek,

A szü lő i együttműködésse l
otthoni környezetben t örténő
gyakorlás.

A szülői segí tségadás
módja, rendszeressége

& dapedagógusi Javaslatok, ötletek otthon 1s
al kalmaLható anyanyelvi
játékok
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augusztus végéig a
kapcsolódó eszközökkel,
anyanye lvi játékok
gyüj teménye
2019. októbertől

augusztus végéig

kifejezőkészség fej lődése
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Játékidőben októbertől
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a bábok, képek
segítségével

A szándékos figye lem
fenntartása
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0

Játékidőben

Az önbizalmuk és a
beszédkedvük növekszik
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A

szülők

tájékoztatása az é rintett
gyermekek hiá nyosságairól

szü lők
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J~ves munkaterv 20 l 9 '2020

bzterlánc Északi Óvoda

Intézkedési terv
Projekt: Részképesség mérés iskolába mcni) gyermekek körében - emberalak tíhráwlása
Feladat

Erintettek

Sikerkritérium

Problémás terület

Eszköz, idő

A Komplex prevenciós Ovodai
Program finommotorikát, testsémát
fejlesztő feladatainak beépítése a
cselekvésbe, tevékenységekbe.

óvodapedagógusok,
gyermekek

A tapasztalatszerzéshez
szükséges eszközök
száma nő.
Az ábrázolás során
részletezettebbé válnak a
gyermeki alkotások

A gyakorlás többszöri
felkínálása , megfelelő
motiválás

20 19. szeptembertől
május végéig

Játékos tevékenység szervezése
mikrocsoportos fom1ában

óvodapedagógusok,
gyermekek

Mintázás sorá n 1s törekszünk az e mberi
testarányok, érzéks.'ervek,
testjellemzők megmunkálására

Óvodapedagógusok,
gyennekek
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A

fej lesztőprogram

testséma ismeret,
feladatok beépítése a
mindennapi tevékenységekben
fej lesztő

Óvodapedagógusok,
gyermekek

Ili =

A gyermekek
képességének megfelelő
differenciált fe ladatadás

A fej lesztéshez
használ ható ábrázolási,
mintázáshoz megfelel ő
anyag, eszközök

Emberábrázolásokba
beépülnek a megszerzel!
ismeretek (részletek
megjelenítése)

Ábrázolási technika
megválasztásában
fokoza tosság elvének
érvényesítése

Az ábrázolás használata
csoporlszobai eszközök
( gyurma, zsírkréta, színes
ceruza, lilctoll, grafit
ceruza)
2019. szeptembertől
máJUS végéig,
játékidőben, udvari
szabadj áték során a fenti
eszközök segítségével.
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Az egyéni fej lesztés során a pozitív
légkör megteremtésével, konkrét
segítségadás.
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~a pedagógusok,
gyermekek

Az egyéni hiányosságok
korrigálódnak a célirányos
fejlesztés során.
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A gyermekek ismeretei
perceptuál is liton
bővülnek, a gyakorlás
során ő k maguk fedezik
fel a hiá nyosságokat.
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feladatlapok, ceruzák,
puzzlék, áttetsző lapok

..........Q)

N

'C<l

A gyermekek sz1vese1~ Mollvác1ó ábrázolási
bekapcsolódnak a
J
kedv felkeltése
szervezett tevékenységbe.
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A szülő k tájékoztatása az érintett
Óvodapedagógusok,
gyermekek konkrét hiányosságairól,
Gyermekek,
fej lesztés le hetösége_
i r_ö_
I _ _ _~szülök

Az otthoni környezetben
is gyakorlási l ehe tőséget
ka nak a ID:'erekek
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Megfelelő

helyzet és hely
megválasztása a
gyakorláshoz.

Óvónők által javasolt
A szülők nem mindig
partnerek a problémák
ottho111 felhasználású
eszközök.
meg_oldásá_b_a_n_ _~-

-

Eszterlánc Északi Óvoda - Éves munkaterv 2019/2020

Az éves munkatervet készítette

Szikszainé Kiss Edit

intézményvezető

a 20.'2012. (VIII.3 1.) EMMI rendelet 3. § alapján

Intézmény ÜYI - azonosítója

Intézményvezető

033092

Szikszainé Kiss Edit

Legitimációs eljárás
Nevelőtestület
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Szülői

nevében
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F eketéné Nagy Julianna
helyettes

szervezet nevében

dr. Juhászné Molnár Tünde
Szülői Szervezet elnöke

intézményvezető

1
Fenntartó jóváhagyásának száma, dátuma

A dokumentum jellege
Nyilvános

A dokumentum énényessége: 2019. szeptember 01. - 2020. augusztus 31.
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Jegyzőkönyv

Készült: 2019. október l 0-én Az Eszterlánc Északi Óvodában megtartott nevelőtestületi
értekezleten.
Az értekezletet vezeti: Szikszainé Kiss Edit intézményvezető

Téma: A 2019 '2020-as nevelési év munkatervének elfogadása

1
1

Jelen vannak: Az Eszterlánc Északi Óvoda nevelőtestülete

Szikszainé Kiss Edit intézményvezető köszönti a megjelenteket, majd ismerteti a 2019 '2020as nevelési év munkatervének kiemelt területeit.
Hozzászólások:
Feketéné Nagy Julianna

intézményvezető

helyettes

A tanköteles korú gyermekek körében végzett részképesség-mérés eredménye alapján
fejlesztendő területnek jelöltük meg a beszédkészség fej lesztését. Ezért ebben a nevelési
évben kiemelt feladatként jelöltük meg az anyanyelvi és kommunikációs nevelést. Felhívta a
kolleganők figyelmét, hogy a munkatervben meghatározott feladatokra kiemelt figyelmet
fordítsanak.
Tovább folytatódnak a pedagógusok önértékelésével kapcsolatos látogatások, mel yről az
érintetteket időben tájékoztatja az ÖTCSM, szükség esetén segítséget nyújt a felkészítésben.

Pásztorné Tamás Csilla

intézményvezető

helyettes

Nagy örömünkre szolgál, hogy az óvoda belső felújítása megtörtént, megszépültek a
csoportszobák, öltözők, folyosók, irodák. Elkészült a tornaszoba, mely nemcsak a gyermekek
mozgásfejlesztését könnyíti meg, de az ünnepek, rendezvények lebonyolítására is jó
szolgálatot tesz.

Lucza Sándorné a Homokvár Tagintézmény vezetője

Örömmel hallja, hogy ebben a nevelési évben is változatos, színes kulturális és egyéb
programot kínálunk a gyermekeknek, szülőknek egyaránt. Fontosnak tartja ezt az
élménynyújtás és a kapcsolattartás szempontjából. A szülők szívesen vesznek részt az óvodák
programjain, lassan igényükké válnak a közös rendezvények.

1
1

l
]

l
l

l
]

Misákné Literáti Andrea - Napsugár Tagintézmény óvodapedagógusa

A Felvételi és mulasztási napló pontos vezetéséhez kapott eljárásrend segíteni fogja a
naplóban található meghatározások értelmezését, helyes kitöltését. Az eljárásrend alapján
egyértelművé vált a pontos írásbeli munka.
Varga Istvánné- Gyöng}szem Tagintézmény óvodapedagógusa

A szakmai munkaközösségekkel kapcsolatban elmondta, hogy a munkaközösség-vezetők
lelkiismeretesen készültek a foglalkozásokra, a meghívott előadók, a közreadott módszertani
anyagok, a gyakorlati munkába való betekintés nagyban segítette az ismeretek rögzítését,
elmélyítését.
Góráné Barna Erzsébet - a Székhely óvoda óvoda pedagógusa

A szakmai munkaközösségek mellett az óvodapedagógusok továbbképzések és szakvizsgás
képzések keretében is bővítik ismereteiket. Megköszönte az intézményvezetőnek, hogy a
lehetőségekhez mérten anyagilag is támogatja a szakvizsgás képzésre jelentkezők tanulását.

A hozzászólásokat megköszönte az intézményvezető, majd a
elfogadta a 20 l 9 '2020-as év munkatervét.

nevelőtestület egyöntetűen

Nyíregyháza, 2019. október l 0.
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JELENLÉTI

ÍV

Helye:

Eszterlánc Északi Óvoda Nyíregyháza Tas u. 1-3.

Ideje:

2019. szeptember 30.

Téma:

Tanévnyitó értekezlet

J

\

Jelen vannak:

Ssz.

1
1

1

Név

1.

Szikszainé Kiss Edit

2.

Bodnár Mihályné

3.

Feketéné Nag) Julianna

-t

Góráné Barna Erzsébet

5.

Mányik Miklósné

6.

1

Kópisné Bacskai Judit

7.

\ Mártonné Gorzsás Rená ta

8.

1

9.

Pásztorné Tamás Csilla
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Resánné Bagdi Eva
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Rostás Olívia Glória
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Ponkházi Erzsébet Zsuzsanna
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11.
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Sinkáné Zupkó Zita
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Tenkéné Melegh Ildikó
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ÍV

Helye:

Eszterlánc Északi Óvoda Nyíregyháza Kerekerdő Tagintézmény

Ideje:

2019. szeptember 30.

Téma:

Tanévnyitó értekezlet

]
Jelen vannak:

l

~é\

Ssz.
1.

Balasáné Sebestyén Mónika

2.

Csicsák Viktória

3.

Dudásné Holovenkó Erika

4.

Feketéné Szalay Ildikó

5.

Frank Katalin

6.

G) urecskó Zsuzsa

1----

7.
8.

Juhász Ágnes
1

Kárpátfalviné Varga Gabriella

9.

Kirilla Rita

10.

Kovács Andrea

11.

Kozsla Attiláné

12.

Mizsák Klaudia

113.

Rostás Xénia
1

Aláírás

JELENLÉTI

ÍV

Helye:

Eszterlánc Északi Óvoda Nyíregyháza Gyermekmosoly Tagintézmény

Ideje:

2019. szeptember 30.

Téma:

Tanévnyitó értekezlet

1

1
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Jelen vannak:

Aláírás

Név

Ssz.

~

\/.'\"'-~-

1.

Bartha Klára

2.

Bíró Csabáné

-~._·~

3.

Garai Róbertné
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4.

Harai Eszter
1

1

5.

Kokrák Lászlóné

6.

Kovácsné Hetey Gabriella

7.

Máténé Imrik Zsuzsanna

8.

Szigetfalvi Melinda

9.

Szőllősi

Katalin
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Helye:

Eszterlánc Északi Óvoda Nyíregyháza Nyitnikék Tagintézmény

Ideje:

2019. szeptember 30.

Téma:

Tanévnyitó értekezlet

Jelen vannak:

Ssz.

1

Név

1.

Béres Fanni

2.

3.

1
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Aláírás
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Borsi Barbara
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Joóné Képes Beáta
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4.

Kállai Nóra

s.

Kovács Agnes

6.

Nagy Istvánné

7.

Tóth Józsefné

8.

Tóthfalusi Józsefné

9.

Valóczkiné Asztalos Magdolna
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Helye:

ÍV

Eszterlánc Északi Óvoda, Csillagszem Tagintézmény
Nyíregyháza, Kollégium út 50.

Ideje:

2019. szeptember 30.

Téma:

Tanévnyitó értekezlet

Jelen vannak:

Ssz.

1

]
1

]

l

Név

1

1.

Bacskainé Császár Linda

2.

Bodnár Klára

3.

Fedorné Hamza Mariann

4.

Kelemenné Maklári Gyöngyi Anikó

5.

Kovács Tiborné

6.

1

Oszlámé Gincsai Rita
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Helye:

ÍV

Eszterlánc Északi Óvoda, Homokvár Tagintézm ény
Nyíregyháza, Ferenc krt. 1.

Ideje:

20 19. szeptember 30.

Téma:

Tanévnyitó értekezlet
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Jelen vannak:

Ssz.
1.

Bécsi Erika

2.
,.,

Csontos Edit
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Név

.

Csősz

Aláírás

Bernadett

4.

Gerő

5.

Illyés Anikó

6.

Lucza Sándorné

7.

Németh Béláné

8.

Révész Beatrix

9.

Tamás Andrea

Katalin
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Helye:

ÍV

Eszterlánc Északi Óvoda, Gyöngyszem Tagintézmény
Nyíregyháza, Krúdy Gy. u. 27.

Ideje:

2019. szeptember 30.

Téma:

Tanévnyitó értekezlet

Aláírás
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JELENLÉTI

ÍV

Helye:

Eszterlánc Északi Óvoda Nyíregyháza Napsugár Tagintézmény

Ideje:

2019. szeptember 30.

Téma:

Tanévnyitó értekezlet

Jelen vannak:

Név

' Ssz.
1.

Aláírás

Barati-Brencsák Barbara
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2.

Kissné Molnár Sarolta

3.

Koósné Koncz Katalin

..ll(}j--ll~ ..A~.L~

4.

Madainé Imre Judit
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5.

Misákné Literáti Andrea

r
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6.

Nyári-Resán Boglárka

7.

Paronai Eszter

8.

1 Rácz

Anikó

9.

Rácz Csaba

10.

Románné-Pokrovenszki Anikó
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2019 /2020. neYelési évre szóló munkaterv szabályozói

Külső szabá~)'ozók:

Az intézmén} munkaterve az alábbi jogszabályi előírások alapján került összeállításra:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

2011. éYi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
363/2012. (XII.17.) kormányrendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról
137/2018.(VII.25.) Kormányrendelethez
277 1997.(XII.20.) kormányrendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógusrésztvevők
juttatásairól és
szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben
ked\ ezményeiről
326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról
a Kormány 235/2016. (VII.29 .) Korm rend. - 326/2013 . (VIII. 30.)Korm rend
módosítása
20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési, oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmén} ek névhasználatáról
229/2012. (VIII.28.) kormányrendelet a Nemzeti Köznevelésről szóló törvén)
végrehajtásáról
32/2012. EMMI rendelet a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésének,
oktatásának irányelveiről
27711997.(XII.22 .) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus
szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és
kedvezményeiről.

•
•
•

1997 .évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
2/2005. (III.1.) OM rendelet a SNI gyermekek óvodai nevelésének irányelve
Oktatási Hivatal
Önértékelési kézikönyv óvodák számára
Országos tanfelügyelet Kézikönyv Ó\ odák számára
Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez
Kiegészítő útmutató az OH által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési
rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez. Óvodai nevelés
negyedik, javított kiadás

Belső szabályozók:

•
•

Búzaszem Nyugati Óvoda Pedagógiai Programja
Szervezeti és Működési Szabályzat

Öss::eállítás alapja továbbá:
• Tagóvoda vezetők, szakmai munkaközösségek év végi értékelései 2018/2019.
• Belsőellenőrzések eredményei,
o
Előző évi mérések eredményei
• Vezetői munkater\'ek, munkaközösségek éves tervei 2019/2020.
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1. Az intézménnyel kapcsolatos általános információk
Az intézmény működési területe - Nyíregyháza város közigazgatási területe
Az intézmény neve:
Búzaszem Nyugati Óvoda
címe:
Nyíregyháza, Búza u. 7-17.
telefon/fax:
421512-940
buzaszemovi@gmail.com
e-mail cím:
Intézményvezető:

Szalainé Benyusz Klára
Minden hónap első keddje 15 órától
előzetes bejelentke::;és után

Fogadóóra:

Inté::;ményvezető

helyettes:

Óvodatitkár:

Béresné Bede Zsuzsanna
Petró Gáborné
Szakács Béláné
Paronainé Rácz Gabriella

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

856 fő
31
111 fő

1.1 Intézményi adatok
Óvoda

......
~
0

e.
0

u"'

Intézményvezető

int.vez. helyettes
tagintézmény-

Tagintézmény
címe

e-mail cím

telefon
fax

vezető
~-----~

Búzaszem
Nyugati
Óvoda
Aranykörte
Tagintézmény
Városmajori
Tagintézmény
Gyermekkert
Tagintézmény
Benczúr Téri
!agintézmény

9

Szalainé
Benyusz Klára
Béresné Bede
Zsuzsanna
Petró Gáborné

Nyíregyháza,
Búza u. 7-17.

Nyíregyháza,
Körte u. 41.

aranykorteovoda@gmail.com

8

Alacsné Bősze
Ildikó

6

Hegedűs

Nyíregyháza,
Városmajor u. 1.

varosmajoriovi@gmail.com

4

Szalma Barnabásné

Nyíregyháza,
Tőke u. 3.

gyermekkertovinyhz@gmail.com

4

Dr. Gerzonné
Nemes Éva

Nyíregyháza,
Benczúr tér 20.

benczurteriovi@gmail.com

Mónika

buzaszemovi@gmail.com

512-940

512-929
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1.2. A nevelési év rendjének meghatározása

A nel'elési él' rendje:

2019. szeptember 01 - 2020. augusztus 31.

Az új gyermekek fogadásának

időpontja:

2019. szeptember 01. napjától föl) amatosan

A nyári :.:árl'a tartás várható időpontja:
Két turnusban tö11énik. időpontját a Fe1mtartó határozza meg 2020. február 15. napjáig.
Üg) eletet minden g) ermek számára biztosítunk.
Cgyeleti rend: az óvodapedagógusok munk.arendjében szerepel
Nevelés nélküli munkanapok
Az öt igén) be \ ·ehető ne\ elés nélküli munkanapot az alábbiak szerint tervezzük:
• 2020. február 14. Szakmai nap - Az Ó\ odapedagógus kommunikációja
• 2020. június 14. Ne\elési évet záró é11ekezlet
• 2020. június 28. Közös kirándulás csapatépítés (szünet idejére tervezett)
• egy nap felhasználásá\·al a tagóYodák rendelkeznek - családi nap szen ezése. egyéb
Ezen idő alatt az igén) lö sztilóknek üg) eletes ÓYodában biztosítjuk a gyem1ekek ellátását.
Az ügyeletes óvoda kijelöléséről hét nappal az adott időpont előtt tájékoztatjuk írásban
felmérjük a szülői igényeket.
~evelési

értekezletek

Nevelési évnyitó értekezlet
Időpont: 2019.szeptember 20.
Helyszín: Búzaszem l\yugati Óvoda
Témája: A nevelési é\ indításával kapcsolatos feladatok: jogszabályi\ áltozások.
munkatervi feladatok. intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés elvárásai. önértékelés
Szakmai nap
Időpont: 2020. február 14. Szakn1ai nap Helyszín: Búzaszem Nyugati Óvoda
Témája: 1. Az Ó\ odapedagógus kommunikációja
2. Mesterprogramok bemutatása
Nevelési évzáró értekezlet
Időpont: 2020. június 12.
Hel) szín: Búzaszem l\yugati Ó\oda
Témája: A ne\ elési év eseményei, beszámoló. jubiláló, nyugdíjba vonuló

óvónők

köszöntése

Búzaszem Nyugati Óvoda Munkaterve a 2019 /2020. nevelési évre
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Nyüt napok
A nyílt napok: február-március hónapban.
Óvodák munkatervében.

Fogadóórák
- intézményvezető helyettesek- minden hónap első hétfője - előzetes bejelentkezés után
- tagintézmény vezetők- minden hónap első keddje - előzetes bejelentkezés után
- óvodapedagógusok-munkarendben megjelölve
Szülői érlekez/etek

-

augusztus hónapban - a felvételt nyert gyermekek szüleinek tájékoztató (közös)
szeptember hónapban - nevelési év rendje, házirend, napirend, szokások a csoportban
november-január hónapban - tanköteles korú gyermekek szüleinek (közös)
április-május hónapban - nevelési év értékelése (csoport)

A tevékenységek rendje
Az új gyermekek óvodába fogadása, beszoktatása 2019. szeptember 0 l-től folyamatosan és
fokozatosan történik.
A készség- és képességfejlesztő tevékenységeket minden csoportban szeptember 01-től május 31-ig tartjuk.
A nyári hónapok alatt többnyire udvari, szabadidős játék tevékenységet szervezünk a
gyermekeknek 2020. 08. 31-ig.

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

Az intézményvezető és a helyettesek felváltva tartózkodnak az intézmény épületében a
nyitvatartási időben, 8 - 16 óráig.
A tagóvodákban a tagóvoda vezetők és azok megbízott helyettesei is felváltva tartózkodnak az
épületben a nyitvatartási idő alatt. Fogadóórát minden hónapban a kijelölt napon tartanak.
Az intézmény vezetője és helyettesei, illetve az tagóvodák vezetői gondoskodnak arról, hogy
akadályoztatásuk esetén a vezetői feladatokat a megbízott pedagógus lássa el. Az
óvodapedagógusok a munkarend szerinti időben dolgoznak.
A munkaidő beosztást a tagóvoda vezetők, helyettesek készítik el, az intézményvezető
jóváhagyásával lép életbe szeptember 01-től.
Az óvodapedagógusok munkaideje heti 40 óra, melyből heti 32 óra kötelező
gyermekcsoportban, a teljes óvodai életet magában foglaló csoportfoglalkozások, tevékenységek
szervezésével, irányításával tölteni. A 32 órán felül további legfeljebb heti 4 órában a nevelést
előkészítő, azzal összefüggő egyéb pedagógiai feladatokat végez, továbbá eseti helyettesítés rendelhető
el.
A nevelőmunkával összefüggő egyéb feladatok végrehajtása óvodán belül és óvodán kívül
teljesíthető , a megjelölt rendszerességgel le nem kötött munkaidőként figyelembe vehető
időkeretben (4 órában).
Az óvodapedagógus napi átfedési idejéből 1 órát a gyermekek egyéni fejlesztésére fordít.
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1.3.Vezetők munkaidő

beosztása, ügyeleti rend

---===

1-~

Vezetők munkaidő

Heti
tön.

Né'
Szalainé Benyusz
Klára
Béresné Bede
Zsuzsanna
Petró Gáborné

...
+

40

Szerda

Csütörtök

7 30

7 30-1600

730_ 1600

730_ 1600

7oo_ll oo

13 00-t 700

7 00-11 00

1300_1700

Péntek

---,-730_ 1330

--

~-~-

20

+ -

~

Kedd

0*

700_1100
-;-

40

20

13 00-1700

7oo_ll oo

1300-17 00

700_ 1100

700-11 00

40

24

730_1230

1130_1630

730_1230

1130_ 1630

730-11 30

7 30-1230

730-12 30

730-1230

730_ 1230

1230_1630

1230_1630

1230_1630

1230_1630

12 - 16

24

730_1200

1200-1630

730-1230

1130_1630

730_1230

24

730_1230

730-1230

1200-1630

11 30-1630

- - - -40

-

Hétfő

óra

1

-

Mónika

Száfma
Barnabásné

lező

40

Dr. Gerzonné
Nemes Éva
Alacsné Bősze
Ildikó
Hegedűs

Köte-

munkaidő

beosztása, ügyeleti rend

40

24

+

7 3o_ 11 30

\40

1200-1630

* Fenntartói engedély alapján nincs gyermekek között letöltendő kötelező óraszám
Óvodapszichológus: Kristófi Enikő
Intézmény
Búzaszem Nyugati Óvoda
Városmajori Tagintézmény
Benczúr téri Tagintézmény
Gyermekkert Tagintézmény
Aranykörte Tagintézmény
-

Pedagógiai Szakszolgálat
Adminisztrációs idő

Intézmény
Búzaszem Nyugati Óvoda
székhelyintézmény
B. Ny.Ó Aranykörte
Tagintézmény
B.Ny.Ó. Benczúr Téri
Tagintézmény
Búzaszem Nyugati Ó\oda
Gyermekkert Tagintézmény
Búzaszem Nyugati Óvoda
Városmajori Tagintézmén)

Munkarend
Nap

Óra

Hétfő

7:30-12:00
7:30-12:00
Kedd
7:30- 9:30
Szerda
- - -- -Csütörtök
7:30-12:00
Szerda
9:30-10:00: ellátási helyek közti utazás
10:00-12:00
Péntek
7:30-12:00
Óvodavezetővel egyeztetett időpont
-Hétfő-Péntek
12:00-14:00

Szociális segítő
Vajnáro\ ics Andrea
Kakukné Ádám
Melinda
Vajnárovics Andrea
Kakukné Ádám
Melinda
Kakukné Ádám
Melina

Elérhetőség

06 30/367-57-22
vajnarovics.andrea@nycsgyk.hu
06-30/367- 47-96
kakukne.melinda@nycsgyk.hu
06 30/367-57-22
vajnarovics.andrea@nycsgyk.hu
06 30/367-47-96
kakukne.melinda@nycsgyk.hu
06 30/367-47-96
kakukne.melinda@nycsgyk.hu
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1.4. Csoportszervezés, óvodapedagógusok,

nevelő-,

oktatómunkát segítők

Búza.!_ze11.!__!Yyugati Óvoda - Székhelyintézmény -~-~
Csoport

Gyermeklétszám
szept.lmájus

Csop.
szen.

P-

1. sz.
Cica
2. sz.
_Rillangó
3. sz.
Maci
4. sz.
Méhecske
5. sz.
Búzavirág
6. sz.
Margaréta
7. sz.
Ibolya
8. sz.
Tulipán
9. sz.
Nefelejcs

Pedagógusok

-

Tóth Tiborné
Lippai Judit
Petró Gáborné
26/26
Gebri Emese
Béresné Bede Zsuzsanna
26/26
Hor. áth Laura
Rácz Zsoltné
24/27
Lipcseiné Bíró Szilvia
- - ---"!'"
Fabuné Tóth Anikó
26/26
- - - - Palicz-Gégény Anikó
Bodnár Simkó Anna
24/24
Danó- Petruska Mária
Rozgonyiné Májer Annamária
25/25
Guba Anett
Márton Anikó
25/25
Hajdu Anett
Botos Petra
919
Pliska Gyuláné
24/25

vegyes
vegyes
vegyes
vegyes
vegyes
\egyes
~

vegyes
vegyes
speciális

Nev.-, okt. munkát
segítők

l

Gönczi Agnes
Sinkovicsné Csinálos Edit
Marodáné Hajzer Erika
Bátori Andrea
Bencze Alexandra
Volosinovszki Ferencné
Bányai Hajnalka

-1

Molnárné Győri Barbara
Krutilla Lászlóné

Paronainé Rácz Gabriella
Szakács Béláné
Pedagógiai asszisztens: Kovácsné Soltész Edit
Rácz Henrietta
Karbantartó:
Ruzsinszki István

Benczúr Téri Tagintézmény

1. sz.

Csop.
szerv.

Gyermeklétszám
szepttmájus

~--

vegyes

Szivárvány
2. sz.
vegyes
Micimackó
3. sz.
vegyes
Süni
4. sz.
vegyes
Huncutka
* Dr. Toronicza Gyuláné
csoportban.

Nev.-, okt. munkát

Pedagógusok

segítők

.-

20/21
19/19
19. 19
21 /21

Nagy Attiláné
Macsuga Győzőné
Dr. Gerzonné Nemes Éva
Sebők Éva
Barcziné Nagy Valéria
Svéda Zoltán Istvánné
Kosztor Jánosné

*

i

Pallainé Kégler Andrea

Óvodatitkár:

Csoport

l

Végső

Judit

Cservenákné Biri
Erzsébet
Polinszki Rita
Nagy Ferencné

megbízási szerződéssel látja el az óvodapedagógusi teendőket a

Pedagógiai asszisztens: Harsányi Orsolya
Karbantartó:
Fodor László
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Aranykörte Tagintézmény

F -0

1. sz.
Méhecske
2. sz.
Őzike
3. sz.
Mókus
4. sz.
Delfin
5. sz.
Pillangó
6. sz.
Pingvin
7. sz.
Cica
-8. sz.
Panda maci

Csop.sz

en.

vegyes

2426

vegyes

26/27

vegyes

25/26

vegyes

24/26

vegyes

25.'25

kis

20/25

nagy

25/27
- -r----

középső

--~

Gyermeklétszám
szept.lmájus

26/26

Nev.-, okt. munkát

Pedagógusok
Orbán Lászlóné
Siska Brig_itta
Alacsné Bősze Ildikó
Szokolai Gyöngyi
Fejérváriné Orosz Adrienn
Pájerné Veleczki Katalin
Anka Péterné
Varjú Tímea
Csobánné Dér Angéla
Koncz Andrásné
Kőhegyiné Anderkó Csilla
Dr.Hudák László Györgyné
Paczáriné Kürti Erzsébet
Baloghné Lovász Anikó
Hódi Gáborné
Kovácsné Nagy Anita

...

segítők
~--

Tóth Józsefné
Balla Lászlóné
Falcsik Tamásné
Varga Csilla Tünde
Horilla Sándorné
Nagy Miklósné
Rácz Ferencné
Broda Istvánné

~~

Pedagógiai asszisztens: Lakó Sándorné
Köteles Ferencné
Gálné Deák Renáta
Karbantartó:
Tóth József

Vár'!E!iajori Tagintézmény ________
------"-r'
Gyermek- 1
Csoport
Csop.
létszám
Pedagógusok
szerv.~
l szept.lmaJUS
. „
1. sz.
Maci
2. sz.
Süni
3. sz.
Katica
4. sz.
Csig_a
5. sz.
Pillangó
6. sz.
Nyuszi

nagy

24/24

nagy

26/26

kicsi

25 27

vegyes

26.'27

nagy

21 /21

középső

27/27

Kulcsár Lászlóné
Rádi Beáta
Csorbáné Nagy Andrea
Majchrovics FannJ.
Hegedűs Mónika
Demeter Csilla
Szepesiné Papp Ágnes
Oláh-Tarjányi Anikó
Bogdány Szilvia
Tibáné Horváth Gabriella
Huszti Valéria
Balog_Gabriella

Nev.-, okt. munkát

seaítők ~

Pásztor lld:kó

_

1

Varga Andorné
Antalné Bánszki Ildikó
Hornyák Lilla
Hajcsák Istvánné
Oroszné Hegedüs
Mónika

Pedagógiai asszisztens: Verbainé Palásti Orsolya
Ámik Jánosné

Búzaszem Nyugati Óvoda Munkaterve a 2019/2020. nevelési évre
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Gyermekkert Tagintézmény

-==r
1

•

Csoport

Cs op.
szerv.

k-

1. sz.
Tulipán

vegyes

Pedagógusok

-~

25/25

Zajácz Lászlóné
Ambrusz Melinda

3. sz.
Napraforgó

Hó~irág

J

nagy

26/26

középső

24/24

kicsi

18/18

1

-l

Ujfaludi Éva

---

-

2. sz.
Katica

4. sz.

..
Nev.-, okt.
munkát
segító'k

~=-~--=

Gyermek
létszám
szept.!május

-

Szilágyi Csabáné
Paréj Fanni
Dr. Nagy Attiláné
Szalma Barnabásné
Miklovich Erika

-

Zentai
Ferencné
Simon Zsoltné
Béla Brigitta

„

Pedagógiai asszisztens: Henyusz Annamária
Karbantartó:
Orosz Gábor

Búzaszem Nyugati Óvoda Munkaterve a 2019/2020. nevelési évre
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2. PEDAGÓGIAI FOLYAMATOK, SZAK\1AI MUNKA
( Ten ezés. megvalósítás. ellenőrzés. értékelés. korrekció)
2.1. Kiemelt céljaink és feladataink
Elsődleges

cél:
A gyermekek mindenekfelett álló érdekeinek tiszteletben tartásával, óvodáinkban a
nyugodt és kiegyensúlyozott légkör biztosítása.
Törvényes és színvonalas intézményműködés

•
•
•

Az óvoda pedagógiai programjában megfogalmazott - a gyermeki személyiség
komplex fejlesztését szolgáló - célok tudatos beépítése a tervezés. megvalósítás,
értékelés folyamatába

További célok:

•

•
•

•

A szervezet szakmai színvonalának további erősítése a gyakorlat közeli belső
továbbképzések. munkaközösségi és belső munkacsoportok létrehozásávaL és
hatékony működtetésével
Mindhárom szinten (pedagógus. vezető, intézmény) a jogszabályi elvárások szerinti
önértékelés lebonyolítása
Az intézmény szabályozó dokumentumainak aktualizálása - SZMSZ, Iratkezelési
szabályzat, Adatkezelési szabályzat, Pedagógiai Program.- törvényi változásoknak
történő megfeleltetése.
A csoportok ten ezőmunkájának, pedagógiai gyakorlatának folyamatos nyomon
kö' etése. elemzése. értékelése.

A célok elérését támogató kiemelt feladataink:

1. Az önértékelés. a külső szakmai ellenőrzés és a pedagógusok előmeneteli
rendszerének alapját képező minősítési rendszer bevezetéséből adódó feladatok
ellátása, melynek következménye a szakn1ai színvonal mérhető emelkedése
• Az intézményvezetés felelőssége, hogy a nevelőtestületet felkészítse a tanfelügyeleti
ellenőrzésre, a minősítésekre, az intézményi önértékelés jogszerű lebonyolítására.
• A pedagógusok felelőssége abban áll, hogy a pedagógiai tevékenységét, a
tevékenységlátogatás, a dokumentumellenőrzés és interjú során mind a belső, mint a
külső
ellenőrzésnél
felkészültségüket,
pedagógiai
kompetenciájukat,
hivatásszeretetüket bizonyítsák. hiszen az intézményről alkotott kép az egyes
pedagógusok és a vezetés együttes teljesítményét mutatja.
2. A belső és külső szakmai ellenőrzések során megvizsgáljuk. hogy milyen módon és
mértékben jelennek meg a pedagógus munkájában az alábbi tartalmak:
•
Az intézmény saját elvárásainak való megfelelés
Az általános pedagógiai szempontoknak való megfelelés
•
•
Országos alapprogramnak való megfelelés
•
Mesterségbeli tudás a pedagógus kompetenciák mentén

Búzaszem Nyugati Óvoda Munkaterve a 2017 /2 018. nevelési évre
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A pedagógiai, szakmai munka

fő

feladatai

A pedagógiai programban kitűzött célok, feladatok megvalósítása. magas
neYelő munka folytatása,
Az eddigi g) akorlat továbbfejlesztése, értékmegőrzés
..Jó gyakorlataink" működtetése
Zöld Ó\oda működtetése a kritériumoknak megfelelően
Kompetencia alapú óvodai nevelés a komplexitás jegyében

•
•

szintű

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

•

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

A szabad játék elsődlegességének biztosítása

•

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

•

Az inkluzív nevelés hatékony megvalósítása, hátránycsökkentés, tehetséggondozás,
egyéni fejlődés n)omon kö\·etése.

•

Anyanyelvi nevelés -

•

Érzelmi, erkölcsi és közösségi nevelés - Alapvető erkölcsi normák, szabályok
beépítésével, a g)ermekek magatartásának, viselkedés kultúrájának alakítása,
fejlesztése, a szülőkkel való együttnevelés erősítése.
A gyermekek szocializációjának, Cg) üttműködő társas viselkedésének formálása
az irodalom, a dráma, a kapcsolatteremtő kooperatív játékok segítségével.

•

beszélő

környezet az óvodai nevelés egészében jelen van

•

A tevékenységekben megvalósuló tanulás -az óvodai tanulás folyamatos, játék során
utánzásos, spontán és szervezett tevékenység, mely a teljes g}ermeki személyiség
fejlődését támogatja.

•

Tehetséges g)'ermekek eg)éni fej lesztésének támogatását
módszerek alkalmazása

•

Új módszerek, eszközök alkalmazása a pedagógiai munka folyamatában

•

Hatékony együttműködés a családokkal hangsúlyozása

•

Tagóvoda \ezetöi közösség formálása. új kollégák segítése.

segítő

a család

Búzaszem Nyugati Óvoda Munkaterve a 2019/2020. nevelési évre
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2.2 Szakmai munkaközösségek
Feladata:
•
•
•
•
•

A pedagógiai programban foglaltak megvalósítását támogató teYékenységek,
programok szervezése. munkatervi feladatok megvalósítása.
A mindennapi g)akorlat során alkalmazható pedagógiai tartalmak. eljárások.
módszerek alkalmazásának megismerése, gyakorlati alkalmazása
Az adminisztrációs feladatok, kötelezettségek áttekintése, - csoportnapló, gyermekek
egyéni fejlődési naplója-. törvényi elvárásoknak megfeleltetése
a pedagógus önértékelés. a külső szakmai tanfelügyeleti ellenőrzésekre és a minősítési
rendszer tényleges gyakorlatára történő tudatos felkészülés támogatása
Különös figyelem a gyakornokok, mentorok, az új kollégák szakn1ai támogatására.

A munkakö::;össég ve::;etőkkel s::;embeni általános elvárás:
• Ak.1:ív részvétel az önértékelési munkába
• A munkaközösségi tagok személyes szakn1ai igényeinek megismerése, segítése.
A munkakö::;össég tagokkal s::;embeni általános elvárás:
• Hatékony feladatvállalás a munkaközösségben,
• Pontos, lelkiismeretes felkészülés,
• Egymás szakn1ai munkájának segítése
• Új szabályozók, kézikön)'\-ek megismerése.

Munkaközösségeink:

Búzaszem
Nyugati Óvoda

•

Zöld Óvoda munkaközösség

•

Pedagógiai mérés, értékelés a
gyakorl~tban szakmai munkaközösség

Aranykörte
Tagintézmény

•
•
•
•

Fenntarthatóság - Egészségtudatosság
Szociális kompetenciák
Zöld Óvodáért munkaközösség
Népi játékok és néptánc módszertan
munkaközösség_

•

Érzelmi, erkölcsi értékorientált
közösségi nevelés munkaközösség

•

Informatikai munkaközösség

•

Módszertani - szakn1aimunkaközösség
Minőségi, önértékelési - szakmai
_ll!unkaközösség

Városmajori
Tagintézmény
Gyermekkert
Tagintézmény
Benczúr Téri
Tagintézmény

Vezető

Szakmai munkaközösség

Óvoda

Óvodák közötti •

Fabuné Tóth Anikó
Rozgonyiné Májer
Annamária
Orbán Lászlóné
Fejérváriné Orosz Adrienn
Huszti Valéria
Tibáné Horváth Gabriella
Zajácz Lászlóné
Nagy Attiláné
Dr. Nagy Attiláné
Kőhegyiné Anderkó Csilla

Munkaközösségek tervei a mellékletbe11

Búzaszem Nyugati Óvoda Munkaterve a 2019/2020. nevelési évre
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2.3. Pedagógiai folyamatok ten·ezése,

ellenőrzése,

ér tékelése

Dokumentációs munka
Kiemelt feladatunk a dokumentumok kezelésében - adminisztrációs tevékenység során az
adatkezelési és adatvédelmi feladatok a törvényi elvárásoknak megfelelően történő kezelése.
Csoportok dokumentációi
Kötelezően rezetett szakmai, tanügy igazgatási dokumentációk a 20 2012. (YIII. 31.) EMA1!
rendelet (90§ és 91 §) - a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési
intézmények névhas:::nálatáról · alapján:
1. előjegyzési napló
2. felvételi mulasztási napló,
3. csoportnapló (óvodák sajátosságai megjelenhetnek)
4. a gyermekek fejlődését nyomon követő dokumentáció
5. Ó\'odai szakvélemén}
A dokumentumok vezetése egységesen egyértelmű jelzésekkel, pontos adatokkal, esztétikus
külalakkal, a Pedagógiai programban közösen elfogadott megállapodás szerint történik.
Feladat: az óvodába járási kötelezettség nyomon követésére szolgáló alábbi tanügyi
nyomtatványok gondos vezetése és előkészítése:
- felvételi és mulasztási napló
- óvodai csoportnapló
- a kötelező óvodai foglalkozásokról való igazolatlan mulasztások dokumentációja
Tervezőmunka

Az éves munkatervet a stratégiai dokumentumokkal és a munkaközösségek terveivel
összhangban készítetjük el, melynek kiinduló pontja az előző év értékelésének a
megállapításai.
Az idei évben feladatunk a tervezőmunka, a csoportok projektterveinek az áttekintése,
megújítása.
Ellenőrzés,

értékelés

1. Gyermeki fejlődés 11y omo11 követése,félévenként elem zés, további feladatok
m eghatározása

Gyermek.mérések
• Beszédértés mérés -melyet logopédus végez 3, 5 éveseknél szeptemberben
• 5 évesek szűrővizsgálata óvodapszichológus által szeptember-május
• Óvónők gyermekmegfigyelései folyamatosan, anamnézis felvétele 3 éveseknél
szeptemberben
• Fejlődési lapok vezetése évi 2 alkalom, illetve szükség esetén
• Nag) csoportosok iskolaérettségi vizsgálata óvónői javaslatra, vagy szü l ői kérésre
Pedagógiai Szakszolgálatnál 2019. január-február
• SNI gyermek vizsgálata, felülvizsgálata S zakértő i Bizottsághoz irányítás
• Óvónő, óvodapszichológus vizsgálódása magatartás-, részképességzavar esetén,Pedagógiai szakszolgálathoz való irányítás
Búzaszem Nyugati Óvoda Munkaterve a 2019 /2 020. nevelési évre
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Az intézményben folyó nevelőmunka alapjaként a gyermekek adottságainak, képességeinek
megismerésére vonatkozó folyamatos megfigyelésen alapuló mérési rendszer működik.
A gyem1ekek fejlődését, teljesítményét az óvodapedagógusok folyamatosan követik, a
gyem1eki teljesítményeket dokumentálják, elemzik, és az egyes évek értékelési eredményeit
összekapcsolják, szükség esetén fejlesztési tervet készítenek.
Minden óvodában a gyermekek értelmi, beszéd-, hallás-, látás-, mozgásfejlődésének
eredményét - szükség szerint, de legalább félévenként - rögzítik.
A gyem1ekek eredményeiről fejlesztő céllal folyamatosan tájékoztatjuk a szülőket, évente
kétszer aláírásukkal igazolják azt.

2. A pedagógusok szakmai felkészültségének

ellenőrzése

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

-i-- ---- I

Pedagógus

önértékelési csoport tag
elnök

tag 1

--1

feladat
módszer

tag 2

időpont

Búzaszem Nyugati Óvoda székhelyintézmény
1. Pliska Gyuláné
2. Rácz Zsoltné

Szalainé
Benyusz
Klára
Szalainé
Benyusz
Klára

Petró
Gáborné

-----Rozgonyiné M.
Annamária

doe, tervM, PKö/l, PKszJ2,
PKm/3, Piö/l, Piv/2.

2019.nov.

doe, tervM, PKö/l, PKszJ2,
PKm/3, Piö/l, Piv/2.

2020.febr.

doe, tervM, PKö/1 , PKszJ2,
PKm/3, Plö/l, Piv/2.

20 19.
11.06.

Béresné Bede Fabuné Tóth
Anikó
Zsuzsanna.

Aranykörte Taofotézmény
5. Varjú Tímea
Dr. Hudák László

6. Györgyné

Alacsné
Bősze Ildikó
Orbánné
Lászlóné

Kőhegyiné

Anderkó
Csilla
Alacsné
Ildikó
-- Bősze

Fejérváriné
Orosz Adrienn
--

Kőhegyiné
doe, tervM, PKö/l, PKszJ2,
Anderkó Csilla PK.m/3, Plö/ l, Piv/2.

2019.
12. 05.

--~-

Városmajo_ri Tagin~zmén~
Tibáné Horváth
8.
Gabriella

9. Balog Gabriella
10.

Oláh-Tarjányi
Anikó

Hegedűs

Mónika
Hegedűs

Mónika
Hegedűs

Mónika

-j

Huszti
Valéria

Kulcsár
Lászlóné

doe, tervM, PKö/l, PKszJ2,
PK.m/3, Plö/1, Piv/2.

2019.
október

Huszti
Valéria

Tibáné Horváth doe, tervM, PKö/l, PKszJ2.
Gabriella
PK.m/3, Plö/1, Piv/2.

2019.
november

Huszti
Valéria

Tibáné Horváth doe, tervM, PKö/1, PKszJ2,
Gabriella
PKm/3, Piö/ l , Piv/2.

2020.
március

Benczúr Téri Tao"intézmény
11.

Svéda Zoltán
Istvánné

Barcziné
Nagy Valéria

Nagy Attiláné

Kosztor
Jánosné

doe, tervM, PKö/ l, PKszJ2,
PKm/3, Plöll, Piv/2.

dec.

Gyermekkert Ta_gintézmény
Zajácz
12. Szalma Barnabásné
Lászlóné

Dr. Nagy
Attiláné

Szilágyi
Csabáné

doe, tervM, PKö/l, PKszJ2,
PK.m/3, Plö/ l, Piv/2.

Búzaszem Nyugati Óvoda Munkaterve a 2019 /2020. nevelési évre
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Tanfelü~ eleti ellenőrzés, minősítés

Érintettek köre
Tanfelüg) eleti
ellenőrzés

Bú::::as:::;em l'·iyugati Óvoda
s:::;ékhelyinté:::;mény

Szalainé Benyusz Klára

Aranykörte Taginté:::;mény
Búzaszem Nyugati Óvoda
s::::ékhelyinté::::mény

Alacsné Bősze Ildikó
Szalainé Benyusz Klára

Bú::::as:::;em Nyugati 0\'0da
s::::ékhel;·inté:::;mény

Tóth Tiborné

Gyermekkert Taginté:::;mény

Szalma Barnabásné

Bú::::as::::em Nyugati Óvoda
s::.ékhelyintézmény

Bodnár-Simkó Anna

(intézményi)
Tanfelügyeleti
ellenőrzés
(vezetői)

Tanfelüg)·eleti
ellenőrzés

(pedagógus)

Lippai Judit
Minősítő

Hajdu Anett

vizsga

-

Gyermekkert Tagintézmény

Ambrusz Melinda
Paréj Fanni
-

Bú::::as:::;em Nyugati Ovoda
székhel;·inté::::mény

Márton Anikó
Fabuné Tóth Anikó

Aranykörte Tagintézmény
Minősítési

1 ----

1

Városmajori Tagintézmény

Csorbáné Nagy Andrea

Benczúr Téri Tagintézmény

Svéda Zoltán Istvánné

Gyermekkert Taginté::mény

Szilágyi Csabáné

eljárás

Miklovich Erika
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2.6.

Belső ellenőrzési

Ellenőrzés

A

működés

ten
Érintettek

területei

Időpontok

-

Ellenőrzés

Ellenőrzést

módja

végzi
int. vezető,
helyettes,
tagint\ez.

tön·ényessége- Tanügyigazgatás

Étkezési befizetések
dokumentumainak ellenőrzése

óvodatitkár

negyed-évente

dokumentum
'vizsgálat

Felvételi és mulasztási napló

óvodapedagógus

szeptember,
május

dokumentum
vizsgálat

október 1.

dokumentum
vizsgálat

Statisztikai adatok
nyihántartása

óvodapedagógus

KJR - adatbázis
naprakészsége

óvodatitkár

Törzskönyv
-Jegyző

értesítése: nem helyi
lakcím esetén
Felvételi- előjegyzési napló -

Óvodai szakvélemény - -- -

Továbbképzési terv

szeptember
folyamatos

dok'1lmentum
vizsgálat

óvodatitkár

okióber

óvodapedagógus
óvodatitkár

folyamatos

dokumentum
vizsgálat
dokumentum
vizsgálat

1intézményvezető
tagint.vez.

Nyitás:09.01,
Zárás: 08.31.

dokumentum
vizsgálat

óvodapedagógus

03 15

dokumentum
vizsgálat

óvodapedagógus

03.15.

-

Ped.program
SZMSZ, Házirend
Önértékelési progr.

óvodapedagógus
szakmai munkaközösségek
munkacsoportok

Munka -tűzvédelmi szabályzat

megbízott

09. 01.

dokumentum
vizsgálat

~

int.vezető,

helyettes,
tagintvez.
int.vezető,

helyettes,
tagint\'eZ.
int.vezető,

helyettes,
tagintvez.
int.vezető

int.vezető,

helyettes,
taginn·ez.
int.vezető,

helyettes,
tagintvez.
int.vezető,

helyettes,
tagint\ez.
int.vezető

- --r --

dokumentum
vizsgálat

int.vezető

dok. vizsgálat

int.vez.,
szakértő

A

működés

Helyi

szintű

feltételei- eszköz, felszerelés

leltározás

munkaterv
szerinti

december

dokumentum
vizsgálat

felelősök

int.vezető,
helyettesek,
tag_int\ez

-ij

A működés feltételei - fizikai !<örnyezet
Munkavédelmi szemle

munkavédelmi
megbízott

havonta

bejárás

helyettesek
tagintvez.
szakértő

bevonásával
Tisztasági szemle

dajkák

hó /első hétfö

bejárás

helyettese~

tagintvez

Személyi anyagok
Személyi anyagok
Eü.kön)"'ek
Munkaköri leírások
Önértékelés, dokumentumai
---- -

óvodatitkár
eü. felelős
óvoda dolg_ozói
minden dolgozó
értékelt
munkatársak

11.30.
09.30.

dok. 'vizsgálat
dok. vizsgálat

11.15.
08.31 .

dok. vizsgálat
dok. vizsgálat

Búzaszem Nyugati Óvoda Munkaterve a 2019 /2020. nevelési évre

int.vez.
helyettesek,
tag. int. vez.
int.vez.
int.vez.
munkaköz. vez.
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Nevelési folyamatok- fejlesztési ta_rtalmak- alkalmazottak munID!ja
folyamatos,
dok. vizsgálat
Csoportnapló tartalma, ten
óvodapedagógus
megvalósítás

int.vez„
helyettesek,
t~g_.int.vez.

Nevelési gyakorlat:
szülői értekezletek
tevékenység látogatás

óvodapedagógus

Gyennekek fej lödesének
nyomon követése
Szakmai munkaközösségek

óvodapedagógus
--

munkaközösség
vezető

Pedagógia asszisztensek
munkája

Pedagógia
asszisztens

látogatási
ütemterv,
önértékelési
terv szerint
december
június
Félévente
feladatterv
szerint
március

dok. vizsgálat
önért. ten alapján

int.vez.,
helyettesek
tag.int.Yez.

dok. vizsgálat

helyettesek
E-g.int.vez
int.vez„
helyettesek
tag. int. vez.
int.vez .•
helyettesek,
tagjnt.vez.

látogatás

látogatás

1

Szolgáltatások
Gyermekétkeztetés

élelmezésvezető

negyedévente

látogatás

Szülök igényeire alapozott

óvodapedagógus

félévente

látogatás

s~olg~

----

A szen·ezet működése
Vezetés szím·onala

l ____

helyettesek,
tag.int.vez
helyettesek,
tag.int.Yez

óvodavezetés

Szóbeli

kérdőív

ért.vezetői

beszélgetés

értekezleten
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--i

helyettesek,
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3. SZEMÉLYISÉG - ÉS KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS
Törekszünk a törvény által előírt 25 fős csoportlétszám megközelítéséhez. 31 csoportban 758
férőhelyen, szeptember 30-án 724 fő, é\ végére 746 fő gyermeket nevelünk.

3.1 Gyermeklétszám 2019. szeptember 30-án
ebbó1
Féröhelyek

Intézmény/
tagintézmény
neve

Csoportok

száma/Mu
. létszám
(önkormán)

Beírt
gyermek
létszám

Bejáró

HH

HHH

SNI

"'.)

1

0

8

-zat által)

Búzaszem Nyugati
Óvoda-

9

2081240

208

8

200122./

195

s::ékhelyint.
Aranykörte
Tagintéz!_l1én}
Városmajori
Tagintézmény
Gyermekkert
Tagintézmén}
Benczúr Téri
Tagintézmény

1

6

1501168

5

--

4

-

4

31
--~

100/112

93

1001112

79

758/856

724

-r-T

-

2
t

2

0
--+

2

2

~

-

4

16

2

1
--+--

1

5

9

14

-

Gyermeklétszám alakulása a 2019/2020.nevelési évben csoport szinten
Intézmény/
Csoportok létszáma szept. 30 / év vége
tagintézmény
~
1.
2.
3.
4.
5.
6.
8.
7.
neve
Búzaszem
24
26
26
24
Nyugati Óvoda
25
26
Aranykörte
Tagintézmény_
Városmajori
Tagintézmény
l
Gyermekkert
Tagintézmény
1
t
Benczúr Téri
Tagintézmén}
Összesen

-x

2
~

7

149

.J.. -

Összesen

--

0
-+--

-
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A köznevelésről szóló 2011. CXC. tv. alapján az óvodába. egy csoportba 25 fő a felvehető
gyermeklétszám. Az óvodai csoportokat oly módon kell megszervezni, hogy az óvodai
csoportba járó gyermekek száma ne lépje túl a maximális létszámot
A fenntartó engedélyé\el maximálisan felvehető gyermeklétszám: 28 fő/csoport (Alapító
Okirat).
A csoportok férőhely számát befolyásolja a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 2. sz.
melléklete - A ne\elési-oktatási intézmények kötelező (minimális) eszközeiről felszereléseiről,
mely szerint az egy gyermekre jutó m 2-t úgy kell számítani, hogy az két m2 legyen.

3.2. Kiemelt figyelmet

igénylő

gyermekek

3.2.1.Gyermekvédelmi munka
Cél:
A prevenció. a gyermekek hátrányos helyzetének csökkentése a veszél)eztetettség
kialakulásának megelőzése, illet\'e szükség szerint segítségnyújtás, valamint együttműködés a
különböző intézményekkel és szakemberekkel.
A családok tiszteletben tartása. a családi nevelés erősítése a rászorulók körében.
A rászoruló családokkal szoros kapcsolat kialakítása.
Figyelembe\ esszük:
• Az etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek kultúráját
• A sajátos nevelési igényű gyermekekkel kapcsolatos törvényi elvárásokat, és
intézményi alapelveket
• A differenciált fejlesztés lehetőségeit a hátrányos helyzetű, és a nehezen kezelhető
gyermekek számára
Feladatunk:
• Körzetünkből minden hátrányos helyzetű óvodás gyermek felvétele, - ha betöltötte a 3.
életévét.
• Erősíteni a hátrányos helyzetű gyem1ekek óvodába járását.
• Segíteni, támogatni a hátrányos helyzetű gyermekek családját.
• Szorgalmazni a családlátogatásokat.
• A csoportokban H. H. g)ermekek arányának javítása.
• Fejlesztő programok működtetésével a hátrány ok kompenzálása
Gyermekvédelmi felelős feladatai:
• a gyermekvédelemmel kapcsolatos adminisztrációt, nyilvántartást és statisztikát vezet,
• óvodai szinten nyilvántartja a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekeket,
• folyamatos kapcsolatot tart a nevelőtestület tagjaival, a Gyermekjóléti szolgálat
szakembereivel,
• a törvényi változásokat, rendelkezéseket nyomon követi, naprakészen informál,
• véleményével, javaslatai\'al segíti a vezető munkáját,
• éYente egy alkalommal beszámolót készít,
•

a szülőket kötelezően tájékoztatjuk az igényelhető támogatási lehetőségekről,
(ingyenes étkezés). a gyermek fejlődéséről.
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kiemelt feladat a Hl l. HHR az Sl\l és BT!\~ gyermekeket
11) omon köYetése és a g) e1111eki jogok én én) esítése

•

Kiemelt figyelmet

igénylő gyermekléts;,ám

Csopor
-tok
száma

ÓYoda
ne\' e

1

tön ényi \'áltozások

(2019. s;,eptember 30.)

száma

Beírt
gyermek
létszám

2.:/0

208

Férőhelyek

érintő

1

Bejáró

Ing) en

ebből
1

HH

étkező k

1

1HHH 1 S'.'\I

1

Buzaszem -

9

\ székhely

..,

8

0

1

146

.)

1

1

8

I

22.:/

195

0

1

175

1

1

5

')

2

2

2

1

1

1

1
1

1

Aran) körte
Tagintézmén)

1

Városmajori
Tagintézmén)

168

6

115

7

149

1

Gyermekke11
Tagintézmén)

1

1

1

4

112

93

4

112

79

')

71

1

0

4

71

1

1

16

578

6

2

1

Benczúr Téri
Tagintézmény

1

I

1

0

1

1

31

Összesen

856

724

1

1

1

1

1

8
1

14
1

1

'

A tagó\'odákban elkészült gyem1ek\'édelmi ten az Ó\'odák munkaterYének a melléklete.
Gyermekétkeztetésünk
Gyermekétkeztetésünket a Hl.,1\GEST VITAL KFT látja el. Partnerkapcsolatunk jó. mely a
munk.aYégzést is segíti.

minőségi

Feladatunk:
megőrzése

•

A jó partnerkapcsolat
érdekében.

a gyen11ekek egészséges életmódjának ellátása

•

Az étkezés jó színvonalának megőrzése, az ételek kedveltségének visszajelzésében
partneri együttműködés kialakítása.

•

Az kon) hai edények pótlása folyamatos legyen egészé\ ben.

•

Az egyéni érzéken) ségben szenvedő gyen11ekek speciális ellátása. étkeztetése (tej .
tojás. liszt érzékeny. illetve a speciális csoportba járó gyen11ekek)

Gyermekétkeztetés finanszírozásáYal kapcsolatos feladatok
1997. é\'i XXXI. törvény 151.§ (5) bekezdésének a) pontja szerinti ingyenes bölcsődei és
ÓYodai gyermekétkeztetés biztosítására vonatkozó. 2015. szeptember 1. napjától hatályos
rendelkezés alapján az ing) enes óvodai étkezés az alábbi jogcímen \'ehető igén} be:
•

Rendszeres gyennehédelmi kedvezmény alapján

•

Tartósan beteg vagy fog) atékos g) ermeknél
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•

Családjában tartósan beteg Yagy fogyatékos gyem1eket neYelnek

•

Családjában három vagy több gyermek van

•

Nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság

•

Családjában az eg) fö jutó jö\ edelem alapján
Továbbra is feladatunk: a rendszeres gyermekvédelmi kedyezmén; határozatainak
határidők

nyilvántartása,

3.2.2. Saj átos ne\ elési

igényű

nyomon követése, szülök tájékoztatása.

csoport speciális csoport

A Székhelyintézményben, kizárólag a Sz.Sz.E Megyei Szakértői Bizottság szakértői
véleményében foglaltak alapján ellátjuk eg) csoportban azoknak a sajátos nevelési igényű
gyem1ekeknek az óvodai nevelését, akik a speciális csoportban eredményesebben
foglalkoztathatók.
A sajátos nevelési igényű gyermekek nevelési programja a Búzaszem Nyugati Óvoda
pedagógiai programjának részprogramja.
A csoportban alkalmazott speciális fejlesztötervek a Székhelyintézmén) munkatenének
mellékleteit képezik.

3.2.3. Integráltan nevelt sajátos nevelési
fő

óvoda
Búzaszem
székhely

•

2

1

•

2

•
•
+

2

Városmaj ori
Tagintézmény
Gyermekkert
Tagintézmény
Benczúr T éri
Tagintézmény

•

•
1•
t
•

1

i1

gyermekek

ok

2
t

Ara ny körte
Tagintézmény

igény ű

1

•

-

feji/óra

KeYert specifikus fejlődési zavarok
FFI

logopédus 2 óra/ hét
folyamatos
figyelemmel kísérés

Kevert specifikus fejlődési zavarok
Egyéb pervazív (átható) fej l ődési zavar

Ellátásuk
folyamatban

Az akti\ itás és figyelem zavarai
Az akti\ itás és figyelem zavarai
BNO F83 Kevert specifikus fej lődési zavarok

fejlesztőpedagógus

BNO: F90 Aktív és figyelemzavari
BNO: F83 Kevert specifikus fej lődési zavarok

Ellátása
folyamatban

heti 5 óra/gyerek
Ellátása
folyamatban

Gyermekek egyéni fejlesztése
Egyéni fejlesztő foglakozáson vesz részt minden rászoruló gyermek.
A szűrést logopédus, pszichológus Yégzi, a fejlesztést a csoportban az ÓYodapedagógusok.
Afejles:::.tés célja.

Mintaadással, egyéni
hiányosságokat.

fejlesztő

te\ékenységekkel segíteni a gyermekeknél
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A pedagógus feladata:

•

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

Afejles:::tés ideje: 10 - 20 perc
A fejles:::tés formája: egyéni, kiscsoportos

3.3. Közösségfejlesztés

A Pedagógiai Program alapján készítik el az óvodapedagógusok a csoportnaplóban a nevelési
ter\·eket, melyek tartalmazzák a közösség fejlesztési feladatokat
Az ünnepek. ünnepélyek hagyományok ápolása tagóYodánként eltérő. a kialakított szokások
szerint a Pedagógiai Program szellemében történik.
Nemzeti ünnepeink szervezése, megemlékezés szintjén valósult meg.
A sajátos arculathoz kapcsolódó progran1ok megszervezésében az óvodák munkaten ében
található.
A szülök a szokásoknak megfelelően részt vesznek az ünnepségeken, hagyományok
ápolásában, kirándulásokon. közösségfejlesztésben.
Ünnepek, megemlékezések, hagyományok

Ü~~epek, hagyományok

1

Gyermekek név- és
születésnapja
Állatok világnapja
Öszi/szüreti hét
Mikulás

Búzaszem
Aranykörte
Városmajori Gyermekkert
Nyugati , Tagintézmény Tagintézmény Tagintézmény
Órnda
x

t

x

1

„
+

Karácsonyvárás,
adventi készülődés
Karácsonyi ünnep

:-

Eg_é szség hét
Farsang__
- - -- „
Március
15.
-

-

-

„

x
x

x

x

x

x

x
x

x
x
x

x

x

--t
x

x

x
x
x
x

x

+- -

x

....

x

Nyílt napok

x

x

_J

x
~

Zöldágjárás
Föld napja
Ovi-csalogató

+

t

x
x

Pünkösdölés
Anyák napja

x

Madara~ fák napja
Gyermeknap

x

--r1

t
-

i

-

x
x
x
x
x
x
x
x

x
-- -

x
x
x

x
x
x
x

t

x

-

1

x

Víz világnapja
Húsvét

t

x

1

-j.

x
-

x

x
t

_,..

--

1

!-

x

- ...
--

~

x
x
x
x
x
x

t

-

+--

x
x
x
x
x

„1

x

+----

x
' +-

x

1

x

x

.....

x
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x

+

- -

-+- 1

----<

-- x
x
x
x
x
x

t

---

x
x

i

x

1

Évzáró, nagyok
búcsúja1. ovi-hét

Benczúr Téri
Tagintézmény

x

x

-

~

___,,

_J
- __J

~

Rés::letes terv a::. órodák munkatervében található
3.4. Szülői igényeken alapuló tehetséggondozó foglalkozások

Szolgáltatás

Óvoda

B úzaS"zem Nyugati Óvoda

A ranykörte Tagintézmény
Városmajori Tagintézmény

Angol, Néptánc, Gyermekfitnesz

•

Kézműves

•

Zeneo' i, Furulya

•

Ovi-foci, Hittan

•

Furu lya, Kézműves, Angol, Zenés torna,
Hittan, Ü\i-foci

1
•

Gyermekkert Tagintézmény
Benczúr Téri Tagintézmény
L

•

1

foglalkozás

Kézműves műhely, néptánc, angol, ovi-foci,
hittan

•

Ovifoci, Néptánc, Sakk

•

Angol, Hittan

•

Ü\i-foci
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4. BELSŐ KAPCSOLATOK, EGYÜTTMŰKÖDÉS, KOMMUNIKÁCIÓ
4.1. Az intézmények közötti kapcsolattartás, értekezletek
Vezetői

értekezlet
célja a kiegyensúlyozott és nyugodt működési feltételek folyamatos biztosítása, a
pedagógiai és szervezési feladatok intézményi szintű koordinálása.
Az intézmény\·ezető, a helyettesek és a tagóvoda \'ezetők a rendszeresített megbeszéléseken
kívül közvetlen telefon és e-mail kapcsolatban állnak egymással.
Az intézményvezető, a helyettesek és a tagóvoda vezetők részt vesznek (minden hónap első
hétfőjén) rendszeresen tartott vezetői értekezleteken, ez alkalommal beszámolnak a
tagintézményekben, folyó munkáról, illetve meghallgatják a szükséges információkat,
megbeszélik a kö\'etkező időszak feladatait.
Az értekezletek közötti időszakban felmerülő, a tagintézményben folyó munka közvetlen
irányításához szükséges szakmai és egyéb információkat az óvodavezető soron kívüL
közvetlenül is megadja.
A tagóvoda vezetők a rendkívüli eseményeket azonnal jelentik telefonon, e-mailben.
Az intézményvezetőt meg kell hívni a tagóvodában tartott értekezletekre, ezen kívül
esetenként, \agy szükség szerint látogatja a tagóvodákat.
Az intézmény\'ezető, a helyettesek és a tagóvoda \'ezetők együttesen felelnek azért, hogy az
intézmény pedagógusai, illetve a gyennekei és a szülőket érintő infom1ációk időben
eljussanak az érintettekhez.
Az intézményYezető alkalomszerűen vagy folyamatosan. egyéni igényeik és érdeklődésük
függvényében bekapcsolódhatnak a szakmai munkaközösségek és munkacsoportok
munkájába, mely egyben e csoportok vezetői ellenőrzéseit is magában foglalja.
Elsődleges

Vezetői

Ssz
...-· -

értekezletek tene

• Nevelési év előkészítése
· • Munkatervi tartalmak előkészítése
• NeYelési év feladatai
2
r - Munkatervi tartalmak véglegesítése
.
• Az évindítás tapasztalatai
• KIR statisztika
3
· • Tárro- i- eszközbeli feltételek, beszerzések
• _Jrogramtervek, ero-éb aktuális feladatok me_g_beszélés~
• Költségvetés tervezése
4. • Tanköteles korú gyermekeknek szülői értekezlet szervezése
• Programtervek,_ egyéb aktuális feladatok megbeszélése
• Téli ünnepkörrel, ÜgJeleti ellátással kapcsolatos szervezési
5.
feladatok
_ - ~ _ Programterveki egyéb aktuális feladatok megbeszélése
_
• Az önértékelések és a minősítési eljárások eddigi tapasztalatai, a
feladatok ütemezése szerint a további:
vezetői feladatok
6. 1
munkaközösség vezetői feladatok
1
1
önértékelési csoport további feladatai
J •
Iskolaérettségi vizsgálatra szükséges gyermekek megvitatása
• Programtervek, egyéb aktu~lis feladatok megbeszélése

08.22.

1.

-

r

•

Megjegyzés

Időpont

Téma
+-

„
09.9.
-+ - - - -
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11. 04.
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12. 02.
kibővített
vezetői

értekezlet
01 06.
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1

Ssz

Téma

• Szakmai nap forgatókönyvének megbeszélése
Továbbképzési terv áttekintése,
1 •
Tanfelügyeleti ellenőrzés előkészítése
• Programtenek, egyéb aktuális feladatok megbeszélése
8. • To\ábbképzési ten véglegesítése
• Nyári zána tartás, ten·ezett felújítás tudni\alói
• Egyéb aktuális feladatok, programok megvitatása
9. • Minősítésre történő jelentkezések előkészítése
• Iskolai, Ó\ odai beiratkozások lebonyolítása
• Ak1uális feladatok
10. • Az intézmény nyári müködésének előkészítése
• Éves beszámoló előkészítése
• Nevelőtestületi értekezlet előkészítése
- • Aktuális feladatok, gyermekprogramok megbeszélése
11. • Ne\ előtestületi értekeLlet lebonyolításának megbeszélése
• Előkészület a nyári óvodai élet megszervezésére
• Szabadságolások elkészítése
12. • Személyi állomány ten·ezése
• Költségvetés áttekintése
• Felújítási, karbantartási, takarítási munkák megszervezése
• Egyéb aktuális feladatok megbeszélése _
12. • A következő nevelési é\ előkészítése, munkatervi tartalmak
ten·ezése
• Dokumentációk lezárása, újak megnyitása
• Új dolgozók ki~ezése, ~unkarendjük me[beszélése

Időpont

Megjegyzés

7.

1 •

02 03 .

03.02.

04.06.

05.04.

06. 01.
-

- --i

07.06.

08. 25 .

Pedagógiai kultúránk fejlesztését, az óvodák közötti jó emberi, szakmai kapcsolatot erősíti
a közösen szervezett két munkaközösség:
• Módszertani munkaközösség feladata az óvodapedagógusok módszertani kultúrájának
bővítése, felkészülés a külső, belső ellenőrzések elvárásainak való megfelelésre.
Szen.ezetfejlesztés a pedagógiai kultúránk átadásával.
•

Minőségi,

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

Munkatervek a mellékletben.
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4.2. Gyakornok és mentorok
gyakornok
neve

min ő sítő

mentor neve

időpont~

Bodnár Simkó Petró Gáborné
Anna
Lippai Judit
Hajdu Anett
DanóPetruska
Mária
Guba Anett
Horváth
Laura

vizsga

Tóth Tiborné
Márton Anikó
Fabuné Tóth
Anikó
Rozgonyiné Májer
Annamária
Béresné Bede
Zsuzsanna
Huszti Valéria

felelős

tartalom

L_

2020

2020
2020
202 1

2021
2021

Intézményi
alapdokumentumok
Szalainé
megismertetése.
Benyusz Klára
Az intézmény
pedagógiai
célkitűzéseinek

megismerése,
gyakorlati
megvalósítása.
Gyakornoki
szabályzatban
leírtak szerint.

t- -

2020
Balog
Gabriella
2021
Rádi Beáta
Kulcsár Lászlóné
Hegedűs
2021
Csorbáné Nagy
Majchrovics
Mónika
Andrea
Fanni
_J
1
Zajácz Lászlóné
2020
Ambrusz
Szalma
Melinda
Szilágyi Csabáné
2020
Barnabásné
Paréj Fanni
Elvárás a mentortól:
• segítse a gyakornokot a beilleszkedésben és a pedagógiai-módszertani
feladatok gyakorlati megvalósításában.
• félévente írásban értékelje a gyakornok tevékenységét
• segítse az Ó\'oda pedagógiai programjában a munkaköri feladataira vonatkozó
előírások értelmezésében.
• segítse a minősítő vizsgára való felkészülésében,
• szükség szerint, látogatja a gyakornok foglalkozását, és ezt követően részt
\'esz az értékelésben. segíti a gyakornokot az önértékelésben
E lvárás a gyakomoktól:
• a munkaköréhez kapcsolatos feladatokat elvégezze
• részt vegyen a nevelőtestület munkájában,
• együttműködjön a mentorral,
• a szakmai követelmények teljesítéséhez szükséges ismereteket megszerezze.
• tudásáról írásban és szóban számot adjon

Kiemelt feladatunk ebben a nevelési évben az
hagyományaink, szokásaink, tapasztalatunk átadása.

új

kollégan ők
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4.3. A

nevelőtestület

egyéni megbízásai

Megbízatás
1Munkaközösség vezető

Gyermekvédelmi
Könyvtár· felelős :
Faliújság felelős

felelős

Munka-, baleset
védelem
Ünnepélyfclelős
Egészségiigyi

felelős

Bábszínház, színház
Jegyzőkönyv-vezető

=1-

Búzaszem

1

felelőse:
1:

Szertár felelősök
Belső ellenőr:

Leltárfelelős:
1

Kirándul{1s-autóbusz
Honlap frissítése :

""=

=

~áros~ajor

=1

Gyermekkert

Benczúr tér

Fabuné róth Anikó
Rozgonyiné Májer Annamária

Orbán LászlónéFejérváriné
Orosz Adrienn

l luszti Valéria
Tibáné I lorváth Gabriella

Zajácz Lászlóné
Dr. Nagy Attiláné

Nagy Attiláné

Tóth Tiborné

Vaiju Tímea

Bogdány Szilvia

Miklovich Erika

Kosztor Jánosné

Koncz And rásné
Dr.l ludák László Györgyné
PájernéVelcczki Katalin

Majchrovics Fanni

Hajdu Anett
Mária, Lipcsciné Bíró Szilvia
Tóth Tiborné
Pliska Gyuláné
Má-rton A111kó

r

Lippai Jud it, Gebri Emese

1Fabuné Tóth Anikó

---

Béresné Bede Zsuzsanna

Petró Gáborné

j Rozgonyiné Májer Annamária
Gcbri Emese

l

Köhegyiné Andcrkó Csilla
Siska Brigitta

Guba Anett

i

l

Paczáriné Kürti r r7sébet
Koncz Andrásné
1lódi Gáborné

PájernéVeleczki Katalin

Botos Petra
Palicz-Gégény Anikó - -

Bodnár-Simkó Anna
llorváth Laura

1

1

1 Rácz Zsoltné, Danó-Petruska

Közalkalmazotti Tanács Fabuné Tóth Anikó
Sportrendezvények

Arany körte

I lódi Gáborné
Szokolai Gyöngyi
. Baloghné Lovász Ani kó
Anka Péterné
Kovácsné Nagy Anita
Alacsné B ősze Ildikó
Siska Brigitta
Orbán Lászlóné
Alacsné Bősze Ildikó
Paczáriné Kürti Erz.sébet
Csobánné Dér Angéla
1 Fejérváriné

Orosz Adrienn

Barcziné Nagy Valéria

Melinda

Demeter Csilla

Zajácz Lászlóné

Nagy Attiláné

Csorbáné Nagy Andrea

Szrlügyr Csabáné

Macsuga GyŐ7őné

Verbainé P. Orsolya

Dr. Nagy Attiláné

Macsuga Gyöz,öné

Csorbáné Nagy Andrea

Szalma Barnabásné

l3arcziné Nagy Valéria

Szepesiné Papp Ágnes

Miklovich Erika

Svéda Zoltán Istvánné

Kulcsár Lászlóné

Szilágyi Csabáné

Macsuga Gyözöné

Bogdány Szilvia

Paréj Fanni
/\mbrus.l Melinda

Nagy Attiláné

Balog Gabriella
Rád i Beáta

Paréj Fanni

Sebök Eva

Szalma Barnabásné

Dr. Gerzonné Nemes l·'.va

l

1

j 11cgcdüs Mónika

,

1

Sz,alma Barnabásné
1legedüs Móni ka
Verbainé Palásti Orsolya
Oláh-Tarjányi Anikó
/ Zajácz Lászlóné
Verbainé Palásti Orsolya
Szalma Barnabásné
Csorbáné Nagy Andrea
Szi lágyi Csabáné
I luszti Valéria

1

A pedagógusok kötelező feladataikon túl vállalt munkái az óvodák munkatervében található.
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Dr. Gerzonné Nemes Úva
Nagy Attiláné
l3arcziné Nagy Valéria

'

4.4. Munkatervi feladatok ütemezése-programterv intézményi szinten
Időpontja

Feladat megnevezése
Humánerőforrás

tervezés.
pályázatok kiírása, munka
szerződések, személyi
anyagok elkészítése.
felülvizsgálata
Szabályzatok éYes
felülvizsgálata,
kötelező dokumentumok
frissítése
Munkaterv elkészítése
Alkalmazotti értekezlet
é\ nyitó értekezlet
Nevelési
Maximális létszám
túllépésének engedélyezése
Vezetői értekezlet
Nevelői

Helyszíne

Részt\ evők köre

júniusszeptember

székhelyintézmény

intézményvezető

augusztus 31 .

székhelyintézmény

intézményvezető,

helyettesek
tagintézmény
vezetők

augusztus 31.
aug. utolsó hete
szeptember 20.
szeptember 08.
szükség esetén
minden hónap

székhelyintézrnén)'
óvodánként
székhelyintézmény

intézményvezető,

minden alkalmazott
óvodapedagógusok
vezetők.

óvodánként
székhelyintézmény

óvodatitkárok

óvodánként

óvodapedagógusok

óvodánként
székhelyintézmény
minden óvoda

ped. munkát

vezetőség

első
hétfő
-

-

értekezletek
óvodánként
Dajkák ped.asszisztensek

Statisztika adatainak
feltöltése
a KIR rendszerében
intézmény közzétételi listáját
Uj dolgozók regisztrálása a
KIR rendszerben
Az óvodás gyem1ek számára
oktatási azonosító szám
-

minden hónap
első kedd
minden hónap
első szerda
szeptemberoktóber
október. 31.

segítők

vezetők,

óvodatitkárok
minden óvoda

intézményvezető

óvodatitkárok
székhelyintézmény

intézményvezető

szeptember,
folyamatos

minden óvoda

óvodatitkárokóvodatitkárok
ped.asszisztensek

novemberfebruár
minden év
január 10-30
között
március 15.

minden óvoda

vezetők,

tagintézmények

pedagógusok
minden
óvodapedagógus

Folyamatos

igénylés~

Iskolaérettséggel kapcsolatos
teendők

Félévi

(értékelő)

értekezlet

Továbbképzési, beiskolázási
terv terv -elkészítése
Jelentkezések regisztrálása a
KIR-ben a következő évi
minősítő eljárásra
Munkaközösségi
foglalkozások megtartása
Óvodai-,iskolai
beiratkozással kapcs.
teladatok elvégzése.
Eves értékelések elkészítése
Nevelési évzáró értekezlet

-

minden óvoda

helyettesek
_!a_gintézmény vez.
intézményvezető

Minden év
április 30.

székhelyintézmény

meghatározott
munkaterv
szerint
április-május

meghatározott
program szerint

a munkaközösség
tagjai

minden óvoda

vezetők.

óvodatitkárok

pedagógusok

.'

JU111US

június 16.

minden óvoda

vezetők,

székhelyintézmény

pedagógusok
óvodapedagóg_usok

Búzaszem Nyugati Óvoda Munkaterve a 2019 /2020. nevelési évre

oldal 29

5. AZ INTÉZMÉNY KÜLSŐ KAPCSOLATAI

Intézményen khüli kapcsolatok
Partnerek
Bölcsődék

Általános iskolák

Önkormányzat
(fenntartó)
Közmű\ elődési

Kapcsolattartás

Kapcsolattartás

módj~

felelőse

Látogatás az
intézményekbe
Látogatás az
1 intézményekbe, közös
programok
Megbeszélések,
beszámolók
RendezYények

intézmények
-

Vizsgálatok,
tájékoztatások,

Szakmai szolgáltatók

ToYábbképzések,
szakmai előadások

Gyermekjóléti
Szolgálat

Óvodai szociális
segítő (2015. évi

esetenként

éYente többször

tagin~zmény \'ezető,
intézményvezető

esetenként

-

intézményvezető,

esetenként

helyettes
tagjntézmény vezető~

Egészségügyi
intézmények

Szakszolgálatok

intézmén)'\ ezető,
helyettes
tagintézmény vezető,
intézmény\ ezető,
helyettes

Időpont

Gyermek\ izsgálatok
Szakvéleményekkel
megbeszélések
Megbeszélések,
jelentések,
beszámolók
Megállapodás szerint

CXXXIII. tönény 21 .

intézményvezető,

esetenként

helyettes
tagintézmény vezető,
intézményYezető,

esetenként

helyettes
tagintézmény vezető.._
intézményvezető,

esetenként

helyettes
tagintézmény vezető.._
intézményvezető hely .
tagintézmény vezető,

esetenként

gyermekvéd.Jele\ős
intézmén)'\'ezető

hely.

-

2018.09.01.

tagintézmény vezető,
gyennekvéd. felelős

Megállapodás szerint

intézményvezető,

évente több
alkalommal

§ (21)_
Nyíregyházi
Egyetem

Megállapodás szerint

mentor

~---·-~-~=~-~~-~-------~~

Nemzetközi kapcsolatok
Az előző neYelési évben Erdélyből, a Szilágysomlyói Óvodából fogadtunk
óvodapedagógusokat, majd mi is ellátogattunk hozzájuk. Kölcsönösen megismertük egymás
pedagógiai programját. nevelési módszereit, dokumentumait. A 2019-2020. nevelési évben is
tervezzük a szakmai kapcsolat folytatását.
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. A család és az óvoda együttműködésének formái
.

~-

Együttműködési

forma

Gy

~

Sz

p

Gyakoriság

Fejlesztési lehetőségek

----·Szülők

Szülői

értekezlet

Fogadóóra

te\ ékeny be\ onása a
értekezletek
folyamatába-, szakemberek
meghÍ\ása
szülői

x

x

Évente 4

x

x

egyeztetése igén) szerint

....

Előzetes időpont

Szülő-óvoda nevelési
helyzetek megoldása

Családlátogatás

x

x

x

Évente 1 x az új
gyermekeknél, illet\ e
probléma esetén szükség
szerint

Befogadás

x

x

x

Fehételtől függően

Előzetes

)Ílt napok

x

x

x

Évente 3-4 nap

Szülőkkel közös
tevékenység_ek

Közös
rendeZ\ ények,
_ünnepek

x

x

x

Alkalomszerű

Együttnevelés,
partnerkapcsolat erősítése

Az óvodapedagógus a család
szokásait figyelembe Yé\ e
valósítja meg
nyíltnapok

1

J

Elvárás minden óvodapedagógustól a szülők tájékoztatásakor az alábbi témákban:
•

csoportprofil bemutatása,

•
•

Házirend ismertetése,
a gyermekek fejlődésének várható
eljuttatni a gyerekeket)

•

éves nevelési, tanulási terv ismertetése,

•

az együttműködés, információ áramlás kialakítása,

•

étkezési térítési díj fizetésének módja,

•

pedagógus önértékelés

•

szülők

jellemzői

szülőket érintő

az óvodáskor végére (ahová együtt kell

tartalmainak ismertetése

támogatásával megvalósítandó programok
(megállapodás erről az első szülői értekezleten)

és

(szülői kérdőív)

azok

költségvonzatai

A szülők közössége dönthet úgy, hogy meghatározott cél érdekében (tisztasági csomag,
ábrázoló felszerelés) különböző mértékű pénzösszeget gyűjt, de e kérdésben az óvoda nem
hozhat a szülőkre kötelező erejű döntést.
A pénz szedése, a szülők önkéntes kötelezettségvállalásán és nem az intézmény döntésén
alapul. A beszedett pénzt csak szülő kezelheti.
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Szülői Szervezet képviselői

óvoda
Búzaszem - székhely

-

szülő

Gajdos-Kiss Kris;.tina

Aran) körte Tagintézmény

Spekkerné Nádasdi Valéria

Városmajori Tagintézmény

Kótlmé Török Zsuzsa

Gyermekkert Tagintézmény

Kissné Kovács Zsuzsanna

Benczúr Téri Tagintézmény

Dr. Kántor-Faragó Márta

-

A Szülői szervezet évente kétszer ülésezik a nevelési év elején az év feladatainak
megbeszélése. k.ezdemén)ezések, javaslatok. megtétele, munkatervi feladatok elfogadása.
Év végén, értékelik az el\égzett feladatokat.
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Kapcsolat eg~szségügyi intézménye_!ckel _ _ __
Óvoda
Gyermekon·os
----'--

Fogonos

-

Majomé Mester Erika

dr. Egyed Judit

Búzaszemszékhel)

Védőnő

dr. Kerényi
Róbert

Csősz

dr. T erdik Gergő

Aranykörte
Tagintézmény
Városmajori
Tagintézmény

I dr. Komjáthy

Tiborné

dr. Orosz Márta
dr. Nagy

Deák Andrea

Györg)

Zsuzsanna

dr. Kántor Irén

Gyem1ekkert
Ti~gintézmén)

-

-

dr. Tóth Irén

Benczúr Téri
Tag_i_n tézmény

"-

dr. Tóth Árpád

Mogyorósiné Nyics
Mariann
Belinszki Andrea

dr. Papp Angéla

A \ édőnők rendszeresen meglátogatják az óvodákat, segítenek az egészséges életmód
szokásainak bemutatásában. szűréseket végeznek.
Évente eg) szer fogászati vizsgálaton vesznek részt a gyermekek.

6. A PEDAGÓGIAI MUNKA FELTÉTELEI
6.1. Személyi feltételek
A Búzaszem Nyugati Ó\'oda alkalmazottainak létszáma 111 fő, ebből
óvodapedagógus. 1fő óvodapszichológus, 4 7 fő pedagógiai munkát segítő.

63

fő

Dolgozói adatok

Óvoda neve

Ebből:

Óvodapedagógus,
pszichológus

l11tézmé11yvezető

,.-

Búzaszem _g.ékhely
Aranykörte
Tagintézmény
Városmajori
Tagintézmény
Gyermekkert
Tagintézmény
Benczúr téri
Telephely
Összesen

Dajka+
Perl.asszisztens+

+helyettes
+tagintézmény-

(fő)

----rw

- - --v----

Óvodatitkár

Gyermekfelügyelő

vezető

r

~

Udvaros

Összesen

1

35

1

28

20

1-2

9+2+1

16

1

8+3

1

6+2

2

--12

-=f

--.L.=

„

-!

20
-1r - - t -

1

8

14

~

+--

1

4+1

14
__L

--- -

64

1

1

----8

4+1

1-

1

7

31+9+1
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Az intézményben történő személyi változás 2019

intézmény

szeptemberétől:

beosztása

Új dolgozó
Danó-Petruska Mária

óvodapedagógus/gyakornok

Guba Anett

óvodapedagógus/gyakornok

Horváth Laura

óvodapedagógus gyakornok

Lipcseiné Bíró Szilvia

óvodapedagógus

Rácz Henrietta

pedagógiai asszisztens

Bátori Andrea

dajka

Búzaszem Székhel)'

Benczúr Téri Tagintézmény

Sebők Éva

óvodapedagógus

Aranykörte Tagintézmén)
Rádi Beáta

óvodapedagógus

Majchrovics Fanni

óvodapedagógus

Ámik Jánosné

pedagógiai asszisztens

Antalné Bánszki Ildikó

dajka

Szalma Barnabásné

tagintézmény vezető

Paréj Fanni

Ó\ odapedagógus/gyakornok

Miklovicz Erika

óvodapedagógus

Városmajori Tagintézmén)

Gyermekkert Tagintézrnén)

Megbízási szerződéssel alkalmazott:
logopédus, gyógytestnevelő - a speciális csoportban
munka- és tűzvédelmi felelős: Csehné Bárdos Orsolya

Óvodapedagógusok képesítése, szak és továbbképzése:

r
.....

...

0
0

"'

intézmény

~

~

..!.

-...
0
0

"'

~
~

1

fő

Búzaszem Székhely

4

9

3

7

3

1

3

6

6

0

0

3

3

r

Aranykörte Tagintézmény

1

Városmajori Tagintézmény

1

6

13

3

5

0

4

5

2

1

2
... -

3

5

2

0

- -+ -

Gyermekkert Tagintézmény
Benczúr Téri Tagintézmény

2

0

2
!-
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6.1.1.Továbbképzések, szakmai programok
Feladat:
• Beiskolázási terv aktualizálása.
• források megteremtése a képzésekhez.
A pedagógus életpályamodell to\·ábbi fokozatainak eléréséhez elengedhetetlen szakmai módszertani tudásunk bővítése .
Belső továbbképzéseink:
Egymástól való tanulás belső hospitálásokkal
Munkaközösségi foglalkozások
Pályázati lehetóségek keresése: ci\ il pályázatok
Tervezett képzéseken való részvétel:
Int.

Óvodapedagógus

A képzés megnevezése

Szalainé B. Klára

Tanévnyitó Konferencia

Petró Gáborné
Béresné B. Zsuzsa

Évindító Szakmai Nap
SZER-TÁR

c:.l

Szalainé B. Klára
Béresné B. Zsuzsa

GDPR képzés

N

Tóth- Hegedüs Andrea

--....
-=•c:.i
..:::

"'

'-"

=
~

s

"'N
~

·=
CQ

Int.

...:
e

"S'Ji
~

E-<

...
c:.l

~-

-- -

9.000 Ftifö

76.000Ft/ félév

Nyíregyházi
Egyetem
POK - Nyíregyháza

Szalainé B. Klára Petró
Gáborné
Béresné B Zsuzsa

Inventum Tudástár Kft.- Óvodai
Konferencia

Nyíregyházi
Zeneiskola

Botos Petra

Gyógypedagógus

Debreceni Egyetem
Felnőtt Képzési Kar
Hajdúböszörrneny

államilag
finanszírozott

Dajkák

Pedagiai munkát segítő dajkák és
pedagógiai asszisztensek szak.mai
konferenciája.

Nyíregyházi
Zeneiskola

5.000Ft/fö

Óvod a pedagógus
Kőhegyi né
Anderkó Csilla
Varjú Tímea
Baloghné Lovász A.
Varju Tímea

.::=:

~

Fejlesztőpedagógus

Virág Utcai
Tagintézmény
Szervezés
folyamatban

ingyenes

Pedagógusok felkész. a ped.
előmeneteli rendsz.hez kapcs. fel.
ellátására

:o
~

Költség

Lippai Judit, Fabuné
Tóth Anikó

i..

2

MÓD-

Szakvizsga

-

A képzés helye
OH-POK Nyháza

Balla Lné, Broda Iné
Varga Csilla,
HorillaSné, Broda l.né,
RáczFné

ingyenes

10.800Ft/fö

A képzés megnevezése

A képzés helye

Költség

Szakértői munkához
kapcs.továbbképzések, előadások.
Agresszió kezelés az óvodában

változó

25.000.-Ft

POK Nyíregyháza
térítésmentes
.L-

Mozgásprogram Eltéro
fejlődésmenetű 0-8 éves
korosztály számára
Pedagógiai munkát segítő dajkák
és pedagógiai asszisztensek

Debrecen

33.00.-Ft

Nyíregyháza

25.000 -Ft
(egyéb keretből)

szak.mai konferenciája.
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Int.

Óvodapedagógus

Demeter Csilla

...:

=
"§i

A képzés megnevezése
Nyel\ és beszédfejlesztő
pedagógus szak\ izsgára felkészítő
szakirán)

Kora gyermekkor mesterpedagógia

~

.....5

A képzés helye
Debreceni
Egyetem

Költség
3-4félév
óvodai
támogatás

ELTE

1-2félé\
államilag
finanszírozott
5. félév
önköltséges

----~

:0:

E

e"'

Rádi Beáta

>

Hegedüs Mónika

„~

GyógJpedagógus-Jogopédus
szakirány
GDPR

ELTE Egyetem
Bárczi Gusztá\
Gyógyped Kar
Nyíregyháza

40.000 Ft

Int.

Óvodapedagógus

A képzés megnevezése

....;

Szilágyi Csabáné

Íg) tedd rá! Játékos táncos
mozgásfeJ lesztés
(mesterképzés)

Nyiregyháza

Költség
39.900 Ft

Alapközpont: Az ember, aki

Budapest

75.000 Ft

Nyíregyháza

40.000 Ft

e::

·~
~

Í""'

....

-

~

..:::
..:::
<:J

-- - -

pedagógus

5
;..
<:J
......

Szalma
Barnabásné

e

GDPR

BM E

I"'

~

~ ... Sebők É\a

i:::c

A képzés helye

Közoktatás

vezetői

- szakvizsga

-~

B első

Műszaki

Pedagógiai
Tanszék

140.000 Ft félév
/önköltség/

tudásmegosztás

• 2020. február 14. Szakmai nap

óvónőknek,

dajkáknak - meghívott előadókkal

• intézményi szintű közös munkaközösségek
• munkacsoportok szerYezése - gyakornok, mentor
• külső továbbképzések tapasztalatainak átadás
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6.2. Tárgyi fejlesztések, felújítás, karbantartás

Intézmén)

Búzaszem
székhel)'intézmény

Aranykörte
Tagintézmény

2018/2019. Megvalósult
A felújítás során elkészült kiszolgáló
helyiségek berendezése: bútorok,
függőn) ök stb. beszerzése.
Tornaterembe védőháló. radiátorokra
burkolat készíttetése.
Udvari játékok, babaházak
karbantartása. festése
Utcafronti kerítés festése
Új udvari játékok, 5db fedett
homokozó
építése, 2db udvari hulladékgyűjtő
telepítése
4db hűtő \'entilátor \ ásárlása
1db porsz1vó vásárlása
4 emeleti csoportszobára redőny
készíttetése
- Udvari fa szemetes ládák festése.
- 4 csoport homokozó ülőfelületének
felújítása.
- 4 csoport homokozó ülőfelületének
festése .
- 8 csoport udvari fajátékának
javítása, festése.

2019/2020. Tervezett
8. sz. csoport udvarrészének teljes
körű felújítása
Textília vásárlás - étkezéshez
Zenei, környezeti neveléshez, játékfejlesztéséhez eszközkészlet
gazdagítása.
Udvari játékok folyamatos
karbantartása
IKT eszközök bővítése
Zöld Óvoda kritériumrendszeréhez
eszközbővítés

- 4 cs. beépített bútorának a cseréje.
- 4 cs. falfestése.
- l cs. gyermekszékek cseréje
- 7 cs. az elhasználódott.
baleset\ eszél) es. gyermekfektetők
cseréje.
- Mozgásfejlesztő játé1.ok további
bővítése.

- Környezeti neveléshez,
fejlesztéséhez eszközkészlet
gazdagítása.
-Szerep-, készségfejlesztő játékok
bővítése.

- 4 cs, 2 folyosó, mosdó ablakára
redőny készíttetés~

zöld óvodai elvárásnak
megfelelő kiskert kialakítása
(virágos, zöldséges. fűszer és
, gyógynövényes), taposó ösvény
kialakítása
madárbarát kert kialakítása.
1
itatók, fürdetők kialakítása az óvoda
udvarán
Városmajori
Tagintézmén)
információs tábla,
gyermeköltözőkbe parafatáblák
készíttetése
nyári óvodai élet gazdagításához
szükséges eszközbővítés (párakapu,
kerti zuhany)
informatikai eszközbőví tés
(laptopok)

-a fedett levegőztető felújítása.
térkövezés
-gyermek és felnőtt biciklitároló
létesítése
-épület riasztórendszerének
korszerűsítése

-az épület középső bejárataihoz
előtető készíttetése
-Zöld Óvoda kritériumrendszeréhez
eszközök bővítése
Szabad játék, udvari játékhoz
szükséges eszközök gazdagítása
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Gyermekkert
Tagintézmény

az óYoda épületében az internetes
hálózat bőYítése
: TOP 2 pályázat keretében az óvoda
! belső felújítása és udYarának
korszerűsítése.

- TOP II. felújítás
- Külső-. belső felújítás
- éj kiszolgálóhel}iségek kialakítása
- Külső-, belső ajtók cseréje
- Elektromos hálózat felújítása
- Térburkolat és akadálymentesítés
- Kazáncsere a NYÍRVV által
Benczúr Téri
Tagintézmény

IKT eszközök fejlesztése
hó kutak (Katica. HóYirág csoport)
Kapl!._bejáró burkolatának javítása
- A TOP II. közbeszerzésének keretein
belül: gyem1ek-asztalok, -székek. fektetők, fektetőszekrények,

tálalószekrények cseréje. Mozgást
elősegítő tomaeszközök gyerekek
részére, készségfejlesztő játékok. A
dajka nénik munkáját segítő tálaló
kocsik.
- A felújítás során elkészült
helyiségek függönyök, szőnyegek,
dekorációk, textíliák, stb beszerzése.
- Udvari játékok. homokozók
fel újítása, helyreállítása.
- Reluxák vagy redőnyök beszerzése,
felszereltetése.
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MELLÉKLETEK
Munkaközösségek tervei
Szakmai munkaközösség
.Munkakö:::össég ve:::ető:
Helye:

Célja:

Min ősítés i

Dr. Na~· A ttiláné
B. Ny. 0 . Gyermekkert Tagintézmény

eljárásban

résztvevő k

segítése a tön ényi változásoknak megfelelő en.
1

-

Feladata: Törvényi háttér áttekintése, a portfólió megírásának, feltöltésének segítése a
minősítés re váróknak. Helyes kommunikáció a mindennapokban, mérések nyomon
kö' etése~z Ó\ odákban1 konzultáció.
Fogl.
T' , .
Feladata
Megjegyzés
időpontja
emaJa
Minősítésre

.....

u

várók
A törvén) i \áltozások áttekintése. A
szakmai segítése.
változásoknak megfelelően portfólió
portfólió megírása,
megírásában, feltöltésében a
feltöltése tekintetében.
minősítésre váróknak. Szakmai
Meghí\Ott vendég:
segítséget nyújt Kőhegyiné Anderkó
Kőhegyiné Anderkó
Csilla.
Csilla

..0

E
u

--fr 0

NN

Cll

°'
0

N

-

~-

Résztyevők:

gyakornokok,
mentorok,
munkaközösségi
tagok, vezetők
Helyszín:
Búzaszem Nyugati
Óvoda
____..____
Résztvevők:
vezetők,

Gyermek személ) iség
fejlődésének mérése,
dokumentálása.

munkaközösségi
A g)ermek fejlődésének mérése.
n) omon követése az óvodákban,
tagok
dokumentáció egyeztetése.
Helyszín:
Tapasztalatok átadása, megbeszélése. Búzaszem Nyugati
ÓYoda Városmajor
Tagint.
Résztvevők:

.....

-~

::l

.....

Helyes kommunikáció
a mindennapokban

..0

t8
0
N
0

Vendégelőadó :

N

A szép kulturált beszéd, a megfelelő
szakmai kommunikáció fontossága a
mindennapokban. A meghívott
vendégelőadó szakmai előadása
segíti mindezek elsajátítását.

t

'5.

• (';)

0
N
0

N

vezetők,

munkaközösségi
tagok,
óvodapedagógusok
Helyszín:
Búzaszem Nyugati
Óvoda
Résztvevők:

Mentorok,
gyakornokok szakmai
segítése. mindennapi
problémák,
aktualitások
megbeszélése.

Gyakornoki szabályzat felfrissítése,
az egységes dokumentáció
áttekintése, időpontok, részfeladatok
egyeztetése. Gyakornokok, mentorok
segítése.
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1

gyakornokok,
mentorok,
munkaközösségi
tagok. vezetők
Helyszín:
Búzaszem Nyugati
Óvoda Aranykörte
Tagint.
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Minőségi,

___ __

A1unkakö:::össég ve:::ető:
Helye:

önértékelési szakmai munkaközösség
(intézményi szintű) _______ _

Kó11egyi11é Anderkó Csilla
Búzaszem Nyugati Óvoda Székhelyintézmény
-

Célja: Az intézmény minőségi munkájának összehangolása, az intézmény önértékelési
_!olyamatainak támogatása.
Feladata: Intézményi önértékelések (pedagógus, vezető, intézmény) lefolytatásának a
tön·ényi előírások szerinti megyalósítása. A ten·ezett mérések, értékelések végrehajtása,
mérőeszközök áttekintése, szükség szerinti korrekciója, eredmények elemzése.
Fog
1.
idó
pon
tja

Témája
Alakuló ülés

A tervezett önértékelési
. ~ eljárások ütemtervének,
~ E feladatainak áttekintése.
0

CJ

N

~

·g

• r.r.

:..::
·:--

e

·e;:

Megjegyzés
Helyszín:
Székhelyintézmén;
Résztvevők:

Önértékelési
munkaközösség
tagjai
Helyszín:
Székhelyintézmén;
Résztvevők:

Önértékelési
munkaközösség tagjai

~
0
e:
N e;:

N

- A munkaterv ismertetése
A tervezett önértékelési eljárások
(pedagógus, vezető, intézmén))
feladatainak áttekintése
- Az OH által biztosított elektronikus
felület használatának megbeszélése
- Az önértékelések előkészítése, a
határidőkhöz kapcsolódó feladatok
egyeztetése

e:

A tervezett önértékelési
eljárások ütemtervének,
,_ feladatainak áttekintése.

0
N
0

Feladata

A tervezett önértékelési
eljárások ütemtervének,
feladatainak áttekintése.

- A határidőkhöz kapcsolódó
feladatok egyeztetése, intézményi
elvárások (pedagógus, vezető,
intézmény) feltöltése az elektronikus
felületre

- A határidőkhöz kapcsolódó feladatok
egyeztetése
- Az önértékelést végző team
összegző értékelése

Helyszín:
Székhelyintézmén)
Résztvevők:

Önértékelési
munkaközösség
tagjai
Helyszín:
Székhelyintézmény
Résztvevők:

A kitűzött célok és
feladatok értékelése,
éves beszámoló

Önértékelési
munkaközösség
tagjai

előkészítése.
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ZÖLD ÓVODA MUNKAKÖZÖSSÉG
Munkakö::össég vezető:
Helye :

Fabuné Tótlt Anikó
Búzaszem Nyugati Óvoda

Célja:
A fenntarthatóság értékrendjének hiteles képviselete és a környezettudatossághoz való
viszonyulás átadása gyermekeink számára.
Feladata:
Nevelőtestületünk

közössége életmódjával és munkájával nyújtson pozitív mintát a
környezettudatos magatartásra. az ökológiai szemléletformálásra, az egészséges életmód
szokásinak megalapozására. a közösségi egészséges életvitelre, az étkezési kultúrára.
Fogl.

Témája

i~ontja

ŐSZI HÉT
-Táncház
- Szüret
- Íjászat, jurta
- Kézműveskedés
- Takarítási világnap
- Udvarrendezés
- Őszi kirándulás
-„Ültess fát'' NYÍRVV pályázat
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- Tökfaragás a
szülőkkel - minden
csoportban
- Ételkóstoló zöldség
felhasználásával.
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„A hulladék nem
szemét"
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- A helyi természeti értékeke
védelme, a jeles napok, a
n~phagyományok ápolása.
- Oszi munkálatok végzése az óvoda
környezetében.
- Közös fa ültetése

Óvodai közösség

t

-A családokkal való kapcsolattartás
erősítése a közös óvodai programok
által.
- Bio-reform ételek készítése

Óvodai közösség,
szülők bevonása

zöldségekből.

----+- --

·ro

....

Megjegyzés

Feladata

„Virágos Óvodánk"
Tavaszi teendők az
udvaron, kiskertben.
- Kirándulás

- Interakth nap szervezése
-A szelektív hulladékgyűjtés
megismerése, gyakorlása.
-A kézmű' es tevékenységek során
ismerkedjenek meg az
úJ!ahasznosítá~ lehetőségeivel .
- Ovodánk környezetének, a
csoportok saját udvarrészének
rendbetétele gyógynövények
telepítése.
- Virágosítás az óvoda egész
területén .
- Madarak és fák napja alkalmából
kirándulás szervezése.
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Óvodapedagógusok,
nagycsoportos
gyerekek, szülők
+

Óvodapedagógusok
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-

a gyakorlatban szakmai
munkaközösség
- Pedagógiai mérés-értékelés
-

Munkakö:;össég

ve:;ető:

Rozgonyiné Májer Annamária

Helye: Búzaszem Nyugati Óvoda - Székltelyintézrnény
Célja: A nevelőtestület új tagjainak megismertetése a fejlődést nyomon követő
dokumentáció alapjaival, rendszerével, tartalmával. Korszerű, szakmai követelményeknek
megfelelő dokumentáció készítése.
Az intézmény minőségi munkájának összehangolása, mérések, értékelések elvégzése
Feladata: Didaktikai alapismeretek beépítése a tervezési, mérési-és értékelési folyamatokba.
Mérőeszközök áttekintése-<- elkészítési szempontj al_nak ajánlása
Fogl.

Témája

id őpontja

Feladata

A fejlődést nyomon
követő dokumentáció

Megjegyzés

A gyermeki fejlődést nyomon
követő dokumentum
kidolgozásához javasolt
módszerek elkészítési
szempontjainak ajánlása

Résztvevők:

munkaközösség
tagjai
- - --..+-

Pszichológiai
jelenségek és za\ arok
óvodáskorban

Óvodaps:;ichológus előadása
A korai gyermekévek jellegzetes
problémái, avag; mit kell
észrevenni az óvónőnek

-

Résztve\ ők:
Munkaközösség
tagjai
Óvodapszichológus

1

r

+ -

--

Együttműködés

a

Pedagógiai
Szakszolgálattal
Nevelőmunka

tervezése a szakértői
vélemény alapján

Gyóg;pedagógus előadása
Óvodai pedagógiai vélemény
készítése
Szakértői vélemény értelmezése,
fejlesztési terv készítése.

Résztvevők:

Munkaközösség
tagjai
Gyógypedagógus
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DIOO program
beépítése a
nevelőm un.kába

Az óvodai nevelés-fejlesztés
színesebb, változatosabb eszköze,
a program gyakorlati
megvalósítása, tapasztalatai.

A munkaközösség
éves munkájának
értékelése

A munkaközösségi feladatok
megvalósításának elemző
értékelése, tapasztalatok
összegzése.
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N
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Résztvevők:

Munkaközösség
tagjai

Résztvevők:

Munkaközösség
tagjai
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Erzel'!_!i, ~rkölcs{ és értékorientált közösségi nevelés munkaközösség
Munkakö:::össég ve:::ető:
Helye:

Zajácz Lászlóné
B. Ny. Ó. Gyermekkert Tagintézmény

Célja: Zöld teYékenységek előtérbe helyezése a közösségi nevelés során.
Feladata: Az egészséges és környezettudatos életmódra nevelés érdekében végzett
munka hangsúlyosabb megjelenítése a Pedagógiai Programban. Zöld tevékenységek
g) űjteményének kidolgozása.
Fogl.
időpontja
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Témája

Feladata

Szakmai javaslatok az
óvoda arculatának és
programjának
beépülése a
Pedagógiai
Programba.

Az egészséges és környezettudatos
életmódra nevelés érdekében végzett
munka hangsúlyosabb megjelenítése
a Pedagógiai Programban.
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Zöld tartalmak,
tevéken) ségek

::::::

gyűjteményének

>
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°'
0

kidolgozása.

N
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Zöld tevékenységekhez,
környezettudatossághoz fűződő
gyűjtemény készítése a tevékenységi
formák elősegítéséhez. Meglévő
, anyagok rendszerezése aktualitásnak
megfelelő gyűjtemény készítése.

Megjegyzés

Résztvevők:

óvodapedagógusok

Résztvevők:

óvodapedagógusok

Résztvevők:
Cl'l
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Nyílt napok a
környezettudatosság
jegyében.

A környezetvédelem bemutatása az
óvodai csoportokban. Értékorientált
közösségi nevelés előtérbe
helyezése.

Munkaközösség
munkájának
értékelése.

Beszámoló a tevékenységek
eredményességéről. További célok
kitűzése a gyermeki személyiség
fejlesztése érdekében.

Résztvevők:

Cl'l
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óvodapedagógusok
, gyermekek
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Szociális kompetenciák mu11 ka közösség

Munkaközösség vezető: Fejérváriné Orosz A drie1111
Helye: Búzaszem Nyugati Óvoda Aranykörte Tagintézmény

Célja: A gyermekek szociális képességeinek erősítése, erkölcsi, érzelmi, értékorientált
nevelésének támogatása a Boldogságóra prog!ammal.
_
Feladata: A pozitív pszichológia eredményeire épített élménypedagógia módszereinek
alkalmazása. a délelőtti tevékenységek során. Boldogságórák megtartása.
Foglalkozás
Témája
Feladata
Résztvevők
időpontja

j

Az éves
munkaközösségi
feladatok
megbeszélése.
1.Munkaközös- Ötletek és
ségi foglalkozás
módszertani segítség a
2019.
1
boldogságra való
szeptember
képesség
fejlesztéséhez az
óvodás gyermekek
számára.
1

2.Munkaközösségi foglalkozás
2020.
február

A Boldogságórák havi
feladatainak
folyamatos
koordinálása.
felmerülő kérdések
megbeszelése.

Ungváriné Bacskai Erika
előadása a Boldogságórák
pozitívumairól,
tapasztalatairól,
felkészültségünk bővítése, a
Boldogságórák programjának
bevezetése érdekében.

Munkaközösségi
tagok
Ung\áriné
Bacskai Erika

A
pozitÍ\
pszichológia
módszereinek, lehetőségeinek
bevonása, a boldogságórák Munkaközösségi
megvalósítása, a délelőtti tagok
tevékenységek alkalmával.
1

1

1

r

3 .Munkaközösségi foglalkozás
2020 · április

4.Munkaközösségi foglalkozás
2020.
május

A megbocsátás. mint
erkölcsi érzék
formálása, mese
előadása által.
A tapasztalatok,
megfigyelések
megbeszélése:
Segítették-e a
gyermekek érzelmierkölcsi
képességeinek
fejlődését, a
Boldogság órák.

Csoportonként egy mese
feldolgozása és bemutatása az
óvoda aulájában.

A munkaközösség éves
tapasztalatainak
megbeszélése, további
feladatok meghatározása.
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Munkaközösségi
tagok
A résztvevő
csoportok
gyermekei

Munkaközösségi
tagok
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Fenntarthatóság - Egészségtudatosság
Munkaközösség vezető: Orbán Lászlóné
Helye:Búzaszem Nyugati Óvoda Ara11ykörte Tagintézmény
Célja: Kialakult hagyományaink fenntartása. Egészségfejlesztési lehetőségek tudatosítása a
gyennekek és szülők körében . A fenntartható fejlődé:. elmélete és gyakorlata iránti elkötelezettség
erősítése, az „Örökös Zöld Óvoda"' cím szellemében. Ökológiai szemléletformálás.
Feladata: Programunkra épülő hagyományaink tudatos fennta1tása, koordinálása. Az eddig szerzett
tapasztalatok hatékony alkalmazása a gyermekek környezettudatos gondolkodásának és
környezetbarát magatartásá1~ak fonnálásában, az egészséges élen itelük megalapozásában.
Csatlakozás a .J\atura 2000" Eletjelek Akcióhoz.
-

Foglalkozás
időpontja

2019.
szeptember

2019. október
7-11.

2020.
április
20-24.

2019. május
1. hét

2019.
május
2. hét

Témája

Az éves
munkaközösségi
feladatok áttekintése.

„Tele kamra, tele
pince''
hagyományápoló őszi
betakarítás heti
program.

Egészségvédelem,
Fenntarthatóság,
Környezettudatosság
hete.

A „Natura 2000"
Életjek Akció
megismerése,
csatlakozás a
programhoz.

Az éves munka
értékelése

Feladata
A munkaközösség éves feladatainak
ismertetése. Felelősök kijelölése a
„Tele kamra, tele pince" heti
program feladatainak
kivitelezéséhez.
A népszokásokhoz fűződő oszt
betakarítási munkákhoz kapcsolódó
hagyományőrző
tevékenységek
szintű
szervezése,
óvodai
kivitelezése /népi ügyességi játékok,
szüreti nap, szüreti .,bár', tökfaragás,
őszi ínyencségek/A szülőkkel \'aló
kapcsolattartás,
együttműködés
mélyítése.
-Sportnap.
I - Egészségnap - Egészség fejlesztési
J program/,
, - Tej nap, Gyümölcsnap,
Hulladékhasznosítási nap óvodai
szintű szen ezése, lebonyolítása.
Hagyományőrzés, figyelemfelhh ás a
környezettudatos, egészséges, és
fenntartható életmód lehetőségeire.
Terepi gyakorlat szervezése az
ÓYodánk környezetében található
•.Natura 2000·· területen. Életjelek
keresése: az ott élő állat, vagy
növényfajok felfedezése, digitális
dokumentálása. A természeti értékek
Yédelmének alakítása.

Résztvevők

Munkaközösségi
tagok

Az
dolgozói,
gyerekek,

órnda
szülők

Gyerekek, szülők,
az óvoda dolgozói
Egészségüg) i
dolgozók

Munkaközösségi
tagok

A munkaközösség é\es munkájának,
tapasztalatainak összegzése.
További feladatok megbeszélése.
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,,_Zöld óvodáért" munkaközösség
Munkaközösség vezető:
Huszti Valéria
Helye:
Városmajori Tagintézmény
Célja: A Zöld óYoda kritériumrendszerének való jobb. tudatosabb megfelelés.
A fenntarthatóságra nevelés, a környezettudatos gondolkodás, magatartás alakítása a
gyerekeken keresztül a családok körében.
Feladata: Zöld óvodai tevékenységeink bővítése, színesítése.
A gyerekek környezettudományos ismereteik szélesítése, környezetvédelemre neYelés.
Fogl.

Témája

időpontja
("°)

t

A „zöld'' jeles naphoz kapcsolódó
tevékenységek, programok
feltérképezése, gyűjtése, terv készítése.
Feladat elosztása.
Kapcsolatfelvétel az „OVI-ZSARU"
program koordinátorával,
együttműködési ten készítése. Családi
_E.jzpályázat szervezése._
Figyelemfelhívás az alternatív
Autómentes nap
Felkészül:
közlekedési módokra, a közlekedés
Játékos programok
Huszti Valéria
biztonságának erősítése, a kerékpározás
népszerűsítése. Környezetvédelemre és
A
az egészséges életmódra nevelés a
, munkaközösség
családok körében.
1
Tudás-, élmény alapú programok,
' tagjai:
versenyek, játékok lebonyolítása.
Bogdány Szilvia
Kiállítás szenezése a beérkezett
alkotásokbóh_díjátadás.
Demeter Csilla
A „zöld" jeles napi tervhez ökológiai
Föld napja
Huszti Valéria
szemléletformáló, környezettudatos
Téma hét terv készítése
magatartás fejlesztését segítő
Kulcsár Lászlóné
programok, játékok g) űjtése.
Majchrovics Fanni
Tervkészítés, feladatok elosztása.
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Oláh-Tarjányi Anikó
1
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Résztvevők

, Autómentes nap
' Projektten készítés

..e

...

Feladata

.,Földünkért"
Környezet\ édelmi
vetélkedő megvalósítása
Zöld te\ékenységeink
értékelése

Változatos, érdeklődést keltő, sokoldalú
tapasztalatot biztosító játékos feladatok,
programok szervezése. lebonyolítása.
Éves „zöld" teYékenységeink értékelése.
További fejlesztési lehetőségek
megbeszélése.
A továbbképzéseken résztvevők tudásmegosztása.
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_Népi játékoJ! és néptáncmódszertan munkaközösség _ _ __
.Munkakö::össég ve::ető:
Tibáné Horváth Gabriella
Helye:
Városmajori Tagintézmény
Célja: Az ,,Így tedd rá" népi játék és néptáncmódszertan gyakorlati alkalmazásába való betekintés
~~-

által; a helyi neYelési program értékeinek és a Zöld ÓYoda elveinek. követelményeinek való
megfelelés erősítése. támogatása.

Feladata: Az ének, zene, énekes játék, gyermektánc tevékenységek bővítése, gazdagítása,
tudatosabb módszertani alkalmazása.

-

Foglalkozások

------ - -

--Feladata

Témája

Résztvevők

időpontja

\0

...

C)

.0

Az ..Így tedd rá''
módszertan
létrejöttének célja,
sikere .

A módszertan alapjaival való
ismerkedés, tapasztalatcsere.
Felkészül:
Tibáné Horváth
Gabriella
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Betekintés az óvoda
Az ének-zenei, tehetséggondozás
lehetőségeinek megfigyelése, énekes,
tehetséggondozó
néptáncos csoportjának zenés. táncos élményszerzés,
heti:egy foglalkozásába . tapasztalatok gyűjtése, tudásszerzés.
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Jeles napok,
hagyományápolás
farsangtól húsvétig .
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Közös éneklés. népi
játékok tanulása, táncos
elemek játszása
eszközökkel.

Népszokások, hagyományok
felelevenítésével nemzeti
értékmegőrzés, kultúraátadás.
Népi játékok. mondókák. népdalok .
csujjogatók. csúfolók gyűjtése,
mindennapi alkalmazásuk lehetőségei
a csoportban. Tapasztalatcsere.
Az ének-zene-tánc örömének
megéreztetése az együttes
élményszerzés által. Tapasztalatcsere
a mindennapokban való
alkalmazásról.
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A
munkaközösség
tagjai:

Balog Gabriella
Csorbáné Nagy
Andrea
Hegedűs Mónika
Rádi Beáta
Szepesiné Papp
Ágnes
Tibáné Horváth
Gabriella
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__ Jnformatikai munkaközösség

_\1zmkakö:::össég vezető:
Helye:

Nagy Attiláné
Búzaszem Nyugati Óvoda - Benczúr Téri Tagintézmény

Célja: Információk átadása az e-napló tapasztalatairól Informatikai módszerek megismerése
- óvodai alb.almazásának, beilleszthetőségének lehetősége.
Feladata: Az informatikai eszközök megismerése és fejlesztő alkalmazása, mely az
info1mációs kultúra befogadásában és megalapozásában segíti a gyermekeket. Közös
együttgondolkodás az informatikai módszerek óvodai beilleszthetőségéről.
Fogl.
T'ema1a
··
F el a d a t a
Megjegyzés
időpontja
,_
()

Az informatika
megjelenése az
óvodában.

A fejlődő technikai eszközökkel
lépést tart\'a feltérképezzük annak
beépítési lehetőségeit.
Gondolatébresztő megbeszélés.

Ismerkedés az
informatikai
módszerekkel

Aj övő generációja mennyire
fogékon) erre az újításra? Milyen
Minden
eszközökre, tudásbeli megújulásra
óvodapedagógus
lenne szükség ehhez az innovath
Felelős: Barcziné
módszerhez?
Nagy Valéria
Az informatikai lehetőségek hogyan
illeszthetőek a helyi programunkhoz?

Vendég előadó
meghívása a
Búzaszem Nyugati
Óvoda egyik
csoportjában már
bevezetett e-napló
tapasztalatairól.

Az e-napló jövőbeli alkalmazásával
kapcsolatos hasznos információk
átadása.
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Az informatikai
eszközök
használatának
g) akorlati lehetőségei.

Az óvónők részére olyan digitális informatikai eszközhasználati tudás
átadása, melyet a gyakorlatban is
hatékonyan fel tudnak használni.
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Óvodapszichológus éves ütemterv

Tervezett

: Tervezett tevékenység

időszak

Szeptember

Október

5 é\'esek szűrö\'izsgálatának eredményeiről az óvónők tájékoztatása
csoportonként
5 éYesek szűrővizsgálatának eredményei alapján szükség esetén
visszajelzés a szülőknek, továbbküldés a Pedagógiai Szakszolgálatba
Kiscsoportos foglalkozás meghirdetése szorongó és viselkedési
nehézségekkel küzdő gyerekek számára I csak megfelelő hellyel
rendelkező óvodákban (szülők és óvónők tájékoztatása)
Eg; eztetés szülőkkel, óvónőkkel a csoportos, egyéni foglalkozásra
javasolt gyerekekről
Beilleszkedési nehézségek segítése
Szülői hozzájárulási nyilatkozatok kiosztása
Egyéni foglalkozások megkezdése
Csoportos foglalkozások tervezetének elkészítése
Szülői nyilatkozatok beg; űjtése
Igén; esetén szülői értekezleten bemutatkozás a kiscsoportba lépők
szülei számára
- - - - - -Csoportos foglalkozások elkezdése
Egyéni foglalkozások tartása
Konzultáció az érintett óvónőkkel, szülőkkel
Kapcsolattartás a Pedagógiai Szakszolgálattal

November

Csoportos foglalkozások tartása
Eg;éni foglalkozások tartása
Konzultáció az érintett óvónőkkel. szülőkkel
Kapcsolattartás a Pedagógiai Szakszolgálattal

December

Csoportos foglalkozások lezárása (téli szünet előtti
Egyéni foglalkozások tartása
Konzultáció az érintett óvónőkkel, szülőkkel
Kapcsolattartás a Pedagógiai Szakszolgálattal

Január

Csoportos foglalkozásokról visszajelzés a szülőknek, óvónőknek
Egyéni foglalkozások folytatása
Konzultáció az érintett óvónőkkel, szülőkkel
5 é\ esek szűrővizsgálatának meghirdetése, szülői n) ilatkozatok
kiosztása
Kapcsolattartás a Pedagógiai Szakszolgálattal

Február

Szülői

időszak)

nyilatkozatok begyűjtése az 5 évesek szűréséhez
Egyéni foglalkozások tartása
Konzultáció az érintett óvónőkkel, szülőkkel
5 évesek szűrésének megkezdése
Kapcsolattartás a Pedagógiai Szakszolgálattal
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Március

Egyéni foglalkozások tartása
Konzultáció az érintett ÓYÓnőkkeL szülőkkel
5 éYesek szűrése
Kapcsolattartás a Pedagógiai Szakszolgálattal

Április

Egyéni foglalkozások tartása
Konzultáció az érintett óvónőkkel, szülőkkel
5 évesek szűrése
Kapcsolattartás a Pedagógiai Szakszolgálattal

Május

Egyéni foglalkozások lezárása
Konzultáció az érintett óvónőkkeL szülőkkel
5 évesek szűrése
Kapcsolattartás a Pedagógiai Szakszolgálattal

Június

Szűrő\ izsgálatok eredményeiről

-

.

tájékoztatás az óvónőknek, szülőknek
Egyéni foglalkozások tapasztalatairól tájékoztatás a szülők részére
Év végi beszámoló elkészítése

Valamint folyamatos kapcsolattartás és konzultáció a nyíregyházi
óvodapszichológusokkal és a Nyíregyházi Egységes Pedagógia Szakszolgálat munkatársaival,
esetmegbeszéléseken, szakmai témájú előadásokon való részvétel.
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Óvodai és iskolai szociális segítés munkaterve
Az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység a Nyíregyházi Család-és Gyermekjóléti
Központ szolgáltatásaként a nevelési
oktatási intézményekben biztosított, elsősorban
preventív jellegű megkereső és segítő tevékenység. A feladatellátás jogszabályi alapját, a
1997. évi XXXI. törvén} (Gy,1.), valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyem1ekjóléti,
gyennehédelmi intézmények. valamint személyek szakmai feladatairól és működésük
feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet nyújtja.
Az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység az óvodába járó gyermekek képességeinek,
lehetőségeinek optimális kibontakoztatását támogatja szociális kapcsolatuk. társadalmi
integrációjuk javításával.
A Búzaszem Nyugati Óvoda székhelyintézményében és tagintézményeiben az óvodai és
iskolai szociális segítő tevékenységet Kakukné Ádám Melinda és Vajnárovics Andrea látják
el az alábbi beosztás alapján:

Tervezett tevékenységeink 2019/2020 nevelési évben:
• Az óvodában az alábbi tevékenységek végzésére kerülhet sor:
o Ügyfélfogadási idő biztosítása
o Egyéni segítés és tanácsadás (információnyújtás, tanácsadás, hivatalos ügyek
pedagógus-szülő
intézésének
segítése,
igény
szerint
részvétel
megbeszéléseken)
o Lehetőség szerint csoportban végzett tevékenység
o Lehetőség szerint közösségi tevékenység (lehetőség szerint részvétel
prevenciós programok szervezésében, óvodai rendezvényeken)
•

2019. '2020 nevelési é\ ben az alábbi feladatok megvalósítását tervezzük:
o Igény esetén részvétel szülöi értekezleten
o Igény esetén részvétel nevelőtestületi értekezleten
o Felmerülő igén) esetén az óvodába való beilleszkedés segítése
o Szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek helyzetét javító szolgáltatások
nyújtása, szolgáltatások közvetítése
o Segítségnyújtás a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzésében
o Együttműködés, esetmegbeszélés

Az óvodai szociális segítés fő célkitűzései 2019/2020 nevelési évben:

•
•
•
•
•
•

A gyermekek. szülők, óvodapedagógusok részére adekvát szakmai segítség nyújtása.
Az elsődleges prevenciós programok működtetése.
Az észlelő- és jelzőrendszer működésének segítése.
Egységes szemléleten alapuló szociális segítségnyújtás megszervezése.
A szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek helyzetét javító szolgáltatások nyújtása
lehetőségeik kihasználása érdekében.
A sokat. illetve igazolatlanul hiányzó gyermekek számának csökkentése a szociális
segítő munka eszközeinek, módszereinek felhasználásával.

Búzaszem Nyugati Óvoda Munkaterve a 2019 /2020. nevelési évre

oldal 51

Mcsterprogram megvalósítása 1. év
2019/2020.
Tevékenység

Szakmai tevékenység, cél

.
l .Szervezetfejlesztés
Pedagógiai kultúra átadása

J

Gyakornok-mentor munkacsoport létrehozása.
működtetése

Hospitálások. gyakorlati bemutatók, az óvodai
é letben való aktí\. részvétel megszervezése,
szokások, h_ag):()mányok átadása _ __
Az óvodapedagógusok közötti generációs
2. Szervezetfejlesztés
eltérések enyhítése, az együttműködés
Humánerőforrás fejlesztés
segítése,- gyakori kommunikációval.
Csapatépítő tréning szervezése.
Kérdőíves felmérés szervezeti klíma
állapotáról
_ _ _ __
„Együtt gyermekeinkért"- szülői fórum
3.Óvoda család kapcsolat
létrehozása, szü lő- gyermek-óvónő, közös
erősítése
munkadélutánok, interaktív szülői értekezletek
szervezése.
_ _ _ Elégedettségme_·_r_és_ __

1.Zöld óvoda Kritériumainak való
megfelelés

2.Egészséges életmódra nevelés
mozgásfej lesztéssel

3. Intézményvezető helyettesi
program megvalósítása a
dolgozók körében.

1.Részképességben elmaradást
mutató gyermekek segítése

2. Pályakezdő óvodapedagógusok

támogatása.

Előző

évi értékeléseket figyelembe véve
tervek elkészítése
Öszi és tavaszi programok szervezése,
megbeszélések, tudásmeg_osztás.
Mozgásfejlettség szerinti csoportok
kialakítása. Tervezés. Labdás játékok
bemutatása. Labdajátékok összegyűjtése.
Testnevelés foglalkozások tartása.
Szabályzó dokumentumok megismerése,
megbeszélések tartása, gyakornok mentor
segítése. DIOO program. szakmai
programok szervezése.
Digitális napló bevezetése.
Gyermekek megismerése (vizsgálatok,
szakvélemény), éves terv készítése.
Folyamatos fejlesztés, élmények
biztosítása. DIOO programba való
bekapcsolódás.
Gyakornokok, új dolgozók
beilleszkedésének segítése. Mentorgyakornok munkacsoport létrehozása.
működtetése.

Bemutatók- Tudásmegosztás.
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AZ ÓVODÁKAT ÉRINTÖ KONCEPCIONÁLIS VÁLTOZÁSOK A KÖZNEVELÉSI
TÖRVÉNYBEN:
4 éves kortól kötelező lesz óvodába járni
Az Ó\'oda utolsó é\'e iskola-előkészítő lesz
Hatévesen kötelezö lesz elkezdeni az iskolát, halasztásra csak szakember javaslatára
lesz mód

Nkt. 8. § (1) bek. Az óvoda feladata, hogy a gyem1eket fokozatosan, de különösen az utolsó
évében az iskolai nevelés-oktatásra készítse fel.
Nkt. 45. § (2) bek.]: a felmentést engedélyező szerv a szülő jan. 15-ig beadott kérelmére adhat
eQgedélyt arr~ hogy a gyermek a tankötelezettségi kor elérése után még egy évet óvodában
maradjon. A szakértői bizottság kezdeményezése esetén nincs szükség engedélyező
folyamatra. A tankötelezettségi kor elérése előtt a szülő kérelmére a felmentést engedélyező
szerv engedélyezheti a gyermek iskolába lépését. A döntés ellen közigazgatási per indítható.
Nkt. 25. § (6) bek. A nevelési-oktatási intézményben nyújtott szociális szolgáltatás során
eljáró óvodai és iskolai szociális segítő a gyermekkel, tanulóval közvetlenül foglalkozik, az
egyéni szociális szolgáltatások meg\ alósításának ideje alatt a gyermek, tanuló felügyeletéről
maga gondoskodik
[Nkt. 45. § (8) bek.]. Változások az óvodáztatási kötelezettség és a tankötelezettség hatálya
alá eső gyermekek nyilvántartása terén:
a nyilvántartó szerv az Oktatási Hivatal lesz, a jegyző és az általános illetékességgel
eljáró járási hivatal helyett
Nkt. 62. § (2) bek A pedagógus továbbképzési kötelezettség új szabálya:
A pedagógus hétévenként legalább egy alkalommal - jogszabályban meghatározottak
szerint - to\ábbképzésben vesz részt. Megszüntethető - munkaviszony esetében
felmondással, közalkalmazotti jogviszony esetében az alkalmatlanság jogcímén történő
felmentéssel - annak a pedagógusnak a munkaviszonya, közalkalmazotti jogviszonya,
aki a továbbképzésben önhibájából nem vett részt, vagy tanulmányait nem fejezte be
sikeresen. Az első toYábbképzés a Pedagógus II. fokozat megszerzésére irányuló első
minősítés előtt kötelező. Mentesül a továbbképzési kötelezettség alól az a pedagógus, aki
betöltötte az 55. életévét. Nem kell továbbképzésben részt venni annak a pedagógusnak.
aki pedagógus-szakYizsgát tett, a vizsgák letétele utáni hét évben.
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LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK
A Búzaszem Nyugati Óvoda Nevelótestülete a 2019-2020. nevelési év munkatervét a 2019.
szeptember 20. napon tartott nevelbtestületi értekezleten megismerte, elfogadta.
Az

erről

szóló jelenléti ív és jegyzokönyv csatolva az óvoda munkatervéhez.

Nyíregyháza 2019. szeptember 20.

•

1

.,

-. ........,

intézményvezetö

Az intézmény munkatervében foglaltakkal kapcsolatosan magasabb jogszabályban biztosított
véleményezési jogát korlátozás nélkül gyakorolta és a dokumentumról véleményt alkotott:

Az óvodában müködö alkalmazottak közössége:
Nyíregyháza 2019. szeptember 20.
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alkalmazottak közössége nevében

Az óvodában m üködö Szülök Közössége:

Nyíregyháza 2019. szeptember 17.
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Kedves Kollégák,

A munkaterv készítés

minőségelvű

Szülők

és Gyermekek!

megközelítése érdekében igen sok információ és tényadat

áll rendelkezésünkre a 2019/2020-as nevelési év tervezéséhez,

1

kiindulva

fókuszáltabban fogalmazhatók meg ez évi céljaink és a megvalósításhoz kapcsolódó
feladataink. Cél az óvodáink egyéni arculatának

]

melyekből

erősítése,

amely megfelel a társadalmi

elvárásoknak, a fenntartói koncepciónak, az intézményhasználók igényeinek és a

belső

szabályozó dokumentumaink egyaránt. Éves munkatervünk fókuszában továbbra is a

J

gyermekek állnak. Személyiségük fejlesztése, a személyes kapcsolatok
megalapozása és fenntarthatósága azt kívánja

1

tudatosak,

tervszerűek

]

hogy az eddigieknél még inkább

legyünk. Ennek feltétele a kiegyensúlyozott,

alkalmas légkör, a szakmai

]

tőlünk,

fejlődés

minőségének

együttműködésre

igénye, a törvények maradéktalan betartása és az

óvodapedagógusok a Gyermekek Háza Déli Óvoda közösségében vállalt feladatainak
elvégzése.
szülők

A csoportközösségek együttnevelése érdekében a
együttműködésére

támogató jelenlétére és

továbbra is számítunk.

Kívánom, hogy családias környezetben és hangulatban, ki-ki tudása és képessége szerint
erősítse

óvodáink eredményeit és hírnevét.

'

, , • !),..[
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Intézményvezető
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Nevelőtestületünk

a

2019/2020-as

tanév

munkatervének

készítése

során,

figyelembe vette az Országos Óvodai Alapprogram módosításait is, melyek a
következők:

- „az érzelmi, az erkölcsi és az értékorientált közösségi nevelés,
- az egészséges életmód, a testápolás, a tisztálkodás, az étkezés, különösen a magas
cukortartalmú ételek és italok, a magas só- és telítetlen zsír-tartalmú ételek
fogyasztásának

csökkentése,

a

és

zöldségek

gyümölcsök,

fogyasztásának ösztönzése, a fogmosás , az öltözködés, a pihenés, a
egészségmegőrzés

illetve

tejtermékek

betegségmegelőzés

és az

szokásainak alakítása;

- Az óvoda a gyermek nyitottságára épít, és ahhoz segíti a gyermeket, hogy megismerje
szűkebb

és tágabb környezetét, amely a nemzeti identitástudat, a keresztény kulturális

értékek, a hazaszeretet, a

szülőföldhöz

és családhoz való

kötődés

alapja, hogy rá tudjon

csodálkozni a természetben, az emberi környezetben megmutatkozó jóra és szépre, mindazok
megbecsülésére.
- A Kárpát-medence magyar

nyelvű

intézményei közötti oktatási tér kialakítása

érdekében az óvoda a külhoni magyar óvodákkal kapcsolatépítésre törekszik, és
lehetőségei

szerint - szakmai kapcsolatot tart fenn.

- A magyar gyermekköltészet, a népi, dajkai hagyományok, gazdag és jó alkalmat,

erős

alapot

kínálnak a mindennapos mondókázásra, verselésre. A mese a gyermek érzelmi, értelmi,

l
J

l
l
J

erkölcsi

fejlődésének

és fejlesztésének egyik

legfőbb segítője.

A mese - képi és konkrét

formában, esetlegesen a bábozás és dramatizálás eszközeivel - feltárja a gyermek
külvilág és az emberi

belső

világ

legfőbb

érzelmi viszonylatait, a lehetséges és

előtt

a

megfelelő

viselkedésformákat
- Az óvodában a 3-7 éves gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodóan a népi -

népmesék, népi hagyományokat

felelevenítő

mondókák, rigmusok, a magyarság

történelmét feldolgozó mondavilág elemei, meséi-, a klasszikus és a kortárs irodalmi
műveknek

egyaránt helye van.

- A rajzolás, festés, mintázás, építés, képalakítás, a kézi munka, mint az ábrázolás
fajtái,

továbbá

a

műalkotásokkal,

népművészeti

a

elemekkel,

különböző

szokásokkal,

hagyományokkal, nemzeti szimbólumokkal, az esztétikus tárgyi környezettel való

ismerkedés is fontos eszköze a gyermeki személyiség fejlesztésének. A gyermeki alkotás a
belső

képek gazdagítására épül. Törekedni kell a gyermeki alkotások közösségi

rendezvényen való bemutatására és a tehetségek bátorítására.

5
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- A gyermek, miközben felfedezi környezetét, olyan tapasztalatok birtokába jut, amelyek a
környezetben való, életkorának megfelelő biztos eligazodáshoz, tájékozódáshoz szükségesek.
szülőföld,

Megismeri a

az ott

élő

emberek, a hazai táj , a helyi hagyományok és

néphagyományok, szokások, a közösséghez való tartozás élményét, a nemzeti, családi és a
tárgyi kultúra értékeit, megtanulja ezek szeretetét, védelmét."
A NEVELÉSI ÉV RENDJE

Nevelési év időtartama:
A nevelési év

első

napja 2019. szeptember 1. (vasárnap), utolsó napja 2020. augusztus 31.

(hétfő).

Iskolai szünetek időpontjai:
•

1

Az

őszi

szünet 2019. október

26-től

2019. november 03-ig tart. A szünet

utolsó tanítási nap 2019. október 25. (péntek), a szünet utáni

első

előtti

tanítási nap 2019.

november 4. (hétfő).

l
l

•

(A téli szünet 2019. december 21-től 2020. január 05-ig tart. A szünet előtti utolsó
tanítási nap 2019. december 20. (péntek), a szünet utáni
6.

]

•

első

tanítási nap 2020. január

(hétfő).

A tavaszi szünet 2020. április 09-tól 2020. április 14-ig tart. A szünet
tanítási nap 2020. április 08. (szerda), a szünet utáni

első

előtti

utolsó

tanítási nap 2020. április 15.

(szerda).
A jogszabály által országosan egységesen elrendelt munkanap-áthelyezést - az Nkt. 30. § (1)
bekezdése értelmében - a nevelési-oktatási intézményekben is alkalmazni kell.

A

nevelőtestület

által meghatározott pedagógiai célra öt munkanapot nevelés nélküli

munkanapként használhatunk fel ,
programjáról - az
dönteni.

óvodavezető

Nevelőtestületi

értekezlet) a

amelyből

két nevelés nélküli munkanap

és

véleményének kikérésével - az óvodapedagógusok jogosultak

tanácskozásainkon (nevelés nélküli munkanap,

nevelőtestület

időpontjáról

valamennyi tagja részt vesz. A

(pedagógiai asszisztens, dajka,) részvétele az

alkalomszerű

6

nevelőtestületi

nevelőmunkát segítő

munkatársak

szervezés függvényében

kötelező .

l

l
l
l
l
l
l

Szünetek időtartama - A nyári zárva tartás tervezett
Intézmény neve

26.
hét

27.
hét

28.
hét

29.
hét

időpontjai

30.

31.

33.

34.

35.

36.
hét

Gyermekek Háza Déli Ovoda
Székhel *
Virág utcai Tagintézmény
Kincskereső

Tagintézmény

Pitypang Tagintézmény
Manóvár Tagintézmény
Butykatelep Telephely
Rozsrétbokor Telephely
Kassa u Telephely
Mandabokor Telephely
Felsősima

Telephely

Az elmúlt évek tapasztalatai szerint az iskolai szünetek idején a gyermekek létszáma
lecsökken, így ezeken a napokon - előzetes szülői igényfelmérés alapján és a fenntartó
jóváhagyásával - az intézmény összevont csoportokban üzemel, vagy zárva tart.
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1. Pedagógiai folyamatok

1.1. Pedagógiai folyamatok - Tervezés
Hogyan valósul meg a stratégiai és operatív tervezés? -Az éves munkaterv összlia11gbat1 van a stratégiai dok11me11t11mokkal és a numkaközösségek
t erveivel.
Milyen az intézményi stratégiai terv és az oktatáspolitikai köznevelési célok viszonya; az operatív tervezés és az intézményi stratégiai célok viszonya?

il

Az intézmény stratégiai dokumentumai és az éves munkaterv tartalmainak összhangja
Célrendszerünk olyan alapot kíván adni a képességek és jártasságok kialakításához,
melyek e gyorsan változó világban várnak gyermekeinkre.
Szabályozó
dokumentumok
1 Pedagógiai program

Kiemelt cél/célok -

Kapcsolódó feladatok

1

1 Székhelyintézmény:

1. Az érzelmi, erkölcsi, értékorientált közösségi nevelés Közös élményeken alapuló változatos, érdekes tartalmú
által olyan képességek fej lesztése, melyek megalapozzák a tevékenységek szervezése által az összetartozás érzésének
gyermekek természeti és társadalmi környezetbe való erős ítése.
beilleszkedését.
Az együttműködés képességének fej lesztése a szabadjáték
és mozgásos játékok során az óvodapedagógus segítő
magatartása által.
Csel ekvően

vegyenek részt a gyermekek nemzeti
hagyományaink ápolásában. Ismerkedjenek keresztény
kulturális értékeinkkel, művészeti alkotásainkkal, természeti
látnivalóinkkal élményt nyúj tó tevékenységek által.

8
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Az óvodapedagógusok személyes példa mutatásukkal
segítsék az emberi kapcsolatokban alkalmazott viselkedési
normák, társadalmilag elfogadott kifejezések megismerését.
Boldog óvoda témakörei a boldogság megteremtésének 1 i
sokféle lehetőségét tárja a gyermekek elé. Fejleszti a
magabiztosságot, a lelki egészséget, a problémák
stresszmentes, hatékonyabb kezelését.
2. A sokoldalúan közvetített ismeretek és a közvetlen Játékos helyzetekben, feladatokban tapasztalják meg a tudás
gyakorlati hasznát, érzékelve saját fejlődésüket, ezáltal egy
megtapasztalás öröme által a tudásiránti vágy felkeltése.
optimális teljesítmény elvárás alakuljon ki a gyermekekben.
A tanulás támogatása a Kompetencia alapú nevelés és a
Montessori pedagógia együttes alkalmazásával. A
Montessori matematika eszközrendszer megújítása és
hatékony alkalmazása.

3. Az egészséges életmód megalapozása által, az optimális 1 Vázizomzatot erősítő mozgásos játékok, feladatok
testi fejlődés biztosítása.
rendszeres alkalmazásával a mozgásszervi elváltozások és
deformitások megelőzése.
Az egészségmegőrzés érdekében előadások, mozgásos
programok szervezése a szülők bevonásával az egészséges
táplálkozás népszerüsítése érdekében csoport és óvodai
szinten.
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Virág Utcai Tagintézmény:
Olyan motívumok és képességek fejlesztése, melyek
eredményeként gyermekeink döntései megalapozottak
lesznek, s döntéseik kivitelezésében pedig eredményesek.

--....

--J

__;

___.

__J

1

Optimális teljesítmény vágy kialakítása a következetes és
reális értékeléssel, a szélsőségektől mentes, a tanulás
értelmének megmutatása olyan játékos és egyéb
helyzetekben, mikor a gyermekek megtapasztalhatják
tudásuk gyakorlati hasznát, érzékelve saját változásukat és
fejlődésüket.

A beszéd, a kommunikáció fejlesztése, melynek alapvető
funkciója a kivitelező tevékenység, a megismerés, a
gondolkodás és a tanulás szolgálata.

A segítő életmódra nevelés, az erkölcsi nevelés és Szociális kommunikációs képességek fejlesztése, mint a
szociális fejlesztés
kommunikáló felek aktivitásának: azaz érzelmi állapotának,
magatartásának és viselkedésének aktuális befolyásolási
j ij
képességének fejlesztése.
Az együttmüködés képességeinek megalapozása és ·
fejlesztése
a
segítő
együttműködés
rendszeres
alkalmazásával,
a
segítő
nevelői
magatartás
megtapasztalásával.
Önértékelési motívumok fejlesztése, mint az önbizalom és
az önbecsülés, a reális, a képességeket is figyelembe vevő
teljesítményértékelés eredményeként.
Az egészséges és kulturált életmódra nevelés, személyes 1 Testi képességek fejlesztése: kondicionálás, koordinációs
fej 1esztés.
képességek.
Önvédelmi képesség fejlesztése, mint az egészségvédő
képesség.
A tehetség ígéretes gyermekek felismerése, fejlődésük 1 Elsősorban a gyermekek közötti különbségeket figyelembe
elősegítése és támogatása.
vevő differenciált foglalkoztatással valósítjuk meg a
tehetség ígéretes gyermekek fejlesztését.
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A hátrányokkal küzdő gyermekek és családjaik segítése,
különös tekintettel a veszélyeztetett, valamint a sajátos
bánásmódot igénylő gyermekekre:
A szülők részvételének minél sokrétűbb biztosítása az A szokásos rétegszül ő i értekezleteken túl - átgondolva a
óvodai nevelés / fej lesztési folyamatában.
Szülő klub működését - az érintett és érdeklődő szülőket
Az intézményünkkel jogviszonyban állók elégedettségére, ebben a nevelési évben egy alkalommal várjuk a szociális
velük együttműködve végezzük munkánkat.
segítő által vezetett Beszélgető Körre. A konkrét témák
iránti igénymérés a nevelési év első szü l ői értekezletein lesz
az óvodapedagógusok feladata
Új szülök számára a PP. eljuttatása. A 2019-2020 nevelési
évben új gyermekeket fogadó óvodapedagógusok és a
munkájukat segítő kollégák tekintsék át a 2018-2019. évben
készül t felmérés eredményeit és tudatosan tervezzék meg a kérdőíves felmérés szempontj aira is tekintettel csoportjaikban az új gyermekek befogadását.
Kertvárosi Csicsergő Tagintézmény.
A Pedagógiai program koherens az ONOAP-pal.

A pedagógiai program átdolgozása a
bevonásával.

nevelő

11
1

testület

Pitypang Tagintézmény:
Az Epochális rendszerű nevelési gyakorlat: az Elsősorban a gyermekek közötti különbségeket figyelembe
alapprogram változásainak átdolgozása a helyi Epochális vevő differenciált foglalkoztatás megvalósítása, a
rendszerü nevelési gyakorlatokban, és közös értelmezése hátrányokkal küzdő gyermekek fejlesztése.
minden területen.
Minden munkatárs tudása legjavát adva, intézményi Az intézmény image megtartása a feladatok teljesítésén
céljaink és feladataink elérésében és aktív, eredményes és keresztül pedagógusok és a szülök körében.
elégedett legyen.
Intézményfejlesztés az EFOP-3.1.5-1 6-2016-00001 „A
Intézményfej lesztés az EFOP-3.1.5-16-2016-00001 „ A
tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények
támogatása" projekt keretében a vállalt feladatok teljesítése.
támogatása" projekt keretében.
11
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A hátrányokkal küzdő gyermekek és családjaik segítése, Felismerjük a gyermek személyiségfejlődésében jelentkező
különös tekintettel a veszélyeztetett, valam int a sajátos zavarokat, nehézségeket, és lehetőségeink szerint segítjük
bánásmódot igényl ő gyermekekre. Az SNI-s gyermekek ezek megoldását. Ha szükséges, megfelelő szakemberhez
irányítjuk a gyermeket. Pedagógiai tervezésében megjelenik
fejlesztését támogató szakmai kompetenciák fejlesztése.
a segítő szakemberekkel való együttműködés módja,
területe és gyakorisága. Epochák utáni írásos reflexióinkban
elemezzük a segítségnyújtás eredményességét.
A tehetség ígéretes gyermekek felismerése, fej l ődésük Elsősorban a gyermekek közötti különbségeket figyelembe
el őseg ítése és támogatása.
vevő differenciált foglalkoztatással valósítjuk meg a
tehetség ígéretes gyermekek fej lesztését.

~eve~ő~.unkánk .terv.ezése során felhasználjuk a megelőző
velük együttműködve végezzük munkánkat. Kiemelkedő ev meres1 eredmenye1t.
és fejlesztendő területekre koncentrálunk az előző év
beszámolója alapján. Az eredmények az előző évi
csoportnaplók kiegészítő értékelésében megtalálhatóak.
A mérések eredményeinek megtartása a lehetőségeken
belül.
Az intézményünkkel jogviszonyban állók elégedettségére,

1

Manóvár Tagintézmény:
1. Az adatvédelmi tudatosság erősítése a nevelőtestület 1 Munkatársi értekezletek alkalmával.
tagjai számára.
2. Iratkezelési szabályzat felülvizsgálata során a GDPR 1 Csoport, illetve intézmény szinten
megfogalmazott feladatok elvégzése.
törvény elvárásainak beépítése.

az

SZMSZ-ben

3. Környezettudatos magatartás kialakítása, megalapozni a Tudományos ismeretekre alapozva, játékosan rávezetni a
gyermekeket, hogy viselkedésükkel hozzájárulnak a
környezetvédelem fontosságának felismerését.
fenntarthatósághoz, todatosítva bennük, hogy a jövő rajtuk
múlik
4. Az ONOAP megfogalmazott elvárásainak és a PP-ban
megfogalmazott intézményi céloknak való megfelelés I A két dokumentum közötti koherencia megteremtése.
(tekintettel a köznevelési törvényi változásokra).
12

l ·I

__;

~

.

..__

--1

____,

____,

~

5. A gyermekek képességeinek, készségeinek fejlesztése, 1 Tanköteles korú gyermekek szüleinek tájékoztatása a
törvényi változásokról.
mely alkalmassá teszi őket az iskolai életre.
6. A gyermekek érzelmi, erkölcsi és értékorientált Tudásvágy kialakítása, reális önértékelés. Merjenek és
tudjanak dönteni különböző helyzetekben.
közösségi nevelése, fejlesztése.
Szociális kommunikációs képességének fej lesztése. Az
együttműködés képességeinek megalapozása és fejlesztése.
különböző
mozgásos
(Drámajátékok,
szerepjátékok,
versenyjátékok gyakorlása során).
7. Család-óvoda kapcsolatának

8. A hátrányokkal

küzdő

erősítése,

Családi napokon közös rendezvények
élethelyzetekben (szakemberek előadásai).

elmélyítése

gyermekek és családjaik segítése

1

kötetlenebb

:I

Szociális segítővel közösen.

(HI TH, SNI)
9. Tanköteles korú gyermekek neveltségi szintmérés 1 Továbbra is kiemelt feladat a szociális kompetenciák
eredményeinek
tükrében
fejlesztés
a
családok fejlesztése.
bevonásával.
Kincskereső Tagintézmény:
Az EFOP 3. 1.5-1 6-2016-00001 projekt elvárásai alapján a 1 A projekt beépítése a Pedagógiai programba.
pedagógiai program/Lépésről lépésre pedagógiai gyakorlat
fe lülvizsgálata.

Bóbita Tagintézmény:
A PP koherens legyen az NKT-val.

1

Butykatelep Telephely:
Az intézmény dokumentumainak felülvizsgálata a
jogszabályi
háttérnek
megfelelően,
valamint
az
intézményünk gyakorlatával való koherencia biztosítása.
Mérési dokumentumok frissítése.
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A PP átdolgozása a nevelőtestület bevonásával.

Az Óvodai
Nevelés
Országos
Alapprogramjának
áttekintése, tanulmányozása és szükséges részeken való
beépítése a pedagógiai Programba. Újonnan érkező
gyermekek esetében új fejlődésmérő lap bevezetése.

lI
1

..___J

__J

__J

A módosult Köznevelési törvény megismerése, azok
Rozsrétbokor Telephely:
A helyi nevelési gyakorlat áttanulmányozása, a módosult szükség szerinti alkalmazása. A köznevelési Törvény
Köznevelési törvénnyel koherenssé tétele.
módosításának alkalmazásával, és betartásával biztosítjuk a
dokumentum jogszabályi hátterének és az intézmény
gyakorlatának harmonizálását.
(A Magyar Közlöny 2019. évi 126. számában kihirdetésre
került a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC.törvény
legújabb módosítása, a 2019. évi LXX.törvény).

Mandabokor Telephely, Felsősima Telephely:
A PP koherens legyen az ONAP törvényi változásaival.
Továbbképzési terv

1

1

A pedagógiai program átdolgozása a nevelőtestület
bevonásával az ONAP törvényi változásainak megfelelően .

1. A továbbképzések területeinek kiválasztása az Az SNJ gyermekek jövőbeli megfelelő szakmai ellátása
résztvevő
óvodapedagógusok személyes irányultságának és az érdekében
gyógypedagógiai
képzésben
intézményben folyó nevelő munkához szükséges szakmai óvodapedagógusok támogatása.
kompetenciák fej Jesztésének figyelembevéte lével .
A POK által szervezett, ill. egyéb szakmailag koherens
2. A továbbképzési terv meghatározója a hétévenkénti 120 1 tanfolyamok, továbbképzések felkutatása. A meghirdetett
órás továbbképzési kötelezettségnek megfelelően a képzéseken való aktív részvétel.
hiányzó óraszámok korrekciója a működő képesség és
prioritások biztosításával.
1 Az éves továbbképzési terv elkészítése.
3. Az intézmény belső továbbképzései részei a szakmai
képzéseknek, melyek segítik a pedagógiai, módszertani
megújulást.

Önértékelési program

t

Pedagógiai munkát segítők részvételének biztosítása a j j
számukra szervezett szakmai konferenciákon és belső
szakmai napon.

1. Az önértékelés, a külső szakmai ellenőrzés és a 1 A munkaterv részét képező éves öné1iékelési terv
pedagógusok előmeneteli rendszerének alapját képező elkészítése.
minős ítési rendszer bevezetéséből adódó feladatok ellátása
a szakmai színvonal mérhető emelésével.
A megjelenő jogszabályok folyamatos figyelemmel
kísérése, tanulmányozása, közös értelmezése.
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függvényében
a területet
A
lehetőségek
konferenciákon és belső továbbképzéseken
részvétel.
2. A belső szakmai ellenőrzések során annak feltárása,
milyen módon és mértékben jelenik meg az
óvodapedagógus munkájában az intézmény saját
elvárásainak, az általános pedagógiai szempontoknak és a
pedagógus 8 kompetenciájának való megfelelés. A
pedagógus kompetenciák folyamatos erős ítése.

1

1

terv

ütemezése

érintő
történő

Az érintett kolléga tájékoztatása és felkészítése
önértékelési folyamatra, igény szerinti segítségnyújtás.

az

A jogszabályoknak megfele l ő önértékelési dokumentumok
használata.

Az adatgyűjtéshez szükséges mérőeszközök
interjúk) időben történő összeállítása.

3. A belső önértékelési
megvalósuló önértékelések.

__; ' I ____,

(kérdőívek,

szerint 1 Az elvégzett értékelés konszenzuson alapuló összegzése, 1 1
megfelelő dokumentálása.
1

Az OH önértékelést támogató informatikai felületének
4. Pedagógusok támogatása a tanfelügyeleti ellenőrzés és 1 kezelésében a BECS tagok jártassága.
minősítési eljárások során.
Az intézményi elvárás rendszer meghatározása, szükség
szerinti aktualizálása.
modellértékű

Etikai kódex

A pedagógus

SZMSZ

A Köznevelési Törvény változásaiból adódóan az SZMSZ J Változó jogszabályi előírások:
módosítása,
Az SZMSZ koherens legyen az aktuális jogszabályi 1 4 éves kortól kötelező óvodáztatás.
előírásokkal.
Az óvoda utolsó éve iskola-előkészítő.
Hat évesen kötelező elkezdeni az iskolát, halasztásra csak
szakember javaslatára lesz mód.

magatartása.

Az új dolgozókkal az Etikai kódex megismertetése.
Az Etikai kódexben megfogalmazott irányelvek betartása.
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Az SZMSZ a magasabb szintű jogszabályok Intézményvezetők kinevezése során nem számítanak a
rendelkezésein túl, elveiben és tartalmában illeszkedjen az fenntartók a pedagógusok és a szülők véleményére
intézmény
alapdokumentumaihoz,
más
belső
A
pedagógus
munkakör
betöltéséhez
előírt
szabályaihoz.
szakképzettséget igazoló oklevél birtokában gyakornokként
alkalmazható az is, akinek nincs nyelvvizsgája.
Jratkezelési szabályzat, 1 Az adatvédelmi tudatosság erősítése a nevelőtestület tagjai
melynek
része
az számára.
adatvédelmi szabályozás

Házirend

A házirend koherenssé tétele a Szervezeti Működési
Szabályzattal.

1

1

Iratkezelési szabályzat felülvizsgálata során a GDPR- ,
törvény elvárásainak beépítése.
!

A házirend
változásoknak

átdolgozása

a

törvényi,

1

jogszabályi

megfelelően.

házirendben
foglalt
általános
elvárásoknak, A dokumentum szülőket is érintő jogszabályi változása az
való megfelelés, biztosítva ezáltal az óvoda óvodába járási kötelezettség és a tankötelezettség új
törvényes működését, a nevelés és oktatás zavartalan szabályozása.
megvalósítását.
• 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
• 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet
A szülők jogaikat és kötelességüket a házirendben
meghatározott szabályok szerint gyakorolhatják.
A

előírásoknak

Gyakornoki szabályzat

Vezetői

program

pályázat/Vezetési

1 Az

intézményen belüli mentorálás célja a gyakornokok 1 Gyakornoki szabályzat felülvi zsgálata a tapasztalatok
eredményes felkészítése az óvodapedagógusi életpályára.
függvényében.

Tanulást
fejlesztése:

támogató

pedagógus

kompetenciák

A gyermek személyiségfejlődésének felmérésére alkalmas 1 SNI-s,
BTM-s
gyermekek
fejlesztését
támogató
módszerek, eszközök, technikák további megismerése és bánásmódtechnikák, módszerek tanulása, alkalmazása
célirányos
alkalmazása.
Gyermeki
kompetenciák
fejlesztése a mérési eredmények tükrében.
1 Ütemezés szerint a pedagógus önértékelések lebonyolítása.
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Az SNI gyermekek fejlesztését
kompetenciák fejlesztése.

támogató

szakmai

_.j

A családbevonás intézményi gyakorlatának újragondolása, 1 ij
gyakorlatba épülése.
Gyakornok szakmai támogatása a munkatervi tartalmainak
tükrében.

A tervezési gyakorlat további finomítása, az elvárások
egészségmegőrzés:
Mentálhigiénés napok;
szeri nti megfelelőség és az intézményi gyakorlat közötti 1 Mentális
el őadások, tréningek intézményi szinten.
kapcsolat erősítése.
A
munkaközösségek
és
munkacsoportok
vezetői
Az értékelési gyakorlat további finomítása, az elvárások hatékonyabb bevonódásának biztosítása a szakmai szervezet
szeri nti megfelelőség és az intézményi gyakorlat közötti építésében - nagyobb önállóság biztosítása a tervezés,
ellenőrzés-értékelés
pedagógiai
megvalósítás,
kapcsolat erősítése.
Az eredményes iskolakezdés érdekében már az óvodába fo lyamatokban.
lépés pillanatától egyénekre alapozott család-óvoda A szakmai munkaközösségek profilját és aktuális tartalmait
kapcsolat kialakítása.
képviselve tudatosabb bevonódás a pedagógiai folyamatok
megvalósításába, hangsúlyosan a tervezési, ellenőrzési és
értékelési feladatok ellátásába.
Információáramlás új formájának biztosítása.

.1

Vezetésfejlesztési célok:
A család - óvoda kapcsolatának további

erősítése.

20 18. szeptember 1-től a szociális segítő szolgáltatás
rendszerének beépítése - A Szociális és Gyermekjóléti
Szolgáltatási Központtal kialakult eddigi közös
munkakapcsolat fokozása

A pedagógiai eredményeket meghatározó kommunikációs
csatornák (családi beszélgetések, Szü lő K lub, stb.) további
fej lesztése.
20 18. szeptember 1-től a szociális segítő szolgáltatás
rendszerének beépítése - A Szociális és Gyermekjóléti
A íluktuációból fakadó feladatok ellátása.
Szolgáltatási Központtal kialakult eddigi közös
munkakapcsolat fokozása.
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Mentorrendszer kiépítése és hatékony
szakmai utánpótlás biztosítása.

működtetése
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- a

Tudásmegosztásra, valamint a közös célok elérésére
nyitott, támogató szervezeti kultúra továbbfej lcsztése.
Vezetési kompetenciák fejlesztése - a vezetők és vezetői
feladatot ellátó kollégák hatékonyabb bevonása a tervezés,
e llenőrzés-értékelés
és
korrekciós
megvalósítás,
folyamatokba.
lntézményfejlesztési célok:

Szakmai munkaközösségek tudatosabb
pedagógiai folyamatok megvalósításába.

bevonása

A szakmai munkaközösség képviselője beszámol a
a 1 munkaközösség müködéséről, eredményeiről.
Belső

Vezetési kompetenciák fejlesztése
rendszer keretében.

belső

továbbképzési

továbbképzések szervezése a vezetői team-nek a
kompetenciák értelmezéséről, fejleszthetőségéről

vezetői

Külső

Csapatmunka fej lesztését célzó szervezetfejlesztő
továbbképzési l ehetőség biztosítása.

belső

továbbképzés keretében tréning szervezése a vezetői
1 feladatok delegálásáról és az időgazdálkodásról.

- A gyermeki kulcskompetenciák értelmezése
Tudatosan fi gyelemmel kell kísérni a különböző mérések 1 munkacsoportokban.
eredményeinek hasznosulását egyéni, csoport és
intézményi szinteken egyaránt.
1 Továbbfej leszteni, bővíteni a DIOO programban részvevő
Meghatározó szerepet kell, hogy kapjon a gyermeki gyermekek körét.
kulcskompetenciák fejlesztése.
Folyamatosan figyelemmel kísérni az óvoda működését
Az intézményi kulcsfolyamatok szabályozottságának 1 befolyásoló törvényi változásokat és ez jelenjen meg az
fo lyamatos felülvizsgálata.
ellenőrzési nyomvonalban és a kockázat kezelésben.
Vezetői

önértékelésre/
tanfeliigyeletre alapozott
önfejlesztési tervek

A vezetési feladatok hatékony delegálása az egyenletes 1 Feladattervek, munkaköri leírások elemzése. Gantt diagram
munkamegosztás érdekében.
készítése.
Feladat delegálását segítő tréningen való részvétel.
18
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A Gyermekek Háza Déli Óvoda honlapjának megújítása, Kül ső szakember felkérése a honlap szerkesztési feladatok
az
intézményi
mííködés
nyilvánosságának
még elvégzésére.
hatékonyabb biztosítása, és a székhelyintézményhez A gyermekek Háza Déli Óvoda honlapjának feltöltése a
tartozó óvodák pozitív arculatának további erősítésének hozzá tartozó intézmények adataival.
el ősegítése érdekében.
A pedagógusok felkészítése, mérés lebonyolítása, mérési
eredmények összegzése és megosztása az érintettekkel
valamint a nevelőtestülettel , a mérési eredmények tükrében
egyéni, csoport és intézményi szintíí fejlesztési irányok és
feladatok meghatározása, feladattervek készítése.
A Gyermekek Háza Déli Óvodához tartozó intézményekből
legalább két óvodapedagógus bevonása a mérési módszerek
elsajátításába, fri ssítésébe.
Intézményi önértékelésre/
tanfelügyeletre alapozott
önfejlesztési tervek

Az óvodapedagógusok ismerjenek és alkalmazzanak a
Munkaközösségi foglalkozások keretében az intézményi
gyermekek személyes és szociális képességeik felmérésére
szinten is értelmezhető eredmények elemzése. A mérési
alkalmas módszereket, eszközöket, technikákat.
eszközök áttekintése, módosítása, ha szükséges.
Külső

továbbképzési l ehetőség felkutatása és az igények
függvényében a részvétel biztosítása.

Belső kommunikációs csatornák innovatív átgondolása: a
digitális információhordozó eszközök tudatos használata. Pedagógusok IKT kompetenciájának tovább fej lesztése,
annak érdekében, hogy tudatosabban és célirányosan
használják az IKT eszközöket a csoportban.

A feladatok ütemezése a

felelősök

Mühelymunka megszervezése a
kiosztására, értékelésére.

megbízása.
kérdőívek

szerkesztésére,

A továbbképzéseken való részvétel.
Az elvégzett feladatok, képzések utáni visszamérés. Az
eredmények megosztása a nevelőtestül ettel.
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1.2. Pedagógiai folyamatok - Megvalósítás
„D

„

Hogyan történik a tervek megvalósítása?

Milyen az intézmény mííködését irányító éves tervek és a beszámolók viszonya?
A nevelési év végi beszámoló megállapításai alapján történik a következő nevelési év tervezése
Milyen a pedagógusok éves tervezésének, és a terv tényleges megvalósulásának a viszonya?

A 2018-2019 nevelési év beszámolójára épülő munkatervi tartalmak
Munkatervi célok, feladatok
Kiemelések --.
a 2018-2019 nevelési év beszámolójából
(Fejleszthetőségek, fe jlesztési irányok)
Gyermekek Háza Déli Óvoda Székhelyintézmény
Kiemelt fi gyelmet i génylő gyermekek - tehetséggondozás.
A társaikhoz képest kifejezetten j obb eredményt elérő gyermekekkel
történő tudatosabb és szakszerűbb foglalkozás.
DIOO programban résztvevő gyermekek számára tágabb időkeret
biztosítása.
Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek A fejlettségmérés eredményére épü l ő részletes egyéni fejlesztési tervek
felzárkóztatás.
készítése, megvalósítása.
EFOP 3.1.5.
FEH mikrocsoportos megbeszélés: nevelőtestületi műhely I. felkészülésTanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények.
értékelés
(2019.09.09.)
Tnkluzív nevelés.
Az SNI-s gyermekek elfogadását segítő programok szervezése.
IKT eszközök sokoldalú ismeretnyújtásra való alkalmazása.
Egészséges életmódra nevelés

:I

Tabletek alkalmazása az óvodai csoportokban az érzékelés, észlelés és
értelmi képességek sokoldalú fejlesztésére.
Egészségesebb, tisztább levegőn való mozgás biztosítása gyakoribb, a
sóstói erdőben és a bujtosi város ligetben eltöltött szabadj átékkal.
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Nyíregyházi Egyetem óvodapedagógus
gyakorló A hallgatók gyakorlat vezetéséhez, értékeléséhez
hallgatóinak
intézményeként a mentor szerep betöltéséhez szükséges kompetenciák erősítése. Mentorképzéseken való részvétel.
fejlesztése.
Virág Utcai Tagintézmény

--.J

megfelelő

..-...

.__;

kompetenciák

Stratégiai dokumentumok és az éves munkaterv tartalmainak összhangja: Intézkedési terv készítése, koherencia figyelembe vétele.
PP, SZMSZ, Továbbképzési terv, Etikai kódex, Házirend, Vezetői Nevelőtestületi műhely J. - A program/fejlesztés az EFOP-3.1.5-16-2016pályázat/V ezetési program, Önértékelési program.
00001 A tanulói lemon.solóclással veszélyeztetett intézmények támogatása
kiemelt projekt támogatásával valósul meg.

Fontos, hogy a nevelést-tanítást segítő eszközök és a nevelési-tanítási
módszerek kiválasztása és alkalmazása rugalmasan, a pedagógiai
prioritásokkal összhangban történjen.
Éves tanulási tervek kidolgozása, egymás közötti megosztása intézményi
szinten.
A csoport és egyéni szintekre lebontott tervekben (éves tanulási és
nevelési tervek, tematikus és foglalkozás tervek, egyéni fej lesztési
tervek) követhetőbbek kell, hogy legyenek a Pedagógiai Program kiemelt
céljai és részcéljai, valamint feladatai.
A elmúlt tanévben végzett mérések (DIFER, neveltségi szint mérés) a A szakmai tapasztalatokra és mérések eredményeire alapozva, ebben a
legnagyobb lemaradást a szociáli skompetenciák terén mutatták.
nevelési évben a szociális kompetenciák, értelmi, érzelmi intelligencia
fejlesztését az erkölcsi alapértékek megerősítését helyeztük fő nevelési
feladatává.
Az elvégzett önértékelések tapaszta lataiból a következőket fejlesztenénk: 1 Mentál higiénés terület
Hagyományéltető munka
Tehetségígéretes gyermekek gondozása
Kommunikáció
IKT eszközök használata
Fogalom használat
Felismerni a gyermekek fej lődés i nehézségeit
Szakmai megbeszéléseken kifejti, képviseli álláspontját, képes másokat

il

meggyőzni.

1

Értékelés
Konfliktuskezelés
Önálló dokumentációvezetés
1 Az érdeklődés fenntartása a motiváció során
21

1

ij

__i

Személyiség- és közösségfejlesztés
A gyermekek szociális hátrányainak enyhítése - gyennekvédelem,
Speciális fejlesztések terve: Alapszolgáltatások, szülői igényekre
alapozva,

A gyennekek fizikai állapotát felmérő egészségügyi vizsgálatok és azok
időpontjai

Óvoda- egészségügyi ellátás személyi feltételei

Közösségfejlesztés
Óvodai ünnepek és egyéb programok tervezett tartalmai és időpontjai
Panaszkezelés

Személyiség fejlesztés

____,1

~

--'

Reflexió felépítése
Figyelem megosztás
Jó gyakorlat átvétele 2020.05 .15. - A program/fejlesztés az EFOP-3 .1.5-162016-00001 A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett
támogatása kiemelt projekt támogatásával valósul meg.

intézmények

Gyermekvédelem megerősítése.
Az SN"l ~~ermekekkel történő foglalkozás elméletének és gyakorlatának
megeros1lese.
Viselkedésrendezés témában külső előadó segítségét igénybe véve belső
képzés szervezése pedagógusok és munkájukat segítők részére.
Kiemelt feladat: Szociális kompetenciák fejlesztése.
Tanköteles korú gyermekek neveltségi szintmérése.
Közös szülői értekezleti téma: A gyermekek erkölcsi tulajdonságainak
fejlesztési lehetőségei a családban és az óvodában.

J

11

Fogorvosi vizsgálat: 2019.09.27. - Dr. orosz Márta. Felelős: Babidorics
Ágnes egészségügyi felelős
Rendszeres egészségügyi - védőnői vizsgálat - folyamatos - Gere
Tünde. Felelős: Babidorics Ágnes egészségügyi felelős

A panasz eseteket minden esetben kielemezzük, a tanulságokat levonjuk
és szükség szerint a potenciálisan érintetteket folyamatosan tájékoztatjuk.

önfejlődési

Személyiségtréningek, továbbképzések
SNI -s ismeretek bővítése
Viselkedésrendezés továbbképzés szervezése.
IKT kompetenciafejlesztés
Vezetők további felkészítése a pedagógiai munka irányításának,
ellenőrzésének feladataira
Mentális egészségmegőrzés: Mentálhigiénés napok; előadások, tréningek
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Kincskereső

Tagintézmény
Erősségeink: megtudtuk őrizni a biztonságos működést a különböző 1 Cél: Megőrizni a biztonságos működést a külső elvárásoknak, törvényi
elvárásoknak való megfeleléssel és a gyermekekre való odafigyeléssel. előírásoknak való megfeleléssel és a gyermekekhez való maximális
Megismertünk innovatív módszereket, eljárásokat a nyíregyházi Kincses odafigyeléssel.
A Lépésről lépésre pedagógiai gyakorlatunk elméleti és gyakorlati
sziget Mentorház nyújtotta lehetőséggel: Magyar Mozgáskotta Módszer,
összhangja, innovációk.
és Sportpoharak. Köszönet az Újszülöttjeinkért, koraszülöttjeinkért Az optimális személyi és tárgyi feltételek biztosítása a gyermekek
Alapítvány áldozatos és segítőkész munkájáé1t, hiszen két személyiségének
munkaközösségi foglalkozásunkra jöttek térítésmentesen. Bízunk a kibontakoztatásához.
jövőben, szeretnénk tovább mélyíteni ezt az építő kapcsolatot. Csapatépítés, szervezetfej lesztés.
Fej leszthető területek: A Lépésről lépésre Óvodák Országos Kiemelt feladat:
Az
azonosítószámú „A tanulói
Találkozóján láthattuk, hogy számos óvoda ezen program szerint EFOP 3.1.5-16-2016-00001
lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása" című kiemelt
dolgozik. Szükség lenne az újonnan belépő kollégák részére, valamint a
projekt 2. évének megvalósítása óvodánkban.
már régen ez alapján dolgozóknak is egy korszerű , mindenre kiterjedő További feladataink:
továbbképzésre, melyre ott ígéretet is kaptunk. Várjuk a „lépéseket"!
1. Országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésre, tanfelügyeletre való
felkészülés és lebonyolítás pedagógus, vezetői, intézményi szinten~
2. Az óvodába járási kötelezettség megvalósítása és ennek
dokumentálásának megléte a törvényi elvárásoknak megfelelően.
3. Az új kolleganő/k szakmai elkötelezettségének támogatása.
4. Tervezett mérések ebben az évben:
Szülői elégedettség mérés.
Partneri igény és elégedettség mérése tanítói körben.
Kertvárosi Csicsergő Tagintézmény
2018.
november-december
hónapban
elkészítettük
óvodánk 1 Ezen elkészült dokumentumok alapján tervezzük a megvalósítás
helyzetelemzési sablonját, melyben feltérképeztük a tagintézményünk folyamatát.
erősségeit, hátrányait a projekttel kapcsolatosan.
20 19. március hónapban az Intézményi Fejlesztési Tervet készítettük el.
2019. május hónapban az Intézkedési Terv elkészítése megtörtént. „ A
program/fejlesztés
az
EFOP-3.1.5-16-20 16-00001
A
tanulói
lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása kiemelt
projekt támogatásával va lósul meg."

1
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Bóbita Tai intézmény
Munkaközösségi formában a/ Tevékenységközpontú pedagógiai
Az intézmény operatív dokumentumainak kiegészítése, fej lesztése a
gyakorlattal müködő óvodák /. Az eddigi nevelési eredmények javítása,
törvényi változásoknak megfelelően.
fokozása a pedagógiai munkában.
A tervező munka szakmaiságának, az írásbeli munka magasabb
színvonalának javítása.
A gyermekek fejlődését nyomon követő átdolgozott dokumentáció
A dokumentáció és a gyakorlat szorosabb összhangjának megteremtése
vezetése, a családok tájékoztatása a gyermek fejlődéséről.
Szakirodalom tanulmányozása, konzultációk.
Az IKT eszközök használatának erősítése.
Pitypang Tagintézmény
Az Ovodai Nevelés Országos Alapprogramjának törvényi változásai
Pedagógiai program átdolgozása a törvényi változásoknak megfelelően.
jelenjenek meg az epochális rendszerü nevelési gyakorlat tervezésében,
gyakorlatában.
Szakmai

külső-belső el l enőrzéseknek

Kiemelkedő

való megfelelés.

Minősítő

~

11

vizsgára és eljárásra készülő kollégák sikeres felkészítése.

terü let

Az Intézményfejlesztés az EFOP-3.1.5-16-2016-00001 „A tanulói
lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása" projekt
keretében kiemel kedőnek értékelte a mentor a tervező munkánkat,
amelyet mint jó gyakorlatot bemutathatunk az érdeklődő kollégáknak.
Mérések eredményeinek elemzése a nevelőmunka értékeléséhez:
Fej leszthetőségek a 2018-2019. nevelési év beszámolójából
minden csoportban az írásmozgás koordináció fejlesztése az adott
csopo11ban dolgozó óvodapedagógusok által kidolgozott fej lesztési
tervek alapján.
Az óvoda - család kapcsolatának ápolása, bővítése: lehetőség szerint.
Manóvár Tagintézmény
Dokumentáció és a gyakorlat szorosabb összhangjának megteremtése.
A gyermek fejlődését nyomon követő dokumentumok átdolgozása (a
Az előző évi beszámolóban megfogalmazott fejlesztési tervek
tevékenységközpontú programmal dolgozó óvodák).
meghatározása a 2019/2020-as nevelési évben.
A Gyermeki mérés és értékelés rendszerének átdolgozása és az
elégedettségi kérdőívek felülvizsgálata javasolt munkaközösségi
formában. (A Kertvárosi Csicsergő Óvoda munkaközösségében.)
A dokumentumok pontos vezetése.
A továbbképzéseken szerzett tapasztalatok, ismeretek továbbadásának
A továbbképzéseken szerzett ismeretek átadása - idő, lehetőség, hely
szükségessége.
megszervezése, fe ltételek biztosítása.
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Jó gyakorlatok átadása.
Tervező

munka további átgondolása éves tanul ási tervek "megújítása.
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A 2018/2019-es nevelési évben jött két új dolgozó számára lehetőséget
biztosítani a szakmai fejlődésükhöz.
A megválasztott módszerek és eszközök összhangban legyenek a nevelés
folyamán.
Szükség esetén fejlesztési javaslatok.
„Minden mérés annyit ér, amennyit abból hasznosítani tudunk".

1!

Szociális kompetenciák fejlesztése:
Neveltségi szintmérés valamennyi tanköteles korú gyermekre
vonatkozóan. az eredmények visszacsatolása a szülök irányában.
Az SNI gyermekekkel történő foglalkozás elméletének és gyakorlatának
SNI-s gyermekekkel, egyéni bánásmód módszereivel való foglalkozás
folytatása.
megerősítése, úi ismeretek szerzése.
Butykatele r> Telephely
GDPR dokumentumok rendszerezése, felvételi mulasztási naplóban a
Az intézmény dokumentációinak összehangolása a gyakorlattal, az
intézményünkben végzett feladatokkal.
gyermekek adatainak körültekintő a törvényi előírásoknak megfelel ő
vezetésének folyamatos ellenőrzése
Család és óvoda kapcsolatának további mélyítése, a gyennekek
neveltségi szintjének és tanulási képességeinek javítása érdekében.
A gyermekek beiskolázásával kapcsolatos új törvény miatt a szülőkkel
több konzultáció .
Nagyobb odaCigyelés az iskolába készülő gyerekek iskolára való
felkészítésére.
Mozgásban rejlő l ehetőségek kiaknázása
Esélyegyenlő ség és hátránykompenzáció.

E lőadások

szervezése szakemberek bevonásával, több nyílt nap, amelyek
során szü l őket bevonhatjuk a nevelési, gondozási folyamatokba (pl.
mesedélután).
Szül ők folyamatos, aktuális tájékoztatása a törvényi változásokról.
szülők

folyamatos tájékoztatása gyermekeik fejlődéséről, differenciált
egyéni fejlesztés
A helyi nevelési programunknak megfelelően a mozgáslehetöségek
újragondolása és beépítése a napi tevékenységekbe.
A gyermekek szociokulturális hátterének kompenzálása érdekében minél
több közösségi program szervezése.

Rozsrétbokor Telephely
A jogszabályi változásokból adódóan (köznevelési törvény) a
Munkatársi értekezletek, ill. egyéni megbízások alapján az óvoda
törvényességi változók megi smerése.
működési rendjét biztosító dokumentumok törvényességi
megfelelőségének biztosítása, a megfelelő korrekciók végrehajtása.
A hivatalos nyomtatványok pontos, esztétikus, naprakész, a törvényi
Az óvodába járási kötelezettség nyomon követésére szolgáló tanügyi
nyomtatványok gondos vezetése és előkészítése:
e l őírásoknak megfelelő vezetése - személyes felelősség vállalás.
25
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- felvételi és mulasztási napló
- óvodai csoportnapló
- a kötelező óvodai foglalkozásokról való igazolatlan
mulasztások dokumentációja
A mérési elj árásrend elkészítése.

___.

..___...
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Az eljárásrendben rögzíteni az aktuális mérésekben résztvevőket, a
mérés időpontját; az értékelések, reflexiók elkészítésének felelősét; az
elvégzett eredmények tükrében fejlesztési terv készítése.
Ütemezés, a fej lesztések tervének elkészítése.

A saját munkatervi értékelésben megállapított fejlesztendők
megtervezése (a gyermekek szociá lis hátrányainak enyhítése; a mérések során
megállapított eredmények, hátrányok tervszerű csökkentése).
Kassa u. Telephely
Boldogóvoda program kiterjesztése.
Tovább folytatjuk a tavalyi év során bevezetésre kerülő Boldogovi
programot, bemutató foglalkozás keretében betekintést engedünk a
program megvalósításába.
Mérési dokumentumaink további átdolgozásának felülvizsgálata.
Tovább folytatjuk a tavaly megkezdett munkát: munkaközösségi
formában a gyermekek mérési és értékelési rendszerének átdolgozását, és
a partneri elégedettségi kérdőívek felülvizsgálatát.
Tanköteles korú gyermekek neveltségi szintmérés eredményeinek Gyakorlati segítségnyújtás a 6 éves kortól kötelező iskolakezdés
tükrében fejlesztés a családok bevonásával.
kapcsán.
Szül ők

nevelési kultúrájának támogatása.

Szülők

fórumának további

11

működtetése

Különös tekintettel a kiemelt figyelmet igénylő gyermekekre, az egyes A családok tudatosabb bevonásával - különös tekintettel a kiemelt
gyermekek személyes és szociális képességeinek fejlesztése.
figyelmet igénylő gyermekek esetében - a kommunikációs csatornákat
(családi beszélgetések, Szülők Fómma stb.) is fejleszteni szükséges.
Szü lők

Megújult óvodánk épülete, korszerű napelemes rendszer lett kialakítva,
udvarunkat is szeretnénk esztétikussá tenni, szülői segítség bevonásával,
illetve amennyiben lesz lehetőségük pályázatok írásával.
A fejlettség állapot regisztrálása és annak a szülők irányába történő A gyermekek fejlettség állapotának rögzítésére és a szülői tájékoztatásra
visszacsatolása - korcsoporttól függetlenül - legkésőbb november 30-ig legkésőbb november 30-ig kerülhet sor.
valósuljon meg.
bevonása az óvoda környezetvédelmi tevékenységébe.

11
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Mandabokor Telephely
A dokumentáció és a gyakorlat szorosabb összhangjának megteremtése.
A gyermekek mérési és értékelési endszerének átdolgozása és az
elégedettségi kérdőívek felülvizsgálata javasolt munkaközösségi
formában. A gyermekek fejlődését nyomon követő dokumentáció
átdolgozása.
Felsősima

A dokumentáció és a gyakorlat szorosabb összhangjának megteremtése.

Telephelv
A gyermekek mérési és értékelési endszerének átdolgoztuk és az
elégedettségi kérdőívek fel ülvizsgáltuk munkaközösségi formában. A
gyermekek fej l ődését nyomon követő dokumentáció átdolgoztuk. Ezeket
a dokumentumokat folyamatosan figyelemmel kísérjük, szükség szerint
módosítjuk.

11
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1.3. Pedagógiai folyamatok -

"

e"

Ellenőrzés

Hogya11 működik az el/e11őrzés az i11tézménybe11?
- Az i11tézményi stratégiai alapdokumentumok alapján az i11tézmé11ybe11

Várható

belső ellenőrzést

véf!eznek.

külső ellenőrzés

A 13/2018. (Vf. 14.) EMMT rendelet 12. § ra, mely az Oktatási Hivatal által lefolytatott szakmai ellenőrzésének tematikájáról és a szakmai
ellenőrzéshez kapcsolódó határidőkről az alábbiak szerint érintheti az óvodát: „A 2019. január 2. és 2020. március 29. között szakmai
ellenőrzés keretében kell megvizsgálni az óvodákban az óvodába .iárási kötelezettség teljesítését és dokumentálását. A szakmai ellenőrzés
lebonyolítását és koordinálását az Oktatási Hivatal látja el."
Fontos elvárás minden pedagógussal szemben az óvodába járási kötelezettség nyomon követésére szolgáló alábbi tanügyi nyomtatványok
gondos vezetése és előkészítése:
- felvételi és mulasztási napló
- óvodai csoportnapló
- a kötel ező óvodai foglalkozásokról való igazolatlan mulasztások dokumentációja

Az intézményben folyó

ellenőrző

1

1

és értékelő tevékenység

Az ellenőrzés és értékelés alapelvei az alábbiak:
Az értékelés területei lefedik a müködés va lamennyi területét
Kiemelt hangsúlyt helyezünk a szabályozó dokumentumainkban foglaltak betartására
Az ellenőrzés formai (megfelelőségi) és tartalmi (minősítő értékelési) feladatai az önértékelés módszereivel történnek
A szakmai munka értékelésének alapjai az intézményi elvárásokra alapozott önértékelési és a külső szakmai ellenőrzés és értékelés,
valamint az általános pedagógiai elvárásokra alapozott - a pedagógusok előmeneteli rendszeréhez kapcsolódó - nyilvános szempontok
alapján történik.

1!
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Ellenőrzés-értékel és

Erintettek

területei
A működés törvényessége - Gazdálkodás
Etkezési befizetések
óvodatitkár
dokumentumainak

megfelelési

ell enőrzés

értékelés
intézményvezető

Ilavonta
intézményvezető

ellenőrzése

Megjegyzés

Felelős

Időpontok

óvodatitkár (önell enőrzés)

intézményvezető

-

helyettes

tagintézmény-vezető

telephely felelős
Ingyenes étkezésre jogosító
nyilatkozatok

óvodatitkár

intézményvezető

09.30.

óvodatitkár (önellenőrzés)

intézményvezető

intézményvezető

-

helyettes

tagintézmény vezető

.1

telephelyfelelős

Felvétel i és mulasztási
napló

óvodapedagógusok

10.01.
05.31.

intézményvezető

helyettes

tagi ntézmény-vezető

telephelyfel el ős

intézményvezető
intézményvezető

-

helyettes

tagintézmény-vezető

te l ephelyfelel ős

Statisztikai adatok
nyi lvántartása

óvodapedagógusok

KJR- adatbázis
naprakészsége

10.0l.
szükség
szerint
folyamatos

óvodatitkárok

intézményvezető

helyettes

tagintézmény-vezető

intézményvezető
intézményvezető

-

helyettes

telephelyfelel ős

tagintézmény-vezető

óvodatitkár
óvodatitkár (önellenőrzés)
intézményvezető helyettes

i ntézményvezető

telephelyfelelős
intézményvezető

helyettes

tagintézmény-vezető
tel ephelyfele l ős

A működés törvényessége -Tanü!!Vigazgatás
Törzskönyv
óvodati tkárok

09.01.

óvodatitkárok
(önellenőrzés)

intézményvezető
intézményvezető

-

helyettes

tagintézmény-vezető
telephelyfele l ős

Jegyző

értesítése óvodai
jogviszonyt érintő
esetekben

óvodapedagógusok

óvodati tkárok

alkalom

(önellenőrzés)

intézményvezető
intézményvezető

tagintézmény

helyettes

-vezető

telephelyfele lős
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Felvéte li , előjegyzési napló

intézményvezető
tagintézmény-vezető
telephelyfelelős

Ovodai szakvélemény

óvodatitkár
óvodapedagógusok

Lezárás
08.3 1.
Nyitás
09.01.
03.15.

intézményvezető

intézményvezető

tagintézmény-vezető

tagintézmény-vezető

telephely felelős

telephely felelős

intézményvezető

helyettes

tagintézmény-vezető

intézményvezető

intézményvezető

~
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-
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-

helyettes

telephely felelős

tagintézmény-vezető

intézményvezető

intézményvezető

telephelyfelelős

Továb bképzési terv

óvodapedagógusok,

03.15.

intézményvezető

intézményvezető

-

helyettes

tagintézmény-vezető

helyettes

telephely felelős

Intézmény működését szabályozó dokumentumok - felülvizsgálat, elkészítés
Pedagógiai program
intézményvezető
óvodapedagógusok
11.30.
szakmai
intézményvezető helyettes
SZMSZ és Mellékletei
munkacsoportok
tagintézmény-vezető
Házirend és melléklete
telephely felelős
Önértékelési program
Munka és tű zvédelmi
megbízott
szabályzat
Adatvé delmi szabályzat
munkacsoport
Iratkezelési szabályzat
A működés feltételei - eszköz, felszerelés
munkaterv szerinti
gondnokság
Helyi szintű leltározás
intézményvezető
felelősök
által
tagintézmény-vezető
megadott
telephel yfelelős
időpontban

A működés feltételei - fizikai környezet
Bejárás:
munkavédelmi
megbízott
- munkavédelmi
szemle

intézményvezető
intézményvezető

-

helyettes

tagintézmény-vezető
telephelyfelelős

11
intézményvezető

intézményvezető

-

helyettes

tagintézmény-vezető
telephelyfelelős

intézményvezető

intézményvezető

tagintézmény-vezető

tagintézmény-vezető

telephelyfelelős

telephel yfelelős

félévente
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Tisztasági szemle

dajka
konyhai dolgozó

~

bel ső

--

L,__,

belső ellenőr

ell enőrzési

l

fő

dajka

intézményvezető
i ntézményvezető

helyettes

tagintézmény-vezető

terv szerint

---'

__;

Szükség szerint
azonnali
visszacsatolás

telephely felelős

Személvi feltételek
Személyi anyagok

intézményvezető

12.15.

intézményvezető

intézményvezető

-

évente két
alkalom

bel ső ellenőr

intézményvezető

-

helyettes
Egészségügyi könyvek

megbízott
óvodapedagógus

intézményvezető

helyettes

tagintézmény-vezető
telephelyfelelős

Munkaköri leírások

minden dolgozó

intézményvezető

10.30.

intézményvezető

helyettes

intézményvezető

intézményvezető

tagintézmény-vezető

tagintézmény-vezető

telephely felelős

telephelyfelelős

Nevelési folyamatok - fe.ilesztési tartalmak- alkalmazottak munká.ia
Tervezési és értékelési
óvodapedagógusok
október
intézményvezető helyettes
dokumentumok
január
tagintézmény-vezető
telephelyfelelős
május

Nevelési gyakorlat:
- szülői értekezletek
- beszoktatás
- fogi a 1kozásvezetés
- tervezés - értékelés
Nevelőmunkát segítő

alkalmazottak munkája

óvodapedagógusok

belső

intézményvezető

helyettes

ell enőrzési

tagintézmény-vezető

terv szerint

telephel yfelelős

-

helyettes

.1

Feladatelosztás
szerint részt
vesznek:
munkaközösség
intézményvezető

vezetők

-

munkaközösség vezetők
nevelőmunkát segítő

belső

alkalmazottak

ellenőrzési

tagintézmény-vezető

terv szerint

telephelyfelelős

intézményvezető

-

helyettes
intézményvezető

belső ellenőr
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Gyermekvédelem

Szakmai munkaközösségek
és munkacsoportok
tevékenysége

érintett
óvodapedagógusok

munkacsoport vezető,
munkaközösség
vezető

szeptember
december
április
félévente
feladatterv
szerint

intézményvezető

tagintézmény vezető
telephely felelős

intézményvezető

helyettes

-..J

Részt vesz:
gyermekvédelmi
munkacsoport

helyettes

intézményvezető

~

vezető

intézményvezető
intézményvezető

-

helyettes

tagintézmény-vezető

tagintézmény-vezető

telephely felelős

telephelyfelelős

:I

Szolgá Hatások
Gyermekétkeztetés

Szülők igényeire alapozott
tehetséggondozó
szolgáltatások

A szervezet működése
Vezetés színvonala

konyhai dolgozók
dajkák
óvodapedagógusok

intézményvezetés

időszakosan

12.15.
04.15.

nevelési év
végén

intézményvezető

helyettes

intézményvezető

helyettes

tagintézmény-vezető

tagintézmény-vezető

telephelyfelelős

telephelyfelelős

intézményvezető

helyettes

intézményvezető

helyettes

-

-

tagintézmény-vezető

tagintézmény-vezető

telephelyfelelős

telephelyfelelős

intézményvezető

intézményvezető

-

intézményvezető

-

intézményvezető

helyettes

tagintézmény-vezető
telephelyfelelős

Kapcsolatok:
- fenntartóval

-

bölcsődével

kapcsolattartók

féléves
éves
értékelés

intézményvezető

intézményvezető

helyettes

intézményvezető

helyettes

tagintézmény-vezető

tagintézmény-vezető

telephelyfelelős

telephely felelős

iskolával
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1.4. Pedagógiai folyamatok - Értékelés

llogyan történik az intézményben az értékelés?
Milyen a pedagógiai programban meglwttírozott gyermeki értékelés mííködése a gyakorlatban?
- Az intézményben a gyermeki fejlődési folyamatosan követik, a gyermeki fejlődést dokumentálják, elemzik, és az egyes évek értékelési
eredményeit összekapcsolják, szükség esetén fejlesztési tervel készítenek.
- Az óvodapedagógusok a gyermekek eredményeiről fejlesztő céllal folyamatosan visszacsatofllak sziileinek/go11dviselőjé11ek és az
életkornak, fejlettsél!i szintnek mef!felelő formába11 a evermeknek.

Intézményértékelési feladatok - Éves önértékelési terv - Az önértékelések ütemezése

ÖNÉRTÉKELÉSRE KIJELÖLT KOLLÉGÁK/ TERÜLETEK - ÉRTÉKELŐ KISCSOPORTOK - ÜTEMEZÉS
Ped

~

Ssz.

~

' kel '
Önértékelésre
kijelölt pedagógus

Adatgyűjtés

Önértékelési kiscsoport tagjai

Megjegyzés

időszaka

Kiscsoport vezető

Csoporttag 1

Csoporttag 2

Tóth Andrásné

Urbán Judit

Kovácsné H. K.

1

Székhelyintézmény
Kneisz Ferencné

1.

Virág Utcai Tagintézmény
1
Keczkóné Makrancz i
O lga Mónika
Manóvár Tagintézmény
1. Varga Erika
2.

Bal láné Német Márta

2020.02.01 .-.29.

-

2020. 11 .

-

Tóthné Hajzer
Krisztina

Rutkovszkiné Fedor
Ildikó

Leskóné Pataki Rita

Strem ler Borbála

Tassi Gyöngyi

Szabó Gabriella

2019.10.-11.

-

Tassi Gyöngyi

Stremler Borbála

Szabó Gabriel la

2020.01.-02.

-
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Önértékelésre
kijelölt pedagógus

Ssz.
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Adatgyűjtés

Önértékelési kiscsoport tagjai

____.
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Megjegyzés

időszaka

Kiscsooort vezető

1

Pi
Eles Gizella

Schaffer Tímea

Korcsmár Zoltánné

2019.10.-2020.04.

Vezetői

önértékelés
Önértékelésre kijelölt
vezető

Tóth Zsuzsanna

Önértékelési kiscsoport tagjai
Kiscsoport vezető
Csoporttag
Csoporttag
Bóbita Tagintézmény
Várkondi Lászlóné

Homonyik Erika

Gerő

Stremler Borbála

Tassy Gyöngyi

lntézménvi
ön értékel '
,
Önértékelésre kijelölt
óvoda
Bóbita Tagintézmény

Gabriella

Adatgyűjtés

Megjegyzés

időszaka
,J

Kriston Ildikó

Horváth Tünde

2019. 11.

-

Pe1jéssyné Lévai
Anikó
Varga Erika

Luzsinszky Ildikó

2019.09.

-

Szabó Gabriella

2019.11.-1 2.

-

Adatgyűjtés

Megjegyzés

~

Kincskereső

Tagintézmény

Manóvár Tagintézmény

Önértékelési kiscsoport tag·ai
Csoporttag
Csoporttag
Kiscsoport vezető
Várkondi Lászlóné
Horváth Tünde
Kriston Ildikó
Gerő

Gabriella

Stremler Borbála

Perj éssyné Lévai
Anikó
Tassy Gyöngyi

időszaka

2019.11.

-

Luzsinszky Ildikó

20 19. 09.

-

Varga Erika

2019.11.

-

11
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Teljesítményértékelés (Értékelési szabályzat szerint)
Teljesítményértékeléssel
érintett
Pedagógusok
Pedaj!ógiai munkát segítők
Ei:..iyéb alkalmazottak

Tanfelügyelettel,

minősítéssel

Ellenőrzés

.icllege
Intézményi tanfelügyelet

Vezetői

tanfelügyelet

Tanfelügyeleti

Minősítő

ellenőrzés

vizsga

Minősítési

eljárás

Időpont

Határidő

Felelős

-

-

-

érintettek köre
ellenőrzött

Virág Utcai Tagintézmény
Bóbita Tagintézmény
Kincskereső Tagintézmény
Manóvár Tagintézmény
Rutkovszkiné Fedor Ildikó
Tóth Zsuzsanna
Ilomonyik Erika
Stremler Borbála
Lesku Angéla
Tóthné IIajzer Krisztina
Luzsinszky Ildikó
Schmidt Adrienn
Gáti Kertész Tünde
Pappné Nagy Mónika
Keczkóné Makranczi Olga
Mónika
Schaffer Tímea
-

időpont

2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020. tavasz
2020. 09.19.
2020
2020. tavasz
OH felü leten való kihirdetéstől
függ, v novemberbe várható.
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intézményi delegált
Skarbit Józsefné

Skarbit Józsefné

Rutkovszkiné Fedor Ildikó
Homonyik Erika
Skarbit Józsefné
Skarbit Józsefné
Skarbit Józsefné
Rutkovszkiné Fedor Ildikó
Eles Gizella

!
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Tervezett mérések
Mérés Területe
Mérés alanyai
Gyermekek fejlettségi
állap()ta
Neveltségi szint
mérése
A gyermekek
fejlettség állapota:
- értelmi
- beszéd
- hallás
- látás
- mozgás
Gyermekek
iskolaérettségének
állapota
Tanköteles korú
gyermekek neveltségi
szintje

Önértékelésekhez
kapcsolódó sziilői
elégedettség

Mérés eszköze,
módszere

Erintettek köre

gyermekek

tanköteles korú
gyermekek
gyermekek

Mérést végzők

Felelős

20 19 november
2020. április

Tóth Andrásné
int. vez. helyettes

2020. május

Bojtos csilla

évi 2 alkalom:
november
ápril is

Rutkovszkiné Fedor I.

Egyéb érintettek

Gyermekek Háza Déli Ovoda Székhelyintézmény
óvodapedagógusok
visszacsatolás:
folyamatos
megfigyelés
szülők
óvodapedagógusok

Mérés ideje

nevelőtestület

folyamatos
megfigyelés

Virá2 Utcai Tagintézmény
óvodapedagógus
Visszacsatolás:
fejlődési napló;
folyamatos
szülő
megfigyelés

tagintézményvezető

1

Kovács Ildikó
Vassné Szolnoki Erika
munkaközösség-vezetők

tanköteles korú
gyermekek

óvodapedagógus

tanköteles korú
gyermekek

óvodapedagógus

szülő

Visszacsatolás:
szü lő

nevelőtestület

önértékelési
ki scsoport

DIFER

2020.január

Ovodapedagógusok.

beosztás szerint
2020.április

Rutkovszkiné Fedor 1.

önértékelési
csoport
feladattervei
szerint

Leskóné Pataki Rita

nevelőtestület

Erintett pedagógus
csoportjába járó
gyermekek szülei
(teljes kör).

Visszacsatolás;
érintett pedagógus,
intézményi szintről
a nevelőtestület
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neveltségi
eszköz;
célzott
megfigyelés

szintmérő

kérdőív

___.
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Mérés Területe
Mérés alanyai
Iskolák elégedettsége

Gyermek fejlettségi
állapota
Sziilői

elégedettség

önértékelési
csoport

gyermekek

teljes

szülői

kör

mérés

Tanítók elégedettsége

Móri~z

Zsigmond
Alt. Isk.
Kertvárosi
Tagint.
pedagódusai

Gyet·mek neveltségi és
tudásszint

gyermekek

Gyermek elégedettség
mérés

gyermekek

Partner elégedettség

Gyermek fejlettségi
állapota

Mérés eszköze,
módszere

Erintettek köre

tanítók

gyermekek

Mérést végzők
Zsigmond
Alt. Isk.

.____J

Mérés ideje

Felelős

2020.
ápri lis

Leskóné Pataki Rita

~·

Egyéb érintettek

Kérdőív: Egyénre
szóló kérdőív az 1.
osztályos volt
óvodásaink
Vécsey Károly
Tag int.
vonatkozásában
Kincskereső Ta!!intézménv
fejlődési napló;
óvodapedagógus
visszacsatolás:
fo lyamatos
szülő
mcgfürvelés
kérdőív
önértékelési
visszacsatolás:
csoport
érintett pedagógus,
intézményi szintrő l
a nevelőtestület
önértékelési
visszacsatolás:
kérdőív
szülő
csoport

Móri~z

___J

visszacsatolás:
nevelőtestület

Rutkovszkiné Fedor I.
1

évi két alkalom
november
április
2019. november

1Iomonyik Erika
tagintézmény-vezető

l lomonyik Erika
tagintézmény-vezető

2019. november

Homonyik Erika
tagintézmény-vezető

nevelőtestület

Kertvárosi Csicsere:ő Tae:intézmény
óvodapedagógus
visszacsatolás:
Fejlődési napló;
szülő
folyamatos
megfürvelés
óvodapedagógus
visszacsatolás:
Kérdőív
érintett pedagógus,
munkaközösség-

visszacsatolás:

vezető

vezetőség

óvodapedagógus

Bóbita Tal!intézménv
visszacsatolás:
szülő
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Kérdőív

2019. november
2020. április
2019. november

Tlcsik Jánosné
tagintézmény--vezető

Ilcsik Jánosné
tagintézmény-vezető

2019. november

!lesik Jánosné
tagintézmény-vezető

Fejlődési

napló;
folyamatos
megforvelés

Evi két alkalom
november
ápri lis

Némethné Tóth Zs.
tagintézmény-vezető

...__.

Mérés Területe
Mérés alanyai

Gyermek fejlettségi
állapota
Partneri igény és
elégedettség

Gyermek fejlettségi
állapota

gyermekek

szü lők

gyermekek

Partneri igény és
elégedettség

gyermekek
szülök
iskolák
pedagógusai

Nevel őtestiileti klíma
mérés

nevelötestü lel

Gyermek fejlettségi
állapota
Partneri igény és
elégedettség

Tanköteles korú
f!vermekek neveltsé2i

Mérés eszköze,
módszere

Erintettek köre

gyermekek

Mérést végzők

munkaközösség

visszacsatolás:

vezető

vezetőség

kérdőív

szül ő

tanköteles korú
gyermekek

óvodapedagógus

Mérés ideje

Felelős

2020. május

Eles Gizella
tagintézményvezetö

2019. november

Etes Gizella
tagintézményvezetö

2019. november
2020. május

Stremler Borbála
tagintézményvezetö

2020.
április-május

Stremler Borbála
tagintézményvezetö

2020. május

Stremlcr Borbála
tagintézmény-vezető

Rozsrétbokor Telephely
visszacsatolás:
Ovodapedagógus

önértékelési
csoport

___.

__J

Egyéb érintettek

Pitypan2 Ta2intézménv
Fejl ődési napló;
óvodapedagógus
visszacsatolás:
szü lő
folyamatos
megfigyelés
önértékelés i
visszacsatolás:
kérd ő ív
csoport
érintett pedagógus,
intézményi szi ntről
a nevelőtestület
Manóvár Ta2intézmény
Fejlődési napló;
Ovodapedagógus
visszacsatolás:
szülő
folyamatos
megfigyelés
önértékelési
visszacsatolás:
gyermek mérés
csoport
érintett pedagógus,
képekkel
intézményi szintről
a nevelőtestület
kérdőív

gyermekek
szülök
iskolák
pedagógusai

___,

visszacsatolás:
érintett pedagógus,
intézményi szintről
a n evelőtestület
visszacsatolás:
szül ő
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fejlődés i

napló;
folyamatos
megfigyelés
gyermek mérés
képekkel

20 19. október
2020. április

Kvaka Arpádné
telephelyfelelös

2019. tavasz

K vaka Arpádné
telephelyfelelös

2019. április

Kvaka Arpádné
telephelyfelelös

kérdő ív

neveltségi
eszköz;

szintmérő

,,

Mérés Területe

Erintettek köre
Mérés alanyai

Mérést végzők

Neveltség és
tudásszint
Gyermek elégedettség
mérés

Mérés eszköze,
módszere

gyermekek

Kassa u. Taeintézmény
óvodapedagógus
visszacsatolás:
szü l ő

nagycsoportos
gyermekek

önértékelési
csoport

Mérés ideje

Felelős

2019. november
2020. ápri lis

Tajtáné Hegedűs V.
telephely felelős

201 9. november

Tajtáné

Egyéb ér-intettek
nevelőlestü lel

szintje

__J

___J

~

visszacsatolás:
szül ő

célzott
megfigyelés
Fej l ődési

napló;
fo lyamatos
megfigyelés
gyermek mérés
képekkel

Hegedűs

V.

telephelyfelelős

nevelőtestület

Partner elégedettség
mérés

Móricz Zsigmond
Ált. Isk.
Kertvárosi
Tagint.
pedagódu sai

önértékelési
csoport

szülők

óvodapedagógus

visszacsatolás:

kérdőív

20 19. november

Tajtáné l l egedűs V.
telephelyfelelős

szülő

nevelőtestület

visszacsatolás:

kérdőív

2020. március

Tajtáné

Hegedűs

V.

telephelyfelelős

szül ő
nevelőtestület

Gyermekek fejlettségi
állapota

nevelőtestület

munkaközösség

visszacsatolás:

klíma mérés

vezető

vezetőség

gyermekek

Ovodapedagógus

Mandabokor Telephely
visszacsatolás:
szülő

Partner elégedettség
mérés

dolgozók

Gyermekek fejlettségi
állapota

gyermekek

telephely fe l e lős

visszacsatolás:

kérdőív

Fejlődési

napló:
folyamatos
megfigyelés
kérdőív

2020. május

Tajtáné llegedüs V.
telephely felelős

2019. november
2020. május

Vassné 1Iarman Gy.

2020. március

Vassné Harman Gy.
telephelyfelei ős

20 l 9. november
2020. május

l larman Attiláné

2020. április

l larman Attiláné

vezetőség

telephelyfelelős

Felsősima Telephel~

Partner elégedettség
mét-és

óvodapedagógus

visszacsatolás
szül ő

dolgozók

telephelyfelelös

vezetés

fej l ődési

napló:
folyamatos
megfigyelés
kérdőív

telephelyfelelős

telephelyfelelős
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1.5. Pedagógiai folyamatok - Korrekció
Mi történik az ellenőrzés, megfigyelés, értékelés eredményeivel? (Elégedettségmérés, intézményi önértékelés, pedagógusértékelés, gyermeki
fejlődés megfigyelés, mérés, egyéb mérések.)
Évente megtörténik az önértékelés keretében a helyben szokásos formában rögzített megfigyelési, mérési eredmények elemzése, a
tanulságok levonása, fejlesztések meghatározása. Ezt követően az intézmény a mérési- értékelési eredmények függvényében szükség
esetén korrekciót vé1:ez

1

A 2018-2019 nevelési év mérési eredményeire alapozott célok és feladatok:
Mérési eredmények

Okkutatás eredményei
Célok / Feladatok
Gyermekek Háza Déli Ovoda Székhelyintézmény
A vezetési feladatok hatékony delegálása az 1 Feladattervek, munkaköri leírások elemzése.
egyenletes munkamegosztás érdekében.
Gantt diagram készítése.

1

Időgazdálkodást, feladat delegálását
tréningen való részvétel.

A vezetésértékelés során kapott átlagosan A Gyem1ekek Háza Déli óvoda honlapjának
4,95 pontos nevelőtestületi, illetve 4 pont megújítása,
az
intézményi
működés
vezetői önértékelés.
nyilvánosságának
még
hatékonyabb
biztosítása, és a székhelyintézményhez tartozó
óvodák
pozitív
arculatának
további
erősítésének elősegítése érdekében.

Külső
szakember felkérése a
szerkesztési feladatok elvégzésére.

segítő

honlap

A gyermekek Háza Déli Óvoda honlapjának
feltöltése a hozzá tartozó intézmények
adataival.
A szülők és az óvoda dolgozóinak
megkérdezése a honlapról elégedettségi
kérdőívvel.
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Intézményi önértékelés során elért 4,7
pontos eredmény.

~

-.1

A
pedagógusok
felkészítése,
mérés
lebonyolítása, mérési eredmények összegzése
és megosztása az érintettekkel valamint a
nevelőtestülettel,
a mérési eredmények
tükrében egyéni, csoport és intézményi szintű
irányok
és
feladatok
Az
óvodapedagógusok
isme1jenek
és fejlesztési
meghatározása,
feladattervek
készítése.
alkalmazzanak a gyermekek személyes és
szociális képességeik felmérésére alkalmas A Gyermekek Háza Déli Óvodához tartozó
módszereket, eszközöket, technikákat.
intézményekből legalább két óvodapedagógus
bevonása a mérési módszerek elsajátításába,
frissítésébe.
Munkaközösségi foglalkozások keretében az
értelmezhető
intézményi
szinten
is
eredmények elemzése. A mérési eszközök
áttekintése, módosítása, ha szükséges.
Külső

továbbképzési lehetőség felkutatása és
az igények függvényében a részvétel
biztosítása
Bel ső kommunikációs csatornák innovatív
átgondolása: a digitális információhordozó
eszközök tudatos használata. - Pedagógusok
IKT kompetenciájának tovább fejlesztése,
annak érdekében, hogy tudatosabban és
célirányosan használják az IKT eszközöket a
csoportban.

Neveltségi szi nt mérés: tárgyak,
berendezések kezelése 82%

A fel adatok ütemezése a fel el ősök megbízása.
Műhelymunka

megszervezése.

A továbbképzéseken való részvétel.
Az elvégzett feladatok, képzések utáni
visszamérés. Az eredmények megosztása a
nevelőtestülettel.

Munkajellegü tevékenységekben aktívabb, A játékidőben fokozottabb figyelem az
önkéntes részvétel. A rendezett környezetben eszközök kíméletes használatára. Motivációs
való könnyebb eligazodás megtapasztalása.
eszközök alkalmazása a teremrendezés során.
41
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A gyerekek tapasztalják meg a pihenés és a Délutáni pihenő idő alatt csendes tevékenység
nyugalom közérzelükre gyakorolt pozitív biztosítása az alvást nem igénylő gyermekek
számára.
hatását.
A nyugodt alvást elősegítő relaxációs zene
hallgatása.
Az
érdeklődő szülőknek délután l ehetőség
S zülői elégedettség mérés:
A szü l őkkel való kommunikáció
folyamatos tájékoztatás a gyermek
szerint rövid tájékoztatás. A fogadó órák
hatékonyabbá tétele.
fejlődéséről 91 %
gyakoribbá tétele.
Virá2 Utcai Ta2intézmény
A csoportokban a DIFER vizsgálatok Elettani adottságok,
Nagyobb hangsúlyt fektetünk ezen területek
során a graíomotorikai készség és a családi háttér, otthoni példa követése.
fejlesztésére, konkrét feladatokat rögzítettünk
szociális készségek mutattak lemaradást.
az eredményeket mutató összesítő diagramok
alá, csoportonként.
Gyermek elégedettség mérés:
pihenés 72%

Felülvizsgálat: A 137/2018. (VII. 25.) Korm. Törvényi előírásoknak való megfelelés.
rendelet szerinti ONAP- 363/2012. (XII. 17.)
Korm.
rendelet
módosításai
tartalmi
megfelelőségének vi zsgálata.
SZMSZ
GDPR elvárások szerinti módosítás szükséges Törvényi el őírásoknak való megfelelés.
Belépés és bent tartózkodás (szociális
munkás).
Kincskereső Taeintézmény
Az iskolaérettségi vizsgálatok és a fejlődés 24 gyermek ment iskolába.
első
osztályos
Az
iskolába
ment
eredményei nek megfigyelése által lettek
gyermekeknek nyomon követése, óvónők
beisko lázva a gyerekek.
látogatása az iskolában, ahol megfigyelik a
gyerekeket, ta lálkoznak volt óvodásaikkal.
Minden
iskola
küld
értesítést,
ahol
gyermekeink tanulnak, s a volt óvó nénik
elmennek a kijelölt időpontban órát nézni,
kerekasztal beszélgetésre.
P.P.
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A fejlődési naplóban évente 2x kerülnek
rögzítésre a mérési eredmények.

Minden gyermeknek legyen fejlődési naplója.
Az új gyerekek részére évközben is
megvalósítandó feladat.

2018
novemberében
megtörtént
a
gyermeki
elégedettség
mérése
a
nagycsoportos korú gyermekek körében
(42).

Feladat: az egészséges életmód alakítására
A legközkedveltebb:
fókuszá lás,
a
gyermekekkel
- aj áték az udvaron tevékenység 41 © ! 1 fokozott
elfogadtatni és megszerettetni az öltözködést,
® arányban
a pihenést, fogmosást és a tornát.
- kirándulás, élményszerző séta 40 © /
2® arányban
- homok-víz központ 39© / 3®
arányban
A gyermekeink nem szeretnek:
- öltözködni 21 ©/ 21 © arányban
- pihenés 23©/ 19® arányban
- fogmosás 30© / 12® arányban
- torna 32© /1 O® arányban

A tavalyi évben a másik mérés a
nevelőtestület klímája volt.

Gyermeki neveltség és tudásszint mérés

A legtöbb pontot a 8. kérdés kapta mely Ezt továbbra is megszeretnénk őrizni.
alapján, amikor a testület együtt van jó a
hangulat. 35/32.. A legkevesebb pontot (20) a Ez mindenkinek a személyes indíttatásából
következő kérdés kapta: a nevelők gyakran fakad, illetve a munkaterhelés és az időhiány
személyes problémáikat is megbeszélik sem teszi azt lehetővé, hogy ilyenekről
egymással.
beszélgessenek.

Kertvárosi Csicsergő Tagintézmény
A gyerekek körében a külső világ tevékeny A nevelőtestület célja ,a gyerekekkel még
megismerése
matematika
tarta lmú több játékon,
tevékenységen
keresztül
tapasztalatokkal tevékenység mutat negatív megszerettetni a matematikai játékokat.
eredményeket, de ezek is a 90 % -tól nem
rosszabbak.
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Partneri elégedettség mérés (szülök)

Nevelőtestü l et

klímamérés

Gyermeki elégedettség mérés

S zülői

elégedettség mérés

Partneri elégedettség:
tanítók
DIFER mérés

Igen
pozitív
visszajelzéseket kaptunk,
óvodánk szakmai munkáját, az itt dolgozók
magas szakmai tudását, a vezetés színvonalát
nagyon magas szinten ítélték meg a
magkérdezett szülök.
Az óvodapedagógusok jól érzik magukat az
intézményben, jó légkörben dolgoznak, ez
mutatott a legjobb eredményt a klímamérés
során.
Negatívumként megjelent a nem egyenlő
terhelés a munkában.
Bóbita Tagintézmény
Legalacsonyabb értéket az alvás kapott.

.__.J
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nevelőtestület

célja, hogy még tovább
erősítse a jó partneri kapcsolatot.

Ajó munkahelyi, légkör javítása, fokozása.
A feladatok jobb leosztása a nevelőtestület
tagjai között.

A
kevesebb
alvásigényü
gyermekek
hamarabb ébrednek és az öltözőben
csendesebb tevékenységet rajzolás, mintázás,
társasjátékok stb. választhatnak a többiek
zavarása nélkül.
Több közös program szervezése a szülök A szülök bevonásával közös kirándulások,
óvoda által szervezett programok/ egészség
bevonásával.
napok/, munkadélutánok szervezése jeles
napokhoz és ünnepekhez kapcsolódóan,
A
jelenleg
kialakított
kapcsolatot A kialakított partneri kapcsolat megőrzése.
megfelelőnek tartják.
Pitypang Tagintézmény
Az elért eredmények szinten tartása, lehetőség
szerinti
fejlesztése
Tapasztalati
következtetés,
írás mozgás
koordináció.
Fejlesztését minden csoportban tervezték a
kolléganők.

Szülői elégedettség mérés 1 csoportban
dol gozó óvodapedagógt_!sra_vonatkozólag

Az elért eredmények szinten tartása.
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----Ovodapedagógusok
elégedettségének
mérése 2018-19-as tanévben

Manóvár Tagintézmény
85%

Gyermekek neveltségi szintmérés félévi
Gyermekek neveltségi szintmérés év végi
Nevelőtestü leti

74%
Butykatelcp Telephely
A
mosdó
helyiségek
mérete
felszereltsége nem megfelelő.

és

körültekintő
életszervezés
Folyamatos
a megvalósítása, társas magatartásuk jobban
csopo1t
alkalmazkodjon
a
szokásrend szeréhez.
nem
Személyes példamutatás. Szülőkkel való
konzultáció a neveltségi szint javítása
érdekében.

öltözködés:75%

Öltöző
helyiségek túlzsúfoltsága,
megfelelö elvárások a szülök részéről.

étkezés: 83%

Megfelelő

játék: 76%

Az informatikai eszközök térhódítása miatt a A játék fontosságának
játék hátrányba kerül a családban.
családon belül.

munka: 96%

szokásrendszer.

Következetes szokásrendszer
munkára nevelés.

a

Váljék belső igényükké az igényes környezet
kialakításáért vállalt munka.

elvárások,

Személyes mintaadással, családi elvárások
bevonásával próbáljuk elé rni, hogy az
udvariassági és illemszabályok (pi köszönés)
természetes igényük legyen.

udvariassági szokások: 75%

Nem
megfelelő
példamutatás.

Tudásszint íelmérése-OJFER:
84%

Leggyengébb terület a grafomotoros készség.
Ennek oka lehet, az ingerszegény, ráhagyó
nevelés szociokulturális környezet.
45

hangsúlyozása

kialakítása,

mintaértékű

családi

lehetőség

Csoportonként kiértékelt eredményekhez
fej lesztési tervek elkészítése.
Csoportonként kiértékelt eredmények szinten
tartása.
Vonzóvá tenni a munkahelyi légkört.

88%

klíma

Neveltségi szint:
gondozás 79%

Az elért eredmények szinten tartása,
szerinti javítása.
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Egyéni fejlesztések.
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Rozsrétbokor Telephely
Fontos a gyerm ektisztel ő, demokratikus
légkör, ill. az óvoda hírneve.

Szü lfö vélemények

A zenei nevelés, pihenés nem a legkedveltebb
tevékenység.

Gyermeki elégedettség mérés

Továbbra is fenntartani az eddigi megítélést.

A technika vívmányai segítségével még
vonzóbbá tenni a népi és korhí.í zenéket, ill. a
pihenés fontosságát megértetni.

Kassa u. Telephely
Gyermekek
mérése

Szü l ői

neveltségi

és

tudásszint Gyengeség:
Ének-zene, énekes játék, gyermektánc
Rajzolás, festés, mintázás kézimunka

elégedettség

Gyermeki elégedettség

A gyermeki

fej l ődés

nyomon követése

Mandabokor Telephely
gyermekek
szülők
elégedettek
a
A
nevelésével. Az óvoda épületét viszont
tartják
gyermekeik
elfogadhatatlannak
számára.
A legtöbb sírós képet a rajzolási tevékenység
és az étkezések kapták.

Gyengébb
egészség.

eredményt ért el
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a

mentális

Boldogóvoda programhoz kacsolódó dalok
hallgatása, rövid feszültségoldó mozgásos
játékok megismertetése a gyerekekkel.
Változatos, újszerű technikák alkalmazása,
bemutatása a gyermekeknek.

Az óvoda külső homlokzatát felújították.
További feladat a tornaszoba fej lesztése.

Változatos ábrázoló tevékenységek.
Az egészséges életmódra nevelés keretében az
egészséges
étkezés
népszerí.ísítése.
gyümölcsnapok. stb.
Ennek okai a szü l ők túlzott féltése és
Szülői
ragaszkodása a gyermekéhez.
értekezletek, fogadóórák a túlzott ragaszkodás
személyiség romboló hatásairól.
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Szü l ői

-

elégedettség

Gyermeki elégedettség
A gyermeki fejlődés nyomon követése

Felsősima Tclcohelv
gyermekek
a
A
szülők
elégedettek
nevelésével és a tervezett programokkal.

A. legtöbb sírós képet a rajzolási tevékenység
és az étkezések kaoták.
Gyengébb eredményt ért el a mentá lis
egészség. anyanyelvi fejlettség. Ennek okai a
szülők családon belüli érzelmi sivársága, és
mentális zavar, illetve hibás nevelési
módszerek.

__J

Szülők
szül ő

bevonásával megvalósuló programok:
klub, munkadélutánok.

Szülők

bevonásával megvalósuló programok.

Szülői

értekezletek, fogadóórák. Szakember
előadása aktuáli s témában , szül ői kérésre is.

2. Személyiség- és közösségfejlesztés
2.1. Személyiségfejlesztés
l Iogyan valósulnak meg a pedagógiai programban rögzítetl személy iségfej lesztési feladatok?
Hogyan fejlesztik az egyes gyermekek személyes és szociális képességeit (különös tekintettel a kiemelt figye lmet

i gényl ő

gyermekekre)?

Hogyan tiirté11ik a gyermekek swcirílis hátrányainak enyhítése?
- A z intézmény vezetése és érintett óvorlaperlagógusa információkkal rendelkezik millrlen gyermek szocirílis helyzetéről.
1fogyan támogatják az önálló tanulást, hogyan tanítiák a tanulást?
1Jogyan történik a gyermekek egészséges és környezettudatos életmódra nevelése?
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2.1.1. Gyermek adatok
Székhely/ tagóvodák/ telephelyek
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3.

HII gyermek

-

3

2

4.

IIIIII gyermek

-

9

16

Rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülő
Szülői nyilatkozat alapján
térítésmentesen étkezők
3, vagy több gyermeket nevelő
családban élők
Tartósan beteg vagy
fogyatékos, vagy családjában
tartósan beteg vagy fogyatékos
gyermeket nevelnek

1
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7

9

7

5

5

4

-

-

3
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20

8

7

5

3

4

7

-

-

6

2

-
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-

'--

5.
6.
7.

8.
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Székhely/ tagóvodák/ telephelyek
Gyermekek száma 2019. szeptember l-én
Ssz.
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11. 1 Veszélyeztetett gyermek
12. Anyaotthonban lakó gyermek

14. Nem étkező gyermek

2

15. Speciális étrendet igénylő gy.

7

2

2

16. 1 T ehetségígéretes gyermek
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17. 1 Óvodai jogviszonyt
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13. Félnapos óvodás gyermek

4

5

2

14

2

5
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1

1
2.1.2. Gyermekvédelmi feladatok

1

l
l

Az óvodás gyermek nevelésében az egyik legfontosabb nevelési funkciót a jól működő családok
tölthetik be.
A gyermekek óvodába lépésekor az óvodapedagógusok és a gyermekvédelmi felelősök
kapcsolatba kerülnek a családokkal, amennyiben a gyermekek viselkedésében, teljesítményében,
vagy kapcsolataiban rendellenességet fedeznek fel, vagy a nevelés eszközeivel, vagy a
gyermekvédelem eszközeivel igyekeznek segítséget nyújtani.
Elsődleges célunk, hogy a gyermekek biztonságban érezzék magukat óvodáinkban.

Céljaink a törvényi elvárások szerinti
•
•
•

működés

során:

Az intézményegységünkbe járó gyermekek helyzetének felmérése, a hátrányos és migráns
gyermekek fokozottabb segítése.
A neveltetésükből vagy családjaik szociális helyzetéből adódó hátrányaik mérséklése az
óvodai nevelőközösség és a szociális intézmények hálózatának igénybevételével.
A sajátos nevelési igényű gyermekek esélyegyenlőségének növelése, hátrányaik
csökkentése.

Folyamatos feladat havi rendszerességgel az étkezési kedvezményben
adatainak egyeztetése az óvodatitkárral.

G,yerme kv'd
t . k
e el mi. f e1a d aam
Feladat

Ismerjék fel az óvodapedagógusok az
általuk nevelt gyermekek teljesítmény, viselkedés-és vagy kapcsolatzavarait,
amennyiben ez a nevelés eszközeivel
nem korrigálható eredményesen,
jelezzék az óvoda gyermekvédelmi

Felelős

Határidő

óvodapedagógusok

folyamatos

óvodapedagógusok

folyamatos

részesülő

gyermekek

Megjegyzés

felelősének.

Az óvodapedagógusok differenciált
bánásmódot alkalmazzanak a
gyermekek nevelésében.
Az óvodapedagógusok működjenek
együtt a családokkal a gyermekek
nevelésének hatékonysága érdekében.
Az óvodapedagógusok a kötelező
óvodáztatásból adódóan az óvodai
hiányzásokat kísérjék figyelemmel.
Igazolatlan hiányzás esetén
kezdeményezzenek intézkedést a
házirend alapján.
Az óvodapedagógusok az étkezési
kedvezményben részesülő gyermekek

óvodapedagógusok,
gyermekvédelmi

felelős

a

Gyvt. 40/A. § (2) ag)
folyamatos

felelős

gyermekvédelmi

2018.09.0 1-től

igazolatlan
hiányzást
követő 5.
naptól

pontja értelmében a
Család és
Gyermekjóléti
Központ szociális
segítő

Szeptember
50

Felelős

Feladat

l
l
J

adatait egyeztessék az óvodatitkárral,
különösen a kedvezményt alátámasztó
dokumentumok érvényességi
határidejére.
Az óvodapedagógusok kísérjék
figyelemmel, és tartsák nyílván a
hátrányos, halmozottan hátrányos és
migráns helyzetű gyermekeket.
Az óvodapedagógusok és a
gyermekvédelmi felelősök tartsanak
rendszeres kapcsolatot a gyermekek
megfelelő nevelése, gondozása
érdekében az érintett szülőkkel is.
Működjenek együtt az
intézményegység gyermekvédelmi
felelősei a hatályos törvények szerinti,
egységes szellemű gyermekvédelmi
munka érdekében.
Működjenek együtt a gyermekvédelmi
jelzőrendszer tagjaival, a
Gyermekvédelmi Szolgálattal, a
Gyámügyi és Szociális Irodával,
vegyenek részt az éves konferencián.
Szükség esetén együttműködési
megállapodás keretén belül vegyék fel
a kapcsolatot a Gyermekjóléti
Központ munkatársával: Kovácsné
Kecsmár Tímea szociálismunkás.
Tel. :42/401-652

gyermekvédelmi
felelős

Határidő

1.+ minden új
Jogviszony
létesítésekor

Megjegyzés

tevékenységet
biztosít az óvoda

gyermekvédelmi

folyamatos

felelős

pedagógusainak,
gyermekvédelmi
felelőseinek.

gyermekvédelmi

folyamatos

felelős

Kapcsolattartás a
helyi szociális
segítővel.

gyermekvédelmi
felelős

félévenként

gyermekvédelmi

évente
kétszer és

felelős

alkalomszerű

en
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2.1.3. Óvoda egészségügyi ellátás személyi feltételei
Székhely/telephely
Gyermekek Háza Déli Ovoda
Székhelyin tézmény
Gyermekek Háza Déli Ovoda
Virág utcai Tagintézmény
Gyermekek Háza Déli Óvoda
Kincskereső Tagintézmény
Gyermekek Háza Déli Óvoda
Kertvárosi Csicsergő Tagintézmény
Gyermekek Háza Déli Ovoda
Bóbita Tagintézmény
Gyermekek Háza Déli Óvoda
Pitypang Tagintézmény
Gyermekek Háza Déli Ovoda
Manóvár Tagintézmény
Gyermekek Háza Déli Ovoda
Butykatelep Telephely
Gyermekek Háza Déli Óvoda
Rozsrétbokor Telephely
Gyermekek Háza Déli Ovoda
Kassa u. Telephely
Gyermekek Háza Déli Óvoda
Mandabokor Telephely
Gyermekek Háza Déli Ovoda
Felsősima Telephely

Ovodaorvos
Fogorvos
Dr. Barta Nelli
Dr. Póka Árpád
Dr. Nagy Anna
Dr. Orosz Mária
Dr. Ori Agnes
Dr. Vetter Tiló
Dr. Bancsi Eva
Dr. Dankó Zsuzsa
Dr. Udvari Mária

Védőnő

Mezőné

Polacsek Agnes

Gere Tünde
Tóth Katalin
Hegedüs Zoltánné
Gencsi Hajnalka

Dr. Pószné Dr. Kecseti
Szilvia

Holikné Sajtos Agnes

Dr. Hízó Edit
Dr. Póka Árpád
Dr. Barta Nelli

Kocsisné Incze Enikő

Dr. Csobánka Margit
Dr. Póka Ároád
Dr. Bancsi Eva

Talpasné Kálya Enikő

Dr. Csobánka Margit

Tóth Katalin

Dr. Udvari Mária

Gencsi Hajnalka

Vaskóné Gyarmati Mariann

Farkas Sándorné

A gyermekek fizikai állapotát felmérő egészségügyi vizsgálatok és azok időpontjai
Az óvodaorvosok csak rendkívüli fertőzéses esetekben járnak ki az óvodákba. A védőnők 2-3
havonta szűrik a gyermekeket, de rendkívüli esetekben azonnal szakmai tanácsokkal látják el az
óvodapedagógusokat.
Fogászati

szűrés

évente két alkalommal.

j

l
J
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2.1.4. Az óvoda szolgáltatásai
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igényekre alapozott (a szolgáltatónak kifizetett térítés i díj ellenében nyújtott) szolgáltatások épületenként - a szülő i igények függvényében
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2.2. Közösségfejlesztés
Hogyan segíti az intézmény a gyermekek együttműködését?
Az intézmény közösségépítő tevékenységei llogyan, milye11 keretek között valósulnak meg?
- A szülők a me1:felelő kereteke11 belül részt vesznek a közösségfejlesztésben.

2.2.1. Óvodai ünnepek és programok tervezett időpontjai 2019/2020
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Ssz.
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3. Eredmények
Milyen eredményességi mutatókat tartanak nyilván az intézményben?
- Nyilvántartják és elemzik az intézményi eredményeket:
helyben szokásos megfigyelésen, vagy más alapon megszervezett mérések eredményei
esetleges sport, más versenyeredmények: országos szint, megyei szint, települési szint
elismerések
6 éves kor után óvodában maradó mutatók, elégedettségmérés eredményei (szülő,
óvodapedagógus, pedagógiai munkát segítők) o neveltségi mutatók
Milyen szervezeti eredményeket tudfelmutatni az intézmény?
Hogyan hasznosítják a belső és külső mérési eredményeket?
Hogyan kísérik figyelemmel a gyermekek iskolába lépését, tanulási útiát?

3.1. Feladatok a kötelezően bemutatott és az intézmény által publikálni is kívánt
tartalmak és adatok összegyűjtésével és feldolgozásával kapcsolatban.
Székhelyintézmény:

EFOP 3.1.5. -16-2016-00001 projekt

Intézkedési terv tartalma

]

Intézkedési terv
Intézményi innováció kidolgozása (2020.01.31)
Intézményi fejlesztési koncepció (2020.03.30.)
Pedagógiai program felülvizsgálata
(2020.03.30.)

A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett Intézményi portfólió és módszertani
gyűjtemény összeállítása, archiválása
intézmények támogatása.
(2020.03.30.)
Folyamatértékelési kérdőív kitöltése
(2020.04.15.)
Partnerlista,

együttműködési

megállapodások

(2020.04.30.)
Jó gyakorlatok átvétele (opcionális)
(2020.05.15 .)
Pedagógiai program módosítása (2020.05.15.)
Összegző intézményfejlesztési beszámoló

(2020.05.15.)

57

l
l
1

1

3.2. Bázis intézményi óvodai program
Bázisintézményi célok:
Intézményünk célja, megosztani a már
helyet és

lehetőséget

biztosítani

működő

és bizonyítottan eredményes jó gyakorlatainkat,

műhelymunkák,

bemutató foglalkozások, tevékenységek,

továbbképzések számára.
Bázisintézményi tevékenységünkkel segíteni szeretnénk a pedagógiai szakmai közélet

fejlődését,

valamint a POK által biztosított pedagógiai-szakmai szolgáltatásokhoz való méltányos

l
l

hozzáférést.
Megosztani kívánt jó gyakorlat, innováció, módszertani modellek:
1. A szülők, mint nevelési partnerek az egészséges életvitel megalapozásában

1

Jó gyakorlatunk

fő

célja, az egészséges életmódra nevelésen keresztül

erősíteni

az óvoda- család

kapcsolatát, felhívni a figyelmet a helyes táplálkozás, rendszeres mozgás fontosságára,
l

J

1

népszerűsítésére

a gyermeki tevékenységek és óvodai rendezvények által.

2. A Kompetencia alapú óvodai nevelés és a pedagógiai program összhangjának
megteremtése
Célunk egy olyan komplex óvodai nevelés bemutatása, amely a gyermeki

érdeklődésre,

aktivitásra, fogékonyságra építve támogatást nyújt az egyéni képességek fejlesztéséhez,
önállóságuk kialakulásához, ezzel segítve a kulcskompetenciák fejlődését.

3. Az anyanyelvi nevelés folyamata, út az írás-olvasásig

J

Jó gyakorlatunk, olyan komplex pedagógiai módszereket, eszközöket és nyelvi játékokat foglal
magába az anyanyelvi nevelés terén, amit a Montessori pedagógia és a Kompetencia alapú nevelés

J

útmutatásai alapján készítettünk el.

J
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.____,
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Időpont

Feladat a téma
megjelölésével

Felelős

Programban

Munkaforma

résztvevő

intézményi
munkatársak
Urbán Judit

l .Környezetvédelmi
projekt
megvalósítása
az
óvodánkban:
szelektív

mikrocsoportos

20 19. I0.09.
tevékenységek
kezdése:
10 óra

papír,

fém,

Helyszín,
létszám

Célcsoport

udvar

műanyag

hulladék,
zöld
hu lladékok
(saláták
kész ítése
során

hulladékgyűjtés:

válogatás játékos,
formai
keretek
között.
2.
PET palackokból,
papírdobozokból és
müanyag
egyéb
hulladékok
újrahasznosítása:
barkácsolás
a
fenntarthatóság
jegyében .
3.
Játékos sorverseny
szelektív
hulladékokkal a 8
csoport
nagycsoportosainak
részvételével.

Szükséges
eszközök

óvoda-

csoportonkénti
mikrocsoportos

szelektív
kukák
30
1iteres
konténer

terü letérő l
E lőadó:

Dr. Jenei
Teréz
Urbán
Judit

ollók, kés,
zöldségek,
gyümölcsök,
konyhai
eszközök

vegyes
korcsopo11
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__J

Tájékoztatás,
kommunikálás

__J

---'

Keletkező

dokumentumok

Program
küldés a POKnak 3 héttel a
rendezvény
ee l őtt
ma ilben.

vezetők,

gyógypedagógusok,
tanítók
Nyíregyháza
és Sz. sz.
Megye
B.

ke l etkező)

Skarbit
Józsefné

~

csoportszobák
(2-es és 6os)

e- POK honlapró l
POK
l etö lthető
mailban
a jelenléti ív
továbbítja
cél
csoport
felé.
e légedettségIntézmény:
mérő lapok
program
közzététele az értékel ő
intézményi
honlapon.

....__

Időpont

2019.10.10.
10 óra

Feladat a téma
megjelölésével

Felelős

Programban

Munkaforma

résztvevő

intézményi
munkatársak
DOTE

Egészséges
életmódra nevelés a
világ
külső
tevékeny
megismerésén
keresztül
vegyes
korcsoportban
J Jelyes fogmosás és
fogápolás
elsajátítása

mikrocsoport

védőnői

(3

____,

'----'

Szükséges
eszközök

Helyszín,
létszám

Célcsoport

mentőautó

2019.10. 10.
1030 óra

berendezéseivel
ismerkedhetnek a
gyerekek,
egészségügyi
dolgozók
Gyümölcs
és
zöldség
saláta
készítés
a
csoportokban

Termésbábok
készítése

Tájékoztatás,
kommunikálás

__J

___J

Keletkező

dokumentumok

asztalok,
test-model 1,
mentők,

fő)

színezők,

7. csoport

színes
ceru zák
csoportonként
mikrocsopot1

Program
küldés a POKnak 3 héttel a
rendezvény
eelőtt
mailben .

védőnők

bemutatásával
Orvosok,
mentős
munkájának
bemutatása,

__j

Országos
mentőszol-

Urbán
Judit

POK honlapró l
letölthető

jelenléti ív

gálat
dolgozói
udvar

mi krocsoport

óvoda
vezetők,

óvodapedagógusok,
tanítók
Urbán Judit

csoportonként
mikrocsoport

óvodapedagógusok

mikrocsoport

Salátához
való
zöldségek,
gyümölcsök,
kések,
zöldség,
hámozók,
tálak
ragasztók,
o llók, színes
papírok

ePOK
mailban
továbbítja
a
cél
csapott
felé.

értékelő

Intézmény:
program
közzététele az
intézményi
honlapon

csoport
udvar
részek

elégedettségmérő lapok

__,

~

Jdőpont

2020. április
tevékenység
kezdete: 0930

Feladat a téma
megjelölésével

1. Anyanyelvi
nevelés játékosan
Montessori
pedagógia
eszközei nek
elemeivel, vegyes
csoportban
2. Környezetvédelem az óvodánkban
a Montessori
eszközeivel a
kompetencia alapú
programcsomag Föld témakörében
3. Külső világ
tevékeny
megismerése a
Montessori
pedagógia és a
kompetencia alapú
programcsomag
ötvözésével - Föld
témakörében

Felelős

Programban

Munkaforma

résztvevő

Skarbit
J ózsefné

intézményi
munkatársak
Kovácsné
Habos
Katalin
Gyöngyszem csoport

Bojtos Csilla
Napfény
csoport

Horváthné
Zagyi
Erzsébet
Moha és
Páfrány
csoport

bemutatkozó
foglalkozás

projekt minden
csoport
részvételével, 8
csoportban az
udvaron

Szükséges
eszközök

Helyszín,
létszám

Montessori
anyanyelvi
eszközök,
bábok

3-as
csoport

Montessori
eszközök,
könyvek,
Földgömb
palánták,
vi rágföld,
kis lapátok,
vödrök,
újságpapíro
k,CD
lemezek és
lejátszó,
bábok

Bemutató
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Célcsoport

2-es
csoport
Óvodavezetők,

óvodapedagógusok,
tanítók
7-es
csopo1t

.__J

Tájékoztatás,
kommunikálás

Ertekezlet a
koordinátorok
számára a
POK-ban: a
rendezvény
előtt 4 héttel,
tematika és
program-szám
stb.
meghatározása
POK:
programfüzet
összeállítása és
közzététele a
POK hon lapon

~

Keletkező

dokumentumok

POK honlapró l
letölthető:

jelenléti ív,
elégedettségmérő lapok,
értékelő

l

l
l
l
l

3.3. Egyéb eredményességi mutatók

]

A Gyermekek Háza Déli Óvoda pályázaton elnyerte a BOLDOG ÓVODA címet, melyet négy
intézményünkben 10 alkalommal valósítanak meg óvodapedagógusok a 2019/2020-as nevelési
évben.
A Nyíregyházi Egyetem és a Gyermekek Háza Déli Óvoda székhelyintézménye között létre jött
együttműködési megállapodás keretein belül a hallgatók gyakorlatának szakmai irányítása.
Gyermek megismerési technikák további megismerése és gyakorlati alkalmazása: DIFER (elemi
alapkészségek)- mérés.
Neveltségi szintmérés valamennyi tanköteles korú gyermeket érintően, és eredményeire alapozott
fejlesztés szülők bevonásával az alábbi területeken:
Normához, szabályhoz, szokáshoz való viszony (egészségügyi szokások, önkiszolgálás,
viselkedési normák)
Társas kapcsolatok (gyermek-felnőtt, gyermek-gyermek, gyermek-közösség kapcsolata)
Tevékenységekhez való viszony (önként vállalt, kötelező jellegű, közösségért végzett)
Gyermekrendezvények és programok, valamint a résztvevő gyermekek és felnőttek számának
folyamatos és pontos regisztrálása, elégedettségi adatok.
Óvodai szintű sport rendezvényeken való részvétel szülők bevonásával.
Városi szintű MONBEBE programok.
Óvodán belül rendezett: KI MIT TUD?
Városi szintű vers és mesemondó versenyen részvétel
Tehetséggondozó programok rendszere.

1

4. Belső kapcsolatok,

l

együttműködés,

kommunikáció

Milyen pedagógus szakmai közösségek működnek az intézményben, melyek a fő tevékenységeik?
- Az óvodapedagógusok szakmai csoportjai maguk alakítják ki működési körüket, önálló
munkaterv szerint dolgoznak. A munkatervüket az intézményi célok figyelembe vételével
határozzák meg.
Hogyan történik a belső tudásmegosztás az intézményben?
Hogyan történik az információátadás az intézményben?
- Az intézmény munkatársai szamara biztosított a munkájukhoz szükséges
információkhoz és ismeretekhez való hozzáférés.

4.1. Nevelés nélküli munkanapok időpontjai és felhasználásuk1 /tagovo d a /t e l ep h ellYI. szmt
sze, kh ety
Székhely
Felhasználás célja és tárgya
Telephely
Gyermekek Háza
Szakmai nap az óvoda
Déli Óvoda
dolgozóinak
Székhelyintézmény
Közösségfejlesztő szakmai
nap
Virág Utcai
Csapatépítő tréning az óvoda
Tagintézmény
dolgozóinak

Időpont

Felelős

2020.02.

Skarbit Józsefné

2020. 06.

Skarbit Józsefné

2019.12.

Rutkovszkiné Fedor
Ildikó
tagintézményvezető

Mentális tréning - kirándulás

az óvoda dolgozóinak

Rutkovszkiné Fedor

2020.06.12.

Ildikó
tagintézményvezető

l
l

Kertvárosi
Csicsergő

Tagintézmény

1

l
Bóbita
Tagintézmény

Tájékoztató nevelőtestületi
értekezlet „A
program/fejlesztése az EFOP3.1.5-16-2016-00001 A tanulói
lemorzsolódással veszélyeztetett
intézmények támogatása kiemelt
projekt támogatásával valósul
meg."

2019.08.21.

Ilcsik Jánosné
Tagintézmény vezető,
támogató szakértő
Kugler Henry
Gusztávné
óvodapedagógus,
támogató szakértő

Intézményfejlesztést értékelő
nevelőtestületi értekezlet „A
program/fejlesztése az EFOP3.1.5-16-2016-00001 A
tanulói lemorzsolódással
veszélyeztetett intézmények
támogatása kiemelt projekt
támogatásával valósul meg."
Szakmai ismeretek bővítése

2020.05. 13.

Ilcsik Jánosné
Tagintézmény
vezető, támogató
szakértő

2019.10.28

Tóth Zsuzsanna
tagintézmény-vezető

Szakmai nap

2020.06.12.

Tóth Zsuzsanna
tagintézmény-vezető

Pitypang
Tagintézmény

Manóvár
Tagintézmény
Butykatelep
Telephely
Rozsrétbokor
Telephely
Kassa U.
Telephely

Nevelőtestületi

értekezletek,
az addig elért eredmények és
további feladatok
megbeszélése Intézményfej lesztés az
EFOP-3.1.5-16-2016-00001 „
A tanulói lemorzsolódással
veszélyeztetett intézmények
támogatása" projekt
keretében
Csapatépítő
tréning:
kirándulás
Közösségfejlesztő szakmai
nap: a nevelési év értékelése
Közösségfejlesztő szakmai
nap
Csapatépítő tréning

Közösségfejlesztő

szakmai

munka délutánok

Eles Gizella
Schaffer Tímea

Projekt terv szerint

Eles Gizella
Schaffer Tímea

2020. 06.12.

Eles Gizella

2020.06. 12.

Stremler Borbála
tagintézmény-vezető

2020.06.18.

Máté Tóth Ildikó

igazodva a
székhelyintézményhez

K vaka Arpádné
telephely felelős

2020. 06.12.

Tajtáné Hegedüs
Viktória

nap

telephelyfelelős

Mandabokor
Telephely

Csoport építő tréning, közös
főzés, piknik.

2020.06.30.

Vassné Harman
Gyöngyi
telephelyfelelős

Felsős ima

Csoport építő tréning, közös
2020.06.30.
Harman Attiláné
Telephely
főzés, piknik.
telephelyfelelős
A nevelés nélküli munkanapokon - szülői igény esetén - gondoskodunk a gyermekek
felügyeletéről
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l

l

4.2. Munkatársi értekezletek
Ssz.
Felhasználás tárgya

Időpont

Felelős

Érintettek

1
1.

1
2.
1.

1.
2.

1.

2.

l
1.

J

Gyermekek Háza Déli Ovoda Székhelyintézmény
A munkavégzéssel kapcsolatos elvárások.
2019.09.
Skarbit Józsefné
alkalmazottak
A nevelési év folyamán várható feladatok,
programok ismertetése.
S karbit Józsefné
2020.06.
A nevelési év értékelése.
alkalmazottak
Virág Utcai Tagintézmény
Rutkovszkiné Fedor
Szociális kompetenciák erősítése, csapatépítő
2019.12.
Ildikó
tréning az óvoda dolgozóinak
Kincskereső Tagintézmény
Homonyik Erika
Tájékoztatás az új nevelési év indításáról,
tagintézményvezető
2019.09.26.
személyi változásokról, éves feladatokról.

Munkavédelmi oktatás,

tűzvédelem .

2019. ősz

Kertvárosi Csicsergő Ta~intézmény
A nevelési év során előre tervezett
2019. 10.10.
programok, feladatok kiosztása, felelősök
megbeszélése,
leírások
munkaköri
ismertetése, felelevenítése. Új kollégák
beilleszkedésének segítése.
Karácsonyi vacsora keretén belül az eltelt
2019.12. 19.
időszak
értékelése,
tapasztalata k
megbeszélése, csapat építés.
Bóbita tagintézmény
Nevelési év indításával kapcsolatos feladatok
2019.09. 04.
megbeszélése.

2.

Első félév értékelése: eredmények,
nehézségek, további feladatok

2020.01.24.

3.

A nevelési év értékelése

2020.06.13 .

Cseh Gábor
óvodapedagógusok,
NOKS munkatársak
közfoglalkoztatottak
Ilcsik Jánosné
tagintézményvezető

Ilcsik Jánosné
tagintézményvezető

Tóth Zsuzsanna
tagintézményvezető

NOKS munkatársak
Tóth Zsuzsannna
tagintézményvezető
NOKS munkatársak
Tóth Zsuzsannna
tagintézményvezető

NOKS munkatársak
l.

2.

1.

Pitypang Tagintézmény
2018-19-as beszámoló elfogadása, 2019-202019. 08.31.
es tanév felelőseinek megválasztása
Ev végi beszámoló előkészítése,
2020.07.10.
m egbeszélése
Manóvár Tagintézmény
A betervezett munkaértekezleteken túl a Minden hónap
hatékony munkavégzés érdekében szükség
második
esetén rendkívüli megbeszélésre is sor kerül.
csütörtök
Aktuális programokról, változásokról, az
óvodát érintő problémákról.
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Eles Gizella
Eles Gizella

óvodapedagógusok
Stremler Borbála
tagintézményvezető

]

l
l
l
l
]

1.

2.

1.

1.

1.
2.
3.

1.

2.
3.

Butykateleo Teleohelv
tennivalók,
2019.09.03.
aktuális
Tanév
eleji
megbeszélése, munkarenddel kapcsolatos
elvárások ismertetése.
Munka és Tűzvédelmi oktatás

20 19.09.11..

Rozsrétbokor Teleohely
aktuális
tennivalók,
20 19.09.04.
eleji
Tanév
megbeszélése, munkarenddel kapcsolatos
elvárások ismertetése.
Kassa u. Telephely
2019.09.12.
A nevelési év feladatai. Az együttműködés
fontossága. Aktuális kérdések megbeszélése.
Mandabokor Tele :>hely
2019. 09.10.
A csoporttal és a tanév kezdéssel kapcsolatos
szervezési feladatok megbeszélése.
2019. 11. 19.
Az óvodapedagógusok munkájának segítése,
feladatok megoldása, szervezési feladatok.
2020.05.20.
A nyári élettel és zárva tartással kapcsolatos
feladatok megbeszélése.
Felsősima telephely
A csoporttal és a tanév kezdéssel
2019.09.17
feladatok
kapcsolatos
szervezési
megbeszélése
Az óvodapedagógusok munkájának segítése,
2019.11.19.
feladatok megoldása, szervezési feladatok
2020.05.20.
A nyári élettel és zárva tartással kapcsolatos
feladatok me.gbeszélése.
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Máté Tóth Ildikó
dajkák
konyhai kisegítő
Az óvoda minden
dolgozója.
K vaka Arpádné
telephely felelős

Tajtáné Hegedűs V.
telephely felel ős

Vassné Harman Gy.
telephely felelős
Vassné Harman Gy.
telephely felelős
Vassné Harman Gy.
telephely felelős
Harman Attiláné

Harman Attiláné
Harman Attiláné

4.3. Az

előre tervezhető nevelőtestületi

Időpont

1
1

]

20 19.08.25.
2020.06.12.

2019.10.01.

2020.05.28.

2019.09.24.

]

2020.06 04.
2019.09.27.

l
]

2020.05.17.

2019.09.05.

2019.10.3 1.
2020.01.22.

értekezletek időpontja

Felelős

Téma

Gyermekek Háza déli Ovoda Székhelyintézmény
Gyermekek Háza Déli Ovoda
A munkaterv elfogadása, a 20 19/20-as tanévet érintő
Skarbit Józsefné
Intézményvezető
változások ismertetése egyéb aktuális feladatok.
Skarbit Józsefné
Tanévzáró értekezlet, az éves beszámoló előkészítése,
Intézményvezető
nyári feladatok megbeszélése.
Virág Utcai Tagintézmény
Tanévnyitó értekezlet - az aktuális változások és
Rutkovszkiné Fedor I.
tagintézmény-vezető
feladatok megvitatása, felelősök kijelölése. munkaterv
elfogadása
Tanévzáró értekezlet - évösszegzés, éves értékelés
Rutkovszkiné Fedor I.
tagintézmény-vezető
ismertetése, elfogadása
Kincskereső Tagintézmény
Tanévnyitó értekezlet. A 2019/2020-as nevelési év
Homonyik Erika
tagintézmény-vezető
indítása, személyi és tárgyi feltételek. Változások.
Tanévzáró értekezlet. Eves beszámoló készítése, év
Homonyik Erika
végi értékelések, nyári teendők megbeszélése.
tagintézmény-vezető
Kertvárosi Csicsergő Tagintézmény
A munkaterv elfogadása, a tanévkezdéssel kapcsolatos
Ilcsik Jánosné
tagintézmény-vezető
feladatok megbeszélése
A beszámoló elfogadása, a tanév értékelése. A nyári
Ilcsik Jánosné
élettel kapcsolatos feladatok.
tagintézmény-vezető
Bóbita Tagintézmény
Nevelési év feladatai, felelősök választása.
Tóth Zsuzsanna
Éves fő feladat kitűzése.
tagintézmény-vezető
Munkaközösségünk témája, célja, feladata
Nevelés nélküli munkanap keretében az operatív
Tóth Zsuzsanna
tagintézmény-vezető
dokumentumok vizsgálata.
Az első félévre tervezett feladatok értékelése.
Tóth Zsuzsanna
tagintézmény-vezető

2020.06.10.

A nevelési év értékelése.

Tóth Zsuzsanna
tagintézmény-vezető

J

Pitypang Tagintézmény
20 19.09.05. 2018-19-as beszámoló elfogadása, 2019-20-es tanév
munkaterv előkészítése
2019.09.19. A gyakornoki vizsga előkészítése, hospitálások
összegzése
2020. július Ev végi beszámoló előkészítése.

Eles Gizella
Tagintézmény-vezető

Eles Gizella
Schaffer Tímea
Eles Gizella
Tagintézmény-vezető

Manóvár Tagintézmény
2019.09. 11. Nevelési év feladatai, felelősök megválasztása.
Éves, fő feladat kitüzése.
Munkaközösség témája, célja, feladata.
Munkaterv elfogadása.
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Stremler Borbála
tagintézmény-vezető

l
l
l

l

Időpont

Felelős

Téma

minden
óvodapedagógus
Stremler Borbála

2019.12.09. A tankötelezettséggel kapcsolatban jogszabályok
megbeszélése.
2019.12.12. A vezetői és intézményi tanfelügyeleti ellenőrzéssel
kapcsolatos feladatok megbeszélése
2020.01.30. Az első félévre tervezett fe ladatok értékelése.

tagintézmény-vezető

Stremler Borbála
tagintézmény-vezető

A 2019/2020-as nevelési év értékelése
(Mi valósult meg és mi nem?)
Butykatelep Telephely
2019.09.26. Aktuális év eleji feladatok, várható ellenőrzéshez
ismertetése,
kapcsolódó
feladatok,
munkaterv
témáinak
értekezletek
szülői
jóváhagyása,
megbeszélése.
2020.01.03 . Az új beiskolázással kapcsolatos törvény miatt az
óvodában maradó gyerekek maradásához szükséges
tennivalók, dokumentumok intézése. Programjaink
átbeszélése, tervezés, szervezés, megvalósítás.
2020. április Ev végi kirándulások, gyermeknap, ballagás.
vége
Rozsrétbokor Telephely
2019.09.17. Ev indító -aktuális törvényi változások

Stremler Borbála

2020.06.

1

tagintézmény-veze tő

Máté-Tóth Ildikó
telephely felelős

Máté-Tóth Ildikó
telephely felelős

Máté-Tóth Ildikó
telephely felelős
K vaka Arpádné
telephely felelős
K vaka Arpádné
telephely felelős

2020. május Evzáró értékelés

2019.09.12.

J
2019.10.10.

.

2020.02.12.

J
2019. 09.18.
2020. 05. 26.

2019.09.18.
2020.05. 26.

Kassa u. Telephely
- Nevelési évnyitó értekezlet: éves munkaterv
elfogadása - Törvényi változások ismertetése, hozzá
kapcsolódó feladatok megbeszélése. Aktuális kérdések
megvitatása.
A gyerekek mérésének, értékelésének előkészítése.
Aktuális kérdések megbeszélése.
Mentorállási feladatok megszervezése. Aktuális
kérdések megbeszélése .
Mandabokor Telephely
A munkaterv elfogadása, a tanév kezdéssel kapcsolatos
feladatok megbeszélése.
A beszámoló elfogadása, a tanév értékelése. A nyári
élettel kapcsolatos feladatok.
Felsősima telephely
A munkaterv elfogadása, a tanév kezdéssel kapcsolatos
feladatok megbeszélése.
A beszámoló elfogadása, a tanév értékelése. A nyári
élettel kapcsolatos feladatok.
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Tajtáné Hegedüs
Viktória

Tajtáné Hegedüs
Viktória
Tajtáné Hegedüs
Viktória
Vassné Harman Gy.
telephely felelős
Vassné Harman Gy.
telephely felelős

'

Harman Attiláné
Harman Attiláné

l
4.4. Szakmai munkaközösségek terve
4.4.1. Intézményközi innovációs és változáskezelést segítő munkaközösség
A munkaközösség vezetője: Bojtos Csilla - óvodapedagógus
A munkaközösség tagjai: Gyermekek Háza Déli Óvoda Székhelyintézményéhez tartozó
1

l

tagóvodák és telephelyek munkaközösségi tagjai. Minden óvoda egy fővel vesz részt az üléseken.

Innovációs cél: A nevelési-oktatási folyamat jobbá tétele, optimalizálására irányuló változtatási
folyamat,

minőségi

változtatás. A munkaközösség koordinálja az új ötletek, javaslatok beépülését

az intézmények fejlődése érdekében. Az intézmények minden dolgozója pozitívan viszonyul az új
ötletekhez, javaslataikkal segítik a fejlesztést.

A munkaközösség célja:
•

Intézményi szinten egy közös munkaközösség működtettetése.

•

A

nevelő-oktató

munka érdekében

tervszerűen működő,

folyamatos megújulásra és

szakmai segítségnyújtásra képes, innovatív munkaközösség működtetése.
•

Rövid és hosszú távú célok megfogalmazása.

•

A kiegyensúlyozott és nyugodt

működési

szervezési feladatok intézményi

szintű

feltételek folyamatos biztosítása, a pedagógiai és

koordinálása.

•

Konfliktus helyzetek, változások felismerése, kezelése.

•

Az intézményi gyakorlatnak

megfelelő

pedagógiai tervezés és

nevelőmunka

fejlesztése a

munkaközösség hatékony működtettetése által.
•

Együttműködési

•

Kitekintés, az egymástól való tanulás elvének érvényesítése.

•

Beszélgetések, szakmai viták a különböző témákban, tudásbővítés.

•

Az

készség fejlesztése.

óvodavezetők

munkájának

támogatása,

segítségnyújtás

az

intézmények

menedzselésében, a jogszabályok közös értelmezésében és a szakmai munkában.
•

A szakmai munkaközösség célja, többek között, a pedagógusok elméleti, módszertani
ismereteinek folyamatos bővítése a pedagógus kompetenciák tükrében.

•

Humánerőforrásban történő

változás kezelésének segítése.

A munkaközösség feladatai:
•

Gyermekeink környezetbarát szemléletének formálása újabb

•

Tervezési dokumentumok tartalmi és formai
fejlődési

napló vezetése.
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lehetőségek

megfelelősége:

beiktatásával.

egyéni fejlesztési lap,

1

l
l
l
l
l

•

Az adminisztrációs feladatok

elvárásainak felülvizsgálata. Adminisztrációs

kötelezettségek áttekintése, a törvényi elvárásokkal is kompatibilis szükség szerinti
korrekciók végrehajtása a kollégák bevonásával.
•

Beszélgetések, szakmai viták közben az óvodapedagógusok szakmai önkontrolljának
javítása, szakmai tudásuk bővítése

•

(lehetőség

szerint tanítók meghívásával is).

Az oktatásirányítás mindenkori feladatainak
településeken

élő

megfelelő

aktualizálásával az érintett

óvodáskorúak legjobb színvonalon való ellátása (a gyerekek mindenek

felett álló érdekének érvényesítése).
•

Elméleti és gyakorlati problémák, ismeretek elemzése, megbeszélése, új ismeretekkel való
bővítése,

1

hogy a szakmai, jogi és társadalmi környezet elvárásaira a legjobb tudásunk

szerint válaszoljunk, a 3-6 éves gyerekek számára a legoptimálisabb óvodáztatási
lehetőséget

1

minőségi

biztosítsuk.

A munkaközösségi csoport foglalkozásainak helyszíne: Gyermekek Háza Déli Óvoda

Székhelyintézménye, kijelölt tagóvoda.
A munkaközösségi csoport foglalkozásainak ideje: A táblázatban megjelölt

munkaközösségi foglalkozások helye és

időpontja

is változhat,

melyről

időpont

az érintettek

megkapják a tájékoztatást.
A munkaközösség éves munkaterve, eseményei:
Időpont

Téma
1.

Generációs különbségek kezelése.

2.

Pedagóguskompetenciák.

Kiemelve

20 19.10.17.
a

32612013.

20 19.11.21.

(VJIJ 30.) Korm. rendelet által kiegészült kilencedik
kompetenciával.

3.

Iskolakötelezettség teljesítése 6 éve kortól.

2020.01.23.

4.

Iskolapedagógusok meghívása.

2020.04.23 .

Beszélgető

5.

kör.(EFOP 3.1.5.)

Feladatterv készítése a változáskezelésre.

2020.05.14.

A munkaközösség konkrét tevékenységei két nagy csoportba sorolhatók:

* tervezett feladatok
*„ad hoc jellegű" feladatok
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szerint. A
időben

4.4.2. Montessori

l
l

elvű

matematika munkaközösség

Munkaközösség vezető: Kovácsné Habos Katalin
A munkaközösség tagjai: Vargáné Puskás Andrea, Horváthné Zagyi Erzsébet, Hegyes Katalin,
Urbán Judit, Kócs Kata, Bakosi Fruzsina, Dr. Jójártné Majoros Zsuzsa
A munkaközösség célja: a korai iskolakezdés kihívásainak való megfelelés a Montessori elvek
érvényesítésével, indirekt tanulásszervezési eljárásokkal, komplex tevékenység- repertoárral.
Vegyes csoportjainkban a sajátos tanulás támogatása a Montessori eszközrendszer hatékony
megújítása és alkalmazása által.
A munkaközösség feladatai: A Montessori pedagógia elméleti ismereteinek felelevenítése.

l
1

Gyakorlati tapasztalatok összegzése. A matematikai tapasztalatszerzés tudatos beépítése a
mindennapokba. Környezetünk hasznos hulladékainak kreatív felhasználásával
eszköztár gazdagítása.

Előkészített

személyiségfejlődésének

gyűjtemények,

környezetben a rendszerezett eszköztárral óvodásaink komplex

támogatása.

A munkaközösség munkadélutánokat és bemutatókat tervez az alábbiak szerint:

Október:

Montessori

és

hagyományos

matematikai

tapasztalatszerzés

elméleti

háttere

(szakirodalom közreadása - tudásmegosztás, önképzés támogatása).

November: Érzékszervek fejlesztése. Montessori elvű eszközbemutató. Szakirodalom közreadása.
Január: Halmazalkotások -

Montessori

elvű

eszközbemutató, kapcsolódó szakirodalom

rendszerezése.

Március: Relációk - Montessori
Május:

Geometriai

elvű

eszközbemutató, kapcsolódó szakirodalom rendszerezése.

tapasztalatszerzés

-

Montessori

elvű

eszközbemutató,

kapcsolódó

szakirodalom rendszerezése.

4.4.3.

Hagyományőrző

munkaközösség

Munkaközösség vezető: Vassné Szolnoki Erika
A munkaközösség tagjai: Béresné Veze Edit, Frank Erzsébet. Hegedüsné Pósán

Enikő,

Keczkóné Makranczi Olga Mónika, Leskóné Pataki Rita, Lesku Angéla, Schmidt Adrienn
A munkaközösségi foglalkozások terve a vezetői programban megjelölt éves pedagógiai fő feladat
és a tagok által megfogalmazott javaslatok alapján készült.
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Pedagógiai

fő

feladat: Szociális kompetenciák, értelmi, érzelmi intelligencia, a nemzeti identitás

tudat fejlesztése, az erkölcsi alapértékek

megerősítésével ,

a társadalmi beilleszkedést

segítő

szociális együttélés szabályainak értékközvetítésével.
A foglalkozások céljai és feladatai:

Munkaközösségünk kiemelten foglalkozik a

hagyományőrzéssel,

ezen belül a jeles napokhoz

tartozó népszokásokkal, népi játékokkal, mondókákkal, népi tánc elsajátításával.
A népi hagyományok gazdag tárházából a gyerekek korának

megfelelő,

számukra örömteli

ingereket, élményeket adó és cselekvésre késztető elemek beillesztése a mindennapjaikba.

l
l

A gyerekek ne csak szervezett körülmények között tapasztalják meg a mozgás élményét, hanem
akár spontán indíttatásból, saját ötlet alapján, vagy akár a pedagógus kezdeményezésére.
Óvodásaink megismerjék, megszeressék a népzenét, népi játékokat, ismerkedjenek a népi
hangszerekkel és ezáltal ének-zenei kompetenciájuk, mozgásuk, esztétikai fogékonyságuk, egyben
egész személyiségük fejlődjön.
Szociális kompetenciák fejlesztése: társas kapcsolatok, közösségi szellem, egymásra figyelés, testi
és értelmi képességek fejlesztése.

l

Mesedramatizálással közösségi érzés

erősítése .

A munkaközösségben tevékenyen

óvodapedagógusok szakmai tapasztalatának és módszertani

résztvevő

lehetőségeinek bővítése.

Foglalkozási terv
1. foglalkozás:
Tervezett idő pont: 2019.november

]

Téma: Bemutató foglalkozás

Szabad játékból kezdeményezett mozgásos tevékenység
Vezeti: Keczkóné Makranczi Olga Mónika
Feladat: Szabálytudat, egészséges versenyszellem alakítása, érzelmi, erkölcsi és közösségi

nevelés, a játéktevékenységgel kapcsolatos szokások

erősítése,

az

együttműködés

képességének

alakítása, téri tájékozódó képesség fejlesztése, az egészséges életmód alakítása.

2. foglalkozás:
Tervezett id ő pont: 2020. 01.27 - 01.31. (Maci hét)
Maci nap: 2020.01.31.
Téma: A Maci hét és a Maci nap megszervezése.
Óvónői

mesedramatizálás

/

bábozás:

előkészítése.

2020.01.31.

munkaközösségi tag szerepel).
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A

mese

előadásában

minden

1

l

Feladat: Próbák és megszervezésük, a ,.Maci - barlang" díszítése a gyermekek által elkészített
bödön rajzzal, a

szülőkkel

készített „macis - alkotások" kiállítása, a dramatizálás I bábozás

l

díszleteinek és kellékeinek elkészítése.

1

A mézes bödön formára készített rajzok

Felelősök:
egybegyűjtése,

feliratozása, kirakása a „Maci -

barlangba": Frank Erzsébet, Leskóné Pataki Rita

l

A

szülőkkel

készített „Macis - alkotások"

lépcsőházba:

1

feliratozása, kirakása a két

Béresné Veze Edit, Schmidt Adrienn

A mese átírása dramatikus formába: Hegedüsné Pósán Enikő
Zenefelelős:

1

egybegyűjtése,

Leskóné Pataki Rita

Drámapedagógiai instrukciók: Lesku Angéla
Kellékek, jelmezek, díszletek: munkaközösség tagjai
Koordinálás és a Maci hét, Maci nap programjának megírása: Vassné Szolnoki Erika

3. foglalkozás:
Tervezett időpont: 2020. április
Téma: Népi játék, néptánc módszertan az óvodában, intézményi továbbképzés
Vendégünk: Balatoni Katalin az ,,Így tedd rá" programgazdája
Feladat: A népi játékok és táncos mozgás megalapozásának új
alapokra
Cél:

épülő,

szemléletű, korszerű

pedagógiai

hagyományos értékeket továbbadó megvalósulása.

Hagyományőrző

szemlélet érvényesülése az óvodapedagógusok napi munkájában.

Hiteles értékközvetítés.

~ 4.4.4. Érzelmi nevelés munkaközösség
Munkaközösség vezető: Kovács Ildikó óvodapedagógus
A munkaközösség tagjai: Babidorics Ágnes, Tóthné Hajzer Krisztina, Petrilla Sándorné,
Palicz Józsefné, Rubóczki Ibolya, Cserbán Margit Éva
A munkaközösség tervét a

vezetői

programban megjelölt éves pedagógiai

fő

feladat és a tagok

által megfogalmazott javaslatok alapján állítottuk össze.
Pedagógiai fő feladat:
Szociális kompetenciák. értelmi, érzelmi intelligencia, a nemzeti identitás tudat fejlesztése, az
erkölcsi alapértékek

megerősítésével,

a társadalmi beilleszkedést

szabályainak értékközvetítésével.
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segítő

szociális együttélés

A foglalkozásaink céljai és feladatai:
Óvodásaink érzelmi, értelmi intelligenciájának, szocializációs képességeinek fej lesztése, fej lesztő
játékok alkalmazásával. Az óvodapedagógusok módszertani kultúrájának

bővítése.

Foglalkozási terv

1. foglalkozás:

Tervezett időpont: 2019. 09. 30.
Téma: A mesehét (2019.09.23-27) és a Népmese napjának megszervezése,
Óvónői mesedramatizálás/ bábozás: 2019.09.30.

előkészítése.

A kiskakas gyémánt félkrajcárja„. című

magyar népmese. / melyben minden munkaközösségi tag szerepel/

Feladat: Próbák és

megszervezésük, mesefa díszítése

a

gyermekek által

elkészített

meseillusztrációkkal, a dramatizálás/ bábozás díszleteinek és kellékeinek elkészítése.

Felelősök:

A mesefát felöltözteti, és a rajzokat

egybegyűjti,

feliratozza: Petrilla Sándorné és Rubóczki

Ibolya, Palicz Józsefné

Plakátok: Tóthné Hajzer Krisztina
Zenefelelős:

Rutkovszkiné Fedor Ildikó

Kellékek, jelmezek, díszletek: munkaközösség tagjai
Csoportoknak szánt mesét, színezőt sokszorosítja, kiosztja: Babidorics Ágnes
Mese átírása dramatikus formába: Cserbán Margit Éva
Koordinálás, és a mesenap programjának megírása: Kovács Ildikó

2. foglalkozás:
Tervezett időpont: 2020 Március
Téma: Bemutató foglakozás
Tartja: Rubóczki Ibolya óvodapedagógus
Cél: Az óvodapedagógusok módszertani kultúrájának bővítése.

3. foglalkozás :
Tervezett időpont: 2020
Téma: Népi játék, néptánc módszertan az óvodában, intézményi továbbképzés.

Vendégünk: Balatoni Katalin az „Így tedd rá" program gazdája.

J
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Feladat: A népi játékok és táncos mozgás megalapozásának új

szemléletű, korszerű

pedagógiai

alapokra épülő, hagyományos értékeket, továbbadó megvalósulása.
Cél: Hagyományőrző szemlélet érvényesülése az óvodapedagógusok napi munkájában.
Hiteles értékközvetítés.

4.4.5. Intézmény operatív dokumentumainak kiegészítése munkaközösség
Munkaközösség vezető: Kádár Klára

l

A munkaközösség tagjai: A GYHDÓ . Tevékenységközpontú programmal

dolgozó tagintézmények, telephelyek vezetői és óvodapedagógusai
A munkaközösség célja: dokumentumok kiegészítése, fejlesztése.

eredmények javítása, fokozása a pedagógiai munkában. A

tervező

Az eddigi nevelési

munka szakmaiságának, az

írásbeli munka magasabb színvonalának javítása.
A munkaközösség feladata: Munkaközösségi formában a gyermekek elégedettségi rendszerének

átdolgozása és az elégedettségi
A

l
J

)

]

működés

kérdőívek

felülvizsgálata.

rendje:
Felelős

Helyszín

Téma

Ssz.

időpont

1. Eves munkaközösségi terv ismertetése,
elfogadtatása, a mérések eredményeinek
beépítése a tervezés folyamatába.
Eredmények elemzése, célok, feladatok
meghatározása.
2.
A gyermeki elégedettségelégedetlenség vizsgálat felülvizsgálata,
átdolgozása, kiegészítése.

Gy.H.D.O. Kertvárosi !lesik Jánosné
Tagintézmény vezető
Csicsergő
Tagintézmény
Kádár Klára
2019 .szeptember 18.
munkaközösség
vezető

Gy.H.D.O. Kertvárosi !lesik Jánosné
Tagintézmény vezető
Csicsergő
Tagintézmény
Kádár Klára
2019. október 10.
munkaközösség
vezető

l

3.

Partneri elégedettség mérés (tanítónők) Gy.H.D.O. Kertvárosi Ilcsik Jánosné
Tagintézmény vezető ,
eredményei, javaslatok, tapasztalatok. A Csicsergő
támogató szakértő
M.ZS .
Ált.
Isk.
Kertvárosi Tagintézmény
Tagintézmény alsós pedagógusainak 2020.január 15.
meghívása, Kerekasztal beszélgetés
szervezése. „ A program/fejlesztés az
EFOP-3.1.5-16-2016-00001 A tanulói
lemorzsolódással
veszélyeztetett
intézmények támogatása kiemelt projekt
támogatásával valósul meg."

4.

A munka értékelése, a munkaközösségi
tagok 2 éves munkájának
megköszönése, további feladatok

meghatározása.

Gy.H.D.O. Kertvárosi
Csicsergő

Tagintézmény
2020.április 28.
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Kádár Klára
munkaközösség
vezető

1

l

4.4.6.

Hagyományőrző

munkaközösség

Munkaközösség vezető: Körei Ferencné
A munkaközösség tagjai: A GYHDÓ. Tevékenységközpontú programmal
dolgozó tagintézmények, telephelyek óvodapedagógusai
A munkaközösség célja: Az új iránti fogékonyság, befogadás, motiváltság - egymástól való
tanulás. A felszabadult, örömteli játék

elősegítése

gyermekek és

felnőttek

részére egyaránt,

melynek eredményeként a gyermek személyisége és játéka, egyéni képességeihez megfelelően,
egymással kölcsönhatásban

fejlődik.

Játékos kultúra átadás, népdalok, énekes népi játékok

gyakorlatban való alkalmazása. A közösségben való éneklés, a közös játék örömének
megéreztetése, a gyermekek zenei

érdeklődésének

felkeltése és játékos alkotókedvük ösztönzése.

Népi kultúra megszerettetése, hagyományok tisztelete.
A munkaközösség feladata: Az óvodai nevelésben a múlt értékeinek átörökítése, éltetése.
Megteremteni a hagyományőrzés feltételeit és lehetőségeit a mindennapokban, s az óvodai nevelés
folyamatában.

Az óvoda eseményeit-ünnepeit megszervezni és összehangolni.

A jövő

generációnak átadni mindazt a mérhetetlen mennyiségű kulturális örökséget, amelyet mi
magyarok magunkénak tudhatunk. A néptánc, népdalok, és énekes népi játékok hagyományainak
megismertetése, gyakorlatban való alkalmazása. Évszakokhoz, jeles napokhoz kapcsolódó
népszokások ápolásának

lehetősége.

Betekintés a tevékenységközpontú programmal

működő

óvodák mindennapi munkájába, ötletek, tapasztalatok szerzése, ismeretek átadása. Zenei anyag,

J

népi játékok gyűjtése a helyi flórklórtól

]

A

működés
Ssz.

rendje:
Téma

Felelős

Helyszín
időpont

1.

Munkaközösség éves terv
megbeszélése, ötletgyűj tés,
feladatok felelősi teendők
megbeszélése,

Kertvárosi Csicsergő
Tagintézmény
2019. szeptember 10.

Körei Ferencné
munkaközösség
vezető

Ilcsik Jánosné
tagintézmény-vezető

2.

3.

Kertvárosi Csicsergő
Szüreti hét az óvodában -projekt
Tagintézmény
hét,
Tagóvoda Találkozó, mustkészítés 2019. szeptember 23-27.
kóstolás, dalos körjátékok
játszása.
Mihály napi vásár a Kertvárosi
Csicsergő Tagintézményben

M'arton napi'V'igassago
' k - proJe
'kt
hét, így több napos ünneplés -

K ertvaros1
' 'C.
s1csergo"
Tagintézmény és a Bóbita
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Körei Ferencné
munkaközösség
vezető,

óvodapedagógusok

Körei Ferencné
munkaközösség

4.

5.

6.

Tagintézmény
2019. november 11-15.

Három királyjárás az óvodában

Kertvárosi Csicsergő
Tagintézmény
2020. január 06.

Körei Ferencné
munkaközösség

Kassa Utca Telephely
2020. február

Körei Ferencné
munkaközösség

Télűzés,

kiszebáb égetés Kassa
Utca Telephelyen, Tagóvoda
Találkozó

A Tevékenységközpontú
Programmal dolgozó
óvodákban

óvodapedagógusok
Bóbita Tagintézmény
óvodapedagógusok
Körei Ferencné
munkaközösség
vezető,

óvodapedagógusok

vezető

vezető

Kassa Utca Telephely
óvodapedagógusok

1
7.

A külső világ tevékeny
megismerése, néphagyomány
ápolása jeles, napok Gergely járás
a Manóvár Tagintézményben

Manóvár Tagintézmény
2020. március 12.

8.

Népi játékokat játszunk, kint is
bent is. Húsvéti népszokások a
lányok hímes tojást díszítenek, a
fiúk verset tanulnak. Tavaszi
játékfűzésekben népi
tavaszhívogató, kiszéző játékok
elsajátítása, Zöldágjárás az
óvodában
Hagyományőrző Néptánc
találkozó
a Kertvárosi Csicsergő
Tagintézményben
Ünnepek összegzése,
munkaközösség kétéves
munkájának értékelése

A Tevékenységközpontú
Programmal dolgozó
óvodákban
2020. április 06-10.

1

l
l

vezető,

Galiba napok - Szent Márton
legendájával ismertetjük meg a
gyerekeket, valamint az ehhez
kapcsolódó népi hiedelmekkel,
szokásokkal.
Karácsonyvárás az óvodában.
Adventi gyertyagyújtás négy
héten keresztül
Karácsonyi ünnepség óvodánként.

9.

J
10.

A Tevékenységközpontú
programmal dolgozó
óvodákban
2020. június 03.
Kertvárosi Csicsergő
Tagintézmény
2020. június

1
J
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Körei Ferencné
munkaközösség
vezető, Manóvár
Tagintézmény
óvodapedagógusok
Körei Ferencné
munkaközösség
vezető. A
Tevékenységközpontú
Programmal dolgozó
óvodák pedagógusai

Körei Ferencné
munkaközösség
vezető.

Körei Ferencné
munkaközösség
vezető.

4.4.7. Megújuló munkaközösség
Munkaközösség vezető: Szántó Ilona
A munkaközösség tagjai: a Kincskereső Tagintézmény nevelőtestületének óvodapedagógusai
A munkaközösség célja: A „Befogadó" óvodai nevelést

erősítő

tematika megismerése, elemzése.

Az intézményi igények, értékek, lehetőségek kibontakoztatása, sokszorozhatóvá tétele. Újfajta
szemlélet, elemzési és módszertani tudás elsajátítása. Helyi értékeink

erősítése,

nehézségeink

megoldásához támogatás.
A munkaközösség feladata: a befogadó óvodai nevelés intézményfejlesztési területére kívánunk
fókuszálni.
Munkaközösségi konzultációk tervezett időpontjai és témái:
1. Érzékenyítés, érzékenyítő tréning.
Időpontja:
Előadó:

2019. október

Szabó Mónika mentor / Kepics Angelika.

2. Az érzékenyítés területei.
Időpont:
Előadó:

2019. november.
Koraszülöttekért Alapítványtól Pázmány Viktória gyógypedagógus.

3. Az érzékenyítő foglalkozások felépítése.
Időpont:

Előadó:

2020. január.
Kepics Angelika

4. Érzékenyítő játékok gyűjteménye.
Időpont:
Előadó :

2020. március.
Koraszülöttekért Alapítványtól Pázmány Viktória gyógypedagógus.

4.4.8. Mozgásfejlesztés munka közösség

Munkaközösség vezető: Horváth Tünde
A munkaközösség tagjai: GY. H. D.Ó Bóbita Tagintézmény óvodapedagógusai
A munkaközösség célja: A kognitív képességek és a mozgás kapcsolatainak mélyítése,
mozgástapasztalatok

bővítése

innovatív módszer - a Mozgáskotta segítségével.

A gyermekek természetes, hannonikus mozgásának, testi képességeinek, téri tájékozódásának a
fejlesztése. Mozgásos fejlesztő játékok összeállítása
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A munkaközösség feladata: új mozgásos eszközök megismerése. alkalmazásának
mindennapokban

a

természetes

mozgások

körében.

Tapasztalatszerzés

a

lehetőségei

a

mozgáskotta

módszerének, eszközeinek kipróbálása során. Állítsuk a mozgást a kiegyensúlyozott, harmonikus
személyiséget fejlesztő nevelés szolgálatába.

A működ és rend.ie:
Ssz.

Helyszín

Téma

M egjegyzés

időpont

l

1.

2.

1
3.

1

Munkaközösség
éves
terv 2018. 09.05.
megbeszélése, ötletgyűjtés, feladatok
felelősi teendők megbeszélése,
2019. október
Elméleti beszámoló:
testnevelés módszertani tudnivalók az
óvodában Módszertani ismeretek
felelevenítése. az óvodás gyermek

Felelős:

Horváth Tünde
munkaközösség vez.
Felelős:

Horváth Tünde
munkaközösség vez.

mozgásfejlődése.

Testi képességek jellemzése és
fejlesztésük lehetőségei az óvodai tesi
nevelésben.
mozgásfejlesztés
lehetőségei
a
komplexitás jegyében.
Elméleti beszámoló:
2020. január
A mozgáskotta módszerének elméleti
háttere, eszközei alkalmazásának
lehetőségei a mindennapok során
Gyakorlati bemutató:
A
Mozgáskotta
elemeinek
felhasználása,
eszközeivel
való
ismerkedés az óvodapedagógusok
gyakorlati tapasztalatszerzése ezek
használatáról.

Felelős:

Horváth Tünde
munkaközösség vez.

Előadó:

4.

5.

Lugosi Mónika
Gyakorlati bemutató:
2020. április
A mozgásfejlesztő új eszközök
alkalmazása a szabadban való
mozgásban
A munkaközösség éves értékelése
2020. Május

Felelős :

Horváth Tünde
munkaközösség vez.
Felelős :

Horváth Tünde
munkaközösség vez.

1
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4.4.9. Óvodapedagógusok szakmai megújító munkaközössége
Munkaközösség

vezető:

Schaffer Tímea

A munkaközösség tagjai: Éles Gizella tagintézmény vezető, Barkászné Sipeki Zsuzsanna,
Kertész Tünde, Korcsmár Zoltánné, Gerda Erzsébet, Mikó Éva, Seprenyiné Mike Judit
óvodapedagógusok

]

A munkaközösség célja: - Az alapprogram változásainak átdolgozása a helyi epochális

l

és beilleszkedésének segítése, kompetenciájának

programba, és közös értelmezése minden területen. - A gyakornok felkészítése a minősítő vizsgára
erősítése,

hospitálási

lehetőségek

biztosításával

és szakmai megbeszélésekkel.
A beszámolóban megfogalmazott fejlesztendő területek megtervezése, megvalósítása: Szakmai
információ áramlás biztosítása az óvodák munkaközösségei között Minden munkatárs tudása
legjavát adva, intézményi céljaink és feladataink elérésében és aktív, eredményes és elégedett
legyen. Családias környezetben és hangulatban, ki-ki tudása és képessége szerint erősítse óvodánk
eredményeit és hírnevét.

A munkaközösség feladata:
Az ONAP szellemében, az Epochális helyi nevelési gyakorlatba

beilleszthető

tevékenységek

tervezése, megvalósítása, (az elmúlt év feladatának teljesítése). A tematikus tervek és vázlatok
megfelelése a 6. kézi könyv alapján.
A gyakornok felkészítése a
erősítése,

A

hospitálási

fejlesztendő

minősítő

lehetőségek

vizsgára és beilleszkedésének segítése, kompetenciájának

biztosításával és szakmai megbeszélésekkel.

területek alapján: a kollegák aktívabb bevonásával lényegre

törő

alkalmak során a

változások megjelenése a gyakorlati munkában.

A

működés

Ssz.

rendje:
Helyszín

Téma

Megjegyzés

időpont

1

A beszoktatás és visszaszoktatás
tervezése és megvalósítása.
Seprenyiné Mike Judit és Korcsmár
Zoltánné bemutató foglalkozás az új
kolleganők részére.
A tevékenységek megbeszélése.
reflexiók.

Csoport szobák
2019.
október november
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Az óvodába érkező
gyermeket pozitív hatások
érik. A gyerekek és
dolgozók között pozitív
attitűd, érzelmi töltés
alakul. Érzelmi biztonság,
derűs és szeretettel teljes
légkör tapasztalható az
ONAP és a PP szellemében.

l

2

~l

l
l
l
3

2.

1
1
J

3.

Az ONAP szellemében a helyi
nevelési gyakorlatba beillesztett Ének,
zene, énekes játék, gyermektánc,
Rajzolás, festés, mintázás, kézi
munka, Játék tervezése és
megvalósítása a Katica csoportban.
Téma: Mikulásvárás
A tevékenységek megbeszélése,
reflexiók.

2019. december

Intézményfejlesztés az EFOP-3 .1.516-2016-00001 „ A tanulói
lemorzsolódással veszélyeztetett
intézmények támogatása" projekt
keretében.
Intézményfejlesztés az EFOP-3.1.516-2016-00001 „ A tanulói
lemorzsolódással veszélyeztetett
intézmények támogatása" projekt
keretében.

2020. januárfebruár

Az ONAP szellemében a helyi
nevelési gyakorlatba beillesztett
Matematika, Mesélés- verselés és
Játék tervezése és megvalósítása az
őzike csoportban a gyakorlás részére.

2020. április

2020. február

A tevékenységek megbeszélése,
reflexiók.

Képzelet, kreativitás
alkotóképesség
fejlesztésének gyakorlati
megvalósulása az ONAP
módosításával
harmonizálva. A
matematikai, logikai
képességek komplex
alkalmazása a különböző
tevékenységekben.
Az ünnepi hangulat és
érzelmi nevelés
megvalósulása a
hétköznapokban.
Intézményi innováció
kidolgozása

Egyéni képességfejlesztés,
hátránycsökkentésesélyteremtés,
tehetségígéretes gyerekek
fejlesztésének
megvalósulása és
dokumentációja a FEH-ben
A helyes
óvodapedagógusi szemlélet
kialakítása, szakmai
kompetenciák bővítése
Közösen elfogadott,
egységes tematika
megvalósulása az Epochális
rendszerű program
gyakorlatában
Program egységes
értelmezésének kialakítása
a gyakorlat
megvalósításában

M unk ak„ozosse2
.. ' EUenorzes1
' . t erve

Feladat
Beszoktatás,
szokásrendszer
kialakítása a
csoportokban.

Felelős

Eles Gizella
Schaffer Tímea
minden óvónő

Határidő
Sikerkritérium
2019. október Nyugodt, családias hangulat
kialakult. A szokásokat a
gyermekek elfogadták és
betartják.
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Fejlődési

Schaffer Tímea

napló

vezetése.

2019.
december

l
Hatékony pedagógiai
munka az éves fő
feladat tükrében.
Fejlődési

napló
vezetése DIFER- mérés
és a kimenő szint
dokumentumainak

Eles Gizella
Schaffer Tímea

2019.
szeptember december

Schaffer Tímea és
minden óvónő

2020. május

megfelelően.

Hospitálások,
tapasztalatcsere.

l

Eles Gizella
Schaffer Tímea és
minden óvónő

Alkalomszerűen, a
megjelölt
időpontokban

Az óvoda innovációs
fejlődésének segítése.

Eles Gizella
minden óvónő

Alkalomszerűen

l

A fejlődési naplóban adatok
rögzítve. Megfigyelési
tapasztalatok bejegyezve,
melyek tükrözik a fejlesztési
területeket, a gyermek
képességét.
Anamnézis kitöltve.
Szükséges dokumentumok
becsatolva.
Az óvodapedagógusok
hatékony pedagógiai
munkájukkal fejlesztik a
gyermekek személyiségét.
A megfigyelési tapasztalatok
tükrözik a gyermekek
fejlettségét, megmutatják a
fejlesztési területeket. A
mérési lapok, szakszolgálati
dokumentumok csatolva.
Az óvónők segítik egymás
pedagógiai munkáját,
tapasztalataik, ismereteik
átadásával.
Biztosítjuk az óvoda sikeres
működését. Megteremtjük a
sikeres együtt gondolkodást.

'
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4.4.10. Közlekedésbiztonság ismeretek fejlesztésének munkaközössége
Munkaközösség vezető: Szigeti Eszter
A munkaközösség tagjai: Balláné Német Márta, Stremler Borbála, Szabó Gabriella, Szigeti

Eszter, Tassi Gyöngyi, Varga Erika
A

munkaközösség

nevelőtestülete

célja:

A 2019-2020-as

nevelési

évben a

Manóvár tagintézmény

célként tűzte ki az intézménybe járó gyermekek egészséges- biztonságos életmódra

nevelését.
Az óvodáskorú gyermekek biztonságérzetének fejlesztése. segítése,

erősítése

az OVI-ZSARU

Program eszközeivel.
A munkaközösség feladata:

A biztonságos életmódra nevelés megjelenése az intézményben és a családban.
Gyermekek számára olyan információk és ismeretek játékos átadása, amellyel el tudja kerülni a
veszélyt. Fel tudják ismerni és reagálni tudnak rá.

81

j

l

A gyermekek ismereteinek bővítése a témakörök feldolgozásával. Ok- okozati

tényezők feltárása.

Olyan témakörök megismerése és bemutatása a mesékkel és bábokkal, amelyekben a gyermekek

l
l

felfedezhetik a vészhelyzetekben

rejlő

kockázatot. Ismereteire alapozva

megfelelő

döntést

tudjanak meghozni.
Meséken keresztül olyan ismertek elsajátítása, melynek segítségével biztonságosabban játszhat,
közlekedhet, tartózkodhat játszótéren vagy otthoni környezetben. Ez a prevenció elmaradhatatlan
része.
Az első alkalomra a nyíregyházi OVI- ZSARU meghívása.
A következő alkalmakra a témák feldolgozása az óvodapedagógusok által.
Kerékpámapok megszervezése Egészséghét keretein belül.

1

DUTE hallgatókkal kapcsolatfelvétel egészséges életmódról

előadások

megszervezése a

gyermekek számára.
Élményszerző

séták

csoportonként.

Közlekedési

eszközök

és

szabályok

megbeszélése,

megfigyelése.
A mu"k„d'
o es ren d'lte:

Ssz.

Helyszín

Téma

Megjegyzés

időpont

1.

2.

3.

4.

5.

Az idei év munkaközösségi tervének
megvitatása és elfogadása. Célok
kitűzése és feladatok rendszerezése.
Feladatok megbeszélése,
felelősök,
időpontok kijelölése. Munkaközösségi
megbeszélések ütemezése.
OVI ZSARU : 1. Ismerkedés szabályai:
Ki az idegen? Hogyan viselkedjünk az
idegenekkel? Bemutatkozás szabályai.
Találkozás egy rendőrrel.
Kerékpámap az óvodaudvaron.
Egészségnap.
Vitaminsaláta
és
Gyümölcssaláta
készítése
csoportonként.

Gyermekek Háza Déli Balláné Német Márta
Óvoda
Manó vár Stremler Borbála
Tagintézmény
Szabó Gabriella
2019. szeptember 11.
Szigeti Eszter
Tassi Gyöngyi
Varga Erika
Gyermekek Háza Déli Szigeti Eszter
Óvoda
Manó vár
Tagintézmény
2019. október
Gyermekek Háza Déli
Óvoda Manóvár
Tagintézmény
2019. november

Balláné Német Márta
Stremler Borbála
Szabó Gabriella
Szigeti Eszter
Tassi Gyöngyi
Varga Erika

OVI ZSARU: 2. : Szabályok betartása
A szabályok fontossága: a biztonságuk
és egészségük megvédését, megóvását
szolgálják.
Óvodapedagógusok
bábozása.
OVI ZSARU : 3. : Idegen személyektől
ne fogadj el semmit!

Gyermekek Háza Déli
Óvoda Manóvár
Tagintézmény
2020. január

Szigeti Eszter
Stremler Borbála

Gyermekek Háza Déli
Óvoda Manóvár
Tagintézmény
2020. február

Szabó Gabriella
Varga Erika
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6.

OVI ZSARU 4. : Biztonságos
közlekedés
A
főbb
közlekedési
szabályok
megismerése. Tudatosuljon, hogy a
közlekedésben való részvétel és a
közlekedési szabályok betartása a saját
biztonságukat szolgálj a.
Föld Napja és Egészségnap:
DUTE hallgatók előadása és mentősök
meghívása.
Kerékpárnap
és
váltóverseny
az
óvodaud varán.

7.

Gyermekek Háza Déli
Óvoda Manóvár
Tagintézmény
2020. április

Balláné Német Márta
Tassi Gyöngyi

Gyermekek Háza Déli
Óvoda Manóvár
Tagintézmény
2020. április

Balláné Német Márta
Stremler Borbála
Szabó Gabriella
Szigeti Eszter
Tassi Gyöngyi
Varga Erika

4.5. Szakmai munkacsoportok tervei
4.5.1. Munkacsoport neve:

Ellenőrzés-mérés-értékelés

munkacsoport

Munkacsoport vezető: Tóth Andrásné
A munkacsoport tagjai: Hagymási Zoltánné, Bojtos Csilla, Urbán Judit, Demcsákné Lorger
Tímea
A munkacsoport célja: Az ellenőrzés, mérés, értékelés koordinációjának megteremtése.
A munkacsoport feladata: Az ellenőrzések nyomvonal alapján történő megvalósítása.
Az ellenőrzés eredményének átlátható, rendszeres dokumentálása.

A mu" k o„d es
' ren d"1e:
Ssz.

Téma

Helyszín

Megjegyzés

id őpont

1 A főfolyamatok és alfo lyamatok
áttekintése. A felelősségi körök 2019.10.31.
módosítása a személyi változásoknak

ellenőrzési

nyomvonal,

belső ellenőrzés,

kockázatkezelés

megfelelően.

2 Ghant táblába a 2020-as gazdasági év
ellenőrzési, mérési folyamat tervének 2019. 12.15.
elkészítése.
3 A munkacsoport tevékenységének 2020.06.30.
értékelése.

4.5.2. Munkacsoport neve: Helyközi

J

hátránycsökkentő

Felhasznált dokumentumok:
éves munkaterv, ellenőrzési
nyomvonal
Eves értékelő beszámo ló
elkészítése.

munkacsoport

Munkacsoport vezető: Kvaka Árpádné
A munkacsoport tagjai: érintett óvodapedagógus
A munkacsoport célja: szociális nevelés és fejlesztés; hátrányok csökkentése
A munkacsoport feladata: Tapasztalatcsere a közös programmal dolgozó társintézmények

között.
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működés rendje:

Ssz.

Helyszín

Téma

Megjegyzés

időpont

1.

Elméleti megbeszélés

2.

Gyakorlati bemutató

Megfelelő

2019. 12.
Rozsrétbokor
2020.03.
Butykatelep

szakmai

anyag

felkutatása.
Napi
tevékenységek
megtekintése, tapasztalatcsere

]
,

j
Fejlesztő

l

pedagógusok munkaterve Id. mellékletek

4.5.3. Pszichológus munkaterve
Óvoda pszichológus:
Munkarend

Napok

Páros hét óvodái

Páratlan hét óvodái

Hétfő

Csicsergő

Kassa utca és

Csicsergő

Kedd

Kereszt utca

Kereszt utca és Pitypang

Szerda

Tünde utca

Kincskereső

Csütörtök

Bóbita

Rozsrétbokor, Mandabokor és Felsősima

Péntek

Virág utca

Virág utca és Butykatelep

A munkarend a tanácsadásra, vizsgálatra szoruló gyermekek számától, problémájuk súlyosságától,
a

szűrővizsgálaton

részt

vevő

gyermekek számától, ill. a Pedagógiai Szakszolgálat koordinátori

gyűléseinek időpontjától függően

változhat, az óvodavezetőkkel egyeztetve.

Ütemterv
Tervezett időszak
Szeptember

Tervezett tevékenység

-

Az

előző

évre tervezett, de még az MSSST

szűrésen

részt nem vett

gyermekek folytatólagos vizsgálata

-

Szükség esetén a beilleszkedési nehézségek segítése

-

Egyéni foglalkozások megkezdése

-

Igény esetén

szülői

értekezleten bemutatkozás a kiscsoportba lépők

szülei számára
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Október

-

Az előző évre tervezett, de még az MSSST

szűrésen

részt nem vett

gyermekek folytatólagos vizsgálata

-

1

Kiscsoportos foglalkozás meghirdetése szorongó és viselkedési
nehézségekkel

l

-

küzdő

gyerekek számára

Egyeztetés az óvónőkkel

(szülői

kérés esetén a

szülőkkel)

a csoportos

vagy egyéni foglalkozásra javasolt gyerekekről

1

1

-

Csoportos foglalkozások tervezetének elkészítése

-

Szülői

hozzájárulási nyilatkozatok kiosztása,

begyűjtése

Csoportos foglalkozások elkezdése (mind kiscsoportos, mind egész
óvodai csoportot érintő szinten)

-

Egyéni tanácsadás tartása

-

Konzultáció az érintett óvónőkkel,

-

Kapcsolattartás a Pedagógiai Szakszolgálattal

-

A már elvégzett MSSST szűrővizsgálat

szülőkkel

eredményeiről

az óvónők

tájékoztatása csoportonként, szükség esetén visszajelzés a szülőknek,
továbbküldés a Pedagógiai Szakszolgálatba
November

1

szűrések

-

MSSST

-

Csoportos foglalkozások tartása

-

Egyéni foglalkozások tartása

-

Konzultáció az érintett óvónőkkel,

-

Kapcsolattartás a Pedagógiai Szakszolgálattal

-

A már elvégzett MSSST szűrővizsgálat eredményeiről az óvónők

folytatása

szülőkkel

tájékoztatása csoportonként, szükség esetén visszajelzés a szülőknek,
továbbküldés a Pedagógiai Szakszolgálatba
December

-

A 2014. június és 2015. március között született gyermekek részére
az MSSST vizsgálathoz szükséges
kiosztása és

szülői beleegyező

begyűjtése

-

Csoportos foglalkozások tartása

-

Egyéni tanácsadás tartása

-

Konzultáció az érintett óvónőkkel,

szülőkkel

Kapcsolattartás a Pedagógiai Szakszolgálattal

85

nyilatkozatok

1

l

Január
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szűrővizsgálat

-

MSSST

-

Csoportos foglalkozásokról visszajelzés a szülőknek,

-

Egyéni tanácsadások folytatása

-

Konzultáció az érintett óvónőkkel,

-

A már elvégzett MSSST szűrővizsgálat eredményeiről az

megkezdése
óvónőknek

szülőkkel

Kapcsolattartás a Pedagógiai Szakszolgálattal

tájékoztatása csoportonként, szükség esetén visszajelzés a

óvónők

szülőknek,

továbbküldés a Pedagógiai Szakszolgálatba

Február

-

MSSST

-

Egyéni foglalkozások tartása

-

Csoportos foglalkozások tartása

-

Konzultáció az érintett óvónőkkel,

-

A már elvégzett MSSST

szűrés

szülőkkel

Kapcsolattartás a Pedagógiai Szakszolgálattal
szűrővizsgálat eredményeiről

az óvónők

tájékoztatása csoportonként, szükség esetén visszajelzés a

szülőknek,

továbbküldés a Pedagógiai Szakszolgálatba

Március

„
1

1

-

Egyéni foglalkozások tartása

-

Csoportos foglalkozások tartása

-

Konzultáció az érintett óvónőkkel,

-

Kapcsolattartás a Pedagógiai Szakszolgálattal

-

A már elvégzett MSSST szűrővizsgálat

MSSST szűrés

szülőkkel

eredményeiről

az óvónők

tájékoztatása csoportonként, szükség esetén visszajelzés a

szülőknek,

továbbküldés a Pedagógiai Szakszolgálatba

Április

-

Egyéni foglalkozások tartása

-

Csoportos foglalkozások tartása

-

MSSST

-

Kapcsolattartás a Pedagógiai Szakszolgálattal

-

A már elvégzett MSSST szűrővizsgálat eredményeiről az

Konzultáció az érintett óvónőkkel,

szülőkkel

szűrése

tájékoztatása csoportonként, szükség esetén visszajelzés a
továbbküldés a Pedagógiai Szakszolgálatba
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óvónők
szülőknek,

1

l

Május

-

Egyéni foglalkozások lezárása

-

Csoportos foglalkozások lezárása, visszajelzés a

-1

szülőknek,

óvodapedagógusoknak

l
l

-

Konzultáció az érintett óvónőkkel,

-

Kapcsolattartás a Pedagógiai Szakszolgálattal

-

A már elvégzett MSSST szűrővizsgálat eredményeiről az óvónők

MSSST

szülőkkel

szűrés

tájékoztatása csoportonként, szükség esetén visszajelzés a

1

szülőknek,

továbbküldés a Pedagógiai Szakszolgálatba
Június

-

Csoportos foglalkozások eredményeinek elemzése

-

A már elvégzett MSSST

szűrővizsgálat eredményeiről

az óvónők

tájékoztatása csoportonként, szükség esetén visszajelzés a

szülőknek,

továbbküldés a Pedagógiai Szakszolgálatba

-

Év végi beszámoló elkészítése

1

l

Ezen kívül folyamatos kapcsolattartás és konzultáció a nyíregyházi óvodapszichológusokkal és a
Nyíregyházi Egységes Pedagógia Szakszolgálat munkatársaival, esetmegbeszéléseken, szakmai
témájú e lőadásokon,

lehetőség

szerint szakmai továbbképzéseken, konferenciákon való részvétel.

J

l
J
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5. Az intézmény

külső

kapcsolatai

Melyek az intézmény legfontosabb partnerei?
Mi az egyes partneri kapcsolatok tartalma?
Hogyan kapnak tájékoztatást a partnerek az intézmény eredményeiről?
- Az intézmény a helyben szokásos módon tájékoztatja külső partnereit (az
információátadás szóbeli, digitális vagy papíralapú).
- A partnerek tájékoztatását és véleményezési lehetőségeinek biztosítását folyamatosan
felülvizsgálják, visszacsatolják és fejlesztik.
Hogyan vesz részt az intézmény a közéletben (települési szint, járási/tankerületi szint, megyei szint,
országos szint)?

5.1. Intézményi szintű
Ssz.
1.

2.

3.

4.

6.

7.

8.

szülői

értekezletek

Téma
Tanköteles gyermekek
szülei részére
Beiratkozott gyerekek
szülei részére.
Ovodás lesz a gyermek.
(Beiratkozott gyerekek
szülei részére.)
Ovodás lesz a gyermekem
tájékoztató
szülői
értekezlet
a
2020.
szeptember l-től óvodai
felvételt nyert gyermekek
szülei számára.
A
tanköteles
korú
gyermekek
szüleinek
az
új
tájékoztatása
törvényeknek megfelelően
A felvételt nyert
gyermekek szüleinek.
A felvételt nyert
gyermekek szüleinek.

Helyszínek és

időpontok

Felelős

Székhelyintézmény
20 19. november
Székhelyintézmény
2020. augusztus

Skarbit Józsefné
Skarbit Józsefné

Kincskereső

Tagintézmény
2020.06.03.

Homonyik Erika
Eles Gizella

Pitypang Tagintézmény
2020.

Manóvár Tagintézmény
2020.01.04.

Stremler Borbála

Mandabokor Telephely
2020. 05.
Felsős ima Telephely
2020. 05.

Vassné Harman Gyöngyi
Harman Attiláné

SZMK értekezletek
Ssz.

1.

2.

Téma
SZMK alakuló értekezlet, új
tagokkal való megismerkedés,
munkaterv elfogadása.
Családi gyermeknap, ballagás
szervezésének megbeszélése.

Helyszínek és

időpontok

Felelős

Székhelyintézmény
2019.10.02.

Skarbit Józsefné

Székhelyintézmény
2020.05.

Skarbit Józsefné
Horváthné Zagyi
Erzsébet
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3.

Az év értékelése. Az éves
beszámoló elfogadása.

4.

6.

Az éves munkaterv céljainak és
feladatainak véleményeztetése.
Szabályozó dokumentumok
legitimálása, aktuális intézményt
érintő feladatok.
SZMK értekezlet

7.

SZMK értekezlet

8.

SZMK alakuló értekezlet, új
tagokkal való megismerkedés, a
nevelési év első félévének
megbeszélése, feladatok kiosztása.
SZMK megbeszélés, a mikulás
járással kapcsolatos teendők miatt.

5.

9.

10.

11
12.

13.
14.
15.

Szülő

Ssz.

SZMK megbeszélés a nevelési év
félévének
második
teendői ,
feladatai stb ..
Az éves munkaterv céljainak és
feladatainak véleményeztetése
„Öszi Nap" program megbeszélése,
szervezésével kapcsolatos feladatok
megbeszélése.
„Karácsonyi forgatag'·
megszervezése
Ovodai ballagással járó feladatok
megbeszélése
Mikulás ünnepség megbeszélése a
szülői munkaközösség tagjaival

Szék.helyintézmény
2020.05.

Skarbit Józsefné

Bóbita Tagintézmény
2019. 10 04.
Bóbita Tagintézmény
2020. 02 04.

Tóth Zsuzsanna

Pitypang Tagintézmény
2019. 10. 14.
Pitypang Tagintézmény
2020.05.25.
Kertvárosi Csicsergő
Tagintézmény
2019.09.18.

Eles Gizella

Tóth Zsuzsanna

Eles Gizella
Ilcsik Jánosné

Kertvárosi Csicsergő
Tagintézmény
2019.10.30
Kertvárosi Csicsergő
Tagintézmény
2020.02.13 .
Manóvár Tagintézmény
2019. 09.30.
Manóvár Tagintézmény
2019.09.25

S tremler Borbála
SZMK megbízott
Stremler Borbála
SZMK megbízott

Manóvár Tagintézmény
2019.12.15.
Manóvár Tagintézmény
2020.05.
Kassa Utca Telephely
2019.11.18.

Stremler Borbála
SZMK megbízott
Stremler Borbála
SZMK megbízott
Tajtáné Hegedüs
Viktória

Ilcsik Jánosné

Ilcsik Jánosné

klub
Helyszínek és

Téma

Felelős

időpontok

1.

2.

...,
.)

.

Az internet tartalmainak és a
televízió műsorainak hatása a
gyerekek személyiség fejlődésére.
Iskola érettség. törvényi változások
a beiskolázás szabályai. Óvodánk
logopédusának előadása: HermanSzinyei Andrea
Iskola érettség, törvényi változások
a beiskolázás szabályai. Óvodánk

Szék.helyintézmény
2019.11.
Kertvárosi Csicsergő
Tagintézmény
2019. 10. 16.

Türkné Bodnár Zsófia
óvodapedagógus

Kertvárosi Csicsergő
Tagintézmény aula

Türkné Bodnár Zsófia
óvodapedagógus

logopédusának előadása: Herman-

2019.10.16.

Szinyei Andrea
89

óvodapszichológus

j

l

4.

1

l
1

Manóvár Tagintézmény
2020.02.03

Nevelési tanácsok a gyermek
fejlődésével, gondozásával
kapcsolatban.
Szociális segítségnyújtás

Pásztorné Bodor Anita
Óvodai szociális segítő

lehetőségei.

5.

5.2.

Szülői

Szülői

igényfelmérésre alapozott

Kassa Utca Telephely
2020. február

Hegedüs Katalin

értekezletek a csoportokban

Elvárás minden óvodapedagógustól a

szülők

tájékoztatása az alábbi területeken/témákban:

1

]

J

1

Csoportprofil ismertetése
Feladataink a 3 éves gyermekek logopédiai szűrővizsgálatával (kérdőíves felmérés a
szülők körében) kapcsolatosan
Fokozott felkészülés a valamennyi óvodai csoportban feldolgozásra kerülő neveléstanulással kapcsolatos témában (amennyiben van ilyen)
Védőnő bevonásával a szűrővizsgálatok eredményessé tétele
Csoportprofil bemutatása
Házirend ismertetése, felelevenítése
Korcsoporttól függetlenül: A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végére (ahová együtt
kell eljuttatnunk a gyermekeket)
Éves nevelési és tanulási terv ismertetése
Az együttműködés, ezen belül az információ áramlás kialakítása és gyakorlata
Étkezési térítési díjfizetés módja
Pedagógus, vezetői, intézményi önértékelés szülőket érintő tartalmainak ismertetése (szülői
kérdőív)

A szülőket anyagilag is érintő programok éves terve, költségvetése
Korcsoporttól függetlenül, már a legelső, és minden további szülői értekezleten kerüljön
feldolgozásra az iskolai életre történő alkalmasság témakör, kidomborítva az együttnevelés
folyamatos szükségszerűségét.

Javasolt tartalmak:
Együtt a családdal -A család-óvoda kapcsolata - Szülő Klub
A szabad játék kitüntetett szerepének jelentősége
A cselekvésbe ágyazott tanulási folyamatot
Gyermek megismerési technikák: Neveltségi szint mérése, DIFER- mérés, stb.
A differenciálás elvének érvényesítése
Figyelem a gyermek egyéni szükségleteire
A gyermekek motiválása, aktivizálása
Konzultálási lehetőségek nevelési kérdésekben: a hatékony családi beszélgetés (fogadó
óra, családlátogatás
Közös feladataink és lehetőségeink a gyermekek a tehetségének kibontakoztatásában
Önértékelés során alkalmazott szülői kérdőívek közös értelmezése
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Szülői

értekezletek feladatellátási helyenként

Az óvodapedagógusok tájékoztatják a szülőket az alábbi témákban:

csoportprofil bemutatása,
házirend ismertetése,
a fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végére,
éves nevelési és tanulási terv ismertetése,
az együttműködés, ezen belül az információ áramlás kialakítása és gyakorlata,
étkezési térítési díjfizetés módja, ingyenes étkezés feltételei,
pedagógus önértékelés szülőket érintő tartalmainak ismertetése (szülői kérdőív)

Székhelyin tézm ény
Ssz.

1.

2.

3.

Csoport neve

Vackor

Napsugár

Gyöngyszem

Tervezett téma
vonatkozó
Az
iskolakezdés
szabályaira
törvénymódosítás értelmezése. A PP-ben nevelési
'
'
elérendő
területeként megfogalmazott év vegere
fejlettségi követelmények ismertetése. SZMK vezető
választás. A szociális segítő munkatárs bemutatkozása,
feladatainak ismertetése. Az őszi és téli óvodai
rendezvények programjainak ismertetése.
Az ONOAP módosításából eredő, egészséges életmódra
vonatkozó nevelés tartalmi elemeinek megvalósítása a
Farsanggal,
ünnepkör
gyakorlatban.
tavaszi
programjaival kapcsolatos teendők megbeszélése.
SZMK elnök éves
A nevelési év értékelése.
beszámolója. Nyári élet szervezése.
A nevelési év csoportprofiljának felvázolása. Uj szülők
bemutatása. SZMK szülő megválasztása. Őszi
ünnepkör.
Igazolatlan
hiányzás
és
annak
következményei.
Farsangi ünnepkör. A gyermekek fejlődésének
ismertetése, beszoktatás eredményessége. Iskolába
készülő nagycsoportosok konkretizálása.
Nyári élet az óvodában. Ballagás megszervezése. Ev
végi értékelés
Az iskolakezdés törvénytervezetének értelmezése.
Gondozási, nevelési feladatok vegyes csoportban. Őszi
és téli ünnepkör szervezési feladatai.
Az érzékelést fejlesztő eszközök bemutatása. Az óvodai
tevékenységekben rejlő lehetőségek hangsúlyozása a
komplex személyiség formálás érdekében. Tavaszi
ünnepkör szervezési feladatai.
A nevelési év értékelése, elért eredményeinek tükrében,
további
Ünnepek
feladatok
megfogalmazása.
közösségformáló erejének kidomborítása. Nyári élet
szervezési feladatai.
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Időpont

2019.09.

2020.02.

2020.05.

2019. 09.

2020.02.
2020.05.
2019. 09.

2020. 02.

2020.05.

1

l

A nevelési évvel kapcsolatos teendők megbeszélése.
Szociális munkás bemutatása. Aktuális programok
házirend
és
szabályrendszer 2019.09.
ismertetése.
A
felelevenítése.

~l

l

4.

Esőemberkék

~l

Aktualitás, programok, események (Farsang, egészség
hét) megbeszélése. Iskolaérettség kritériumai.

2020.02.

A nevelési év eredményei, hiányosságai, tanácsok a
nyári
szünetre.
Információk
a
ballagásról,
2020.05.
gyermeknapról záró kirándulásról.

1

A csoport szokás és szabályrendszere, napirend, heti
rend,
óvodapedagógus
hallgatók
gyakorlata.
kapcsolatos
aktualitások, praktikus 2019.09.
Év kezdéssel
tanácsok az óvoda kezdéssel kapcsolatban.

5.

Bogyó és Babóca

A vegyes csoport életszervezése, viselkedési normák
csoportban és családban való összehangolása. A
finomrnotorika fejlesztésének változatos lehetőségei a
Montessori eszközök adta módszerekkel.

2020.02.

Tevékenységi területenként éves értékelés. Nyári élet
szervezése, év végi aktualitások. A gyermeki munka
2020.05.
jelentősége a gyermek személyiségfejlődésében.

6.

Kisvakond

gyermeklétszáma,
A
csoport
szokás
és
"
szabályrendszere. Szülők tájékoztatása az OSZl
2019.09.
programokról, a szükséges eszközökről. Montessori
módszer, eszközrendszer bemutatása.
Iskolaérettség- az új törvényi kötelezettségek.
A
rendszeresség
és
a
következetesség
2020.02.
személyiségfejlesztő hatása a 3-6 éves korosztályban.
Eves

értékelés. A finomrnotorika fejlesztésének
lehetőségei a különböző tevékenység területeken.
2020.05 .
SZMK beszámolója. Nyári óvodai rend.

7.

Moha és Páfrány

A beszoktatás folyamata, szokás és szabályrendszer.
Tájékoztatás az adatvédelmi szabályokról. Év eleji
2019.09.
nyilatkozatok értelmezése. Öszi programok ismertetése,
hagyományok megbeszélése.
A köznevelési törvény módosítása alapján a
tankötelezettséggel kapcsolatos változások ismertetése.
Az iskolaérettség kritériumai. Konzultáció az iskolák 2020.02.
képviselőivel.
Tavaszi
ünnepkör programjainak
ismertetése.
Ev veg1 értékelés. Ballagással, gyermeknappal
szervezési
feladatok
megbeszélése. 2020. 06.
kapcsolatos
Kirándulás szervezés. nyári élet az óvodában.
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8.

Zöld manó

]

l

Összevont

A beszoktatás rendje. Szokás és szabályrendszer a
csoportban. SZMK választás. Gondozási és nevelési
feladatok a vegyes csoportban. Őszi programok.
Montessori eszközök - matematikai tapasztalatszerzés,
kozmikus nevelés, mindennapi élet gyakorlata. Farsangi
ünnepkör szokásainak ismertetése, ezzel kapcsolatos
teendők megbeszélése.
A nevelési év összefoglaló értékelése. Nyári élet
szervezése. Ballagással, gyermeknapi programokkal,
kirándulással kapcsolatos szervezési feladatok
megbeszélése a szülőkkel.
Segítségadás az iskolába menő gyermekek szüleinek.
Meghívott vendégek a környező iskolák pedagógus

2019.09.

2020.02.

2020.05.

201911.

képviselői

Összevont

Az óvoda bemutatása, tájékoztatás nyújtása a 2020/21as nevelési évre felvett gyermekek szüleinek.

2020.08.

1
Gyermekek Háza Déli Óvoda Virág utcai Tagintézmény

l

Ssz.

Csoport neve

1.
2.
,.,_,.
4.
5.
6.
7.

Liliom
Hóvirág
Levendula
Nefelejcs
Boglárka
Margaréta
Pipacs

8.

Tátika
Összevont

Tervezett téma

Időpont

A csoport életét befolyásoló tevékenységek, aktualitások, 2019.09.24.
SZMK választás, csoportprofil bemutatása, házirend
ismertetése, nevelési tanulási elvárások, módosítások
(GDPR), ellenőrzési, értékelési rendszerünk bemutatása.

A nevelési év tapasztalatai. SZMK vezető beszámolója. 2020.04.22.
' .
Gyermeknappal,
évzáróval
kapcsolatos
szervezes1
feladatok megbeszélése. Nyári nyitva tartás, nyári élet az
óvodában. Tanácsok a nyári szünetre.
2020.02.
Segítségadás az iskolába menő gyermekek szüleinek.
Meghívott vendégek a környező iskolák pedagógus
képviselői.

Összevont

Az óvoda bemutatása, tájékoztatás nyújtása a 2020/21-as
nevelési évre felvett gyermekek szüleinek.

2020.06.

Gyermekek Háza Déli Óvoda Kincskereső Tagintézmény
Ssz.

1.

Csoport neve

Bambi

Tervezett téma

Csoportprofil bemutatása. Házirend ismertetése,
felelevenítése Pedagógus, vezetői, intézményi
önértékelés szülőket érintő tartalmainak ismertetése
(szülői kérdőív) . Lépésről-lépésre pedagógiai

gyakorlatunk. Szociális segítő az óvodánkban.
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Időpont

2019.09.23.

1

l

Iskolai életre történő alkalmasság. Aktualitás. Eves
nevelési és tanulási terv ismertetése Az együttműködés,
ezen belül az információ áramlás kialakítása és 2020.02.
gyakorlata

1

2.

Zümi

l

Az iskolaérettségi vizsgálatok, iskolaérettség, iskolába
készülünk, együttműködés, együttnevelés fontossága.
2020 02
Éves nevelési és tanulási terv ismertetése
· ·

)

l
)
3.

Micimackó

1

Csoportprofil bemutatása. A beiskolázás jogszabályi
változásai. Móricz Zsigmond Általános Iskola Vécsey
Károly Tagintézmény bemutatkozása.
Pedagógus, vezetői, intézményi önértékelés szülőket
2019.09.23.
érintő tartalmainak ismertetése (szülői kérdőív)
Iskolai életre történő alkalmasság.
Szociális segítő az óvodánkban.
Eves

és tanulási terv ismertetése. Az
együttműködés, ezen belül az információ áramlás
kialakítása és gyakorlata
2020.02.

}
1

J
4.

1

Csoportprofil bemutatása. Feladataink a 3 éves
gyermekek logopédiai szűrővizsgálatával (kérdőíves
felmérés a szülők körében) kapcsolatosan. Házirend
ismertetése, felelevenítése . Szociális segítő az
vezetői,
intézményi 2019.10. 01.
óvodánkban.
Pedagógus,
önértékelés szülőket érintő tartalmainak ismertetése
(szülői kérdőív) Iskolaérettség, iskolai életre történő
alkalmasság.

Csibe

nevelési

Csoportprofil
bemutatása.
Pedagógus,
vezetői,
intézményi önértékelés szülőket érintő tartalmainak
ismertetése (szülői kérdőív) . A Móricz Zsigmond
Általános Iskola Vécsey Károly Tagintézményének
2019.09.24.
bemutatkozása.
Nagycsoportosok
lettünk:
Fejlődéslélektani jellemzők megismerése. Szociális
segítő az óvodánkban.
Az
iskolai
életre
történő
alkalmasság,
az
együttműködés fontossága. Éves nevelési és tanulási
terv ismertetése
2020.02.

J
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Csoport neve

1.
2.
,..,
.) .
4.

Mókus
Pillangó
Kenguru
Katica

5.

Micimackó

Tervezett téma

Időpont

Személyi változások ismertetése, az új nevelési év
céljainak megismertetése a szülőkkel, beszoktatás
folyamata óvodánkban.
Az eltelt félév tapasztalatainak megbeszélése,
iskolaérettség fontossága.
A nevelési év során történt események, tapasztalatok
megbeszélése, aktualitások.

2019.09.12.
200.01 .30.
200.04.21 .

Gryerme k ek H aza
' DTÓ
. t'ezmeny
e 1 vo d a B o' b·t
1 a T agm

Ssz.

Csoport neve

1.

Napocska

2.

Pillangó

3.

Katica

Tervezett téma
A csoport éves tanulási és nevelési terve. Csoport profil
bemutatása. Aktualitások.

Katica

1----+--- - -- - _ _ ,

2.

Őzike

.----+-- - - - - - - - - <

,..,
.)

.

Maci

i----r---------i

4.

Pillangó

2019.09.04.
2020.01.15 .

A fejlődés várható jellemzői 3-4 éves, 4-5 éves, 6-7
éves korban. Az iskola érettség kritériumai.

Gyermekek Háza Déli Ovoda Pitypang Tagintézmény
Ssz.
Csoport neve
Tervezett téma
1.

Időpont

1. Törvényi változásokról tájékoztatás, csoportprofil
bemutatása- Házirend ismertetése, felelevenítése- 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;
Az
együttnevelés
folyamatos
szükségszerűsége
Törvényi
változások.
Tehetséggondozás
és felzárkózások
lehetőségei;
Tervezett programokról, kirándulásokról és előadásokról
pontos tájékoztatás, - Étkezési térítési díjfizetés módja
2. Törvényi változások hatása a gyermekek életére A
nevelési év értékelése, tapasztalatok megosztása a
szülőkkel:
A szabad játék kitüntetett szerepének
jelentősége;
A
cselekvésbe
ágyazott
tanulási
folyamatot; A differenciálás elvének érvényesítése.
Várható tervezett év végi programokról (anyák napja és
évzáró, gyermek és családi délután, nagyok vidám búcsú
napja) való táj ékoztatás, megbeszélés. A nyári
időszakkal kapcsolatos tudnivalók. Az SZMK-s szülők
év végi beszámolója.
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Időpont

2019.09.09.

2020.04.

Gyermekek Háza Déli Ovoda Butykatelep Telephely
Ssz. Csoport neve
Tervezett téma

1.

Mindkét
csoport

Süni

2.
Katica

1

]

J

Mindkét
csoport

Házirend
ismertetése.
Felújítással
kapcsolatos
információk. SZMK vezetők megválasztása Az éves
nevelési
gyakorlat
bemutatása:
Tevékenységek,
szokásalakítás.
Beszoktatás. Aktualitások. Öszi, téli rendezvényeink
ismertetése. Tájékoztatás a 6 évesek új törvényben leírt
beiskolázásáról.

2019.09.11.

Iskolaérettség

2020.01.06.

kritériumainak
ismertetése.
Milyen
dokumenturnokra,teendőkre lesz szükség az óvodában
maradó 6 évesnek. Aktuális témák, programok
megbeszélése. Közös feladataink a tanköteles gyerekek
óvodából iskolába történő átmenetének megsegítése
érdekében.
A beszoktatás tapasztalatai. Játékba ágyazott tanulás
lehetőségei a családon belül. Aktualitások. Téli,tavaszi
programjaink.
Eves munka értékelése. Tájékoztatás az év folyamán elért
fej lődési
eredményekről.
Év
végi
programok
megbeszélése. Nyári élettel kapcsolatos tudnivalók.

Gyermekek Háza Déli Óvoda Rozsrétbokor Telephely
Ssz. Csoport neve
Tervezett téma

A köznevelési törvény változásai. Tervezett programok
december végéig. Együtt a családdal- közös nevelés.
Étkezési
térítési
dijfizetés módja.
Csoportprofil
bemutatása. Házirend ismertetése, felelevenítése. Éves
nevelési és tanulási terv ismertetése
1-2
Katica
Egérke

Időpont

A cselekvésbe ágyazott tanulási folyamat. Gyermek
megismerési technikák. Neveltségi szint mérése. A
gyermekek motiválása, aktivizálása. Közös feladataink és
lehetőségeink
a
gyermekek
a
tehetségének
kibontakoztatásában.
Konzultálási lehetőségek nevelési kérdésekben: a hatékony
családi beszélgetés (fogadó óra, családlátogatás. Közös
feladataink és lehetőségeink a gyermekek a tehetségének
kibontakoztatásában. Év végi értékelés; várható „közös"
programjaink.
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2020.05. 12.

Időpont

2019.09.

2020.01.

2020.04.

1
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l
l

e
l
aza DTÓ
e i vo dK
a assa u. T elep h ety
G;yermekkH'
Ssz.
Csoport neve
Tervezett téma

1.

Nyuszi

Őzike
2.

Törvényi változás az óvoda és a tankötelezettség
területeken. Házirend: óvodakötelezettség teljesítése,
távollétek igazolása. Egyéb aktuális kérdések,
feladatok.
Az iskolaérettség kritériumainak ismertetése a
szülőkkel . Aktuális programok megbeszélése.

e1y
G.yermek ekH'aza DTÓ
e i vo d a M an d a b ok or T el ephl
Ssz.
Csoport neve
Tervezett téma

Süni

1.

Csoport profil bemutatása: létszám, korcsoportonkénti
megoszlás. Házirend bemutatása, felelevenítése. Az
éves nevelési gyakorlat bemutatása: tevékenységek,
szokásalakítás.
Beszoktatással
kapcsolatos
tapasztalatok. A pedagógus önértékelés szülőket érintő
elemei.
Fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végére.
Iskolaérettséggel kapcsolatos feladatok megbeszélése.
Vendég: a Váci Mihály Tagintézmény pedagógusa

e
' DTÓ
aza
e i vo d a FI""
G:yermekkH
e sos1ma T el ep h ety
l
Ssz.
Csoport neve
Tervezett téma

1.

Maci

Micimackó

2019.09.16.

2020.02. 22.

Időpont

2019. 09. 26.

2020. 01. 30.

Időpont

Csoport profil bemutatása: létszám, korcsoportonkénti
2019.
megoszlás. Házirend bemutatása, felelevenítése. Az szeptember 17
éves nevelési gyakorlat bemutatása: tevékenységek,
szokásalakítás.
Beszoktatással
kapcsolatos
tapasztalatok. A pedagógus önértékelés szülőket érintő
elemei.
Fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végére. 2020. január 30.
Iskolaérettséggel kapcsolatos feladatok megbeszélése.
Vendég: a Kálmánházi Általános Iskola pedagógusa

Gryerme k ek H aza
' De·11· Óvo d a M anovar
' ' T a2m tezm eny
Ssz.
Csoport neve
Tervezett téma

1.

Időpont

A szülők tájékoztatása a 2019/-as nevelési év
feladatairól, az együttműködés fontosságáról. Szokás
és szabály rendszer, valamint a beszoktatással

kapcsolatos tapasztalatok megbeszélése. SZMK tagok
választása. Aktualitások.
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Időpont

2019.09.10.

1

l
l
l
2.

Napsugár

1

l
3.

Katica

Az óvodáskor vegere várható fejlődési jellemzőkiskolára való alkalmasság kritériumai. Eddig elért
eredményeinkről való tájékoztatás. Következő félév
aktualitásainak megbeszélése.
A csoport napirendje, szokásrendszere, a csoport
összetétele, az új gyerekek be szoktatása, aktuális
dolgok megbeszélése.
Az iskolai életre való felkészítés, képességek,
készségek
vizsgálata,
aktuális
események
megbeszélése, a csoport életével kapcsolatos teendők.
A
csoport
szokás
és
szabályrendszerének
megismertetése, a vegyes csoport előnyeinek
kiemelése. SZMK tagok választása, feladataik
megbeszélése. Napirend ismertetése, aktualitások
megbeszélése.
Az önállóság fokozásának kiemelése, együttműködve
a
családdal.
A
második
félév
csoporthagyományainak,
rendezvényeinek
ismertetése. A csoport és az óvoda életével
kapcsolatos egyéb aktuális dolgok megbeszélése.

]
J
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2020.01.20.

2019.09.10.

2020.01 .20.

2019.09.11.

2020.01.21.

1

l
l

5.3. Az óvodapedagógusok fogadó órái
Célja az intervenciós pedagógiai gyakorlat érvényesítése minden gyermeket érintően legalább
félévente egy alkalommal, melynek tartalmi alapja a gyermekek folyamatos nyomon követésének
írásos (Fejlődési napló) és szóbeli tapasztalata. Az egyes csoportok fogadó óráinak időpontja óvodavezetővel történt egyeztetés szerint - a csoportok hirdetőtábláin van kifüggesztve.

1
Beosztás
Intézményvezető

Tagintézmény-vezetők
Tagintézmény-vezetők
Tagintézmény-vezetők
Tagintézmény-vezetők
Tagintézmény-vezetők
Tagintézmény-vezetők
Telephelyfelelősök
Telephelyfelelősök

l

Helyszín

Időpont

Minden hónap első hétfő
(bejelentkezés alapján)
Minden hónap első szerda
(bejelentkezés alapján).
Minden hónap első kedd
Minden hónap első kedd
16oo_1 8oo
Minden hónap első kedd
Minden hónap második hétfő
1630 -tól.
Minden hónap 2. hétfő 16°0 -11°0
Minden hó első hétfőn
Minden hónap harmadik kedd
1630tól

Telephelyfelelősök

Előzetes időpontegyeztetéssel

Telephelyfelelősök

Minden hónap
Minden hónap

Telephelyfelelősök

első

szerda
első kedd

Pszichológus

}
Előzetes

Ovodapedagógusok

egyeztetés alapján.

Lásd a mellékletben.
Minden hónap első hétfő - kedd szerda, bejelentkezés alapján.
Bambi: minden hónap első kedd
Zümi: minden hónap első szerda
Micimackó: minden hónap első hétfő
Csibe: minden hónap második kedd
Minden hónap első hétfő
Minden hónap első hétfő
Szülői igény alap ján.
Szülői igény alapján.
Hétfőként
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Gyermekek Háza Déli Ovoda
Virág utcai Tagintézmény
Kincskereső

Tagintézmény
Kertvárosi Csicsergő Tagintézmény
Bóbita Tagintézmény
Pitypang Tagintézmény

Manóvár Tagintézmény
Butykatelep Telephely
Rozsrétbokor Telephely
Kassa u. Telephely
Mandabokor Telephely
Felsősima Telephely
Gyermekek Háza Déli Ovoda
Virág utcai Tagintézmény
Kincskereső Tagintézmény
Kertvárosi Csicseq~ő Tagintézmény
Bóbita Taeintézmény
Pitypane Taeintézmény
Manóvár Taeintézmény
Butykatelep Telephely
Rozsrétbokor Telephely
Kassa u. Telephely
Mandabokor Telephely
Felsősima Telephely
Gyermekek Háza Déli Óvoda
Virág utcai Tagintézmény
Kincskereső

Tagintézmény

Kertvárosi Csicsergő Tagintézmény
Bóbita Taeintézmény
Pitypane Taeintézmény
Manovar
' ' Tagm
' t'ezmeny
'
Butykatelep Telephely

1

l

Barna Mihályné minden hónap
második szerda
Kvaka Árpádné minden hónap
harmadik kedd 17°0-tól
Evente min.két alkalommal.

Rozsrétbokor Telephely

Kassa u. Telephely

Előzetes időpontegyeztetéssel.

l

Gyermekvédelmi felelős

1

l
1
Logopédus

Minden hónap első szerda
Minden hónap első kedd

Mandabokor Telephely
Felsősima Telephely

Szülői

Gyermekek Háza Déli Ovoda

igény szerint.
Demcsákné Lorger Tímea
Két havonta előzetes egyeztetés
alapján.
Minden hónap első kedd
Minden hónap első hétfő
l 6 00_ 1goo_ig.
Minden hónap első keddj én.
Előre egyeztetett időpontokban.
Két havonta egyeztetés alapj án
Ménesiné Palencsár Ildikó
Minden hónap harmadik hétfő
Előzetesen egyeztetett időpont
Szülői igény szerint.
Minden hónap első szerdája.
Minden hónap első kedd
Szülői igény szerint.
Eseti konzultációs fogadó óra
szülővel való egyeztetés alapján.
Szülői egyeztetés alapján.
Minden héten hétfőn 730-tól.
Hétfő és péntek
Egy nevelési évben kétszer:
szeptemberben és májusban
Evente két alkalommal
Kedd
Minden héten kedden 1 i. 00 ó.
Kertvárosi Csicsergő
Tagintézményben szülői igény
szerint.
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Virág utcai Tagintézmény
Kincskereső

Tagintézmény
Kertvárosi Csicsergő Tagintézmény
Bóbita Tagintézmény
Pitypang Tagintézmény
Manóvár Tagintézmény
Butykatelep Telephely
Rozsrétbokor Telephely
Kassa u. Telephely
Mandabokor Telephely
Felsősima Telephely
Gyermekek Háza Déli Ovoda
Virág utcai Tagintézmény
Kincskereső Tagintézmény
Kertvárosi Csicsergő Tagintézmény
Bóbita Tagintézmény
Pitypang Tagintézmény

Manóvár Tagintézmény
Butykatelep Telephely
Rozsrétbokor Telephely
Kassa u. Telephely
Mandabokor Telephely
Felsősima Telephely

5.4. Az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú óvodai nyílt napok
Nyílt napok óvodáinkban

1

1

Cél, hogy:
a szülők bepillantást nyerhetnek az óvoda életébe
bekapcsolódhassanak a gyermekeikkel együtt különböző tevékenységekbe
feltehetik kérdéseiket az óvoda működésével, szokás-szabály rendszerével kapcsolatosan

1

l

Csoport

Időpont

Gyermekek Háza Déli Óvoda
Székh elyin tézmény

Óvodahasználó gyermekek szülei számára szervezett nyílt
napok ideje:
2020.03.15-03.3 1.

Virág Utcai Tagintézmény

l
1

Kincskereső

Tagintézmény

Kertvárosi Csicsergő
Tagintézmény

Bóbita Tagintézmény
l

l
Pitypang Tagintézmény

Manóvár Tagintézmény

Rozsrétbokor Telephely

Gyermek közösségi nap. 2019.12.12.
Évzáró ünnepségek 2019. 05 .20-tól csoportonként
Virágéknál áll a vásár -családi nap. 2020.06.
Közös szülői délután az óvoda udvar csinosítása,
virágosítása. 2020.05.16.
Leendő óvodásoknak folyamatos, igény szerinti lehetőség
biztosítása.
Óvodahasználó gyermekek szülei számára szervezett nyílt
napok:
Kincskereső Napok, Farsang, Március 15 .
Leendő óvodásoknak és szüleiknek nyílt nap szervezése:
2020. március hónapban - Csicsergő Csalogató

Óvodahasználó gyermekek szülei számára szervezett nyílt
napok ideje: 2020. április
Leendő

óvodásoknak és szüleiknek.
2020. április
Leendő óvodásoknak és szüleiknek játszóház, játszó délután
szervezése.
2020.04.
Óvodahasználó gyermekek szülei számára szervezett nyílt
napok:
Öszi egészségnap, mézeskalács díszítés,
Anyák napja, ballagás, gyermeknapi kerti parti
Leendő

óvodásoknak és szüleiknek nyílt nap szervezése:
2020. június első hete 15°0 és 17°0 óra között.
Ovodahasználó gyermekek szülei számára szervezett nyílt
napok ideje:
2020. első félév
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1
l

Időpont

Csoport
Leendő

Kassa u. Telephely

óvodásoknak és szüleiknek nyílt nap szervezése:
2020.04.22.
Óvodahasználó gyermekek szülei számára nyílt óvodai
ünnepségek.
Leendő

óvodásainkat szüleikkel: ismerkedési alkalmak

délelőttönként.

1

Mandabokor Telephely

t
J

Óvodahasználó gyermekek szülei számára szervezett nyílt
napok, alkalmak.
Munkadélutánok szervezése évente 2x (adventi időszak,
farsangi időszak)
Közös programok: kirándulások, kertészkedés, szemétszedés
Leendő

óvodásoknak és szüleiknek
ismerkedési alkalmak délelőttönként.
Felsősima

A

szülői

Telephely

Óvodahasználó gyermekek szülei számára munkadélutánok
szervezése évente 2x (advent, farsang) . Közös programok:
kirándulások, kiszebáb készítés, óvoda virágosítása.

közösség tagjainak névsora
Szülők

Csoportok neve

l

neve

Gyermekek Háza Déli Óvoda
Nagyné Máthé Andrea
Mészárosné Károly Gabriella
Tóthné Kántor Brigitta
Esőemberkék
Nyitrai Zsolt
Bogyó és Babóca
Lángné Dankó Ivett
Kisvakond
Mándi-Kohó Andrea
Moha és Páfrány
Dr. Szabó Adrienn
Zöld manó
Huncsikné Dr. Román Réka
Gyermekek Háza Déli Ovoda Virág utcai Tagintézmény
Liliom
Postáné Bogár Anita
Hóvirág
Dobó Krisztina
Levendula
N emcsik Gyöngyi
Nefelejcs
Tóth Nóra
Boglárka
Horváthné Raska Szilvia
Margaréta
Kőrizsné Koska Rita
Pipacs
Lippai Mariann
Tátika
Szabó-Vida N ikoletta
Gyermekek Háza Déli Ovoda Kincskereső Tagintézmény
Bambi
Krisztiánné Makranczi Erzsébet
Zümi
Adárnné György N ikoletta
Micimackó
Pecsenye-Flóderel Enikő
Csibe
Tokárné Bohács Szilvia
Vackor
Napsugár
Gyöngyszem
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1

l
l

Gyermekek Háza Déli Ovoda Kertvárosi Csicsergő Tagintézmény
Ferencziné Bogár Julianna
Dr.Szilágyiné Tóth Enikő
Galambosné Oláh Erika
Sztanekné Körei Anikó
Szanyi-Koppányi Réka
Gyermekek Háza Déli Óvoda Bóbita Tagintézmény
Demendi - Kallós Alice
Napocska
Pillangó
Kovács Beáta
Angyal Ildikó
Katica
Gyermekek Háza Déli Ovoda Pitypang Tagintézmény
Moravcsik Eva Mónika
Katica
Lippáné Gál Zsuzsanna
Özike
Maci
Rékasiné Simon Andrea
Pillangó
Lövei Erzsébet
Gyermekek Háza Déli Ovoda Manóvár Tagintézmény
Micimackó
Hajzer-Pilinszki Lídia
Napsugár
Oláh Tímea
Katica
Vargáné Szedlár Brigitta
Gyermekek Háza Déli Ovoda Butykatelep Telephely
Katica
Cserepesné Majoros Mónika
Süni
Bán Zsuzanna
Gyermekek Háza Déli Ovoda Rozsrétbokor Telephely
Katica
Gyurcsánné Kovács Elvira
Egérke
V arga-Turcsán Andrea
Gyermekek Háza Déli Ovoda Kassa u. Telephely
Nyuszi
Oroszné Kurunczi Szilvia
Ozike
Kovács Erzsébet Zsófia
Gyermekek H áza Déli Ovoda Mandabokor Telephely
Süni
Franczelné Jakubcsák Mariann
Pazámé Nagy Beáta
Gyermekek Háza Déli Ovoda Felsősima Telephely
Maci
Visnyovszki Beáta

Mókus
Pillangó
Kenguru
Katica
Micimackó

5.5. Kapcsolattartás társintézményekkel:
Óvoda, bölcsőde
Cél:
Kommunikációt minden partnerrel a kölcsönösség és a konstruktivitás jellemezze.
A kapcsolattartás formái és az együttműködés során használja az infokommunikációs eszközöket
és a különböző online csatornákat.

Iskola
Cél:
Az óvodából az iskolába történő zavartalan átmenet biztosítása.

Feladat: kezdeményező együttműködés az iskolák pedagógusaival, szüleivel.
Az óvoda és az iskola kapcsolatában érvényesülj ön a kölcsönös nyitottság, bizalom.
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A kapcsolattartást az iskolával az óvodai nevelőmunka szerves részének kell tekinteni, hogy a
gyermekek pozitív élmények útján megismerkedjenek az iskolai életmóddal. Az óvoda az iskola
esetleges követelményeinek hatására sem térhet el az óvodai helyi program céljaitól, feladataitól,
módszereitől.

Az óvónő feladata, hogy érdeklődéssel, örömmel induljanak a gyereke az iskolába.
Látogasson el a gyerekekkel az iskolába, ismerkedjenek meg leendő tanítójukkal, a tantermükkel.
Az óvónő kísérje figyelemmel a gyerekek iskolai beilleszkedését.
A kapcsolattartás formái: személyes kapcsolat, levelezés, online kapcsolat, kerekasztal
megbeszélés, telefon
A fenntartóval való kapcsolattartó: Skarbit Józsefné

Szakmai kapcsolatok (horizontális

együttműködés

intézményvezető

rendszere)

székhelyintézménnyel,
óvodákkal
POK-kal
szakmai szolgáltatókkal
Megyei és Városi rendőrkapitánysággal, katasztrófa védelemmel, mentőszolgálattal
Gyermekvédelmi szakszolgálattal
EPSZ
Egészségügyi Alapellátás
SZSZB Megyei pedagógiai szakszolgálat
Család és Gyermekjóléti Központ
Kapcsolattartás formái: személyes kapcsolat. levelezés, online kapcsolat, kerekasztal
megbeszélés, telefon
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6. A pedagógiai munka feltételei
Tárgyi, infrastrukturális feltételek

Hogyan felel meg az infrastruktúra az intézménynevelésiltanítási struktúrájának, pedagógiai
értékeinek, céljainak?
- Az intézmény rendszeresen felméri a pedagógiai program megvalósításához szükséges
infrastruktúra meglétét, jelzi a hiányokat a fenntartó felé.
Hogyan felel meg az intézményi tárgyi környezet a különleges bánásmódot
nevelésének, tanításának?
Milyen az IKT- eszközök kihasználtsága?

igénylő

gyermekek

6.1. A pedagógiai munka feltételei - Tárgyi feltételek
Helyzetelemzés
BELSŐ TÉNYEZŐK

GYENGESÉGEK

ERÖSSEGEK
Gyermekek
Háza
Székhelyintézmény

•
•

l

Déli

Óvoda

Gyermekek Háza Déli Óvoda Székhely

•

felújított intézmény
rendezett, felszerelt udvar

Virág Utcai Tagintézmény

Virág Utcai Tagintézmény

•
•

•
•
•

_l

::::...

'E....::
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felújított helyiségek
tervezett fejlesztések
eszközellátottság EFOP
3.1.5.
Kincske reső Tagintézmény
• sószoba
• a csoportszobákban jól
tagolt terek biztosítják az
e lmélyült
tevékenységeket, (a hét
tevékenységközpont

•
•

elhasználódott irodai eszközök
óvodai játékkészlet
elöregedése, elhasználódása

Kincskereső

•
•

Tagintézmény
a só oldat finanszírozása.
udvari eszközök karbantartása:
festése, homokpótlása
::::...

·~
~

Csicsergő Tagintézmény
kevés udvari játék

Kertvárosi

Kertvárosi Csicsergő Tagintézmény

•
•

csoportszobai bútorzat

•

felújított épület
tornaszoba
jól
felszerelt
csoportszobák
fej l esztő szoba

Pitypang Tagintézmény:
Pitypang Tagintézmény:

•
•

•

•

tiszta épület
rendezett - parkos udvar
esztétikus csoportszobák

•

Manóvár Tagintézmény:

•
•

prevencióként működő
sószoba
tágas, jól fe lszerelt

fűhiánya

IKT eszközök hiánya
étel lift
•
• kiskertek virágosítása
Manóvár Tagintézmény:
• külterületi óvoda
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•
•

korszerűtlen

rossz a helyi közlekedés
udvari játékok amortizálódása
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Butykatelep Telephely:

Rozsrétbokor Telephely:

•
•
•
•

•

tornaszoba
nagy zöld övezetes udvar
tiszta, friss levegő
külön alvási lehetőség

lehetőségek

pénzügyi
korlátozottsága

Rozsrétbokor Telephely:

•

kicsi, folyosóként 1s használt

•

nem
megfelelő
m2
gyermekek számára
kicsi mosdó
szinteltolásos folyosók

öltözőhelyiség

Kassa u. Telephely

•

J
•

1

•
•

•

Kassa u. Telephely
Mandabokor Telephely

•

egészséges,
környezet,

•

mezőgazdasági

•
•
•

parkosított

l

•

könnyű

•

Állattartás
megfigyelésének

Mandabokor Telephely

•
•

parkolási

kis alapterületű helyiségek
a városközpont messze van

lehetőség

lehetősége
Fe l sősima

Telephely

•
•
•

1

zöldövezet, tágas udvar.
fedett, nagy terasz.
csoportszobák tágasak

Felsősima

•

LEHETÖSEGEK

]

tornaszoba hiánya
külső tárolóegységek hiánya
udvari játékok hiányosságai

munka

megfigyelésének
lehetősége

1

1

tágas
udvar, csendes
környezet
saját készítésű eszközök

a

•

közbeszerzési pályázat az
folyamán
alapítványi támogatás

•
•

udvari játékeszközök
elöregedése
az öreg fák korhadása

Virág Utcai Tagintézmény

pályázatok
Alapítványi támogatás

•
•

Kincskereső

várostól

Gyermekek Háza Déli Óvoda Székhely:

ősz

Virág Utcai Tagintézmény

•
•

a

VESZÉLYEK

Gyermekek Háza Déli Óvoda Székhely:

•

Telephely

messze
van
(Külterület)

Tagintézmény

udvari játékeszközök
elöregedése
Az öreg fák korhadása

Kincskereső

•

A vizesblokk teljes fe lújítása

•

Radiátorvédők

•

Tagintézmény

Hiányosak a radiátorvédők, ott
balesetveszély lehetséges.

felszerelése.

Pitypang Tagintézmény

Pitypang Tagintézmény

•
•

udvar újra füvesítése

•

zöld sarkok gondozása

fűszernövények

•
•

további

telepMse, felhasználása

•
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virágzó fák méheket vonzanak
ütés csillapító gumiburkolat
hiánya
fajátékok
az
udvari
elhasználódása

l

l

Manóvár Tagintézmény:

•
•
•

Manóvár Tagintézmény:

IKT eszközök bővítése
fejlesztöszobák kialakítása
még több fejlesztő eszköz

•
•
•

szociokulturális környezet
nem higiénikus a konyha
óvoda épület romlása

Butykatelep Telephely:

•

l
l

Butykatelep Telephely:

szakmunkás szüleink
támogatásának, segítségének
kihasználása

•

Rozsrétbokor Telephely:

•
•

Rozsrétbokor Telephely:

környezeti séták
családias környezetre építés

•
•

Kassa u. Telephely

•
•

•

•
•

-,
J

helyiségek hiánya
foglalkoztatók hiánya

Kiskapu hiánya

Mandabokor Telephely

Az épület felújítása

Felsősima

elkülönítő

Kassa u. Telephely

Pályázatok figyelése
Szülői közösség által
felajánlott tárgyi eszközök

Mandabokor Telephely

•

infrastrukturális hiányok

•

Telephely

Udvari játékok bővítése
Forrás biztosítása kulturális
rendezvényre
(Bábjáték
előadás, zenés műsorok)

zsúfolt csoportszobák és más
helyiségek

Felsősima

•
•
•

Telephely

szülök aluliskolázottsága
öregedő település
súlyos munkanélküliség

KÜLSŐ TÉNYEZŐK

Kockázati

tényezők

a nevelési évben
Infrastruktúrához (tárgyi erőforráshoz)
köthető

J

magas
bekövetkezési valószínűségű

Jelentős

Mérsékelt, alacsony
bekövetkezési valószínűségű

Telephelyeken nem tudnak minde? v~.rosi re_ndezvényen részt
venni, a távolság és a buszközlekedes h1anya miatt.
Mandabokor Telephelyen zsúfolttá válik az óvoda a kis
alapterületű helyiségek miatt.
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6.1.1. GAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS FELADATOK
Feladat
Erintett
gyermekek adatbázisának frissítése óvodatitkár
int. vezető helyettes
dolgozók adatbázisának fri ssítése

óvodatitkár

pénzügy i elszámolások készítése

óvodatitkár

védőruha

munkavédelmi

nyilvántartás

felelős

októberi statisztika elkészítése

óvodatitkár
int. vezető helyettes

intézményi éves költségvetés
tervezése

intézményvezető

Felelős
Tartalom
Határidő
folyamatos
kialakított adatbázis feltöltése
óvodatitkár
(szeptemberben
pontos adatokkal, módosítások
kiemelt feladat)
átvezetése
intézményvezető
folyamatos
kialakított adatbázis feltöltése
(szeptemberben
pontos adatokkal, módosítások
kiemelt feladat)
átvezetése
óvodatitkár
bel ső pénzügyi szabályzat szerint minden hónap 5.
napja
2018. november 20. munkavédelmi felelős
bel ső munkaruha szabályzat
szerint
intézményvezető
229/2012. (Vlll. 28.) Korm.
20 18. október 15.
rendelet
NKt.

Aht I Számviteli tv. I belső
költségvetés i szabályzat

2018. november

intézményvezető

bel ső szabályozás alapján
egyeztetés a fenntartóval

leltározás

intézményvezető

leltározási szabályzat alapján

20 19. április 15.
20 19.július 15.
2019. október 15.
20 19. december 15.
2018. december

intézményvezető

óvodatitkár

adó I TB-ügyintézés

óvodatitkár
könyvtáros
fenntartó
óvodatitkár

NAV jogszabályok szerint
adónyilatkozatok, betegpapírok

tv. szerint
Uanuárban kiemelt

óvodatitkár

költségvetés alakulásának nyomon
követése

int.

vezető

helyettes

108

intézményvezető
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Feladat

Érintett

Tartalom

.___....

__.

Határidő

kezelése

feladat)

___.

Felelős

ebédbefizetés

óvodatitkár

belső

szabályzat szerint

minden hónap 12.

ebédmegrendelés, -lemondás

óvodapedagógus
óvodatitkár

belső

szabályzat szerint

minden nyitvatartási óvodatitkár
nap 9 óráig

intézményvezető

éves pedagógiai munkaterv, belső aktuá lisan
gazdálkodási szabályzat szerint

intézményvezető

Magyar Közlöny folyamatos
figyelése

minden hónap
utolsó napja

munkaközösség-

Nkt. 44.§ szerint

folyamatos
(szeptemberben
kiemelt feladat)

intézményvezető

pályázatírás

m unk:aközösség-vezető
fen ntartó
jogszabályfigyelés

(önértékelési)
munkaközösség-vezető

személyi dossziék elkészítése,
karbantartása

int. vezetőhelyettes
óvodatitkár
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óvodatitkár

vezető
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6.2.
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Személyi feltételek
Hogyan felel meg a humánerőforrás az intézmény képzési struktúrájának, pedagógiai
értékeinek, céljainak?
- A z intézmény rendszeresen felméri a szükségleteket, reális képpel rendelkezik a
nevelői tanító munka humánerőforrás-szükségletéről.
- A humánerőforrás szükségletben bekövetkező hiányt, a felmerült problémákat
idejében jelzi a f enntartó számára.

6.2.1. A pedagógiai munka feltételei - Humán erőforrás
Helyzetelemzés
BELSŐ TÉNYEZŐK

ERŐSSÉGEK

GYENGESÉGEK

•

fl uktuáció, a humán
erőforrás m inőségi szinten
történő biztosítása

jó együttműködésre képes
csapat

•

informatikai kompetencia

•

óvodapszichológus segíti
a neve lő munkát

•

•

fej lesztőpedagógusok

nm cs
állandó
adminisztrátor
a
tagintézményekben

•

tagintézményvezető

•

j ó szakmai felkészültségű
pedagógusok és óvodai
dolgozók

•

a

nevelőtestületben

•

szakmailag

felkészült

csoportban is dolgozik

székhelyvezető

;::...

'E::

N
~

•

önfejlesztés igénye

•

szülőkkel

való

•
jó

kapcsolattartás

•

•
•
•

innovációra való hajlam,
gyermekek érdekeit szem
e lőtt tartó gondolkodás

LEHETŐSÉGEK

•
•

•

•

•

az
óvodapedagógusok
leterheltsége
óvodapedagógus hiánya
fej lesztőpedagógus

hiánya

nehezen
telephelyeken
megoldható a helyettesítés

VESZÉLYEK

továbbképzések

•

fluktuáció

pályázatok

•

tapasztalt kollégák
tudásának átadása a
fiatalabbaknak

kiégés veszélye a
leterheltség miatt

•

az idősebb korosztály
dolgozói között egyre
több a gyakori
megbetegedés

tapasztalatszerzés

•

Sok adminisztráció

részvétel óvodaközi

•

Egyre

Belső

hospitálások, jó
gyakorlatok
átvétele,

110

bővülő

feladatkör

;::...
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párhuzamos ellátása

munkaközösségekben

szül ői

•

túlzott

elvárás

•

nyugdíjazások
időn belül

•

telephelyeken

rövid
az

elszigetelődés

KÜLSŐ TÉNYEZŐK

Kockázati

tényezők

a nevelési évben

l

Infrastruktúrához (tárgyi

erőforráshoz)

köthető
Jelentős magas
bekövetkezési valószínűségű

Kiégés, pályaelhagyás (nincs óvodapedagógus), mentális
problémák.
Egészségügyi problémák miatti táppénz.
Az SNI-s gyermekek száma nő a csoportokban (nincs hozzá
szakember).

Mérsékelt, alacsony
bekövetkezési valószínűségű

Hirtelen adódó pedagógiai feladatokban szakmai segítség
hiánya az óvodán belül. a telephelyeken.
Szakemberhiány (nyugdíjasok alkalmazása).

Egyéb

Megnövekedett adminisztráció (GDPR, tevékenységnapló,
stb.).
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6.2.2. Csoportbeosztás

1
Ssz.

Csoport neve

Létszám

Óvodapedagógusok

Dajkák

Gyermekek H áza Déli Óvoda

l

1.

Vackor

29

2.

Napsugár

26

3.

Gyöngyszem

23

4.

Esőemberkék

9

5.

Bogyó és Babóca

24

6.

Kisvakond

24

7.

Moha és Páfrány

29

8.

Zöldmanó

28

Összesen:

1

l

Hagymási Zoltánné,
Vargáné Puskás Andrea
Bojtos Csilla
Bakosi Fruzsina
Kovácsné H. Katalin
Demcsákné L. Tímea,
Kneisz Ferencné
Hegyes Katalin,
Lőkösné Papp Ágnes
(nyug.)
Tóth Andrásné
Dr. Jójártné Majoros
Zsuzsa
Horváthné Z. Erzsébet
Kozákné Lukács Ágnes
Kraj ecz Amarilla,
Urbán Judit

Bezdán Tamásné
Gaál Józsefné
Andrásdi Tiborné
Potoczky Andrásné
Fazekasné Nagy Mónika

Bodnárné Valuch Judit
Dósáné Siska Ibolya
Franczel Andrásné

16 fő

176

8 fő

Gyermekek Háza Déli Óvoda Virág Utcai Tagintézmény
1.
2.

3.

Liliom

20

Hóvirág

21

Levendula

19

Nefelejcs

21

Boglárka

14

Margaréta

14

Pipacs

22

Tátika

19

4.
5.

6.
7.
8.

11

osszesen

149

Lesku Angéla
Rubóczki Ibolya
Frank Erzsébet
Petrilla Sándorné
Tóthné Hajzer Krisztina
Vassné Szolnoki Erika
Leskóné Pataki Rita
Rutkovszkiné Fedor
Ildikó
Babidorics Agnes
Hegedüsné Pósán Enikő
Schmidt Adrienn
Palicz Józsefné
Keczkóné Makranczi
Olga Mónika
Kovács Ildikó
Béresné Veze Edit
Cserbán Margit Éva
16 fő

11 2

Fejes Melinda
Dávidné Pócsi Irén
Somogyiné Nagy Judit
Tarcsa Lajosné

Palák Katalin
Drenza Ildikó
Székelyné Hajnal Jolán

Brezina Gyuláné

g fő

-

l

Ssz.

Csoport neve

Óvodapedagógusok

Dajkák

Gyermekek Háza Déli Óvoda Kincskereső Tagintézmény

~l

l
l
l

Létszám

1.

Bambi

16 fő

2.

Zümi

16 fő

3.

Micimackó

22

4.

Csibe

19 fő

73

Összesen:

fő

Perjéssyné Lévai Anikó,
Komyicki Olga
Homonyik Erika,
Labbanc Béláné (nyug.)
Gerő Gabriella,
Szántó Ilona
Luzsinszki Ildikó
Pappné Nagy Mónika

Kiss Ferencné
Tóth

Enikő

Czimer Angelika
Barabás Józsefné

8 fő

fő

4 fő

Gyermekek Háza Déli Óvoda Kertvárosi Csicsergő Tagintézmény
Hajzemé Kodák Tímea

1.

Mókus csoport

30 fő

]

2.

Pillangó csopor

30 fő

!lesik Jánosné
Gyureskóné Cziprus
Beáta
Körei Ferencné
Hanyicska Zsaklin

".) .

Kenguru csoport

28

Takácsné Boller Terézia
Tündikné Varga Éva

Lakatos Mónika

1

l

4.

Kádár Klára
Kegyer -Szabó Adrienn
Türkné Bodnár Zsófia
Mészáros Gabriella

Ferencziné Bogár
Julianna
Lakatos Ibolya

1

5.

fő

Katica csoport

30 fő

Micimackó csoport

30 fő
148 fő

Verdes Józsefné

5 fő

10 fő

Gyermekek Háza Déli Óvoda Bóbita Tagintézmény
1.

Napocska csoport

2.

Pillangó csoport

3.

Katica csoport

Összesen:

25

fő

26 fő
25

fő

76

fő

Horváth Tünde
Lovas Kovácsné Nagy Erika
Tóth Zsuzsanna
Várkondi Lászlóné
Béresné Kiss Györgyi
Kriston Ildikó
6 fő

Péter Józsefné
Kodák Júlia
Kovács Agota

3 fő

Gyermekek Háza Déli Óvoda Pitypang Tagintézmény
1.

2.
3.
4.

Katica csoport

23

Gerda Erzsébet (nyug.)
Mikóné Farkas Éva

Balogh Szilvia Zita

Ozike csoport

25

Eles Gizella
Korcsmár Zoltánné

Markovics Józsefné

Maci csoport

22

Kerekréti Istvánné

Pillangó csoport

20

Seprenyiné Mike Judit
Schaffer Tímea
Kertész Tünde
Barkászné Sioeki Zs.

Összesen:

90 fő

8

113

fő

Dombi Zsuzsa

4 fő

1

l
l

Ssz.

Létszám

Óvodapedagógusok

Dajkák

Gyermekek Háza Déli Óvoda Butykatelep Telephely
1.

Süni

18

fő

Máté Tóth Ildikó,
Ménesiné Palencsár Ildikó

Bán Zsuzsanna

2.

Katica

13

fő

Áncsán Jánosné

Bogámé H. Zsuzsanna

31

fő

3 fő

1
1

Csoport neve

Összesen:
1.
2.

Katica
Egérke

2 fő

Gyermekek Háza Déli Óvoda Rozsrétbokor Telephely
Barna Mihályné
Kegver Józsefné
15 fő
Szász Mihályné
20 fő
K vaka Árpádné

Összesen:

35

2 fő

fő

2 fő

Gyermekek Háza Déli Óvoda Kassa u. Telephely
1.

Nyuszi

2.

Őzike

l
J

Összesen:

30

fő

60

fő

Tajtáné H .Viktória
Hegedűs Katalin
Ösz Ildikó
Mátyásné Halász
Hajnalka
4

Nagyné Vidoven Rita
Hománé Sajben Edina

2 fő

fő

Gyermekek Háza Déli Óvoda Mandabokor Telephely
1.

Süni

Összesen:

l

24

fő

24

fő

Vassné Harman Gyöngyi
Garainé Doj csák Erika
2

Pálvögyi Erzsébet

fő

l

fő

Gyermekek Háza Déli Óvoda Felsősima Telephely
1.

Maci csoport

10 fő

Összesen:

10 fő

Harman Attiláné

Gyurecskó Lászlóné

2 fő

1 fő

Gyermekek Háza Déli Óvoda Manóvár Tagintézmény

]
J

30 fő

1.

Micimackó

25

fő

2.

Napsugár

28

fő

Katica

29

fő

...,

-' .

Összesen:

Balláné Németh Márta
Tassi Gyöngyi
Stremler Borbála
Szigeti Eszter
Szabó Gabriella
Varga Erika

82 fő

6 fő
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Sziklainé Léka Tünde
Petróné Kerekes Mária
Juhász Józsefné

3 fő

1

A pedagógiai munkát és

l

Beosztás

működést segítő

munkatársak

Munkavégzés helye

Nevek

Pszichológus

Gyermekek Háza Déli Ovoda

Pályázat kiírva

Pedagógiai asszisztensek

Gyermekek Háza Déli Ovoda

Daskó Szilárdné

l

Dubay Enikő Eva

l

Pappné Juhász Andrea

1

Osváthné Antal Zsuzsanna

Virág utcai Tagintézmény

Mile Szilvia
Szőllősi

Kincskereső

Tagintézmény

Anett

Ricska Istvánné
Rácz Lászlóné

Kertvárosi

Csicsergő

Tagintézmény

Beszterci Attiláné
Buda Mariann

1

Bóbita Tagintézmény

Udvari Tamásné

Pitypang Tagintézmény

Szabó Zita

Manóvár Tagintézmény

Bende Gabriella

Gyógypedagógiai asszisztens

Gyermekek Háza Déli Ovoda

Volom Renáta

Óvodatitkárok

Gyermekek Háza Déli Ovoda

Pálóczi Istvánné

Virág utcai Tagintézmény

Tálasné Liptai Gyöngyi

Bóbita Tagintézmény

Barzóné Honvéd Katalin

Virág utcai Tagintézmény

Orosz Pálné

Bóbita Tagintézmény

Biri Tiborné

Manóvár Tagintézmény

Bertók Petronella

Butykatelep Telephely

Dankó Nagy Ilona

Rozsrétbokor Telephely

Török Pálné

Kassa u. Telephely

Molnárné Bodnár B.

Mandabokor Telephely

Nagyné Havacs Zsuzsanna

Felsősima

Gerhard Istvánné

Konyhai

kisegítők

J

l

Udvarosok (karbantartók)

Telephely

Gyermekek Háza Déli Ovoda

Dankó János

Virág utcai Tagintézmény

Posta Róbert

Kincskereső

Fazekas János

Kertvárosi

Tagintézmény

Csicsergő

Tagintézmény

Csomós-Verdes László

Bóbita Tagintézmény

Tőzsér

Felsősima

Tirpák József

Telephely
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Ferenc

1

1

1

6.2.3. Részvétel továbbképzéseken

Skarbit Józsefné
Urbán Judit
Tóth Andrásné
Bojtos Csilla
Skarbit Józsefné
Urbán Judit
Tóth Andrásné
Bojtos Csilla
Vargáné Puskás Andrea

1

l
'

J

A továbbképzés tárgya

Név

Helye

Gyermekek Háza Déli Óvoda Székhelyintézmény
Evindító szakmai nap óvodák
Virág Utcai
számára - segítő tartalmak a
Tagintézmény
2019-2020. nevelési év
küszöbén a MÓD-SZER-TÁR
Inventum:-Tudásesszencia

Vikár Sándor
Zeneiskola

Debreceni Egyetem
Gyermeknevelési és
Gyógypedagógiai Kar
Nyíregyházi Egyetem
gyógypedagógia szak
Kozákné Lukács Agnes
gyógypedagógia szak
Nyíregyházi Egyetem
Bakosi Fruzsina
Nyíregyházi Egyetem
Kneisz Ferencné
gyógypedagógia szak
Nyíregyházi Egyetem
Bojtos Csilla
közoktatási vezető
Nyíregyházi Egyetem
Valluch Judit
óvodapedagógus szak
Gyermekek Háza Déli Ovoda Virág Utcai Tagintézmény
Rutkovszkiné Fedor Ildikó
Evindító szakmai nap óvodák
Virág Utcai
Kovács Ildikó
számára - segítő tartalmak a
2019-2020. nevelési év
Tagintézmény
Vassné Szolnoki Erika
küszöbén a MÓD-SZER-TÁR
Rutkovszkiné Fedor Ildikó
Vikár Sándor
Schmidt Adrienn
Inventum:-Tudásesszencia
Zeneiskola
Rutkovszkiné Fedor Ildikó
Schmidt Adrienn

gyógypedagógia szak

Egyéni bánásmód és
közösségfejlesztés az óvodában
mentálhigiénés módszerekkel
Elsősegély továbbképzés

Virág Utcai
Tagintézmény

Eszterlánc Eszaki
Óvoda Tas Utcai
székhelyintézmény
Leskóné Pataki Rita
DE Gyermeknevelési
Pedagógus szakvizsga
Vassné Szolnoki Erika
és Felnőttképzési Kar
Hajdúböszörmény
Gyermekek Háza Déli Óvoda Kincskereső Tagintézmény
Gyermeke Háza Déli
Évindító szakmai nap óvodák
Homonyik Erika
Óvoda Virág utcai
számára
Tagintézmény
EFOP-3.1.5-16-20 16-0000 1
projekt keretében: A
Szántó Ilona
pedagógusmesterség Területi
Nyíregyháza
Babidorics Agnes

Időpont

2019.09.05.

20 19.09.25.
20 17-2020

2018-202 1
2022.
2022.
2021
2021

2019. 09.05.

2019. 09.25.
2019.11.2 12019.11.29.
2019.09.19.
2019.09.24.
2019.09.26.
2019-2021.

2019.09.05.

2019. 10 07.

műhelyl.

Homonyik Erika

EFOP-3.1.5-16-20 16-00001
projekt keretében :Az óvoda
világa-Területi műhely 1.
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Nyíregyháza

201 9.10.14.

l
l
l
l
l

---= t::-

- -

Név

Szántó Ilona

Homonyik Erika

Szántó Ilona

Homonyik Erika

Homonyik Erika,
Szántó Ilona

A továbbképzés tárgya

EFOP-3.1.5-16-2016-00001
projekt keretében: Hálózati
műhely látogatása 1.
Az egyéni sajátosságoknak
megfelelő differenciált fejlesztés
megvalósítása
EFOP-3.1.5-16-2016-00001
projekt keretében: Hálózati
műhely látogatása II.
A különleges bánásmódot
igénylő gyermekek
fejlesztésének gyakorlata az
Örörnhírvétel Görög katolikus
Óvodában
EFOP-3.1.5-16-2016-00001
projekt keretében: A pedagógus
mesterség Területi műhely 2.
EFOP-3.1.5-16-2016-00001
projekt keretében: Az óvoda
világa- Területi műhely 2.
A DIFER használata és az erre
alapozott fejlesztés 4-8 éves
korban (folyamatba ágyazott
pedagógus továbbképzés)

Luzsinszky Ildikó,
Komyicki Olga

A gyenneki agresszió
erőszakmentes kezelése a
pedagógus mindennapi

Perjéssyné Lévai Anikó

gyakorlatában
Drámajáték-vezetés

Helye

Rétközberencs
Kisvárdai Egyesített
Óvoda

Örömhírvétel Görög
katolikus Óvoda
Sárospatak

Nyíregyháza

2020.03.09.

Nyíregyháza

szervezés alatt

Nyíregyháza

szervezés alatt

Nyíregyháza

szervezés alatt
2019.09.18.
minden héten
szerdán
2019.09.2729.
2019.
11.21-11.22,
11.28-11.29.

Nyíregyháza

Szántó Ilona

Így tedd rá!

Nyíregyháza

Tóth Zsuzsanna
Horváth Tünde
Tóth Zsuzsanna
Horváth Tünde
Lovas Kovács Erika
Várkondi Lászlóné
Várkondi Lászlóné
Kriston Ildikó

Egyéni bánásmód és
közösségfejlesztés az óvodában
Nyíregyháza
mentálhigiénés módszerekkel.
Gyermekek Háza Déli Ovoda Bóbita Ta~intézmény
Evindító szakmai nap
Virág Utcai
Tagintézmény
Tudásminta Ovodai
Vikár Sándor
konferencia
Zeneiskola
A gyermeki agresszió
Szervezés alatt
erőszakmentes kezelése a
POK
mindennapi gyakorlatában
Drámajáték vezetés
Szervezés alatt
POK
Egyéni bánásmód, közösségi Virág Utcai
nevelés
Tagintézmény
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2020.02.05.

2020.03.02.

A pozitív pedagógia (Boldog
Óvoda program)

Tóth Zsuzsanna

2019.11.13.

Nyíregyháza

Luzsinszky Ildikó

Pappné Nagy Mónika

Időpont

2019. 09.06.
2019. 09.25.

2020.
20 19.
11.21.-22.

-Név

l

l
]

Eles Gizella

Eles Gizella

l
Gáti - Kertész Tünde

A továbbképzés tárgya
Pedagógiai és mentálhigiénés
tanácsadás
Gyermekek Háza Déli Ovoda Pitypan
Evindító szakmai nap óvodánk
számára Segítő tartalmak a
2019-2020 nevelési év küszöbén
a MÓD-SZER-TÁR-ból
Tudásesszencia Szakmai
konferencia - Óvodai szakmai
útmutató a 2019-2020 nevelési
évhez
Pszicho fitness előadás Dr.Prof,.
Bagdy Emőke

Helye

, Tagintézmény
Nyíregyháza Virág
utca 67.

Nyíregyháza Vikár
Zene iskola

Nyíregyháza Zilahi
terem

„PBzichofitne55", Prof. Dr.

Debreceni Egyetem

Bagdy Emőke, pszichológus

Egészségügyi Kar

előadása
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Időpont

11 .28.- 29.

(Nem akreditált előadás)
Schaffer Tímea
- Intézményfejlesztés az EFOPPOK szervezés
3.1.5-16-2016-00001 „A tanulói
lemorzsolódással veszélyeztetett
intézmények támogatása"
projekt keretében
Gáti - Kertész Tünde
A diagnosztikus fej lődés
POK szervezés
vizsgáló rendszer -DIFER
használata és az erre alapozott
fejlesztés 4-8 éves korban
folyamatba ágyazott pedagógus
továbbképzés
PO K szervezés
Barkászné Sipeki
A diagnosztikus fejlődés
Zsuzsanna
vizsgáló rendszer-DIFER
használata és az erre alapozott
fejlesztés 4-8 éves korban
folyamatba ágyazott pedagógus
továbbképzés
Gyermekek Háza Déli Ovoda Rozsrétbokor Telephely
Kvaka Arpádné
Evindító szakmai nap óvodák
számára - segítő tartalmak a
Virág Utcai
Tagintézmény
2019-2020. nevelési év
küszöbén a MÓD-SZER-TÁR-b
K vaka Arpádné
Vikár Sándor
Inventum:-Tudásesszencia
Zeneiskola
Gyermekek Háza Déli Ovoda Butykatelep Telephely
Máté-Tóth Ildikó
Egyéni bánásmód és
Gyermekek Háza Déli
Óvoda Virág Utcai
közösségfejlesztés az óvodában
mentálhigiénés módszerekkel
Tagintézmény
G• 1 ermekek Háza Déli Ovoda Kassa u. Telephely
Tajtáné Hegedüs Viktória
Kiégés prevenciós tréning
Debreceni Egyetem
Egészségügyi Kar

Tajtáné Hegedü5 Viktória

--- -

2019.09.

2019.09.

2019. 09. 26.
POK által
megadott
időpontokban

POK által
megadott
időpontokban

POK által
megadott
időpontokban

2018. 09.05.

2019.09.25.
2019.11.
21 -22
28-29.
2019.09.26.
2019.09.26.

--Helye

-

-~

Név

l
l
l

A továbbképzés tárgya

Időpont

Tajtáné Hegedüs Viktória,
Ősz
Hegedüs Katalin,
Nyíregyházi egyetem
Őszi pedagógiai napok
Ildikó,
Mátyásné
Halász Hajnalka
Gyermekek Háza Déli Ovoda Manóvár Tagintézmény
Nyíregyháza
„IGY TEDD RA!" játékosSzigeti Eszter
táncos mozgásfejlesztés 0-3 éves
korig.
Szabó Gabriella

Varga Erika

A gyermeki agresszió
erőszakmentes kezelése a
pedagógus mindennapi
gyakorlatában.
Antal Judit: Egyéni bánásmód és
közösségi nevelés.

2019.12.03.

2019.09.27.

2019.11.21.

Gyermekek Háza Déli
Óvoda Virág úti
Tagintézmény

2019.11.28.
2019.11.28

Drámajáték vezetés

6.2.4. A pedagógiai munkát segítők (pedagógiai asszisztensek és a dajkák)
belső képzése, továbbképzése

külső

és

Célja a gyermekekkel, óvodapedagógusokkal, a közvetlen munkatársakkal, és a szülőkkel való
kapcsolat eredményességének biztosítása, valamint a munkaköri feladatok minőségi szinten
történő ellátásának támogatása.
Működési rend:
R'eszve'tlk„l"
' k en
e u so sza km·t
a1 ova'bbk'epzese
Téma
Ssz.

Helyszín és

Megjegyzés

időpont

1.

„Az óvodapedagógus jobb keze a dajka! "
Országos Dajkakonferencia

2019.11. 03.
Vikár S.
Zeneiskola.

, k en
R'eszve' tlbl
e e so" sza km a1. t ova'bbk'epzese
Téma
Ssz.

Résztvevők:

az óvoda dajkái,
pedagógiai asszisztensei

Helyszín és

Megjegyzés

időpont

1.

A dajkai
munkaköri
teljesülése.

és pedagógiai asszisztensi
leírások szerinti elvárások

2019.10.

Résztvevők: az óvoda dajkái,
pedagógiai asszisztensei

'tk
Pd
e agogia1 mun k't
a seg1't"k
o szakm ai. meg.b esze'l'ese1,. mun kaer
e ez lt•
e e1
Időpont

Téma
A csoporttal és a tanév kezdéssel kapcsolatos
szervezési feladatok megbeszélése.
Az óvodapedagógusok munkájának segítése,

2019. 09.

Megjegyzés
közcélú dolgozó számára is

2019.11.

közcélú dolgozó számára is

2020. 05.

közcélú dolgozó számára is

feladatok megoldása, szervezési feladatok.
A nyári élettel és zárva tartással kapcsolatos
feladatok megbeszélése.
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1
-

l

Felnőttek munkavédelmi oktatása és egészségügyi vizsgálatának rendje
Munka-, és tűzvédelmi oktatás

]

Munka-, és

1

2019. 09.
Folyamatos

tűzvédelmi

oktatás:
Székhely/tagintézmények/telephelyek. Időpont

Munka és tűzvédelmi oktatás.
Az egészségügyi vizsgálatok és érvényességi
munkatársak végzik.

idő

nyomon követésével az illetékes

1

]

6.3. Szervezeti feltételek
Milyen szervezeti kultúrája van az intézménynek, milyen szervezetfejlesztési eljárásokat, módszereket
alkalmaz?
- Az intézmény munkatársai gyiijtik és megosztják a jó tanulásszervezési és pedagógiai
gyakorlatokat az intézményen belül és kívül.
Milyen az intézmény hagyományápoló, hagyományteremtő munkája?
Hogyan történik az intézményben a feladatmegosztás, felelősség- és hatáskörmegosztás?
Hogyan történik a munkatársak bevonása a döntés-előkészítésbe (és milyen témákban), valamint a
fejlesztésekbe?

Milyen az intézmény innovációs gyakorlata?
- Az intézmény lehetőségeket teremt az innovációt és a kreatív gondolkodást ösztönző
műhely/oglalkozásokra, fórumokra.
- A legjobb gyakorlatok eredményeinek bemutatására, követésére, alkalmazására nyitott a
testület és az intézménvvezetés

Humán

erőforrás

fejlesztése

Portfólióműhely

-

1.
2.
3.
4.

foglalkozások

,
G;ya k orno k 0 k men t ora, 1asa
Gyakornok
gyakornoki idő
Kócs Kata, el ső év
Schmidt Adrienn, második év
Mészáros Gabriella, első év
Pappné Nagy Mónika, második év

Mentor
Bakosi Fruzsina
Babidorics Agnes
Ilcsik Jánosné
Homonyik Erika
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Gyakornoki vizsga
várható időpontja
2021. május 31.
2020. május 31.
2021. május 3 1.
2020. május 31.
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7. A Kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott az Óvodai nevelés
országos alapprogramban megfogalmazott elvárásoknak
programban megfogalmazott céloknak való megfelelés

és

a

pedagógiai

Hogyan j elennek meg a Kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott Ovodai nevelés
országos alapprogram céljai a pedagógiai programban?
- Az intézmény folyamatosan nyomon követi a pedagógiai programjában foglaltak
megvalósulását
- A tervek nyilvánossága biztosított.

1

Hogyan történik a pedagógiai programban
megvalósítása?

szerepl ő

kiemelt stratégiai célok operacionalizálása,

~1
Pedagógiai gyakorlati munkánk során a továbbiakban is fókuszálunk az Óvodai nevelés
országos alapprogramjának alábbi „üzeneteire":
Az eddigi gyakorlat továbbfejlesztése,

•

Anyanyelvi nevelés; a beszélő környezet, az óvodai nevelés egészében jelen van

•

Hátránycsökkentő

~

l

]

értékmegőrzés

•

szerep: lnkluzív (befogadó) pedagógiai szemlélet

•

Játék megerősítése, a szabad játék kitüntetett szerepe

•

Kompetenciafejlesztés, támogató differenciált nevelés

•

Érzelmi, erkölcsi és közösségi nevelés

•

A tevékenységekben megvalósuló tanulás: Az óvodai tanulás folyamatos,

1

részben utánzásos. spontán és szervezett tevékenység mely a teljes személyiség

jelentős

fejlődését

támogatja. Projekt módszer alkalmazása, melyekbe a gyermeki igények beépülhetnek, a

J

lebonyolítás menete nyílt, változó idejű, a téma „mélyére ás"

•

Iskolásítási tilalom: A gyermek az óvodáskor végén belép a lassú átmenetnek abba az
állapotába, amelyben. majd az iskolában, az óvodásból iskolássá szocializálódik.

•

Óvónő feltétlen jelenléte: Kulcsszereplő az óvodapedagógus, akinek személyisége

meghatározó a gyermek számára
•

Egészséges

életmód

igénye:

egészség

Az

védelme,

karbantartása

tanítható.

Egészségnevelési program kivitelezése
•

Környezettudatosság:

a

fejlődés

fenntartható

érdekében

hangsúlyt

fektetünk

a

környezettudatos magatartásformálás alapozására, alakítására
•

Mozgás megújulása:

Egészségfej lesztő

testmozgás

~

Az egyéni szükségletek és

képességek figyelembe vétele minden gyermek számára biztosítandó
kell a gyermekeket legjobban

fej lesztő

l ehetőség.

Törekedni

kooperatív mozgásos játékok alkalmazására
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•
•

•
•

•
•

•

•

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy doc.cgi?docid=Al 100190. TV
A 2011. évi CXC. törvény végrehajtási rendeletei:
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy doc.cgi?docid=Al200020.EMM
229/2012. VIII.28.) Korm. Rendelet a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
http://www.budapestedu.hu/data/cmsl50367/229 2012. VIII. 28. Korm. rend
eletet a nemzeti koznevelesrol szolo torveny vegrehajtasarol MK 12 112.p
df
363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy doc.cgi?docid=A 1200363 .KOR
2/2005. (III. 1.) OM rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének
irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve
kiadásáról
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy doc.cgi?docid=A0500002.0M
1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy doc.cgi?docid=9970003 l .TV
2015. évi CCXXIII. törvény egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú
és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegv doc.cgi?docid=Al 500223.TV &timeshift=2017010 l&txtre
ferer=Al 100204.TV
326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési
intézményekben történő végrehajtásáról
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy doc.cgi?docid=Al300326.KOR
277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógusszakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és
kedvezményeiről

•

•

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy doc.cgi?docid=99700277.KOR
328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti
alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz
felhasználható bizonyítékokról
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy doc.cgi?docid=Al 100328.KOR
15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények
működéséről

•

•
•

http://net.jogtar.hu/j r/gen/hjegy doc.cgi?docid=A 1300015.EMM
48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a
pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai
szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy doc.cgi?docid=A 1200048.EMM

11/2019.
(VII.
3.)
EMMI
rendelet
a
2019/2020.
tanév
rendj éről
https://net. jogtar.hu/jogszabaly?docid=A190001 l.EMM
Önértékelési kézikönyv óvodák számára. HARMADIK, JAVÍTOTT KIADÁS

https'. //www.oktatas.hu/pub bin/dload/unios proj ektek/kiadvanyok/Onenekelesi Keziko
nyv ovoda 1123.pdf
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• Országos tanfelügyelet. Kézikönyv óvodák számára. NEGYEDIK, JAVÍTOTT
KIADÁS
http://www.vadviragovi.hu/images/doku/PSZE ovodai kezikonvv 1128-%202017.pdf
Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében a Pedagógus I. és Pedagógus II.
fokozatba lépéshez. negyedik, javított változat
http://www.oktatas.hu/pub bin/dload/unios projektek/kiadvanyok/utmutato a pedagog
usok minositesi rendszereben 4jav.pdf
• KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a
pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez
Óvodai nevelés Negyedik, javított kiadás
https://www.oktatas.hu/pub bin/dload/pem/ovoda negyedik.pdf
• Kompetenciaelemzések és indikátorpéldák
https://www.oktatas.hu/pub bin/dload/pem/ovoda k.pdf
• ÚTMUTATÓ A MESTERPEDAGÓGUS FOKOZATOT MEGCÉLZÓ
MINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSHOZ
http://www.oktatas.hu/pub bin/dload/kiadvanyok/mesterpedagogus utmutato.pdf
• 2019. évi LXX. törvény
https://mkogy. jogtar.hu/jogszabaly?docid=A 1900070.TV

]

1
J

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.

j
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X. LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK

I. Készítette a Gyermekek Háza Déli Óvoda nevelőtestülete
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..... . .... ....
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Intézményvezető

Ph

Kelt: Nyíregyháza, 20 19.09.26.

II. Gyermekek Háza Déli Óvoda 201912020 éves munkatervében foglaltakkal kapcsolatosan a
magasabb jogszabályban biztosított véleményezési jogát korlátozás nélkül gyakorolta és a
dokumentumról véleményt alkotott:
Az óvodában működő alkalmazottak közössége:
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Kelt: Nyíregyháza, 20 19.09.26.

J.

_/

az alkaÍmazottak közössége nevében névaláírás

]

Az óvodában

működő Szülői

Szervezet/Közösség

/

1

;

... :Je..~~t~... . ~L (K.~ ~.... t.l .....

„ .„ .....

l

Szülői

Kelt: Nyíregyháza, 2019.09.26.

Szervezet elnöke

a fenntartó EGYETÉRTÉSÉT MEGADTA. a „„„ ./2019. („ „) számú határozatával.
Kelt: ..... „.„ .... „„ ........ .
fenntartó képviseletében
Az óvoda nevelő testülete át nem ruházható jogkörében a 2019/2020 nevelési évre szóló
munkatervét Nyíregyháza, 2019.09.26. napján tartott határozatképes ülésén a IV/191 /2019. számú
határozatával, 100 %-os igenlő szavazattal ELFOGADTA. Az elfogadás tényét a nevelőtestület
tagjai a csatolt jegyzőkönyvben hitelesítő aláírásukkal tanúsítják.

Kelt: Nyíregyháza, 2019 .09 .26.

'~ : 1

f •.

•

. . . . . . . ........\ .. .. .:~ . -~·.'-:..,....~ ............... ... ........... .
a nevelőtestület nevében névaláírás
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Intézményvezető
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Melléklet 1.
Jegyzőkönyv

Készült: Gyermekek Háza Déli Óvoda Székhelyintézményében
Időpont:

2019.09.26-án.

Jelenlévők: a Gyermekek Háza Déli Óvoda valamennyi óvodapedagógusa.

Értekezlet témája: 2019/2020-as nevelési év munkatervének ismertetése és elfogadása.
vezető

Skarbit Józsefné székhelyintézmény
fő

napirendi pontokat. Bemutatja az új

asszony köszönti a
kolléganőket,

nevelőtestület

akik 2019 .09 .0 l-től intézményünkben

erőforrásban történő

gyakorolják hivatásukat. Ismerteti a humán

tagjait, felvázolja a

változásokat.

A Gyermekek

Háza Déli Óvoda „óvoda-pszichológus" státusz megüresedett, mely meghirdetésre kerül.
A

tagintézmény-vezetők

és

telephelyfelelősök

munkatervük tartalmát. Bemutatkoznak a

ismertetik a 2019/2020-as tanévre vonatkozó

munkaközösség-vezetők,

és ismertetik a munkatervüket.

A munkaközösség tagjai évi 5-6 alkalommal ülnek össze.
Intézményvezető

asszony beszámolója következik az EFOP projekt részletes ismertetésével.

Tájékoztatást ad az aktuális továbbképzések.kel kapcsolatban: Antal Judit „Egyéni bánásmód
érvényesülése a csoportban „címmel.
Az

intézményvezető

kapcsolatos törvényi

részletesen ismerteti az óvodás korú gyermekek iskolakötelezettségével
előírásokat.

Demcsákné Lorger Tímea gyermekvédelmi

felelős

ismerteti a HH és HHH gyermekekre

vonatkozó szabályokat, amelynek betartása minden óvodára kötelező.
Kijelölésre kerül a Gyermekek Háza Déli Óvoda adatvédelmi tisztviselője, Bojtos Csilla
óvodapedagógus személyében.
A 2019/2020-as nevelési év munkatervének
asszony, majd szavazásra kéri fel a

főbb

nevelőtestület

céljait, feladatait ismerteti az
tagjait. A munkatervet a

intézményvezető

nevelőtestület

100%-

ban elfogadta.

~ ~-:-:: .'.... _1~. .': .1~........... ... .

·k. .

. . . . . . . . :.

') ,,

,
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Készült· 2019. 09. 26-án a G) errnel--ek Háza Déli Ö\odában megtartott nevelőtestületi
értekezleten
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A dokumentum jellege: Nyilvános
Ervényessege. 2019.09.01 - 2020.08.31 .

"

A munkaterv tartalmi felépitese koherens az önértekelési kézikönyv szakmai elvárasaival, az
intézményi önertekelés területeivel, az egyes területekhez kapcsolódó elvárásokkal
A nevelési év tervezése az év vegi beszamolo megállap1tásai alapján történt. Atfogja az intézmény
egeszét (Székhelyintezmeny, Tagintézmenyek, Telephelyek)
Az intézmeny éves l\,funkaterve az előző nevelési év eredményei alapjan és a hatályos jogszabályi
rendelkezések, utmutatók figyelembevetelevel keszult Az eves munkatef\, elkeszítesenel
meghatározóak az eloző nevelesi evben elkész1tett beszámolóban le1rtak.
A munkatervet az intezmenyvezető készíti el a nevelőtestület, a Szülői Szervezet véleményével és a
fenntartó jóváhagyasával A munkatervben meghatározott datumok, előre nem tervezhető okok miatt az
érintettek egyetértesevel módosithatoak .
Kívanom, hogy az előttünk álló nevelési évben 1s örömmel es összetartassal,
kommunikacióval ujabb sikereket érhessunk el együtt!

megfelelő

A munkaterv jogszabályi háttere
Óvodai jogszabálvok
•

•

•
•

•
•

•

•

20 l l. évi ex.e. törvény a nemzeti köznevelésről
http ://net.jogtar.hu/ jr/ gen/hjegy doc.cgi?docid=A l l 00190.TV
A 2011. évi CXC. tön ény végrehajtási rendeletei:
2012012. (VIII. 31.) E:MMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények
működéséről és a közne-velési intézmények név használatáról
http ... ·net.jo!rtar.hu/jr/gen/hjegy doc.cgi?docid=Al200020.EMM
229/2012. Vlll.28.) Korm. Rendelet a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. tön ény egJes rendelkezéseinek végrehajtásáról
https.//net.jo!rtar.hu/ jogszabaly?docid=Al200229.KOR
363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról
http. net. jo!rtar. hu/jr gen/hj egy doc cgi ?docid= A 1200363 .KOR
32/2012. (X.. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényíí gyermekek óvodai nevelésének
irány eh e és a Sajátos nevelési igényíí tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról
https.//net jogtar.hu/jogszabaly?docid=A l 200032.El\1M&timeshift=20170831&txtreferer=A11
00190.TV
1997. évi ::\..'\.Xl. tön ény a 2}-·ermekek védelméről és a g) ámiigyi i~azgatásról
https.//net.jogtar.hu/jogszabalv?docid=9970003 l. TV&celpara=&dbnum= l
2015. évi CCX..\:JII. törvény egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárg) ú és
egyéb kapcsolódó törvények módosításáról
http.//net.jo!rtar.hu/ jr gen/hjegy doc cgi?docid=Al 500223.TV&timeshift=2017010 l&txtrefere
r=Al 100204 TV
326/2013. (\'Ill. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi X.'\..."\JII. tön ény köznevelési
intézményekben történő végre hajtásáról
http .//net .jogtar.hu/jr/gen/hjegy doc .cgi?docid=Al 300326.KOR
27711997. (XTI. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a ped;1gógusszakvizsgárót valamint a to' ábbképzésben részt Hvők juttatásairól és kech ezményeiről
http ://net.jogtar.hu/ jr. gen/h1egy doc .cgi?docid=99700277.KOR

•

•
•

•

328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti
alapellátások és gyermek-védelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz
felhasználható bizonyítékokról
http .//netjogtar.hu/ jr/gen/hjegy doc.cgi?docid=Al 100328.KOR
15/2013. (II. 26.) EM~Il rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy doc.cgi?docid= Al 300015 .ENIM
.$8/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiaiszakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban
való közreműködés feltételeiről
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjeQv doc.cgi?docid=Al 200048.EMM
Oktatási Hivatal:
Önértékelési kézikönyv óvodák számára. NEGYEDIK, JAVÍTOTT KIADÁS
https.//www .oktatas.hu/pub bin/dload/unios projektek/kiadvanyok/2019 onertekeles/Onerte
kelesi kezikonyv ovoda.pdf
Országos tanfelügyelet. Kézikönyv óvodák számára. ÖTÖDIK, JA\'ÍTOTT KIADÁS
https://www.ok1atas hu/ pub bin/dload/unios projektek/kiadvanyok/20 19 psze/PSZE ovod
ai kezikonyv.pdf
l:tmutató a pedagógusok minősítési rendszerében a Pedagógus l. és
Pedagógus II.
fokozatba lépéshez HATODIK. 'v1ÓDOSÍTOTT VÁLTOZAT
https.//www.oktatas.hu pub bin/dload/unios projektek/kiadvanyok/utmutato a pedagoQusok
minositesi rendszereben 6.pdf
KIEGÉSZÍTŐ ÚT~l l 'TA TÓ az Oktatási Hivatal által kidolgozott étmutató a
pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez
Óvodai nevelés HATODIK, J i\ VÍTOTT VÁLTOZAT
https /'wv.w.oktatas hu/pub bin/dload, pem/ovoda kieg 2018 pdf
Kompetenciaelemzések és indikátorpéldák
https./'www.oktatas.hu/ pub bin/dload/pem/ovoda k.pdf
ÚTMl-TATÓ A l\IESTERPEDAGÓGl'.S FOKOZATOT MEGCÉLZÓ MI~ÖSÍTÉSI
ELJÁRÁ.SHOZ harmadik, jav1tott valtozat
https.//www.oktatas.hu/pub bin/dload/unios projektek/kiadvanvok/Mesterpedagogus harma
dik.pdf
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l.Az Óvoda J\lűködési Rendje

1.1. Általános adatok
'Iyíregyhaza Megyei Jogu Város

Közgyűlésenek

125/2018 (VI 21.) szarnú határozata alapján

A Tünderkert Keleti Ovoda l szekhelymtezrnennyel, 6 tagóvodával es 2 telephellyel
1ntézményeinkben
- 45 gyermekcsoportban neveljük a gyermekeket
- a férőhelyek szarna 1125 fö
- a maximálisan felveheto gyermekek szama 1283 fő

Óvoda megnevezese

működik.

\ Tündérkert Keleti Óvoda
1

OM azonosító

033127

Óvoda címe

4400 Nyíregyháza Kert köz 8

E-mail

1 tunderkert,~~ netra. hu

Honlap

tunderkertkeletiovoda hu

Intézményvezető

Török Edit

1

A 2019/2020- es ne\elési h rendjét a 20/2012. (Vlll.31.) EMMI - rendelet 3.§ (2) bekezdése
alapján határozzuk meg

L'levelési év időtartama: 2019. szeptember 1. - 2020. augusztus 3l.
Az óvoda nyitva tartása hétköznap reggel 630-17 30 óráig terjedő időszakban
Nevelés nélh.iili munkanapok szenezése:
A nevelőtestület által meghatározott pedagógiai célra öt munkanapot nevelés neL~üli munkanapkent
használhatunk fel, amelyből ket neveles nélküli munlanap időpontjáról es programjáról - az
orndavezetö véleményének kikeresevel - az egyes feladat ellátási helyek óvodapedagogusai
jogosultak dönteni
Kevelotestületi tanacskozasamkon (nevelés nelküli munkanap, nevelotestületi ertekezlet) a
nevelőtestület valamennyi tagja reszt vesz A nevelőmunkat segítő munkatarsak (pedagógiai
asszisztens, dajka. ovodatitkár) reszvetele az alkalomszeru szervezes függ\ enyében kötelező
Elöre lathatolag november, január és június honapban, a pontos napok kiJelölese szerwzes alatt
Szülői igeny eseten biztos1tjuk a gyermekek ellatasat
A neveles nelküli munkanapokról legalább 7 nappal a zarva tartast megelözöen a szüloket
tajékoztatjuk

5

A nyári szünet időpontja:
Nyíregyhaza Megyei Jogu Város hatarozata alapjan evenkent 4 hét, mely városi szinten ket
turnusban történik, 1gy a szunet ideje alatt mindig van kijelölt óvoda, ahova a szülők vihetik a
gyermekeket
A szünet idópontjárol legkesöbb február 15 -ig ertes1tjük a szuloket.
A jogszabaly altal orszagosan egysegesen elrendelt munkanap-áthelyezést - az Nkt 30 § ( l)
bekezdése ertelmében a nevelési-oktatasi intézményekben is alkalmazni kell
Áthelyezett munkanapok:
•
•
•

2019 December 7-én, december 24-e (kedd) helyett dolgozunk
2019 December 14-n pedig december 27-et (péntek) dolgozzuk le
2020 augusztus 21 pihenőnap lesz, amelyet augusztus 29-én, szombaton kell majd
ledolgozni

Munkaszüneti napok:

•
•
•

•

•

•

•
•
•
•

januar 1
marcius 15
nagypéntek,
húsvéthétfö,
majus 1
pünkösdhetfö,
augusztus 20
ok16ber 23
november 1
december 25-26

Előre tenezhető
Előre

értekezletek, megbeszélések
tervezett nev elötestuleti ertekezletek

időpontja:

•
•

Tanévnyito ertekezlet - Szeptember
Szakmai nevelőtestületi értekezlet - Február
(külső elöado megh1vása)
• Tanévzar6 ertekezlet - Junius
Megbeszélések időpontja: 2 heti rendszeresseggel, hétföi vagy keddi napon
Vezetőségi értekezletek: Minden hónap 3 csütörtök. Résztvevők Intézmény vezető, intezmény
vez ető helyettesek, tagintezmény vezetők, telephely felelősök

1.2.Kötelező

feladatok és teendők a 2019 /2020 nevelési évben - Naptár

A;, é11e/111e:,é5t segítőjogs;,abályoli és rövidítéseik:

•
•
•

Nk1.: a nem=t!li ko:::nt!l't!IJsro/ s:::o!ó 2011. fri C\'C. törl'J11r
:Vkt. J 77r.. 22Y 2012. t1711. 2!;.) Korm. re11dele1u11em=t!t1 kió11!1'1!lt!völ 'i=óló tiin·hzr
1·Js,rrt!lll~j tásúró/
frk. r.: ]-- 19<J-. (.\71. ]].)Korm. re11dele1 "pedagúg11s-to1úhhkt!p=t!.,rol. a pedagóg11'.ü1/...T1::sgárál. 1·0/ami111u1m·áhhkép=Jsht!11 res=t 1·e1·ok.Jlillll!Ú,ll!rr)/ t;s kt!ch-e=111t!11_1 em)f

6

•

•
•
•

Épr.: 326 2013. (Vili. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok efőmenete/1 relllú::ereröl és a
kö=alkafma=ottakjogáffásáro/ <;::óló 1992. évi )(XXJ!l. törvény köz11ewfes1 inte=ményekben
lörté116 1·égreJuytásáról
\Iiíkr.: 20 2012. (l"Jfl. 31. j EAIAJI rendt!lt!t a nevelés1-oktlllás11mé=menyek m/íködeserőf
es a kö::nevelé\1 1me=ményl!k 11áhas::.11afatarol
tvr.: f f 2019. 011. 3.) FJvfA1I rendelet a 2019 2020. tane 1· renL!féről
Afr::n. r.: 6 2018. (Vlll. 23.) NG.H rendelet a 2019. é1·1m11nkm::imeu11apok kondi
mw1kare11drdl
Határidő

Ssz.

Felada t

A feladatot

Megvalósító

előíró

fogi rendelkezés

1

SZEPTEMBER
dolgozók 1 intézmenyvezető
UJ
kinevezésenek,
munkaköri
szept ember
l
l
le1rasának
es
szemelyi
anyaganak elkesz1tese.
2019
intézmenyvezeto
1 A saj á tos nevelési i gén yű
szeptember gyermekek szakvéleménye
2
1
érvenyessegenek vizsgálata,
a· a
a
0'
1
utazo
:=-YO:::-ypeda:::-o.::-usok
t--~~~~~~__._. ig~é_n~y_lé_s_e~~~~~~~~~~~~~~1

20 19.

. Az

Epr l 1 § (2) bek
Mükr 147 § ( 5)
bek

1

Epr 16 § (7) bek
Épr 32 § (5) bek
1

OKTÓBER

A köznevelési intézmény az
oktober 15 október
l-jei
á lla pot
szerinti közérdekü adatairól
- a Köznevelés Informacios
Rendszeren (KIR) keresztül
3
es az ott meghatarozott
statisztika i
formában
az
Orszagos
cella!
Statisztikai
Adatgyűjtési
Program (OSAP) kereteben
adatokat
közöl
1
1
2019
Az Oktatási Hivatal által
október 15 közölt minős1tesi tervbe
1 történő
potfelvételt nyert
4. 1
, pedagógusok minősnesenek
tef\ezesbe
1 intézményi
történő
bevonasa
2019

2019

oh.1ober 30.

intezmenyvezeto

"Tkt Vhr 25 § (3)
bek

Epr. 10, C § (5) bek

(munkaterv2 . _- - - - - - + - - - - - - - - - + - - - - - - - - _ _ _ ,
A
nevelési-oktatasi Feladattal
' ~kt Vhr. 2-l § ( 1)
intézmem közzétételi listáj a megbízott
bek.
szerin ti
adatok
és ovodatitkár
dokumentumok október 1Jei állapotnak megfelel ő
közzététele a KlR tájékoztató
rendszerében es honlapján

5

Feladattal
megbízott
1
öv;datitkár

1

7

Ssz.
1

Határid ő

1

1

1

A feladatot előíró
j ogi rendelkezés

Megvalósító

Fela d at

1

1

NOVEMBER

1
1

\ Eddig
időpontig
az
2019
egy
november lehetséges
alkalommal
a 2019
15
15-en
október
lezart

1

intézményvezető

1

~

intézményi
<=tafü7tika
módosításának kérése - a

6

fenntartó egyideJÜ ertes1tése
mellett
az oktatasért
felelős minisztertol
í20l9.10 15-2019 11 15 l
2019
november
25

7.

2019
november
30

1

1

Nkt Vhr 25 § (4)
bek.

8

1

Pedagógus portfólió vagy
pályázat
feltöltése
az

Oktatási
Hivatal
által
muködtetett
informatikai
rendszerbe -

A tanfelügyeleti ellenőrzés
intézményi
teendőinek
megszervezése,
azok

1

érintett
ovodapedagógus
1

intezmenyvezető

munkatervi rögz1tése az
Oktatási Hivatal által a
támogato
elektronikus
történő
rendszer
útján
ertes1tés
alapján,
mely
tartalmazza a 2020 naptári
evet érintő tanfelügyeleti
ellenőrzesek idő ont" ait
,\ 2019 évi tanfeliigyeleti

Epr 11 A § ( l) bek
Ákr 52 § (4) bek

\lükr. 147 § (6)
bek.

~~~~~1--~~~~~~~-t-~~~~~~~--t

2019
november
30

ellenőrzésben

- peda!!ógus

érintett

pedagogus,
1
i ntéz7né~nyvezeto feltölti az
Oktatasi
Hivatal
altat

- intezmenv
ellenörzese.
i ntezmenvYezetö

tevekenyseg. továbbá az
intézmém
müködesenek

'

\lukr. 148 § ( 1)
bek

intézményvezető

intezmenyvezetői
1

ellenőrzése

ovodapedagogus
ellenőrzése:

informatikai
támogató rendszerbe a
' pedagogusi
az
1

ellenőrzése

intezménvvezető

működtetett

9

'

' -

intezményvezető
ellenőrzése
l\lűkr

1-+9 § ( l)

bek
- mtezmény
ellenőrzese

jogszabályban
meghat;frozott
1 dokumentumait.

!

- pedagogus

t\lükr 150 § ( 1)
bek.
1

DECE)IBER

10.

2019
nevelési-oktatási
,A
december 1 intézményben az Oktatasi
l5
Hi vatal - a 2020. június 30.
8

intézményvezeto

Epr 11/B ~ ( 1) bek
Tu. b. ~ (-t) bek
l\kt. 30. ~ ( 1) be~

--

1

1

1

1

Ssz.

Határidő

Feladat
napjáig terjedő időszakra
tervezett
minősítesi
eljarások idöpontjairol szolö
- tajékoztatása alapjan a
1 minősítő
vizsgák,
a
\ portfólió, illetve pályázat
védések
megszen ezése
(munkaten·be
való
1 beépítés).

1

A feladatot előíró
jogi rendelkezés

Megvalósító

I

1

1

1

JANUÁR
1A

Januar

1

1.

1l

2020
Januar

12

1.
1

1

2019. évben eredményes j intézményvezető
minősítő vizsgát tett 'agy
eredményes
minősítési
eljáráson
részt
vett
pedagögusok,
illetve
pedagógus
szakkepzettseggel
vagy
szakkepes1téssel rendelkező
nevelo-oktato
munkát
köz\etlenül
seg1tő
alkalmazottak
magasabb
fizetési fokozatba sorolása
( átsorolas)
A soros lépéseknek
intézményvezető
megfelelő garantált
illetmén) meg}lllapítása
(atsorolas)
Az ellenorzesre jogosult 1 intézmenyvezeto
hatóság KIR-en keresztül
rögz1tett
ellenőrzesi
munkaterve
alapjan
a
hatósági
ellenőrzés
intézmén)i
feladatainak
kijelölése (munkaten be
1 építetten).

2020

2020
januar 31

1

13 .

1

Epr 13 § (1) bek

Nkt 64.

~

(5) bek

l\kt \'hr 26 § (2)
bek a) pont

FEBRUÁR
1

2020.
febrnar

28

1-+

1

felelős
Az
oktatásért
miniszter a 2021. hi
minősítési keretszámról es
a minösitesi szabályokrol
1
szoló
hatarozatának
1 ismertetése
a
ne' elötestii lettel,
valamennyi
érintett
I kollégával.

'

j i\JARCIUS
9

1

,

intézményvezető

1 Epr. 10. § ( l) bek

1

Ssz.

Határid ő

15

marc1us

2020.

1

15

2020
március
31

16.

1

Feladat

1

Megvalósító

\A

2020,202 l neve lesi evre intézményvezető
' .
'
szolo
beiskolazasi
terv
1 elkészítése.
1
'A
tankötelezettség intézményvezető
1
megállap1tásahoz szükseges 1
szakvélemény elkészítése 3
1 példányban,
es atadasa a
, szulök reszére
1

A fela datot elő író
j ogi rendelkezés
1 Tvk r 1 § (3) bek

AII'íkr 22§ (4)

1

'

APRIL IS
2020

1

aprilis
1

A nem kötelező minősítő 1 óvodapedagógus
eljárás lefolytatasanak az intezményvezető
érintett pedagógus általi
kezdemenyezese a kitöltött
1 jelentkezési
lap

1

intézményvezetőnek történő

1

leadásával.
17.

1

l

Epr l 0 A § (2) bek
.Á.kr 52 § (4) bek

Yleg:jegyzes. A
feladat
az
1
intezmenyvezeto
számára a
jelentkezesi lap
alá1rása és egyik
\ peldanyanak az
irattárba történő
letetele, másik
peldányanak az
érintett
pedagógusnak
történő átadása
Epr. 101 A. § (3) bek

l

2020

április
18

15

2020.

április
20-tol

19

A 2021. évi
minősítő intézménvvezető
vizsgára,
minősítő
eljárásra
1
történő
jelentkeztetés az
Oktatasi
Hivatal
által
rendszeres1tett elektronikLJs
felületen
Az óvodai beiratkozásra a \ intezmenyvezetö
tárgyév április 20-a és
május 20-a között kerül sor.
A fenntarto az O\ odai
beiratkozas
idejeről ,
az
óvodai
Jogviszony
letes1tesevel
összefuggo
elJarasrol a beiratkozas első
hatarnapJát
megelözően
legalább harminc nappal kend
sor.
1
.

1

MÁJUS
2020

n1aJUS
20.

_j

20- 1g.

Az óvodai beiratkozásra a 1 intézménvvezető
tárgyév április 20-a és
május 20-a között keriil sor.
A fenntartó az óvodai
beiratkozas
idejerő l ,
az 1

1

T\T 20

.L-~~~~~~~'--

10

~ (1)

1

Ssz.

Határidő

Feladat

Megvalósító

A feladatot előíró
· o i rendelkezés

óvodai
jogviszony
összefüggő
létes1tésével
\ eljarasrol a beiratkozas elso
hatarnapjat
megelőzően
legalább harminc nappal kerül
1
sor

JÚNIUS

JÚLIUS
intezményvezető
Epr lO:C § (4) bek
oktatásért
felelős
miniszter
az
Oktatási
1 Ákr 52
§ (4) bek
1
Hivatal útján értesíti a
pedagógust
és
az
intézményvezetójét a 2020.
21
1 évi minősítési tervbe va ló
felvételről
"agy
elutas1tasröl.
melyet
a
\ 2020/2021
tanev
tef\.ezesénél figyelembe kell
\ venni.
2020
Az
illetéke~
szakértői
fejlesztő
Műkr 95 ~ (6) bek
julius
pedagógus,
Akr
52 § (4) bek
1 ~iz?tts~gi fel~da!ot ellátó
mtezmeny reszere azon
1.
egyuttnevelést
gyermekek nevének - a 1 seg1tő pedagogusok
szakvelemenyt
kiállító
intezmény
es
a
22. 1
szakvelemeny
számá\.al
együtt történő - elküldése,
akiknek a felülvizsgálata a
1 2020/2021.
tanévben
esedékessé
válik
1----'--- - ---+-('--kontro11" izsgálato k)
2020
Az
Oktatási
Hivatal
· Epr l 1. ( l) bek a) 1
intezményvezetb
július 31
tájékoztatja a 2021. évi
pont
minős1tesi
ev
soran
minősítő
bizottsági
elnökként,
szakértő
köznev-elési szakértőként a
1
') ....
_.) .
minősítésen
részt vevő
alkalmazott kijelöléséről
az
öt
foglalkoztató
intézmény
vezetőjét
, melyet a 2020/2021 eves
1 mu1~katerv
tervezésénel
1 figyelemb~_
k_e_ll_\_
'e_n_n_i. _ _ _+ - - - - - - ---+-- -- - ----'
' 020
Oktatási Hi.~·a.tal az 1 intáménywzetö
0.:Iűkr 147 ~ ( 1)

2020
július
1.

~ .

~

±

.:U

n_1u_l_o_d-t'.e._t_e_tt~--------~b-e_k ____ __

lius 3_1_ 1_a
_1_
1a_1_
a ____ támouató
informatikai
11

_

1 Ssz. 1 Határidő

1

2020
julius
31

25

Megvalósító

Feladat
rendszer utJan értesíti a
12021. évi tanfeliigyeleti
ellenőrzési
tervben
szereplő
pedagógusokat,
i ntezmenyv ezetőket
es
intézményeket, melyet a
2020.'202 I
éves
kell
munkatervébe
be
é íteni.
A pedagógus - a portfólió
1 vagy
pályazat tartalmát
erintö
valtozás
bekövetkezese esetében módosíthatja, kiegészítheti
portfólióját
vagy
pályázatát
ha
a
minös1tési
1
eljarasa a 2020 szeptember
1 napjat követő időszakara
e&ik

óvodapedagógus

A feladatot előíró
o i rendelkezés

Epr. 11/ A § (5) bek

--

>----

AUGUSZTUS
2020
augusztus
10
26.

1

Az Oktatási Hivatal a 2020.
szeptember 1. és december
I 31.napja közötti id.ős~a,k~~
ten ezett
mmos1tes1
eljárások
időpontjairól
tájékoztatást ad, melyet a
1 2020 12021.
tanh i
munkatervbe
be
kell
építeni.
1

12

1 .

•

mtezmenyvezeto

Epr 11 B § ( l) bek

1.3. Csoportbeosztá sok
Székhelyintézmén)
1

1

,

Ovodapedagógusok

Csoport neve

1

Dajka

1

1

1

Pedagógiai asszisztens

1

Babka Beata
' Juhászne Chrabák Eva
Juhaszne Gereben
>--,,-~~~~~~-~iI_ld_ik_'o_'~~
J'atassyne Bogár
Domjanné Papp Szilvia
Kopjarine 1'.agy Erika
Ozike
U"laky Fruzsina
Brü!itta
Olaszne Kovacs Erika
Szentpéteri Pálné
Nyuszi
Pa Erika
1 Hankószkyne Nagy
Katica
Adám Erika
Lukács \1elinda
Tünde
Maci
Bulyáki Dóra
Apátiné Zámbori Beáta Gincsai Csilla
Darai ne Petho_"_l_ld_ik_,o_'_ _,!____________,__________
Süni
Gaálné Sepa Erika
"t\.[án Istvánné
Kiss Alexandra
1
Csibe
Nagyné Babály Margit Révész Istvánné
Droppa Csabáné
Koleszarné Diszházi
Cica

-----1----------+-------~----1

>-----------\
1---

-

Mók'Us

·---1>---

Rita
Herczeghne Racz
T1mea
Sitlrn- Göröo Enikő
Horváth Adrienn
Spinyhért Janosné
1

---- \
1

Pillangó

Kaszás Tóth Józsefné

Korcsmar Róbertné

i\fihály Lilla
1

Óvoda titkarok Bálint Odett
\'eres Bernadett
Karban tartó: Incze Béla

13

Kikelet Tagintézmény
1

Csoport neve

i

Pillangó csoport

Dajka

Óvodapedagógusok

1

1

i Tolnainé Babos
\ lel inda
Erdei Zita
1 Molnár Eva
Turgyánné Jaczina
Katairn
Bartalos Anett
Sz~raz Beatri"
Szaboné Plesu Anita
Riczu Ferencne
Valyogosne Varadi
Zsuzsanna
. Sándor Anna Luca
Szabo Gyuláné
Angval lldikó
Török Anita
Gazdag Gezane
(nvm!:dtias)
Sárosi Tímea
Klingerne Gégény Rita

Pedagógiai asszisztens

Gaál Arno ldné

1

1

Katica csoport
1

Maci csoport
Süni csoport
1

"

Ozike csoport

1 ulipán csoport
1

Gyöngyvirág csoport

Nyuszi csoport

Fignár Józsefné
1
1

Czerula Istvánné

\ Nagy Barbara

K1gyósiné Fazekas
Magdolna
1 Szilagyi [\.{ária
1

1

1

Krusovszki Klara

Gaál Lászlóné
Tóth l\!liklósné

Tóth Eva
1

Pedagógiai asszisztens-óvodatitkári feladatok: Kolozsiné Pásztor Hajnalka
Karbantartö Szikora Zsolt
Ligeti Tagintézmény
1

Csoport neve

Óvodapedagógusok

csoport

Katica csoport
'

1

Pillangó csoport

j

Hagymásme Kovács
~lel inda
Vass András Róbertné
Jurisik Mihályné
Filep Erzsébet

N) uszi cso port

Csicsergő

1

1

Jamborné Fedor Krisztina
Sapi Noémi
l\.lárczine Szabo Csilla
Erdös Anett

Dajka

Pal icz Nlihályné

14

1

Bartháne Szabó
Ildikó
1

Sóki Lajosné
1
1

Bagaméri Jánosné

Pedagógiai asszisztens-óvodatitkari feladatok : Husztiné Bozso Tünde
Karbantartó: Forgó Attila

Pedagógiai asszisztens
1

1
1

Margaréta Tagintézmény
Daj ka

Ovodapedagógusok

Csoport neve

san
.. J'anosne

H egedüsne Ba 1og h Anna
Tar Karolyné
Szabo Zita Brigitta
Katica csoport
Roman Alexandra
Sitkune Hunyadi Ildikó
Csiga csoport
Huczman Tamara
Sajtosné Papp Zsuzsanna
Micimackó csoport
, Éles Andrásné
Molnár Zsuzsanna
Pillangó csoport
1 Ecsiné Vereb 0ndrea
Helmeczi Zoltánne
Tulipán csoport
Turcsan Aniko
\,falik Lászlóné
"apsugar csoport
Belmene Kristóf Lívia
~Iártonne Kozma Eva
Gyöngyvirág csoport
, Halász Elizabeth

Süni csoport

1

Pedagógiai asszisztens

j

aov
aJna lk·a.\1 arg1t
o. H.

Szántai Györgyné
1
1

Császár Attiláné
Gyureskó

Kardos Linda

Zsuzsanna

-

Gyurcsán Józsefné
1
1

Talián Bernadett
Verebné )Jemes
Zita
Stefán Józsefné

1

1

Óvodatitkar i\forong Anita
Karbantarto Kiss Zoltán
Konyhai

segítő

Tóth Ildikó

Nefelejcs Tagintézmén)
Ovodapedagógusok

Csoport ne' e

1

Dajka

Kotan \,fiklósné
:\.Iatyasovszki Valéria
Barabasne Tamás Edit

"apsugar csoport
1

1

Pillango csoport

~

Süni csoport

--

1

Kozak Istvánné
1

Rendes Józsefne

1

1

Pedagógiai asszisztens
1

1

Kozák Sándorné

Laczi Istvánné
Tothne Buha Enikő

Pedagógiai asszisztens-óvodatitkári feladatok Nagy Erika
Karbantartó : Ákli Pál

15

Orgonasíp Tagintézmény
Csoport neve

'

Ovodapedagógusok

Dajka

1

Napraforgó csoport

Pedagógiai asszisztens
1

Vitáliné Vajda

\ Horváth Judit
Gajdosi Krisztina

1

I Viktória

Papp Krisztina
Tímea
1
Lippai Eszter
1
Jaczina Tamasne
Pipacs csoport
Katona Ilona
\
Koponyás
Eszter
Pdagógiai asszisztens-óvodatitkári feladatok: Bozzai Judit

1

'\Iargaréta csoport

1 Laczkó

J

Százszorszép Tagintézmény

Óvodapedagóg~sokl Dajka
Pedagó2iai asszisztens
Hor\„áthné Kovács
Szabo Monika
Sitkuné Csonka Edit
Balogh Emese
Aranka
f 1'.Jyuszi csoport
Patóné Arkos1 Judit
Bodó Istvánné
Plajner Judit
1
Katica csapon
Császiné Aranyi Csilla Román Laszlóné
1
Bodnar Béláné
(nyugdijas}
Pillangó csoport
Hegedüs Nikoletta
Herczku Józsefné
Hegedus Beata
Csibe csoport
"fagyné Peter Judit
Laurenczi Anita
Sovári l\.lária
Raffay Zoltánné
l\.laci csoport
~ lohácsiné Besnyei
\
\'aleria
1
1 Horváth Blanka
----~---------~--------~
Pedagógiai asszisztens-óvodatitkári feladatok Toldi T1mea
Csoport nen
Süni csoport

1

Karbantanó Akai Jözsef
Élet úti Telephel):
..____c_s_o_p_o_r_t _n_e_, _e _ _~__o_
' ,_·o_d_a_ped_ag_o_'g_u_s_o_k_-r_ _ _D_a_j_k_a_ _ _+--P_e_d_a_g_ó_
gi_·a_i_a_s_sz_i_sz_t_e_n_s~
Katica csoport
Hevner Jánosne
Tóth Györgyné
1 Radai ;..iariann
.Nagyné H ')SSZÚ Evelin
Süni csoport
Trohák Jozsefné
Hajdu Sanclorné
Koszorú úti Telephely:
Csoport neve

Ovo da pedagógusok

Süni

Kóródi Agnes

Csibe

Turcsik Tamásné

Dajka

Szórád1 Andrea
1

l ()

\'izniczki Palne

Pedagógiai
asszisztens

1.4. Munkaidő beosztás
A pedagógusok munkaidejének szabályozása:
A nemzeti köznevelesrol szolo 2011 . évi CXC törvén} egysegben szem leli a pedagogus munkájat, ezert
a 40 óras teljes heti munkaidö felol közehti meg A 2013 evi CX,XIX törveny 35 § alapjan .,Az
óvodapedagogusnak a kötött munkaidejét a gyermekekkel való közvetlen, a teljes ovodai eletet magában
foglaló foglalkozasra kell ford1tania, a munkaido fennmaradó reszében. legfeljebb heti négy óraban a
nevelest

elökesz1tő,

azzal összefüggo egyeb pedagogiai feladatok, a

nevelőtestület

munkájában valo

reszvetel, gyakornok szakmai seg1tese. tovabba eseti helyettes1tés rendelhetö el az óvodapedagógus
számára

Az óvodapedagógusok kötelező órája heti 32 óra
A delelőttös ovodapedagógus munkaideje
30
0
hetfötól- csütörtökio:::;- 6 - 13° -io
:::;:,,

pentek:
A delutános óvodapedagógus munkaideje
hetfötől- csütörtökig: l 1°0 -

pénteken

30
J 7 -ig

il 30- I73l-io
0

Dajkák munkaideje Heti valtasban
Délelött: 6-14
Délután: 10-18
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1.5. He ti rend
Székhel) in tézmén)'
Hétfő

Cica
csoport

Szerda

K edd

Mo1gás

Külső

világ teYékcm
megismerése
l\latematikai
tapasztalatokkal

K u1.
so '1 l'ag

a.izo as. estes. mmt azas.
kéwnunka
Verselés. mesélés

te\'éken~

megismerese

1

Külső

Ra.1zol<\s. festés.
mintázás. kézimunka

\ Otike
csoport

1

N~uszi

Mozgús

csoport

Külső \ilág te,ékeny
megismerese Matematikai
tapasLtalatokk.al
Enek. zene. énekes játék.

~ermektánc

Külső

Yilúg te,·éken}
megismerése
\.fa tematikai
tapasztal:.ltokkal

1 Katica

csoport

Enek 1ene. énekes
Jálék. g} ermeklánc
1
1

Verselés. mesélés

!11cgis111~rése

1

1

Enek. zene. énekes
jaték. gyermektánc

\"ilág
teYéken)

Mozgás

Péntek

Csütörtök

Rajzolás. festés. mint~vás,
kézimunka
Verselés. mesélés

Külső'

Rajzolás. festés.
mintá?ás. kénmtmka

Verselés. meséles

ilág
teYéken:
megismerése
1

1

Ének. zene. énekes
játék. gyermeki:ánc

\.\o1gas

Külső'

ilág
te' éken:
megismerése

1

Külső
1

F·"
Süni

Külső

\dag te\ éken}
megismerése
M:.itematikai
tapaszU!l:.ttokkal

Maci

világ tevékeny
megismerése
Rajzolás. festés. mintázás.
kézunm1ka

--

-

1

CSO(l011

Ének. zene. énekes
játék. g}ermektúnc

Mozgás

Külső

'ilág teYé\..en:
megismerése

Külső

.\1ozgás

Ének. 1ene. énekes
.1úték. gyermektanc

Verselés. mesélés

Rajlülás. festés.
mintázás.
kézimm1ka

Yilág teYékeny
megismerése
Malemattkai
tapas1t:.1latokkal
Verselcs. mesélés

1

1

1

Verselés. mesélés

Rajzol:is. festés.
mintÚlás.
ke111mmka

1

üibc
csoport

Ének.1ene. énekes
játék. gyermcktúnc

Külső' ilúg
.\1ozg<i~

1

1

Mókus
C!>OpOl t

Pillangó
csoport

Külső

'ilág teYékeny
megismerése
Verselés. mesélés

K.ülső

nlúg teYékeny
megismerése

Külső

1

Enek. zene. énekes .1átek.
g} ermektan1;..

Mozgás

1':.ülső 'ilág te\ ékeny
megismerése \latematikai
tapas1tal:.ttokkal
Verselés. mesélés

R...ü1ol<is. festés.
mintazás.
káimunka

IS

1

te\éken:megismerése

1

-

'ilag teYéken~
meg1 s mcrésc
Matemat1ka1
tapasztalatokkal

Ének. zene. énekes
játék. gyermektánc.

1

Rajzol:.is. festés.
mintúzás.
ké11munka

Mo1g:is

Élet úti Telephely
Hétfő

Név

Kedd

Katica
csoport ,

Rajzolás.festés. mint~i/ás,k
1 ézimunka

Szerda

Csütörtök

Külsö 'ilag teYeken)
megismerese-t-.1atematika
jellegű tapasztalatokkal

Ének.Lene.enekes
_1aték.~ ennek.tánc

Versclés.mesclcs V
.
.
crsc1cs.mese1es

Külső

Verselés. mesélés

Verselés. meseles

1

Süni
csoport

Külső'

ilag
te,·ékem
megismerése
Verselés.mesélés

Külső Yilág tevékeny
mcgismerése-Matemat ika
jcllegü tapasztalatokkal
Verselés.mesélés
1

Péntek

Rajzolé\s.festés.mmtázás.kéz

Mozgás
Versclés. mesélcs

imtv•La
Verselés.mesélés
1

Yilág
tcvéken:mcgismeresc
\ erseles. meséle
s
1
Enck.1cne.éneke j
s
J<Ítck.gycrmekta
ne
'verselés.
mesélés

Koszorú úti Telephely

-

Né\

Hétfő

Csibe csoport

Mozgás

Szerda

Külső

Yilüg
teYéken)
megismerése

1'.ülső

1

Külső

1

-

Csütörtök

Péntek

Ra_1zolú:.. festés. 1 Enck-Lene. énekes Játék. ' 1'.ülső \ il<ig
míntázús. kéLjmunka
g:1ermektúnc
teYékem
Verselés. mcséks1
megismerése
matematikai
.1ellegü
tapasztalatokkal
Enck-Lene.
Verselés. mesélés
Rajzobs. festés.
111..int;iLas. ké1imunka
enekcs _1atek.
1
gyermektánc
1

MoLgús
ytiág
Le\éken:megismerése
matematikai jellegü
1 tapasztalatokkal

'ilág
teYéken)
megismerése

Süni csoport

Kedd

1

1

Kikelet Tagintézm ény

f

Pman~oi

Hétfő

Kedd

,jJág
tevéken:meg1smerese
Vcrsclés-meséles
Kü l ső

csoport

1

Rajzolas.
festés
mintazas
kézimunka

Szerda
1

Csütörtök

,iJag
teYéken:megismerese
Matemattka
Kü l ső

Péntek
Enck-zenc
enekcs _1atek.
gyermckt;ínc

Mozgas

jelle~'li

tapasztalatokkal

,_____ -

J(ü[SŐ

Kat ica
cso1>0rt

Yilág
te,·d.cn)
megismerése

~Iozg<is

Külső' ilcíg

tcYékcn:

1

111c~1smcrésc
~ latemauka

1

1

l\b1ci
1

csoport

Külső

'il<ig
tC\ ékell)
mcg.1smcrésc

,__
Külső

Sii ni
csoport

~~-~~~

nlcíg
te\ cken:
mcgismercsc
~

Kiilsö 'ilág
te' ékcn:
mcg1 smcresc
Matc1mt1ka _1cllegü
tapas1t:1l:1tokkal
r-..,1ozg;is

1

jcllegü
tapasztalatokkal
Enck-1cnc
énekes játék.
g;enncktúnc

1
1

Raj1oltís.
festés
nuntúzís
kézímwlk<1
Verseles-mesé les

'

Enck-1cne
enckcs j<iték.
g:- crmcktánc

-

- -:--.101.gús

Rajzolás.
festés

Verseks-meséles

mintázá~

kézimunka
1

1-...ülso nl:ig
to::\ ckcn:111c!Ú~mcr.:~c

\ Rajzol:1s.
fcstes

1

É11ck-1en~
énekes j:íték.
g, crmektanc

~~~--'--~~~~~~~~~....._~~~~~~~~~~~~-'-""-~~~~~--'

1C)

Matematika

mintázás
kézimunka
Verselés-mesélés
i\lozg;ís
Verselés-mesélés

jellegű
Külső

Külső' ilág

Külső Yilág

tevéken:megismerése
Matematika .iellegú
tapasztalatokkal
Mozgás

Yilág
te\·éken!
megismerése

ŐTÍKC
1

c~oport

1
J

Tulipán

teYeken~

csoport

megismerése

Külső

-.

G\önon
.
irág

1

\iláo
<::;,
lcYékeny
megismerése

csoport

' RajLOlis
'
'
festés
mintázás
kéznnunka

ta asztalatokkal
Enek-zene
énekes Játék.
gyermekt:inc

1

Külső

Rajzolás.
festés
mmtáós
kézimunka
Verseles-

l'.)1JSZÍ

csopori

1

Külső' ilág

Külső Yilág
tevéken:megismerése

te,·éken!
megismerése
l\latematika Jellegü
tapasztalatokkal

Yilág
te\·éken:
megismerése
1 Matemattka
jellegll
L.ipas1talatolJ,aJ
Külső \ih
'o
tc, éken!
megismerése
Matematika
1
jellcgü
tapasztalatokkal
Rn.1zolas.
festés
null tél/a S
1 kénmunkn
Vcrseles-mesdes
0

·o
1

Verse lesmese les

1

1

Rajzolas.
festés
mintáias
1 kézimw1ka

Enek-zene
cnekes Jllek.
gyem1ekta11c

1

Enek-zcne
éneke~ jaték.
gyermektanc

1

Enck -tene
énekes jatek.
1 g! ennek tánc
1

Mozgás

1

Ligeti Tagintézmén)
Hétfő

Név
1'/yuszi
csopori

Rajzolas. festés.
mintúzas.
kézummka

mcg1smcresc
Y'ersclés-n1eseles

Péntek

Csütörtök

Külső' ilág:
teYékem
1 meg1sn{erese matematika Jcllegü
tapasztalatokkal

Mozgás
'ilág te' éken) Verselésmegismercse
mesélés
Külső

1Külső \ilág teYéken!

Csicscrgü
C!o.OflOli

Szerda

Kedd

R<1jzolas.
festés.
mintc.l/as.
kézimunka

Enek.zene.
énekes júték.
gyennektánc

Külső' ibg
j

Mozgás

Enek.zene.
enekes Jéltek.
gyermektánc

te\ ékem
meg1smeresc matematika

I

jClJcgÜ

1

1

tapasztalatokknl
Külső

Katica csoport

,·ilág teYékeny 1 Rajzolás. festés.
megismerése
mmtazas.
Y'ersclés-mesélés
1 ké/i munka

1 Külső

'ílág
teYéken:megismerése matematika .1 ellegü
1
1 tapasztalatokkal
R:1jzolús. festés. 1 Külső ' ilag
mint:vas.
tc,·ékcn~
kezi 111 unka
111cg1smcrcsc matcm:llika Jellegu
1 tapasztalatokkal
1

1

~ loz.gús

Enekzenc.
énekes jatck.
gyermektánc

1

Külső'

Pillangó csopo11

ilág t(;\·ékcn~
meg1smerésc
Versdés-meséks

20

1
1
Enek.zcne.
1
énekes JÚték.
Igyem1ek1únc
1

i\lo1gas

1

Margaréta Tagintézmény
Hétfő
Külső

Siini csoport

Katica
csoport

Szerda

Kedd

nlág
te,·éken)
megismerése

Rajzolás. festés.
mintázás. kézi
munka

Verselés. meselés

Verselés. mesélés

Ének- /.ene. cnekcs
Játck. g) crmekt:ínc
Verseks. mesélés

'

Külső

nlag formai es
merm) iség1
megismerése

Külső

'ilág fomrni
cs mcnny1seg1
mcg1smercse

Verselés. meseles
l\licimackó
csoport

Külső' ilág

teYéken)
meg1smerése

Ének. zene. enekes
játék. ~ermektinc

:-V1o,1gás
Verselés. mesélés

\·crselés. mesélés

Verselés. mesélés
1

Mozgás

Külső

'ilag formai.
mennyiségi
megismerése

Verseles. mesélés

Verseks. mescie::.

Csiga csoport

Péntek

Csütörtök

Ének. zene. énekes
játék. gyermektánc
\erselés. mesélés

Rajzolas. festés.
nuntáz:ís. kézi numka
Verselés. meselés

Rajzolas. festes.
nuntázas.
kénmtmka

Külső' ilág

tevéken;.
meg1smerese

Versek~.

Verselés. mesélés

Mozgás

Külső \ilá~

Verseles. mesélés

teYéken)
meg1smerese
Verselés. mesélés

Enek, zene. énekes
játék. g! crmcktánc

:'\fozgús

Anyanyeh 1newles

Verselés. mesélés

Verselés. mesélcs

Vcrselcs. mesélés

R.1jzolás. fcstes.
m.intázús. kézi
munka

Verseles. meseles
Pillangó
csopori

Ének-zene. énekes
júték. gyermektánc.
Verseles. mesélés

Tulipán
csoport
Ének. 1cnc. énekes
j:.iték. gyermektánc
Verselés. mesélés

csoport
1

,_____

Külső

Verselés. mesélés

Verseles. mesélés

Mozg:.is

An)nnycl\l nc\'elés

RaJZol:is, festés.
mintázás.
kézimunka

Vcrscles. mesélés

Verseles. mcséks

Környezetünk
teYéken)
meg1smeresc

festés.
mintázás.
kézimm1ka.

Kömyc,1etünk
fonna1 és
mennyiségi
megismerése
verselés. mesélés

'.'l' apsu!!,ár

l\fo,1gis

Verseles. meselés
An:--anyehi
nevelés.

~izolás.

Verselés. mesélcs

\ilág
leYéken;.
megismerése

Rajzol:ís. festés.
mint~Í/ás. kézi

\'erselés. meseles

Verselés. mesélés

mcselés

Vcrsclcs. mesélés
Környezetünk
te\ ékeny
meg1smerese

Külső\ 1lúg

fonm.i és

menn~ 1 ség 1

megismerése

munka

\crselcs.

\'erselés. mesélés

Ének. zene. énekes
júlék g_\ermektánc

Mozgás
Verselés. mesélés

Vcrselcs. meseles

meselc~

1

1

Gyöng~ YÍnÍ!!,

csoport

L __

Enck- zene. énekes
J:Íték. g! ermektúnc
Verselés. meséles

Mozgús

1'.ülsö \ 11<\g formai.
menn~iség1

megismerése

Verselés. mesdcs

Verselés. mesélés

21

Rajzol ís. festes
mmtízús.
kézimmlka

Külső

Yibg
teYékell\
megismerése
Verselés. mesélés

1

Verseles. mesélés

Nefelej cs Tagintézmén)
Név

Hétfő

Kedd
Ének-1cne
énekes Játék
g)ermektánc:
Verselésmese\Cs

Külső

Napsugár
csoport

Szerda

\ilág
te\·ékeny
megismerese
Verselés- mesélés,

Külső

Yil:íg
teYékeny
megismerése.\1arematika Jellegű
t:.ipasztalatokkal
Verselés- mesélés

Csiitörtök

Péntek

Mozgás

Rayol:ís.
fe5tes.mintázás.
kezimunka

\ erselésmesélés

Verselésmese les

Külső

Pillangó
csoport

Yilág
leYekem
megismerése\la tematika
JCllegÜ
tapasztalatokkal

Enek-zene
énekes játék.
gyermektánc
Verselés- meséles

Külső

Rajzolás.
festés.mmtá.d1s.
ké.rnnunka

Yilág

leYéken~

meg1smerese.

Mozgús
Verselésmese les

Verselés- mesélcs

\ erselesmese les

\ilág
teYékem
mer;1smereseMatematika jellegű
tapasztalatokkal
Verselés- mesélés

Ének-zene
enekes j<iték
g~ ermckt:inc

Rajzolás.
fcstes. mintá1as.
ke/lmunka

Verselésmeséles

Verselésmeseles

Cslitö rtök

Péntek

Verselésmesélés

Süni
csoport

Külso \ilág

~Io1g<is

te,·éken~

Verselésmescles

megismerése.
Verselés- mesélés

Külső

1

1

Orgonasíp Tagintézmény
Hétfő

Né\

Kedd

1

Szerda

1

1

1

1

~aprafo rgó

csopo11

r

RaJzol:is. ÍC'.'.té~.
mmtá?as.
kézimunka

:Vlo1gás

Ének. zene.
énekes Játék.
g) ennektúnc

Külső

Ma,..acéta <>011ort

'ilúg teYéken~
megismerése

l-

nlag

teYéken~

1

megismerése

Verselés. mesélés
...

-" '1ltl~
1'.ulso
teYékem
megismeréseMatemarika Jelleg11
tapasztalatokkal

1

Pipacs cso1>0rt

Külső

Külsö Yibg te,·ékcn:
megismerése
Verselés. mcsélcs

22

•

Ének. 1ene.
énekes Jaték.
gyermekt~u1c

Verselés.
mesélés
Mozg<b

Külső' ilág
1

te\éken~

megismerése\la tematika
_1ellegű

tapasztalatokkal
Rajzolás.
fcslcs.
mmt[vas.
1
kézimunka 1
1

(J

Raj1olús.
festés.
mmtazús.
kén munka

Ének. zene.
énekes Játék.
gyermcktanc

Százszo rszép Tagintézmény
, NEY
Hétfő

Süni csopo11

Kedd

Szerda

.
.k
Kühó világ l..:\ék.:m
K{1.1so• v1.1a!!
te\·e ·en\ •
.
·
~
meg1smerese megismerése.
Matematika J<!llegü
tapasztalatokkal

~Q uszi csopo1i

Péntek
1

Ver,;eles, mt:sdes

Rajzolás. fe::-tés.
nuntázás. kézimunka
Moz;;ús

Külső

Enek. zene. énekes ,
JÚték g~ ennektánc

Csütörtök

Lnek.. zene.
énekes jaték
gvennektanc

világ

Ra1zolas. fcstcs,
mint:v ás. kézimunka

te\ék..:n~

Külső

világ
h!Yd .e!l\
megismerese

m<!g1smerésc Matematika

Mozgás
Yerscles. mesl:ks

.1dk!l.Ü
1

tapas7talatokkal
Mozgás

1

1

Katica csoport

Pillangó csoport

Csihc csoport

Maci csopo11

Enek. 1ene. enekes
jatek. g;-ennektánc

Kübö \ ilág tevéken~
megismerése Matematika Jellegü
tapasztalatokkal
Külsö vilag tevékeny
megismerése Matematika Jellegű
tapaszwlatokk.al
Mozgás

1
1

Kül<ó >ilág '""'"" 1
megtsmerest:: Matematika .1ellc:gü
tapasztalatokkal

Versdes, mesdés

En.:k. zene,
en<!k<!s jaték.
;;\ enncktúm:

Mozgás

1
1
1

Vcrs.::les.

mesél~;;

En..:k, 1en..:, ..:11..:k1..-s
Játék !!vennektúnc

1

Mozgás

Rt~izolas.

fcstes.
mmtáz:b.
ke1imunka

Ének. zene, éneke!.i
Játt!k g\ crmd „t<mt:

-

-
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1

Ra.1zolas. fe:>1es.
mint:iz::is.
ké7imunka

Raj70Jás. lt!stcs.
mint.vas.
ke1imunka

Ver.;;eles. meséles

Versd..!s. meséb
Külső

vilag t..:vckem
megismerése -

1

tv1atenmtika1..:ll..:gű

tapasztalatokkal

--

Rajzolás. fesl<!s.
mmt::izás.
kézimunka

Mo1gas

Il.A Pedagógiai munka tervezése

II. 1. Pedagógiai folyamatok
II.1.1 Tervezés
Az intézmény stratégiai dokumentumai és az éves munkaterv tartalmainak összhangja
Szabályozó
dokumentumok
Pedagógiai
program

A 2019-2020. nevelési év kiemelt
célja/céljai ---4
Szociális kommunikációs képességek
fejlesztése
Az erkölcsi nevelés alapját képező
szokásrend
megtervezése,
megalapozása, kialakítása
Önértékelési mot1vumok fejlesztése,
mint az önbizalom és az önbecsülés, a
reális. a képességeket is figyelembe
vevő
teljesítményértékelés
eredményeként.
A
szülők
részvételének
minél
sokrétübb biztosítása az óvodai nevelés
/ fejlesztési folyamatában.
Szakmai elvárásoknak való megfelelés
Továbbképzési terv 7
évenkénti
továbbképzési
kötelezettseg biztosítása
Optimális személyi és tárg: i feltételek
biztosítása a kisgyermekek szamára
személ: iségük kibontakoztatásához.
F1g~ clmct kell ford1tani többek között a
környezetre.
az
infrastniktúrara.
a
személyzeti ellatottsagra. az irán) ításra és
a nunősegbiztosítasra is

Önértékelési
program

Kapcsolódó feladatok

A
PP
felülvizsgálatával
és
módosításával
biztosítjuk
a
dokumentum jogszabályi hátterének
és az intézmény gyakorlatának
harmonizálását
Neveltségi szintmerés módszerének
szélesebb körben történő elsajátítása
és alkalmazása.
Program felülvizsgálata, esetleges
módosítása.

Szakmai képzettségi mutatók további
bőv1tése
belső
és
külső
továbbképzéssel és önképzéssel

Nyomon követes alapján tervezés.

Az előrehaladás objektív mérése a saját Önértékelési program elkészítése,
intézmenyi célokhoz, elvárásokhoz aktual izálasa
kepest
Az előrehaladás objektív mérése a
intézményi
célokhoz,
A
pedagógusok
felkészülesének saját
támogatása
a
tanfelügyeleti elvárasokhoz kepest
ellenőrzesre. valamint a minősítésre.
A
pedagógusok
felkeszülesenek
A pedagogiai munkát közvetlenül támogatása
a
tanfelügyeleti
segítők és támogatók fejlődésének ellenőrzesre, valamint a minős1tésre
elősegítése
A pedagogiai munkát közvetlenül
5 eves program ten·ezése
segítők és támogatók fejlődesének
elősegítese

Etikai kódex

Etikus
magatartás
meg1smerese

SZl\lSZ

Szakmai elvárásoknak valo megfeleles

szabálvainak

Tartalmának
dolgozókban

tudatos1tása

Szükség szerinti módos1tás

a

Iratkezelési
szabályzat, melynek

Az adatvédelmi tudatossag erős1tése a A GDPR- törvény
nevelőtestület tagjai szamara
gyakorlatba eplllese

elvárásainak

resze az adatvédelmi
szabalyozas
Házirend

Aktualizalas

Vezetői

FeJ lödés biztosítása

önértékelésre/
tanfelügyeletre
alapozott

Hazirend tartalmának módosítasa,
elfogad asa
Korábbi önertékeles, tanfelügyelet
eredményenek attekintese.

önfej lesztési tervek
Intézményi
önértékelésre/
tanfeliigyeletre
alapozott
önfejlesztési tenek

Fejlődés

biztosítása

Korábbi önértékelés, tanfelugyelet
eredményenek áttekintese

Tcn czcs1 cs crt0kdcs1 dokumentumok készítt!se. korrc1'c1óJa - Jogszabály által

előírt. Yalamint

a ne\ clötcstülct altat

fontosna1' 1tclt szabalyozás1 területek
Szabályozó dokumentumok:
Pedagógiai Program módosítása:
,.. A 2011 évi CXC törvény a nemzeti

köznevelésről legfrissebb módosítasaból fakadó
esetleges tartalmak beep1tese.
,.. Utmutato a pedagógusok · minős1tesi rendszerében a Pedagógus l és Pedagogus II
fokozatba lepéshez Hatodik, mödos1tott változat új elvarasainak beep1tése 3 2 A
pedagóguskompetenciákhoz tartozó indikátorok 7. kompetencia: A környezeti
neHlésben mutatott jártasság, a fenntarthatóság értékrendjének hiteles képviselete és
a körn)ezettudatossághoz kapcsolódó attitíídök átadásának módja 7 1 Seg1ti a
gyermekeket, tanulókat, hogy· megértsek a nem fenntarthato és fenntartható fej lödés
különbsegeit 7 2 Kihasznalja sajat szakterületen, illetve intezmenyeben a fenntarthatoságra
nevelés pedagogiai lehetösegeit 7 3 Lehetövé teszi a tanulók szamara. hogy saját
cselekedeteikkel, viselkedesllkkel hozzajaruljanak a fenntarthatosaghoz, tudatosítva
bennük, hogy a jövo rajtuk is mulik 7 -l Seg1ti tanuloit, hogy a mult es a jelen tükrében
kreat1van gondolkodjanak a lehetséges jövőröl

Szervezeti és működési szabályzat:
,.. A GDPR - törvényből fakadóan az adatvédelmi

tisztviselő feladatspecifikacioja kapcsán,
mely a munkaköri lelíás-mintákat, valamint a vezetők feladat- és hatásköri megosztását
érintik (t\Iukr. 4. §(!)bek. t) pont]:
Iratkezelési szabályzat, melynek resze az adatvédelmi szabályozas, amiben helyet kap
adat\ edelmi incidens eljárásrendjenek kidolgozasa, el őzetes tajékoztatas. joghozzaferési
protokollköny\ megalkotasa. érintett1 nyilatkozatmintak (';kt -l3 § ( l) bek ].
ToYábbképzési program. ne' elési évi beiskolázási terv a GDPR- kepzesek reven,
Házirend: A. 2011 e\.i CXC törvény a nemzeti kömevelesről legfrissebb mödos1tasabol fakado esetleges
tartalmak beep1tese
Önértékelési program: Útmutató a pedagógusok minősítesi rendszereben a Pedagogus l és
Pedagogus II fokozatba lépéshez Hatodik modos1tott valtozat uj elv arásamak beép1tese 3 .1 A
pedagóguskompetenciákhoz tartozo 111dikatorok: 7 kompetencia .\ környezeti ne\ elésben
mutatott jártasság. a fenntarthatosag értek rendjenek hiteles kepv iselete es a
környezettudatossághoz kapcsolódo attitüdök atadásanak modja
,.. tartalmak beép1tése a telj esítmenyértékeles szempont es indikátor rendszerébe
,.. tartalmak beépítése az önértékelesek szempont es indikator rendszerébe

Kulcsfolyamatok:
Az intézmény kulcsfolyamatainak áttekintése a megváltozott jogszabályi környezet tükrében

11.1.2 Megvalósítás
A nevelési évben m unká nkat a

•

Az érvényben

k öv etkező

dokumentumok határozzák meg

lévő

köznevelési törvény es a hozzá kapcsolódó rendelkezések.
•
Az óvodai nevelés országos alapprogramja
•
Helyi pedagogiai program. A Magyar Közlöny 2ü 18. evi 118. számában került kihirdetésre az
Óvodai nevelés or szágos alapprogramjáról szóló 363/20 12. (XII. l7.) Korm. rendelet módosításáról
szóló 137/20 18. (VII. 25.) Korm. rendelet
•
M unkat erv
•
Az óvodai belső szabályzatok előírásai (SzMSz, Hazirend)
•
Önértékelési kézikönyv övodák számára
N evelőmunkánk al a p vető

felad at ai

A pedagógiai programunkban meghatározott cél és feladat gyakorlati megvalósítása. Pedagógiai munkánk
alapját az alábbi kulcspontok kepezik, melyek a mindennapokban valósulnak meg.
•
•
•
•
•
•
•

Nevelésközpontúság, gyermekközpontúság
Differenciált fejlesztés
A játék, szabadjáték kiemelt szerepe
A gyermek testi-lelki szükségleteinek maximalis figyelembe vetele
Az életkori sajátosságokhoz, egyénhez igazodó fejlődés-fejl esztés elősegítése
Minőségi munkavegzés
Szakmai képzettségi mutatók további bővítese belső és külső továbbképzéssel és önkepzéssel

Kiemelt célok a tanítást és tanulást támogató pedagógus kompetenciák fejlesztésére:
•
•
•

•
•
•

A gyermekek személyes és szociális képességeik felmérésére alkalmas módszerek, eszközök,
technikák további megismerése és cél irányos alkalmazása
Az SNI gyermekek fejlesztését tamogatö szakma i kompetenciák fejlesztese
A tervezesi gyakorlat további finomítása, az elvárások szerinti megfelelőség és az intézményi
gyakorlat közötti kapcsolat erösítese
Gyermeki kompetenciák fejlesztese a méresi eredmények tükrében
Az értékelési gyakorlat további finomítása, az elvárások szerinti megfelelőség és az
intézményi gyakorlat közötti kapcsolat erős1tése.
Az eredménye$ iskolakezdés érdekeben már az óvodába lépés pillanatától egyénekre
alapozott család-óvoda kapcsolat kialak1tasa

•

Az adatvédelmi tudatossag erősítése a nevelőtestül et tagjai számára

•

Az intézmeny k-ulcsfolyamatainak áttekintése a GPDR-nek megfelelő adatkezelési
szabályozas tükrében
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A 2018-2019. nevelési év beszámolójára épiilő tartalmak
Kiemelések ~
a 2018-2019. nevelési év beszámolójából
Munkatervi célok, feladatok
(Fej leszthetősegek, fej lesztesi irányok)
~Iinös1tett

pedagógusok számának
növekedese

Külső

szakmai kapcsolatok bőv1tése

Sikeres minősítések altal az
ovodapedagogusok megerős1tese
Közös tevekenységek. fórumok mas
intezmenyekkel

Kü lönleges banasmódot igénylő gyermekek
ellátási feltételeinek javítása

Egyéni fejlesztés szakmai és targ) i
fe ltételrendszerének javítása

Human erőforrás biztosítása

Az új dolgozók befogadása, beilleszkedésük
segítese

11.1.3. A nevelési év kiemelt feladata:
A kiemelt figyelmet

igénylő

elősegítése korszerű.

Intézmény
Székhely
intézmény

(az átlagtól negath irányban

innovatív

pedagó~iai

te\ékenységek

eltérő)

gyermekek fejlődésének
helyezéshel.

előtérbe

A kiemelt feladat tartalmi megvalósítása
- -------1
Biztonsagos, elfogadó, együttmüködő, ösztönző közösség kialak1tása, aho l minden
gyermeket becsülnek, ahol ezek a gyermekek megtalálják ertékeiket, hiszen ez az
elérhető legjobb teljes1tmeny alapja
- Egyéni képességekhez igazodo. változatos módszerek alkalmazásával
differenciált, szakértői vizsgalaton alapuló fejlesztés biztosítása
- Pedagógiai szüksegletüket. a gyermek iranti elvárásokat fejlődésbeli
saJatosságaik. vagy egyeb psziches fejlődesi zavaranak jellege. sulyosságának
mértéke határozza meg
1 - A fej lodes elősegnesere. egyenre szabott fej lesztesi terv kesz1tese szükseges
Törekedni kell arra. hogy a nem, vagy kevésbé serult fünkciók differencialtabb
müködesenek tudatos fejlesztesevel bővüljenek a kompenzaciós lehetőségek
- Fokozottan érvényesüljön az egyeni banasmód, a pozit1v megeros1tes. a szociali s
kepessegek fejlesztese, a differencíalás
- A csoport elfogadó és befogadó közössegi szemleletének alak1tasa mentálhigiénes
szemleletre, dramajatékra varazsjatékok, szituácios játékok. helyzetgyakorlatok-.
érzekenyítő játékokra alapozva
- A szülők elő1téleteinek, felelmeiknek eloszlatása az óvodapedagógus mintaaclo
magatartasavaL példaertékü. konkret. hiteles megnyilvánulásaival
- Az óvodai integrációt seg1tő szakmai előadások szervezese, elóterbe helyezve a
problémák kezel eset a gyakorlatban Pedagogiai Szakszolgálat. gyog) pedagógus.
, óvodai pszichológus és klinikai szakpszichológus be\onásaval
1
Elóadas . .\agy Adrienn klinikai szakpszichológus Bábterápia a pszichológiaban.
kitekintés az ovodai gyakorlatra
Speciális szakemberek bevonasa a nevelo tevekenysegbe pszichológus. utazó
gyogypedagógus. feJleszto pedagogus. gyogypedagogia1 asszisztens
- Kiselőadasok szervezese a különbözö területeken továbbképzest vegzett
óvodapedagogusok jó gyakorlataibol
• Erdei Zita R, mint Ritmus G. mint Gonclolkodas l\l. mint ~lozgás A
Ronnie Gard111er i\l óclszer (RGl\l) neurológiai megalapozottsagú.
multiszenzoros fejlesztő módszer, mely a ritmusra, mozgásra épülve
fejleszti a kognitt\ ~~essé~e ket
____ - - -----'
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• Bulyáki Dora· A mozgasos zavarokbol eredő hátrányok csökkentése,
megszuntetése.

• Babka Beata A tanulási és magatartási zavar megelozese, ill a zavar
•

elmélyülésenek megakadalyozasa. a Sindelar program segnsegevel
Papp Erika, T\Jagyne Babái) Margit Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek a
fejlesztő pedagogus gyakorlati tanacsai
1

Elet úti
Te leph el)

-Önkepzes, új korszeru pedagógiai módszerek kutatása, megismerése, alkalmazása
az integració eloseg1tesere, a gyermekek fej lődesének seg1tesere. a fejlesztés
megvalósítására./
labdaterapia,
mozgáskotta,
terápia,
joga.
kutyas
boldogságprogram, varázsjátek, drámajáték, tánc, énekles, hangszer, interaktív
tábla,/
Napjainkban egyre nagyobb számban jelentkeznek az óvodas korú gyermekek
körében a kiemelt figyelmet igenylö gyermekek
A felpörgött világ, a sok szam1tástechnikai eszköz korlátlan használata is negatív
hatassal van a kisgvermekek szemelyiségfejlödésére. különösen beszedfej lödes es
társas kapcsolataik alakulasara
A vedőnök szerepe kiemelkedő a gyermekek 3 éves kora előtt, mert az esetleges
korai felismerés fontos a kesöbbi fejlesztes folyamatában is ovodas korban, ezért
törekszünk a kapcsolattartas eros1tesere
Vélemenyünk szerint fontos a szakemberek közötti összhang a kiemelt figyelmet
igénylő gyermekek fejlődesenek elöseg1tese erdekében, hiszen a logopédus,
fejlesztöpedagögus, pszichologus jelenlete az óvodánkban elősegíti munkánkat
Az óvodapedagógusok altal eszlelt problémák, vagy esetleges elterések az átlagtól,
1 mindig felismerésre kerulnek az óvodai élet során, amit jelzünk a szu löknek,
szakembereknek Tapasztalataink szerint a szü lők kevésbé partnerek az
elfogadasban, ilyenkor kérjük a Szakszolgalat seg1tsegét
Célunk. hogy a pedagógiai tevékenységünkbe minél több fejlesztő módszert,
innovatív folyamatot beépítsünk
Tudatosan törekszünk az új modszere" megismeresere, a bevált, régiek
ötvözesevel.
a Ovoda- Szülök kapcsolattartasat segíto projektek
pl a szülök bevonasa az egeszseghéten, pszichologus megh1vasa.
~rzekenyítö tréningek szervezese
Erzelm1 neveles-karacsonyv aras együtt
Szociális munkas bevonasa az ovoda és családok együttmüködesébe
b A kiemelt figyelmet igénylő gyermeke számára fejlesztési tervek,
j átékgyüjtemenyek 1étrehozasa
e Művészeti neveles lehetösegei
A kiemelt figyelmet igén) lő gyermekeknek lehetöseget biztos1tunk a
kezmuves tevékenysegekben a finommotorika egyeni kepesseg szerinti
fej lesztesére.
d. Logopedussal egyllttmüködve anya ny eh i jatekok szerv·ezese a delelottök
folvaman.
e i\lozgásfejlesztes az ovisportpálya es az ehhez tanozo so"retu
tornaeszközök beepítese a mindennapi mozgasba. A kiemelt figyelmet
igén) lö gyermekeknek biztos1tunk külön mozgáslehetoseget is Közössegi
neveles-a magatartási problemakkal küzdő gyermekek.nek
f Drámapedagógiai mühely szer\'ezése, feszultseg-levezetés. oldódás, egymás
elfogadása érdekében
g Kerteszkedés, gyogynövények illóanyagai·
A közösségep1tés, kivárás, alkalmazkodás, finommotorika fej lesztése.
illatok. szinek h~rmóniaja -kiegvensúlyozottabb személyiség

2S

osz_o_r_ú_u_'_ti~-+-~~~-Az~o-.v-odai-b-ei-ra_t_k_o_z_ás~al_k_a_lm~a-v_a_la~je_l_e_n-tk-e-ze-si_l_a_p_o_n_a~sz_ü_l_ő_
ne_k_·-je-1-ez_n_i_e~~

lephely

Kikelet
TagintéznH~n}

kell a gyermek sajátos nevelést igénylő státuszaról
Családlátogatás alkalmával találkozunk a gyermeke1'.kel, a szülőkkel
kitöltjuk a gyermek anamnézis lapját, mely az eddigi fejlődéséről ad
tajékoztatást számunkra
Ovodai befogadas idöszakában tapasztalatokat szerzünk a gyermekek
beilleszkedesi kepessegeiröl A tapasztalatokat rögzttjük a gyermek
személyiseg lapjában.
Közösségep1tö játékok segítsegevel formáljuk a csoportunkat egy
közössege, elfogadva ez altat a gyermekek egyedi es megismetelhetetlen
személyi segenek különbsegeivel
A gyermekek szocialis erzékenyseget fejlesztjuk különböző innovatív
pedagógtai módszerek alkalmazasaval (pl egyem bánasmod,
differencialas), hogy a massagot el tudjak fogadni es megfelelően tudják
kezelni
Szülői közösségben is tájékoztattuk az óvodai közösségekben felmerülő
sajatos bánásmódot igénylő gyermekekröL a gyermeki jogokat figyelembe
veve es azt nem sertve
A g;ermeki megismerés merese alkalmaból tajekozódunk a képessegbeli
k-ülönbségekröL esetleges tanulasi reszképessegek gyengeségeiről
A felmerülő negat1v iranyt mutatott képessegekre irány1tott fejlesztesi tervet
kész1tunk
Az ovodapedagógusi kompetenciákat meghalado fejlesztesre szakember
bevonását kérjük segítségul a gyermek fejlődese érdekében.
Folyamatosan kommunikalunk es egyuttmüködunk a gyermek fejlödéséről
minden felnőttel, aki reszese a nevelesében (logopedus. gyógypedagógus,
gyógy1ornasz, óvodapedagógus, dajka, pedagógiai asszisztens)
Tapasztalatokat megosztju1'. egymással. a szakemberek irány1tásat, tanacsat
megfogadjuk es beépítjük a pedagógiai munkankba
Fogadoora keretében tájékoztatjuk a szülőket a gyermek fejlődésérőL
esetlegesen felmerülő beilleszkedési és tanulási nehézsegeiről
A tanköteles gyermekeknel felmerülo kepessegbeli gyengeség eseten az
Egyseses Pedagogia Szakszolgalat felé irany1tjuk iskolaerettségi
vizsgalatra
A sajatos nevelest igénylő gyermeke szamára megteremtjük a személyi és
tárgyi feltételeket
i.\ szakertöi vélemény megállapításra irányított továbbképzéseken és
önkepzéseken veszünk reszt
A sajatos neveles igényre gyakran az óvodas évek alatt derül fény.
Óvodapedagogusamk hamar eszreveszik. ha egy gyermekkel '\,alami nincs
rendben" Az óvodában szamos jatek. es tanulasi helyzet van, ahol a gyermekek
teljes1tménye, magatartása, figyelmük tartóssága. ismereteik. kepességeik
megfigyelhetők

Az óvodapedagógus feladata a csoportlégkör, a szokasok. az együttmüködes. az
elfogadás megteremtese. es a differencialassal megvalos1tható fejlödes segnese
Az elfogado. befogadó környezet 1'.ialak.1tasa során az egvüttmúködés. a
szocializació, a csoponba illesztes a cel. Ennek soran szükseges a gyerekek
kölcsönös. egymáshoz történö alkalmazkodása. melynek soran az integ.ralt
....__ __ ____ ,fil'ermeknek is _kell alkalmazkodnia.
_

_J
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Gyermeket megismerve tudunk tervezni es differenciált helyzeteket teremteni
szamara
A gye.rrnekek fej lödesének meg. ismerese után fontos a fejlődés nyomon köv etese
A fej lesztest változatos, egyénhez igazodo modszerek csoportmunka. projektek,
önallo munka, párhuzamos tevekenysegek stb . valamint differencialasra
lehetőséget ado eszközök alkalmazasával végezzük
A módszertani sokszínűség mellett - alkalmazhatóak a mű"észetek akti\ beepitése
is a szabad jaték soran.
A szülök tájékoztatasa, segítese, partnerként való bevonasa a nevelesbe,
1 fejlesztésbe hozzajarul a pozit1v eredményhez A többi gyermek szüleivel törtenö
„érzékenyítő'' beszélgetés szükseges az együttnevelés elfogadásara

l

Ligeti
Tagintézmén}

Az óvodai. iskolai problémák egyre több családnak és pedagogusnak adnak
megoldandó feladatot Az utobbi é\ ekben egyre inkább megnövekedett azon
gyermekek szarna, akik beilleszkedesi, tanulasi, magatartasi nehezseggel küzdenek
vagy életkorukhoz viszony1tottan jelentősen alulteljes1tenek. tarsas kapcsolati
problemakkal, tanulási, magatartasszabalyozasi hian) ossagokkal küzdenek.
közösségbe valo beilleszkedésük, tovabba személyiségfejlödésük nehezített vagy
sajatos tendenciákat mutat
Az intewalt nevelés uj kih1vások ele_ állítja. az óvoda~edagógusokat ami a
1 hagyomanyos
pedagogusszerepek
atalakulasat teszi
szüksegesse.
Az
együttnevelésben részt vevö óvodapedagógus elfogadja az egyeni kulönbségeket,
valamint egyedi, személyre szabott pedagógiai módszerek, technikák
alkalmazása~al sz.ervez1 meg nevel?munkáját Elvárásait a ?~.erme~ek f~jl~dési
1 üteméhez
1gaz1tJa, alkalmazkocl1k a gyermekek eltero kepessege1hez.
viselkedésehez, valamint fejlesztesüket a szamukra megfelelö területen biztos1tja.
\legfelelo ismeretekkel rendelkezik az óvodai csoportba jaro gyermek sajátos
nevelesi igenyeiröl, fejlesztesi lehetősegeiröl, szakmai tudását folyamatosan bovíti. 1
A foglalkozasok során a gyogypedagógus javaslatait beepíti a pedagogiai ·
1 folyamatokba A. fejlesztö tevekenysegek közben ügyel arra. hogy a fej tesztes Jatekos
jellegu legyen, es a gyermeket ne terhelje tul A gyermekek értékelesenel az egyeni
1
képessegek. illetve a fejlettsegi szinthez viszony1tott fejlödest figyelembe veszi
Feladatai közé tartozik, a saJatos nevelesi igenyű gyermekek eletmmosegenek
jav1tasa. a hátrányok csökkentese, valamint az ép gyermekek mebitanitasa a massag
elfogadasára, a seg1tsegnyujtásra
1
Az ó\·odapedagogus a hatekony integració erdekében együttműködik a különböző
szakemberekkel, gyógypedagogussal, az integrációt seg1tó szaktanácsadókkal és a
szulökkel. A gyogypedagógus közvetlenül foglalkozik a sajatos nevelési igenyű
gyermekkel, nyomon követi az erintett gyermek fejlődeset Reszt vesz a befogado
közösseg felkeszitésében, rendszeresen hospital az egyuttnevelest vegzo ovodai
csoportnal Támogatja az óvodapedagógusok munkájat. javaslatot tesz az egyeni
fejlesztési szüksegletekhez igazodo moclszerekre, specialis eszközök k1\alasztasara,
seg1ti a szakertö1 vélemény e11elmezését Koordinalja az erintett gyermekkel
foglalkozó szakemberek munkaját, ,·alamint kapcsolatot tart a szulőkkel a feJlesztes
1 sikeressegét szolgaló ismeretek átadásával
1
1

Részfeladat:

- ovodapedagogusok szemléletformalasa
- gyogypedagogus, specialis kepzettseggel rendelkezo szakember bevonása a nevelő
- oktato munkába
- inger gazdag környezet biztosnása
szelesköru mozgásfejlesztes. mely kulcsfontossag:u a tanulasi zavarok
meue
_,___ lözésében
30

- minél több lehetőseg testének megismerésére, mozdulatainak kipróbálására, téri 1
tapasztalatok szerzésere
lehetőségek
teremtése
a
gyermek
differencialt
tanulásszervezéssel
kom etenciahatárainak o timalis eleresehez
Margaréta
• A kiemelt figyelmet igeny lő gyermekek támogatasa alapveto feladatunk Az
Tagi ntézmén)
alap1to okiratban rögz1tesre került a sajátos neveles1 1gényu gyermek
integrálása, mint feladat
• Pedagógiai programunkban 1s rögz1tettük a sajátos neveles1 igényű gyermekek
integrálását, a sénilés-spec1fikus elemeket.
• Olyan adaptált környezet biztosítása, mely a sérült gyermek igényeinek
megfelel
• Megtelelö szakember ellatottsag biztosítása
• Meg kell hatarozm és biztosítani kell azokat a segítő es fejlesztő eljárasokat,
amelyek az eredmenyes integralast biztosítják
• A Pedagogiai Szakszolgalat, a Megyei Szakértői Bizottság, jelentős
szerepet töltenek be a közös munka során
• Az ovodapedagógusok egyutt működnek a szakszolgálatokkal.
Rendszeresen vezetjük a gyermekek Habilitácios naplóját, konzultálunk a
fejlesztő pedagógussal, logopedussal, gyögytornasszal
• S:\1-s gyermekek d1fferencialasa a tervezes es megvalos1tas szintjén
törtenik
• Elengedhetetlen az egyuttmuködés a csaladokkal
• Alkalmazzuk a differenciálas, hátránykompenzálás modszereit
• Megismerjük, nyomon követjük a szakszolgálati eljarás menetét.
dokumentumait.
Érzékenyító programot szen.ezunk az alkalmazotti közösseg
reszvetelevel Megismerjük az erzékenyítő eljárasokat (koraszülött
Alapttvany. Csodavar)
,_____
, :Nefelejcs
Óvodánkban az S"'\JI gyermekeket szakemberekből állö team veszi körül
1
Tagi ntézmén) (övodapedagogus. fejlesztöpedagogus, utazo gyógypedagogus, psz1chologus.
logopedus), akik egyuttmuködve az óvodai keretekhez es lehetosegekhez igazodva '
tervezik es vegzik a prevencios es korrekcios munkat
A nevelőmunkát seg1tö dajkak a gondozási feladatokon túL részt vállalnak a
gyermekek erzelm1 neveleseben

Alapelvek

A nevelés hatására az SNI gyermeknél fejlődjön az alkalrnazkodo készseg, az
akaraterő, az önallosagra törekvés, az érzelmi életes az együttműködés
- A sajátos nevelési igeny szerinti környezet kialakítása
- A tárgyi feltételek és segédeszközök biztosítása
- A kesőbbi önallo eletvezeteshez es tarsadalrni integrac1ohoz szükseges keszségek
es kepessegek megalapozasa
- Sokoldalu és harmonikus feJ lödes eloseg1tese
- A személyiség minél teljesebb kibontakoztatasa
- A testi - lelki szüksegletek kieleg1tese - egeszseges eletmód kialak1tasa
- Az önállóság feltetelemek rnegteremtese.
- A. serült keszsegek kompenzalasa. az elmaradott keszsegek feJ lesztese A
szoc1alis-. es kornrnunikácios keszsegek celzott fejlesztése
- A szülők tamogatása. és tehermentes1tese a ne\ eles soran
' - Váljanak az iskolai életre éretté szocialisan, érzelmileg. es ertelmileg. A gyermek
számára a legmegfelelőbb iskolát választjuk ki közösen a szulövel és a
szakemberekkel.
Az óvodapedagógus feladatai

1 -

3l

Megteremtjük a felteteleket ahhoz, hogy a gyermeket kedvező erzelmi
hatások erjék, kapcsolatait pozit1v attitűd jellemezze
Közös tevékenységekkel segítjük a gyermek erkölcsi tulajdonságainak es
akaratanak fejlődését, szokás-, és szabályrendszer megalapozasát
Segítjük a gyermekbarátságok kialakulását közös élmények, tevékenységek
biztos1tasá val .
A szakemberek javaslatait útmutatasait beépítjük a pedagógiai munkánkba,
elkesz1tjük a gyermek egyeni fejlesztési tervet
Rugalmas szervezeti kereteket alakítunk ki az S>l'l gyermek nevelesehez.
Törekszünk arra, hogy a fejlesztő foglalkozások mellett a közösségekben
szerzett tevekenysegekben, es a szabad játekban minél több lehetősegük
legyen kiprobalni önmagukat.
A hangsulyt a sokoldalú tapasztalatszerzésre és a többszöri. visszaterő
gyakorlasra fektetjük
Kiemelt figyelmet ford1tunk a kommunikacio- es az elemi szociahs
viselkedes elsajat1tásara, es gyakorlasára
Sok közös élményt, örömteli együttlétet biztos1tunk, melyben a gyerekek
megtanulják elfogadni, és tisztelni egymást
A neveles soran epítünk a gyermek erzelmi-, belső motivaciójara,
törekszunk a gyermekkel való szoros erzelmi kapcsolat kialakításara
A nevelest es fejlesztest a gyermek egyéni kepessegeinek megismeresevel.
és az egyer Lánásmód alkalmazasaval végezzük
Lehetoseget es elegendő idót biztos1tunk egy-egy tema sokoldalu
megközelitesehez, körben jarasahoz
A módszerek megvalasztásanál figyelembe vesszuk az elterő, egyéni
fejlódesi sajatossagokat
Seg1tseget nyujtunk a csaladi neveleshez. A Szülő klub keretében
megismertetjük a szülőket a sajatos nevelési 1genyü gyermek helyzetevel
Nyomon követjük a gyermek fejlődését
,__

Orgo n asíp
Tag int ézmény

Folyamatos megfigyeléssel felterkepezni a gyermekcsoport azon tagjait,
akik valamilyen terület részképesseg fejlődésének elmaradásával,
szocializációs vagy magatartásbeli nehézseggel k"Uzdenek
Ezeknek a nehezsegeknek konkret elhelyezese a napirendben. kötheto-e
idöhöz helyhez, szemelyhez. Az esetleges mozgató rugok felismerese
Bizalmon, kölcsönösen tiszteleten alapuló kapcsolat kialak1tása a
csoportban dolgozo felnőttek es a gyermekek interakciójaban egyaránt.
-befogadó nevelés
Olyannak fogadjuk el a gyermeket amilyen valójában, nehézségeivel es az
erős oldalával egyarant Tesszük mindezt annak erdekeben, hogy önmagat
is elfogadja, értek.kent kezelje
Olyan mot=vac1os környezet kialak1tasa. amelyben a gyermekek tanulasi
folyamat részesei<v e akarnak válni
A gyerekeknek minel több elmény biztosítasa, kivinni oket az ovodából,
megtapasztaltatni velük az őket körülvevő világot Az elmenyek hatasara
bekövetkező megismerési tapasztalatokat hozzá kapcsolni a pedagogia1,
tanulasi folvamatokhoz

A fejlődésbeli nehézséget mutató gyermek fejlődését úgy segíteni elő,
ho9y a többi 9yermek bevonásával, a pozitív tényezőkre támaszkodva
erősít'iik 6nb1zalmát, ísmer'iik el te/'esítmén 1 ét.
1

Százszorszép
Ta~?in tézmé1n
~

•

Az óvoda Alapító Okirata szerint intezmén) ünh a saJatos nevelési igenyü
gyermekek nevelesét, fejleszteset vállalja fel Pedagógiai Programunk kesznesekor
figyelembe vettük a Sajatos "-.eYelési lgénvű gyermekek 9vodai ne\·eleserit:k elwit

„..,

_,...:.

is )fagyon fontos, hogy az óvoda pedagógusai, pedagógiai munkát segítő 1
alkalmazottai es a szülők megfeleloen legyenek tájekoztatva a sajatos nevelési
' igenyű gyermekek befogadasara, elfogadásara.
Feladataink a kiemelt figyelmet igenylo gyermekek fejlödesenek elöseg1téseben
Befogado, elfogadó környezet megteremtese
1- Szakmai ismeretek folyamatos gyarapítasa az óvodai integraciot seg1tö szakmai
rendezvenyeken, továbbkepzeseken valo részvetellel
Szakemberekkel, szülőkkel való folyamatosan konzultacio, a team munka
jelentősegenek növelese
A rendelkezésre álló tanulasi, képességfejlesztési ujszerü segédanyagokat, 1
eszközöket, innovativ digitalis anyagokat, tudományos eredmenyeket kritik'Usan,
a gyermekek tejlodesenek eloseg1tesere hasznaljuk {iK 1 eszközök dig1tahs
tábla, élmenypedagogia módszerei)
A_ gyer~ek eg~sz _szemelyiségét komplex modon, játékba integráltan, 1
d1fferencialtan fej tesztjük
Tudatos óvodapedagógiai tevekenysegek szervezesevel a hátrányok,
lemaradasok csökkentese, az adott problemák korrekcioja, pre\.enciója.
Inkluzív pedagogia alkalmazása
Az. óvoda-iskola átmenetet seg1tö tevékenysegek szervezese Ebben a nevelési
evben a körzeti általanos iskola fejlesztő pedagogusa felmeri a leendo elsős
gyermekeket es fejlesztő foglalkozasok keretében seg1ti a fejlödesüket
Az eg) eni különbségekre figyelő pedagógia módsze:·eket alkalmazzunk a
drámapedagógia seg1tségével
Valljuk, hogy a többi gyermek között, párhuzamos tevéJ..enységkent
kezdeményezett fejlesztőjatek a legeredményesebb formaja a fejlesztesnek
Szülői értekezletek előadasok szervezése szakemberek bevonásával a liemelt
figyelmet igenylö gyermekekkel és azok fejlesztesi lehetösegeivel kapcsolatban
A napirendben az egyeni vagy mikro csoportos fejlesztes, mely egyem
fejlesztesi terv alapJan a diagnozisnak megfelelöen. szakertö1 bizottsag altal ·
meghatarozva történik Az óvodapedagógusoknak a fejlesztési tervek
elkész1tésében szakemberek nyújtanak segítséget
Az ovodában ettől a ne\elesi évtől az iskola udvarán működö epületben is
biztosítva van az ak.adalymentes közlekedes és ki van alak1tva egy I
mozgáskorlátozott mosdo is
Odafordulás pedagógiája számunkra azt jelenti, hogy a különbözö
zavarokkal, rendellenességgel kuzdö gyermekeknek a biztonságot adó óvodai
környezetben termeszetesse váljon a gyermekek között szemelyiségük
különbözösege. esélyegyenlőségük biztosítása, fejlödésuk előseg1tese, hogy a
későbbiek folyamán könnyebben tudjanak beilleszkedni a tarsadalomba
Azt tapasztaljuk, hogy az integralt O\ odai ne"eles. az együttneveles nemcsak a 1
kiemelt figyelmet igénvlö gyermekeJ.. szamara előnyös Fontos. hogy. a többi
gyermek személyisegfejlödesere 1s pozit1\ hatassal van, hiszen a massaggal \·aló
korai talalkozas hozzaseg1t1 gyermekeinket az egyeni különbségek elfogadasához A
1
habilitációs es rehabilitációs feladatokat ellato szakemberekkel 1s JOI működő
kapcsolatot törekszünk kialakítani Az empatia. a d1szkreció az ovónő reszeről
elengedhetetlen. Fokozott figyelmet fordnunk a g>ermekek es családjaik eseteben az
adatvedelemmel és a személyiségjogokkal kapcsolatos szabal yok betartasara

II. 1.4. Ellenőrzés
Kiilsö

Ellenőrzések

Fontos elvárás minden pedagógussal szemben az óvodába jarási kötelezettseg nyomon kö\.etesére
szolgalo alabbi tanügyi nyomtatványok gondos vezetése es előkész1tése
- felveteli es mulasztasi napló
- óvodai csoportnaplo
- a kötelező óvodai foglalkozasokról való igazolt es igazolatlan mulasztasok dokumentacioja
Tanfeliigyelettel.
1

minősítéssel

Ellenőrzés jellege
Intézményi
Tanfelügyeleti

1

érintettek köre
Ellenőrzött

Időpont

Székhely intezmeny

2019. l l 26

1

Intézményi delegált
Török Edit

Ligeti Tagintézmeny

Török Edit

ellenőrzés

Vezetői tanfelügyeleti
ellenőrzés

1

Török Edit
Tünderkert Keleti
Ovoda
Intézmény vezető

Darainé Petho Ildikó
Juhaszne Gereben
Ildiko
Szabo Zita Brigitta

2019 10.22

'

+-~~~~~~~~~

1

Minősítő

'izsga

Töröh. Edit

Hagymásine Kovács
Melinda
Tagintezmeny vezető
Ligeti Tagintézmény
Ujlaky Fruzsina
Székhelyintézmény

1
1

2020 május.

Török Edit
Intezmeny \. ezetö

201909. 19

Hegedüsné Balogh
Anna
Tagintézmey vezeto

1

Huczman Tamara
1\ largaréta
Tagintézmény

1

----<

' Babka Beata
Szekhelyi ntézmény
Minősítési

eljárás

1

1

2019.1129.

Turcsik Tamasne
Koszoru ut1 T elephel)
Turgyánné Jaczina
Katalin
Kikelet Tagintézmény
Vass Róbertné
Ligeti Tagintezmeny

Török Edit
Intezmenyvezetó

-

Daraine Pethö lldikó
lntézményv ezetö
helyettes
Szabo Gyulané
Tagintézmény vezető

1

Hagymásiné Kovács
\lelinda

-

:\lárczine Szabó
Csilla
lioeti
Taoi
:::;:::;- ntézménv
l\I ester
eljárás

min osítési

Hegedűsné

Hagymá-;iné Kovacs
\lelmda

-

1

Balogh
Anna
:\Iargaréta
Tagintézmény
Török Edit
Székhel vi ntézrném

Török Edit

2019. 10.0-t.

---

20\Q 11.22

OH delegált

1

.34

-

Belső ellenőrzések

Az intezrnényi stratégiai alapdokumentumok alapján az intézményben

\

bel ső ellenőrzést

végzünk

ezetői

és intézményi önértékelésekre alapozott fejlesztési céljaink:
• a vezetesi kornpetenciak további fejlesztese - a vezetők es vezetői feladatot ellató kollegák
hatékonyabb bevonása a tervezes. megvalos1tas, ellenőrzes-ertékelés es korrekcios
folyamatokba
• a munkaközösségek es munkacsoportok vezetői hatékonyabb bevonódasanak biztos1tasa a
szakmai szervezet ep1teseben ~ nagyobb önallóság biztos1tása a tervezés, megvalós1tás,
ellenörzes-értékeles pedagogiai föl yamatokban.
• a szakmai munkaközössegek profilját és aktuális tartalmait kepviselve tudatosabb bevonóclas a
pedagógiai folyamatok megvalósítasaba. hangsulyosan a tervezesi. ellenorzesi és ertékelési
feladatok ellátásába

A belső ellenőrzés altalános rendjenek kialakítása során kiemelten kívánjuk ervényes1teni a vezetes1
kompetenciak tervezett fejlesztéset, 1gy a fokozott bevonódast egyben a belső tovabbképzési rendszer
kiemelt tartalmi elemenek tekintjük

A

belső ellenőrzés

általános rend · e

Hónap/nap

Ellenőrzés

Ellen ő rzés

cél·a

területe

Sze tember
A jogszabályi és
1 intezmenyi
el vara soknak
megfelelő pontos és
1 naprakész
munkavégzés

1O

Ellenőrzést

Alkalmazott
módszer

Felvételi es
mulasztasi naplok

vé~ő

lmé:::mt!1z1

Dokumentumelemzes

ve:::l!lÖ

l 1n1J:::mé11y
\'t!::t:IÖ

ht!~rettl!sek

Taginté:::meny

w:::e16k
lelephe~1
ft!le/ő,ok

1

folyamatosan

~I

KIR- adatbázis es
szemelyi anyagok

KIR- adatbazis
naprakeszsege

_ __._I_

..

Törzskönyv
aktualizálása
folyamatosan Egészségügyi
elvarasoknak való
megfeleles
~ lunkatervben Csalad-óvoda
jelzett
kapcsolat
megfeleloségenek
időpontok
biztos1tasa
szerint
15

1

Törzskönyv

1

Megfeleltetés

(h·odat1tkar
f>edagógwi
ass:::1s:::li:11s

Megfeleltetes

/mé:::mt!11_1
1·t>::eto

Egészségügyi
könyvek

Doh.-umentumelemLés Omdat11kúr
Pedugógua

Szülöi értekezletek

i\legfeleltetes

ass:::1s:::ti:11s
· 1111e=mI!11y
re:::elÖ
1

f nli::::mény

; \'f!:::l!!Ó
he !re tfl!.\ek

Tugi mi::1111!11y
\'l!::l!ZÖk
lelephe~1

fe/elösok
10

Október
A jogszabályi es

intézmenvi
, elvárásoknak

~~-

Felvételi és
mulasztási naplók

Dokumentumelemzés 1 lmt!:::ménr
1

•

l'l!::i!IŐ

~~-~~~~~~~~-'-~~~~~~~~~~~~~~~~
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Hónap/nap

Ellenőrzés

Ellenőrzés

célia
pontos es
naprakész
munkavégzés

1

Alkalmazott
módszer

területe

megfelelő

!

i

Ellenőrzést
végző

l Tnte=i~:ény
ve::elo

ht:~Vt!llesek

Tag111/t!::me11y
1 ncet<'Jk
1
Telepht!ú'
felelősök

Statisztikai adatok
Csoport szintü
Dokumentumelemzés Oroda Ii tkár
Összehasonl 1tás
pontos nyilvántartasa nyilvántartas
Pedaxóx1ai
csoportnaplok
ass::is::tens
statisztikai
la ok
Székhely,
\legfigyeles
Tisztasági szemle
1 Inté::t~lt!ll}
i·e::eto
tagi ntezmenye\.- es
fnte::meny
telephelyek

01.

15

1

re::ető

he~reftt!sek

Tagi11te::111e1zv
1 ve::e!(ik
Tele11Ju:~r
felelősök

30

Tervezesi és
ertekelesi
dokumentumok
elvarasnak történő
megfelelese
1

Csoportnapló
S::akmai
ellenőrző lap
m1mkakO::O.Hég
Dokumentumelemzes 1·e::etok
!111é::1111hzr
1·e::etii
, he ~P! t_ll_'·'_t!k_·_ _____,

Önertekelési
kezikönyv szerint

Dokumentumelemzés A/1111katen·
s::erilll:
Megfigyeles
011értekt!l1h1
Interju
. csoport Ta 1a1

~

November
Munkaten 1 Pedacróuiai
munka
::;:, 0
szerint
ertekelese

30.

Csoportnaplók
Fejlődési naplók

Szülők igenyeire
alapozott
szolgáltatások
színvonalának

lmé::mJ11y
1
1

re::e{()
lnft'::ménr
1·e::etö

ellenőrzese

he~n.!ftesek

Tug111tt!::mJ11_1 ·
\'t~::e1<'ik

Telephe~1 ·

ft!le/ösök

1
1

December
A jogszabályi és
intezmenvi
elvárásoknak
megfelelő pontos és
1
naprakész
1 munkavégzes

1 Felvételi

es
mulasztási naplók

1

Dokumentumelemzes ' lntJ::mé1zr
n!::e r/i

1

fnré::1~1J11y
\'t.'::l!f(}

hí!h (!l/i!\·í!k

1

ru<~1111J::11ll'1zj·

l't!::i.:t<lk

~~~~~~~~~----~~~~~~~~~~~~-

36

Hónap/nap

Ellenőrzés

Ellenőrzés

cél.ia

területe

Alkalmazott
módszer

'

Ellenőrzést

1

vé2ző

1

Telephe(v
felefösok
Dokumentumelemzés !vfunkakö::Dsség
1

Munkaközösségi
feladatok meg.alósítúsa

l

Bemutató foglalko/ások.
beszúmolók

szakmai beszelgetes

1·e::etők

,

,

~

15

Január
Tervezes1 es
értekelesi
dokumentumok
elvárásnak törtenö
1
megfelelése

15.

Tisztasági szemle

1 Csoportnaplok'
Fejlődési

-

1

Csoportnaplo
lntiu11e11.i
ellenőrző lap
l'e::erc>
Dokumentumelemzés lnté::meny

naplok

1·e::ető

\ he!rettesek
Iagilllé::m~ ny
l 1·e=etök
Tefephe(r
\ fefelösök
1 Székhely és

I telephelyek

Megfigyeles

1

7ag11111b11é11y
1·e::etök
7elephe(v
'eleWsök)
Dokumentumelemzés /\,/1111kate1'1'
Megfigyelés
s::erint:
Interju
UnertJkc!/e\t
1

t\.lunkaterv
szerint

Pedagógiai munka
értékelése

Önértékelési
kezikönyv szennt
1

Február
l 0.
A jogszabályi és
intezményi
elvarásoknak
megfelelő pontos es
naprakész
munkavégzés

Dokumentumelemzés lnté::mét1) ·

Felvételi és
mulasztási naplok

ve::etö
lntt!::ménr
1·e::eto
he(rettesek

1

Tag1111é::me11J ·

·e::e1ljk
7e/ephe(r
ft!leliJsök
' Dokumentumelemzés ;\/1111karen•
\ Iegfigyeles
s::en111:
interju
Onertt!kele \/
1

\Iunkaten
szerint

Pedagógiai munka
ertekelése

Önértéke lesi
kézikönv\ szerint

1

, cso 1ort f(W/m

1

l\yilt napokon a
tanköteles korú
gyermekek
iskola érettségének
megtigyelese
feladattudat,
szabalv1udat. kitartás
verbális
megnyilvanulas

csoportnapló

Betekintő

!11tc!::1~!é1zr

látogatas
1

ve::eto
J111J::111J11_1 ·
re::er6

helyelfest!k
Tug1llfJ::mJ1

'1 1·c::et6k
Te> lephe~r
ti.!le!kí.~ak
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Ellenőrzés

Ellenőrzés

Hónap/nap

célja
fiayelem
::::>
koncentracio

területe

Alkalmazott
módszer

1

Ellenőrzést
1

végző

I

S-ulm1
- c11
m1111kakö::Osseg

1·e=etök
1

1

Március
10.
1 Személyi anyagok
felül vizsgalata

Személyi anyagok

Dokumentumelemzes \ Tnté::.1~11h~r
1·e::ew
1

lt7!e:1~~Jny

1·e::eto
hezreuesek

1
1

!'ag111té::mr!nJ

l 1·e::etők

1

14

- ~~~~~+--~~~~~~~~-

\ lunkaterv
szerint

-,---

A rilis
10
A jogszabályi és
intézményi
elvárásoknak
megfelelő pontos es
naprakesz
munkavégzes

Felvételi es
mulasztasi nap lók

Dokumentumelemzes lnté::mt!n_l ·
\'l!::t!IÓ

lntJ::.mJnr
n:::.e!lí
he~rerresek

Tcw111tJ-mé11\'
e.
l't!::e u)k

/'i!lt!pht!~l'

l\ l unkaközösségi

feladatok
megvalos1tasa

Bemutató
foglalkozások.
beszámolók

JS

1

ft!lt!/Ösük
Dokumentumelemzés .\ /1111kakD::ihst!g
szakmai beszélgetés
\'t!::C!!Ök

1

Hónap/nap

Ellenőrzés

Ellenőrzés

célja

területe

1
l
Május
10.
A munkaterv kiemelt Csoportnaplók
fe ladatának
megvalosítása

Ellenőrzést

Alkalmazott
módszer
1

N eveltségi szint
mérése

végző
1

!nté::mém·
ve::etd
fnté::mt!tl)'
re::elő
he~rettest!k

Tagtllle::mi!nJ ·
1 ·e::etők

Telephely
jele/dsok
Afunkakö::össég
1·e::etők
~

15

Székhely,
tagintézmények és
1
tele helyek
Székhely,
tagintezmenyek es
telephelyek

1 Ovodai

szak vélemenyek

15

Tisztasági szemle

!nté::mé1~r

Dok-urnentumelemzes

re::etö
lnté::mJny
re::ef(i

Megfigyelés
1

!111é::m1b~1·
1·e::l!IŐ

, he(wlfesek
Taginté::men.i ·
ve::er/Jk
Telephely
felt!/Ösök
Június
1 Leltározási ütemterv
végrehajtasa
Selejtezes, leltarozas
elökesz1tése,
végrehajtása

1

I Székhel\,

1

Tagintézmenyek és
telephelyek

In1tb~~é11y
re::eto
he(rl!lle,ek
Taxin1é::mén_1 ·
ve::etdk
Telephe(i
felt!lósök
Le/tur.fele/6sök

Július
10.

1

Felvételi és
mulasztási naplók

A jogszabályi és
intézményi
elvarasoknak
megfelelő pontos es
naprakesz
munkavegzés

1

Dokumentumelemzés Imé::mt!1z1 ·

re::etó
Inte::ménr
rt!::etú
heln.!ltt!sek
1
7agi11tJ::111e1~r
re::eWk
Tel1!ph1!~\'

--

ft!lelösök

1

30.

Személyi
ny d vántartás
OH felületre
adatszolgáltatas

Önertekelesek es a
tanfelug) elet
fejlesztési tervei

Dokumentumelemzes !111é::mJ11.1 ·
1

n!::e16

1

ImJ::111é1zr
1·e::t!t<J
ht!h'l.!tlt!\('/.;

-

~
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1

Hónap/nap

30.

Ellenőrzés

1

1

célja
Tervezési és
értékelési
1 dokumentumok
elvarásnak törtenö
rnegfelelese

Ellenőrzés

területe
Csoportnaplók
Fejlödesi naplók

1

Alkalmazott
Ellenőrzést
módszer
vé2ző
1
Csoportnapló
lnté=n1é11y
w --e16
ellenőrző lap
Dokurnentumelemzes !mé=ménJ·

1
1

1·e=etö
hezreaesek
Jag111te=mt!11_r
l'e:::etők

1

1

Jelephely
felel/isök

\ ·\=afm1ca
11111nkakö:::össég
, 1·e:::etök

-

1

Aueusztus
10
A jogszabályi és
intezrnényi
elvarásoknak
rnegfelelo pontos es
nap rakesz
munkavégzés

'

1 Felvételi

és
mulasztas1 naplók

Dokumentumelemzés !111,!=Jné11r
1·e::etö
lmé=mhzr
re=e1ö
hez)'eTtesek
T'agÍl1h' ::111é11_i·
\'e=l!lők

15

T1sztasag1 szemle

1

Szekhely,
tagintezmenyek es
telephelyek

Megfígyeles

Telephezr
felelösök
Jme=ml.!11_1 ·
1·e=l!IÖ
!111J::mé11r
l'l!=e le)

.

he~rellt!\·ek

l agi11tt!=mé11y
w ::etók
frleph!!~r
felelősök

31

1Tervezési es

Csoportnaplók

ertékelési
dokumentum
elvarásnak történő
megfelelése, lezárása

Dokumentumelemzés
Lezarás

/11/é::,ménr
re::et/J
J111 é m t: ny
1·e::t!IÓ
hI! ~\'I!111:! \'t!k
Tugime=me11_i ·
\'l!::t!IÖk

=

Jelephezr
felehJsok

-+O
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II. 1.5. Értékelés

Önértékelésre
kijelölt

Csoport

1 Adatgyűjtés

1

1

időszaka

1

2019 október

vezető

vezető

Jurisik
Mihalyné

Hagymásiné

l

Önértékelési csoport tagjai
1 Csoporttag 1
Csoporttag 2

Kovacs :..1elinda
1

Ón érté kelésre
kijelölt
intézmén)
Ligeti

Jámborné
Fedor
Krisztina

1

1\[arcziné
Szabo Csilla

1

1

-

Önértékelési kiscsoport tagjai
Csoporttag 1 Csoporttag 2
Csoport

Adatgyűjtés

,______

Tagintézmény

1

vezető

Jurisik
Mihályné

időszaka

1

1

Jámborné
Fedor
Krisztina

1

\Iarcziné
Szabo Csilla

2019

no\ ember

1

Pedagógus önértékelés
A megelőző évek önértékelési tapasztalatai alapjan mind a tervezés, mind pedig a megvalos1tas
(tevékenység1foglalkozás vezetés) es ertekeles során a következő nevelési gyakorlathoz is rendelhető
fejleszthetőségekre javasolt külön hangsúlyt is helyezni:
•
•
•

•
•
•
•
•

Szervezési formák tervezése, „újratervezese"
Kommunikáció minösege a gyermekekkeL kollégákkaL szulőkkel
S'\il-s gyermekek differenciálása a tervezés és megvalos1tas szintjén
A gyermeki önertékelesi képesseg fejlesztese
Problémamegoldo kepesseg erős1tése
Szokás es szabályrendszer
Szoc1alis kompetenciak fejlesztese
A gyermekek tevekenységeinek értekelése

A pedagógusok önertekelese soran annak minden fáz1saban - az érdeklődő kollégák számára lehetőséget
biztos1tunk szakmai tapasztalatszerzésre, hospitálasra. „A tudásmegosztás es hatékonyságának erclekeben
a tevékenység / foglalkozáslátogatásokon - előre történő egyeztetés szerint - az önértékelést végző
pedagogus beleegyezésével. az ertékelő csoport tagjain túl to\ábbi kollégak (pid szakmai munkaközösségi
tagok. gyakornokok és mentoraik. képző intézmenyek hallgatoiként gyakorlok, hospitálók. stb ) is reszt
vehetnek

-t 1

Székhelyintézmény/ Koszorú úti
Az önéliékelés csoportból a munkát irányítja:
Adatgyűjtési

Dokumentumelemzés

felad atok

éves tervek.
tematikus tervek.
csoportnaplók.
gyermekek fejlődését
nyomon kö\ ető
dokumentáció

Önértékelésben érintett
pedagógusok

Koleszárné Diszházi

Rita

Gaaálné Sepa Erika
1

Adám Attiláné
Darainé Pethő Ildikó
Török Edit
Juhászné Gereben
Ildikó

Juhászné Gereben Ildikó
Papp Erika
Spinyhért Jánosné
Olaszné Kovács Erika

tevékenység/
foglalkozás látogatás
te\ éken) ség/foglalkozás
látogatás. hospitálúsi napló
készítése
1

Juhászné
Gereben
Ildiko
Gaálné Sepa E rika
T örök Edit
Adám Attiláné
D arainé Pethő Tldikó
1

Kikelet Tagintézmény
Az öné1iékelés csoportból a munkát irányítja: Sándor Anna Luca
Adatgyííjtési feladatok
Dokument umelem zés
tevékenység/
foglalkozás látogatás
éves lerYek.
teYékeny ségfoglalkozás
tematikus
tcrYek.
Önértékelésben érintett
látogatas, hospitálási naplo
csoportnaplók.
pedagógusok
készítése
gyermekek fejlődését
nyomon követő
dokumcntúcio

Erdei Zita
Sándor Anna Luca

Sándor Anna Luca
1

Molnár Eva

T olnainé Babos
Melinda
Szabó Gyulané
Turgyánné Jaczina
Katalin

Szabó Gyuláné

Molnár Éva

Klingerné Gégeny Rita

Tolnainé Babos
Melinda

Szabó Gyuláné

Erdei Zita

Sándor Anna Luca

Tolnainé Babos
Melinda

-f 2

Margaréta Tagintézmény
Az önértékelés csoportból
Adatgyűjtési

feladatok

ll

munkát irányítja: Szabó Zita

Dokumentumelemzés

éYcs tervek. tematikus

Önertekelesben erintett
pedagógusok

ten·ek. csoportnaplók.
gyermekek fe.1lődését
nyomon

1

követődokumcntáció

.Molnár Zsuzsanna

Sajtosné Papp
Zsuzsanna

Eles Andrásné

Tar Károlyne

TeYéke"'sé"láto"atás
.
,,..
~

te,·éken)·ség/foglalko1.;is
látogatás. hospitálúsi napló
készítése

Brigitt~

Szabó Zita
Hegedüsne Balogh
Anna
Szabo Zita Brigitta.
Hegedüsne Balogh
1 Anna

Orgonasíp Tagintézmény
--

AL önértékelés csoportból a munkát in.í.n~ ítja: Hon lith Judit
Adatgyűjtési

1

feladatok

1

Dokumentumelemzés
é'es tenek.
tematikus tcrYek.
csoportnaplók.
gyermekek fcjlödeset
nyomon kö\ctö
dokumentáció

Önértekelesben erintett
pedagogusok

Jaczina Tamásne
Laczkó Tímea
1---- Horváth Judit

Laczkó T1mea
Horvath Judit
Jaczina Tamasné

1-----------~--~

tevékenység/
foglalkozás látogatás
tevékeny. ség/ foglalkozús
látogat<Ís. hospit:H:.is1 napló
kész1tcsc

Horváth Judit
Horváth Judit
Jaczina Tamasne

1'efelejcs Tagintézmén) és Élet úti Telephely
Az önértékelés cso >01iból a munk:ít iní.mífa: Ha."du S:lndorné
Dokumentumelemzés
tevéken ység/
foglalkozás látogatás
e\ cs tcrYek,
tevéken;.. s~glfoglalko1[1s
temntikus lenek.
Önértékelesben erintett
látogatás.
hospit..1lás1 napló
csoportnaplók.
pedagogusok
kesz1tése
gyermekek f~jlődését
nyomon kö' ető
dokumen1úc1ó
Adatgyűjtési feladatok

Hevner Jánosné

+-

Hajdu Sanclorné

-U

Rádai i\.lariann

1

Százszorszép Tagintézmény
A7,

önértékelés cso ortból a munkát irán\'ífa: Mohácsiné B. Valéria

Adatgyűjtési

feladatok

Önértekelesben erintett
pedagógusok

Dokumentumelemzés

tevékenység/
foglalkozás látogatás

e\ cs tervek.
temallkus ten ek.
csoportnaplok.
gyermekek fe.1Iődését
nyomon kö\ető
dokurncntac16

tcYéken} ség/foglalkozús
latogatas. hospitálási napló
kesz1tése

Császiné Aranyi
Csilla
Mohacsiné Besenyei
. Valéria
Mohácsine Besenyei 1 Császiné Aranyi
Plajner Judit
Csilla
\'aleria
Sovari \Iaria
Patóne Árkosi Judit
Szabó ~tonika
Mohacsiné Besenyei
Sóvári \lária
Császiné Aranyi
Csilla
Valena
--+l-P-atone Arkosi Judit
Szabó \tonika
Császiné Aranyi Csilla
l\Johácsiné Besenyei
Sóvári l\laria
Valéria
Szabó Mónika
Patoné Arkosi Judit
Mohácsiné Besenyei
Sóvári Mária
Császiné Aranyi
Valeria
Csilla
1 Pató_né Árkosi Judit
Szabo Mónika

Bajnay-Szabo Mónika

Patóné Arkosi Judit
::iovari Mária

-

1--~~~~~~~~~-+-~~
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II. 1.6. Korrekció
Elégedettségi mérés-értékelés
lntezményünkben a 2018 - 2019 - es nevelési év vegén elvegeztúk a közvetlen partnerek
elégedettségének! elegedetlenségenek, igenyeinek mérését Feltártuk az elégedetlenségek okait, az
eredmények elemzesével kapcsolatosan a to\abbi lepéseket tervezzük

Intézkedési terv a 2018-1 9 nevelési év eredményeire
Székhelyintézmén)
FELELÖS

CÉL

1
1

Gyermeki

11

Dolgozói
1

1

A fogmosás kedveltebbé tétele.
Fogorvos megh1vasa, Interaktl\
foglalkozas szervezése a témában
Óriásfog interaktív elmén} nap
vlesek a fogmosás
megkedveltetésere. A vásott
fogmanók, Tomi fogat mos, A
1, tejfogak titokzatos világa
Fogtündér levele.
Fogápolasi nap
Türelmes, szeretetteljes legkör
kialak1tasa, elegendo idő biztosítasa
a fogmosashoz Szükseg eseten
személyes seg1tségadás, a helyes
fogmosasi technika bemutatása
A szülőkkel való együttműködes
felül vizsgálata, a programok
átgondolasa. változatosabbá tetele
A honlap megújítása
t; programterv közös elkeszítése
Uj programok, hagyomanyok
alak1tása
A magatartas1 zavarral küzdő
gyermekek iranti erzekeny1tes. a
kiemelt feladatba beep1tes,
módszertani kultura megujítasa
Előadások, önképzesek a témaban

1

HATÁRIDÖ

I\linden Ovodapedagógus

2020 05 31

l\linden Ovodapedagógus

2020 05 31.

-

\linden Ovodapedagógus
2020 05 31

1

Kikelet Tagintézmény
CÉL

Gvermeki

A meséles. bábozas komplex
alkalmazásaval összetett élmény
nyújtás. motiválas a meselesre.
bábozasra, önkifejezesre, ezaltal a
teljes gyermeki személyiség
fej lesztese
lvl unkaközösség
keretein belül a pedagógusok
módszertani h.ultúráj ának
felelewnítese. ujsz erű alkalrnazasi
területek megi.:-merese, keresese

-

FELE LOS

;\ lunkaközösseg vezeto es
a nevelőtestület tagj ai

HATÁRIDÓ

2020

o~

31

1:

A folújítas során a bejárat előtti kaput
megszüntették. így közvetlenül a nyílt
utcára lépünk ki az épületből A
forgalmi rend is mcg\áltozott, czaltal
egyre több auto halad el az épület előtt.
Célunk egy olyan csengő kiépítese.
mel~ altal fokozhatjuk a gyermekek es
az O\ odánk biztonságát.

Dolgozói

Szabó Gy ulané
Tagintézmén) \ ezető

Az új belépő Ó\ odapedagógusok
megismertetese óvodánk ne\·elés1
eheiveL kiemelten a Fejlesztő program
részletesebb teldolgozasara.
alkalmazására Ez hozzájarul a kiemelt
figyelmet igény lő gyermekek hatékony
fejlesztéséhez, a zökkenő mentes
O\oda-iskola átmenet megvalósítasához.
A tudásmegosztás munkaközösség
keretében történik.
Eg~iittmüködő. toleráns munkatársi
kapcsolatok k1alak1tása. csapatépítő
programokkal
A dolgozók testi-lelki egészségének
megőrzése érdch.ébcn közös
szmházlátogatás. kirándulás szervezese.

2020. 05. 31

Munkaközösség \ ezető és a
ne\clőtestület tagjai

Tagintézmen~ yezető

cs az
alkalmazotti testület tagiai

2020. 05. 31.

Ligeti TagintézménJ

Gyermeki
1

1

HATÁRIDŐ

FELELŐS

CÉL

1

- Külső világ tevékeny
megismerése- matematika jellegü
tapasztalatok felfedeztetése
közvetlen cselekedtetéssel,
érzékszervek bevonásával
- Öltözködes seg1tése a gyermekek
életkorának megfelelően, pozitív
megerősítéssel, visszacsatolással,
rugalmas napirend szervezéssel

Jurisik Mihályné és a
nevelőestület tagjai

2020 május 31

1

Szülői

- Szülőkkel való szorosabb
együttmüködes erdekében
fogadóórák nepszerüsítése
- Felkínált óvodai programok

Jurisik Mihályne és a
nevelőtestület tagjai

2020 május 31

Jurisik l\fihalvné és a
nevelőtestület tagjai

2020 május 31

bővítése
Együttmüködő,

Dol~ozói

toleráns munkatársi
~apcsolatok kialakítása
Ovodaközi kapcsolatok bővítese
Segítő szakszolgálatokkal valo
. együttmüködes kialakítása

-tb

1

1

Margaréta Tagintézmény

111--~~~~~~-1-~~~~~-C_E_·L~~~~~~.__~~~FE_L_E_L_ő_s~~~--H~A-T_Á_RID~Ő~~__._
1

Gyermeki

Cél: A gyermekek érésének.
folyamatos fejlödésenek nyomon
követese, minél teljesebb
1 megismerése
Feladat. Megismerési módszerek
bővítése

~Szülői

1 · - - - - ·1

Dolgozói

NovemberAprilts

Ovodapedagógusok

Cel A kiemelt figyelmet igénylő
gyermekek fejle'>ztt~'>P.nek nyomon
követese
Feladat Folyamatos kapcsolattartas,
informáciocsere a fejlesztókkel,
óvodapedagógusokkal
Cél Az óvoda felszereltsegenek
minösegi valtoztatasa
Tagintézmény vezeto.
Folyamatos
1 Feladat ÚJ berendezesek, új
:\.lunkaközösseg vezetók
eszközök beszerzese, potlasa _ _ __,___ _ _ _ _ _ _ _ _ _-+-------~
Cél A dolgozói letszám folyamatos
biztos1tasa
Feladat A megüresedett állashelyek
betöltése szakképzett dolgozókkal
A várható nyugd1jas dolgozók
állashelyére friss diplomas dolgozók
1 biztosítása
Tagintézmény vezető
1 Folyamatos
Cél Csapatép1tés
Feladat Lelki és szellemi frissesség
1
megőrzese. a kiéges elkerülése
érdekében Közös programok
szervezese
1

~efe lejcs
1

FELELŐS

CÉL

Gyermeki

1

Tagintézmény

!

Dolgozói

HATÁRIDŐ

a külső világ tevékeny megisrnerese
Laczi Istvánné
a matematikai tapasztalatokkal
1
váljon kedveltebbe az eszközök es
1
1
módszerek meguj1tásával
'
A folyamatos.
atgondolt
Kotan M1klosne
eszközbövítés a gyermeki
személyiség fejlesztesenek még
hatékonvabbá tétele érdekében
----t-------------1-------~
Elméleti és gyakorlati felkészüles az Barabásne Tamás Edit
S~I-s gyermekek fejlesztesere

'1

..+7

Orgonasíp Tagintézmény
FELELÖS

Gyermeki

Az Öltözködés kedveltebbe tétele
érdekében meg nagyobb hangsuly
fektetése a rugalmas naptrendre, az
eletkornak. az egyéni fejlettségnek
megfelelő differenciált
seg1tsegnyújtásnak, a bátorító
visszacsatolásnak .
Váljon a gyermel:f>l' (.'76rp ~r:.
1 kedveltebbé a matematikai
tartalmú tevékenysegek Ennek
erdekeben sajat kész1tésü fejlesztő
jatekok szamának gyarap1tasa.
eszközök kész1tése a gyermekek
bevonasaval
A tevekenység tartalmához releváns
elmeny nyújtása. ezáltal a
tapasztalati uton történő
ismeretszerzes megvalós1tása
A gyermekek szamára felkmált
1 leh....,~tösegeket, elményeket bőv1teni
Több intézményen beluli és k1vüli
tevékenvség felkínálása a
1
gyermekcs~portoknak és a
családokkal közösen egvaránt
Az intézmény dolgozóinak a
feladatelosztásnál az egyenletes- és
kepesseg szerinti feladat elosztás
annak érdekében. hogy minden
allashelyünk betöltött maradjon
Az ujonnan érkező munkatársak
bei lleszkedesenek támogatasa mind
szakmai es emberi oldalrol egvaránt.

HATÁRI DÖ

Minden óvodapedagógus

2020 08 31

~~~~~~~~~

Dolgozói

~~~~~~~~~~~~-

l\linden óvodapedagógus

12020.08 31

\/[inden dolgozó

2020 08 31

~Y=·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Százszorszép Tagintézmény
CÉL

FELELOS

i\ pihenes. ah ás megszerettetese. :.!inden ovodapedagógus
mese, mesekönyv valasztasaval,
hosszabb
esetleg
több
mese
olvasásával
Elalvásuk seg1tese
simogatással.
pihenes
utam
mesekonv\
frlajanlásával
1
. \ terítés. soran végzett munkájukat
meg több
dicsérettel.
pozit1v
megerósítessel
jutalmazzuk
Ügyelünk rá, hogy a naposok ud"ari
jateka minimálisan rövidüljön

2020.május 31 .

'I

Szülők ösztönzése arra, hogy 1 Tagintézmény vezető
vegyenek
részt
a
szülői
ertekezleteken,
illetve
kerjenek
batran fogadóorát igy még alaposabb Minden óvodapedagógus
ismeretekhez juthatnak gyermekük 1
fe'lődesével ka csolatban
Kollek"tíva ösztönzese a Fejleszto Tagintézmény vezető
pedagogus szakvizsga letetelere
Egymas támogatasa A nehéz feladat Nevel őtestület
előtt
álló kolleganők segítese,
bíztatása.

1

Szülői

Dolgozói

2020 május 31

l 2020

május 3 l.

Élet úti Telephely
FELELŐS

CÉL

Gyermeki

Babaszobai játék megszerettetése
sajat Keszítesu eszközökkel.
Öltö~ködé~ megszerettetése játékos
1 formaban, 111 Csalad es
Gyermekjóléti központtal
együttmüködve a szülők
bevonásával,j átékos foglal kozasok
keretein belül.
Tornaterem hiányának enyhítese a
, sok ovisport-pálya hasznalattal

1 HATÁ RIDŐ

Ovodapedagógusok

2020. május 31

1--~~~~~~~-+-~

Ovodapedagógusok

2010 majus 3 1

1

lntézmenyvezető

Egeszségmegőrző előadások

Dohi:ozói

szervezese

.2020. maJUS 31

Koszorú úti Telephely
FELELŐS

CÉL

Gyermeki

I Doluozói

Babaszobai játéktevékenység
megkedveltetése
. Megfelelő családké kialak1tása
Szülői közösség együttműköclésenek
jav1tása
Gyermekek szamára biztos1tott élet
minőségének ·avitasa
Az alkalmazottak lelki és testi
állapotanak szinten tartása
~lunkahelyi kiégés elkerülese
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ovodapedagógusok

2020 05 31

óvodapedagógusok
Szmk tagok

2020.05.3] .

dolgozók

2020 05 .31.

II. 2. Személyiség és közösség fejlesztés

1
1

Férőhelyek

Gyermekcsoportok
száma

Intézmény
megnevezése

1

1

száma

1

Várható létszám
az előjegyzett
Gyermeklétszám 1
gyermekekkel
2019.09.30.
2020. május 31.1g

Székhelyintézmény
Etet úti Telephely
Koszorú úti Telephely
Kikelet Tagintézmény
Ligeti Tagintézmény
\Iargaréta
1
, T agintézmém
1
'efelejcs
Tagintézmény
Orgonasíp
Tagintézmény
Százszorszép
Tagintézmén"V
Összesen:

1

9 cso2ort
2 csoport - 2 csoport
8 csoport
4 csoport
8 csoport

~rt
rt

6 csoport

f.-

1

225
50
50
200

216
51
32
190

100

102

200
75

1

105

200

206

75

81

l

75

74

150

153

1

1125 fő

1

91

Úrndapszichológus
i'leHlő

- oktató munkát segítők
dajka
- pedagógiai asszisztens
- óvodatitkár

45
14
3

Egyéb dolgozók
- karbantartó
- konyhai kisegítő

6
....

.)

50

-

11-B

1093

11.2.1. Személyi feltételek
Ovodapedagógusok száma

74

168

1

45 csoport

2~0
3~

1

1
1
1

1

220
54

A székhely intézmény. fagintézményrk és telephelyek mutató számai

Székhely
inté1mény
Ovoda
Pcda_gó.gns

19

Da.ika

9

>ectagbgiai
1sszisztcns
- (')\~Hla
tit l.::í I'
1( arhant:trtó
Konyhai
ki~cg__ílö

tp

Összes

Tagintézmény

8

16

4
1

8

1

16

-

Macga~

L;get;
Tagintézmény

-8
~--

4

"'

.l

-

')

---

-

--~~-

----1

1

1

2

--- -

----1
36

-~

- 28

--- -

14

6

12

"'

.)

-

..,

.l

1

1

---

29

-

~-

-

--

6
')

--

-

Összes

-

-

-i

4

2

2

-

91

-

-

44
14

-----

"'

.)

--0,51

0,875

-

0,5

-------

6

Telephely
--

1

--

Tagintézmény

1

-1

Százszorszé~ct úti

Orgonasíp
Tagintézmény

Nefelejcs
Tagintézmény

--~--

~

-

szicholúg us

1

K;kelel
Tagintézmény

-

Koszorú

--

-

-

ll,5

A llúshelyek sza ma 163

Alkal nwzottak szá ma: 165 IO
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0,5

6

0,5

..,

6,5

1
163

J

--

~

-

--

-

-

10

21,5

-6,5

-- --·~

-

II.2.2. Az óvoda szolgáltatásai
Tehetséggondozas. felzárkoztatás. logopédiai ellátas,
fakultat1v hit es vallasoktatas

Feladatok a 3 éves gyermekek logopédiai

S~I

gyermekek gyogypedagógiai ellátása,

szűrővizsgálatával

kapcsolatosan

A Pedagógiai Szakszolgálat által kirendelt logopedus által történik a beszédhibák. beszédben való
megkésettseg feltárása Az első hetekben a logopedus egyenként felméri az UJ gyermekeket
Segítsegül a szülők szamára kiosztott k.erdo1v is szolgál Ezek alapján a feltetelezhető problémak
irányában történik az elso szűres. Amennyiben megallap1tásra kerül a beszedhiba megléte, vagy
gycinúja, a logopédu5 a vezetnvel egyeztet'.€", ~g1·,;11i fejlesztési órák0n foglalkozik a gyermekeH·el
az ev soran

A fakultatív hit és ' allásoktatás idejének es helyenek. meghatarozasa a szülői szef\ezet es a
nevelotestület veleménye alapjan történik. Az ok1atást az 58'20 13 (\1fl. 7.) El\f\.II rendelet
szabalyozza
Az intézményunk munkáját ovoda pszichológus segíti Feladata
óvodapedagógusok munkájának seg1tése, tanácsadas

l Intézmén~

Pszichológus

Logopédus

rne ne\ ezese
Székhelyintézmény

elsősorban

a

szűresek

Hittan

Szociális

Kikelet Tagintézmény

Hubicsákné

Ligeti T~gintézmény

Paczári Barna

Sütőné Görgényi
fvlónika
Kertesz Aones
Klingerné Gégény
Rita
Harkálv- Brigitta
1

Paczári Barna

Kocsik Krisztina

Kapcsa Edina

Ujjne Petro Terez

Farkas .\gota

Zavodny \ laria

Bokor Eszter

Lovas Liliána
1 Adami Marta
Ujjné Petro Teréz

Farkas Agota

l
1-

Margareta

Czvik Éva

~

Ta~intézmén

·
Nefelejcs
Taointézmém
Orgonasíp
Tagintézménv
1---'"'·
Százszorszép

1

Ta2intézmén~

Elet úti Teleph ely
Koszorú úti Telephely

1

Gincsai Zsuzsa

Ostoróczk.i
. Erzsebet

végzese,

segítő

Sujomne Szalontai
Viktória
Sille-lstenes
Orsol\.a
Sujomné Szalontai
Viktória
Sille-lstenes
Orsol a
Kulcsárné Szenk.-u
Bernadett
Sujomne Szalontai
Viktória
1 Sujomne Szalontai
V iktória
Kulcsarné Szenku
Bernadett
Sujomne Szalontai
, Viktória

Szülői igényeken alapuló tehetséggondozó foglalkozások
Tehetséggondozás: Legyenek fok.-uszban a va lamilyen területen tehetségígéretesnek. gondolt
gyermekek, k.onzultaljunk a szüleikkel, és igény szerint irány1tsuk őket a tehetséggondozó
tevékenysegek valamel yikebe

1

1

Ideje

Önköltséges
foglalkozás
megnevezése
Zeneovi

Jntézmén)'
megnevezése
Székhelyintézmény

Szerda

1

Szerda
Kedd
Kedd
Csutörtök
Hétfö

Gyermektorna
Német
Kézmuves
'\éptánc
Angol

-

Hétfő

Ovi-Foci

Koszorú úti Telephely
Elet úti Telephely

1

Ovi-Foci

Manó kézmüves
1 foglalkozás
1 Zenekuckó
1 Ovi-foci
Sakk

Kikelet Tagintézmény

Csütörtök
Kedd
Csütörtök
1 Csütörtök
..
Kedd

Hétfő,

l Babka Beáta
Spinyhért Janosne
, Horvath A.drienn
Bulváki Dóra
Gaálné Sepa Erika
1 Ujlaky Fruzsina
Vida László

j Hajdu Jozsef
H evner Jánosné

Szerda

Kedd

-1

Szerda
Csütörtök
Szerda
Csütörtök
Kedd
Péntek
Hétfő

I Szücs Fere ne

Szerda
Szerda

Kézműves

1

_

Néptánc
1 Angol
' Zenés Gyermektorna
Sakk
Foci

Csütörtök
Csütörtök
Kedd
Kedd
Hetfö. Szerda

Zene órnda
:\-lLÍ\ észct1 ni:' dés' izuál is rnühd~
:\.Iini- torna
. Játd. . os !..!\ crmd„ torm

H~tfö

1

Rádai Mariann
Fecsku l stvan
Balázs Zoltánné
Valvogosne \'aradi
Zsuzsanna
Szaraz Beatrix
Török Anita
Riczu Ferencné
Erdei Z ita
Szedlák lren
1 Bartalos Anett

1

Szerda

Kezmmes

Ligeti Tagintézmény

Adám Attiláné

1

Péntek

Néptánc
'Angol
Zenes torna

Foglalkozást vezeti

' Jámborné Fedor
Krisztina
Sapi '.\loémi
1 ;'\[árczine Szabo Csilla
1 Juhászne Ilcsik Andrea
1 l\lagvar D. Judit
Ujházi David
Fecsko lstvan

f--~~~~~~~~-+-~~~~~~~~~~-"-

-~~~~

Hdmeczi Zoltánn~
, Hcg\?düsné Balogh Anna

Kedd

1

Sz.:nfo 13.0ll
13 30

53

1

\'amosn~ Huczman
Tamara

1

--- -

-

---

Angol nyeh
O\i Foci
1 Ovi Foci
1

1

Orgonasíp
Tagintézmény

1

Kedd
Csütörtök
Kedd
1 Csütörtök
1 Szerda
Kedd
Szerda
Hétfó

Vitamin torna
Kézműves kuckó
Zene- Tánc !\foka
Sakk
Vizuális
1 Ovi foci

1

1
1

Nefelejcs
Tagintézmény

-

1

Százszorszép
I Tagintézmény
1

Csütörtök
Kedd- Csütörtök

Román Alexandra
Fecsku Ist\ án

Vida Lászlo
Jaczina T amásné
Koponyás E szter
. Laczko Tímea
1 Ujvari D ávid
1 Kotán Miklósné
F ecsku István

szt;;rda
Ovis sak.k.
Ovi -Foci

Balazs Zoltanne
Szűcs György

Kedd
Kedd
I Csütörtök
Szerda

Kezmuves

Balogh Emese
Plajner Judit

1

Dra ma

Hetfö

1-----

Zene-ovi

Csütörtök

Patóné Arkosi Judit
Nagyné Peter Judit
Császine Aranyi· c SI·1la

I

1---- - - - - - - -

~eptánc

Kedd

Horváth B lanka
Sóvári Mária
1 Hegedüs N ikoletta,
Sitkuné Csonka Edit
Besenyei
\ lohacsine
Valeria
1
1 Bodnár Béláné
1

1

Játékos torna

1

Logika

Csütörtök
Hetfö

Pedagógiai progra mban is m egjelenített óvodai ünnepek és egyéb programok tervezett
id ő pontjai

Kiemelés a;. Óvodai nevelés ors;.ágos a/approgrt111!iából: „Az érzelmi, az erkölcsi és az
értékorientált közösségi nevelés
3 Az ovoda a gyermek. nyitottsagara épít, es ahhoz seg1ti a gyermeket, hogy megismerje szukebb
es tágabb környezetét, amely a n emzeti identitástudat , a keresztény kulturális értékek, a
hazaszeretet, a szülőföldhöz és családhoz "Való kötődes alapja, hogy ra tudjo n csodálkozni a
termeszetben. az emberi környezetben megmutatkozó jora es szepre. mindazok megbecsülesere „
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1

Elvárás minden óvodapedagógussal szemben:
A PP tartalmainak attekintese az O"-.AP új elvárásainak tukrében ,,A szocializácio szempontjábol
meghatározó a közös élmenyeken alapuló tevékenységek gyakorlása, a gyermek erkölcsi
tulajdonságainak (mint például az együtterzés, a segítőkészség, az önzetlenség, a figyelmesseg) és
akaratanak (ezen belül· önállóságának önfegyelmének, kitartásának, feladattudatanah.,
szabálytudatanak), szokás-, és normarendszerenek megalapozása
Az óvoda a gyermek nyitottságára ép1t és ahhoz segíti a gyermeket, hog:v megismerje szükebb és
tágabb környezetet, amely a nemzeti identitástudat, a kereszteny kulturalis ertekek, a hazaszeretet,
a szü lőföldhöz es csaladhoz való kötódes alapja, hogy rá t udjon csodalkozni a termeszetben,
R? emberi környezetben megmutatkozó jóra es szérre mindazok megbecsülé sére"

Ünnepek. l\legemlékezések, Hagyo mányápolás

A Tündérkert Keleti Óvodában az alábbi ünnepsegeket, megemlékezéseket, hagyományápolasokat
szervezzük

Rendezvények

Hónap
Szeptember
1

Október

-------

November

December
Január
Február
Március

~

1

Aprilis
1

\.fájus

'----

Június

Oszi rendezvénysorozat
'\lépmese napja
Mihaly nap
Allatok világnapja
Márton nap Lámpás fel vonulás
Egészség hét
Gondolkodj Egeszsegesenl Nap
Adventi gvertyagvújtás, Mikula s, Karácsony
Farsang
Gyógytea kóstolo
Március 15 .
V 1z világnapja
Húsvét
A Föld !\apja
Majalis
Madarak es fák napja
Anyak napja
Apak napja
Gyermeknapi rendezvenyek. evzáró ünnepsegek
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11.3. Eredmények
Pro'ektek
Székhelyintézmény és Telephelyei

Kikelet Tagintezmeny

Az intézmén ben működtetett ro · ekt meonevezése
• Zöld óvoda projekt
• Fejlesztő foglalkozások projekt
• Közlekedesre neveles projekt
• Óvodai unnepélyek projekt
• Óvoda-iskola kapcsolata projekt
• Egészsegfejlesztő projekt
• Boldog Óvoda projekt

•
•

Ligeti Tagintézmény

•

Ü\ izsaru program

•

Vöröskcrcsztcs báz1so' oda
Ü\ oda - iskola kapcsolatanak tcí\ e
Boldo ó, oda ro ek't
Madarak es fák hete projekt
Egészségfejlesztő projekt
Óvodai ünnepelyek projekt
Zöld Ovoda Projekt
Ovi-zsaru program
Ünnepek ünnepélyek projekt

•

Margaréta T agintézmeny

L__+
Orgonas1p Tagintezmény

•
•
•
•
•
•
•

1--~~~~~~~~~~~~~--~~·~-E~g~e_'s_zségfejl_e_s_zt_ő__.__r_o~·-ek_t~~~~~~~~~-Nefelejcs Tagintézmény
•
Zöld Ovoda projekt
• EgeszsegfeJ lesztö projekt
Szazszorszep Tagintézmeny
•
Jeles -zöld napok projekt
• Unnepélyek, ünnepek projekt
• Ovizsaru projekt
• Egészsegfej lesztő projekt
Elet úti Telephely
• Ovi Zsaru
• Ovodai ünne ek, nephaavományok
Koszorú úti Telephely
• Cnnepek unnepélyek projekt
• ,,Egysegben a környezettel" projekt
• .J'vlesevarazs" ro ·ekt
Az intezmények a projekteket helyi sajatosságaik figyelembevételével valös1tjak meg
A reszletes tervek a mellékletben találhatok

A gyermeki fejlődés mérése- értékelése, tervezett mérések
A gyermekek szemelyes es szociális képessegeik felmeresere alkalmas módszerek,

eszközök technikak tovabbi megismerese es céliranyos alkalmazasa
Az S1\ll gyermekek fejleszteset tamogatö szakmai kompetenciak fejlesztese
A tervezési gyakorlat to' abb1 finom1tasa. az eharasok szerinti megfelelöseg es az
intezmenyi gyakorlat közötti kapcsolat eros1tese
Gyermeki kompetenciák fejlesztése a meresi eredmenyek tükrében
r\.z ertékelési gyakorlat tO\·abb: finom1tása. az elvarások szerinti megfeleloseg es az
intezményi gyakorlat közötti kapcsolat erósítése
Az eredmenyes iskolakezdes erdekében már az óvodába lépes pillanatától egyénekre
alapozott család-óvoda kapcsolat kialakítasa .
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Ssz.

1

Mérés területe

1.

A gyerm e ke k fejlettség
állapot a:
- értelmi

-

1

-

1

2

Mérés eszköze
módszere

Fejlődes1

napló.
folyamatos

beszed
hall as

mcg:tgyd-5~

·-

2 alkalom.
október,

ÉY1

1

Ó\·odapedagógusok

úprílís
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ÓYodapedagogusok

Gyermekvédelmi feladatok

·\ 2019 2020-as nevelési évben a Tündérkert Keleti Óvodában az elmult evekhez hasonlóan kiemelt
feladatunk lesz a gyermekvédelem. Az Eselyegyenlóségi ter...ünk és a
Pedagógiai Programunk megvalósitasa érdekében figyelmet ford1tunk a prevenciora es a
korrekciora, egyuttműködve a családokkal és a szakemberekkel Az EFOP 3 1 5 keretében
Az elmúlt nevelési evben a helyzetelemzes mellett a eselyegyenlöségi tervet is elkeszítettük
A gyermek--védelmi feladatokat m eghatározó jogszabályok, dokumentumok
Az Óvodai "\leveles Orszago5 Alapprogramja
A Tünderkert Keleti Óvoda Eselyegyenlöségi Programja
A Tunderkert heleti Óvoda Pedagogiai Programja, eves Munk.ater... é5 minden ol yan
törveny1 rendelkezes, amel) a gyermeki jogok es a csaladvedelem szempontjából
meghatározóak.
201 1 evi CXC tör...·ény a l\emzeti Köznevelésröl
Az 1q91 évi XXXI Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
2013 szeptember 1-töl hatályba lepö gyermek\ edelemmel kapcsolatos rendelkezesek
A nemzeti koznevelesrol szóló 2C11 evi CXC törveny modos1ta5aroL (ovodai neve lesre
valo jogosultság kötelezettség/
- 212018. (1 18.) E \l\11 rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi
intézménvek. valamint személvek szakmai feladatairol es müködésük felteteleiről szoló 15 1998
(IV. 30 ) ~~l rendelet módos1t~sarol .,Ó\'odai es iskolai szoci alis segítő szolgaltatas"' .. 25 ~ (3) Ha
a köznevelési intez·11ény foglalkoztat gyermek- es ifjusagvedelmi felelost az intezmeny1 erimö
gyermebedelm1 feladatokat az óvodai és iskolai szoc1alis seg1tö a gyermek- es 1fjuságwdelmi
frlelóssel együttműködesben látja el''.
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1

G)ermek'\édelmi munkánk célja
A.. prevencio, a gyermekek hatranyos helyzetének csökkentese, a veszelyeztetettség kialah1lasanak
megelőzése, illetve szukseg szerint seg1tsegnyújtas Folyamatos együttmüködes a gyerrnekvedelmi
jelzörendszer mtezmenyeivel es azok szakembereivel
A gyermekvédelmi felelős feladatai
A gyermekvédelmi felelös egesz tevekenyseget hassa at az a törekves, hogy a Pedagogiai
Program „Gyermekvédelem'· c1mu fejezeteben le1rtak maradektalanul megvalosuljanak az
intezményben Törekvesei arra irányuljanak, hogy az intézmenyben az inkluz1v pedagógiai
szemlelet napi gyakorlatta váljon 1
Elkész1teni és a nevelőtestülettel megismertetni a nevelesi évre az óvoda gyermekvédelmi
munkatervet (határidőkkel, relelősökkel)
Összehangolni a gyermekvedelmi munkát az óvodában dolgozó óvodapedagógusokkal
A gyermekvédelmi halozattal és a szocialis munkassal való kapcsolattartas
A. faliujsagon tajekoztatni a szüloket arrol, hogy problémáikkal hO\ a es kihez fordulhatnak
seg1tsegert
,\ gyermek védelemmel kapcsolatos jogszabályi változások figyelemmel k1serese,
továbbkepzeseken. ertekezleteken reszt ven111 es az ott hallottakról a nevelotestületet
tájekoztatm
Szukseg eseten az óvodapedagógusokkal csaladlátogatáson részt venni es fogadoorákat
tartani a szülöknek
Gyermekvédelmi beszamolö elkész1tese a jelzörendszeri konferenciara
Esetmegbeszeleseken valo részvetel
Majus hónapban az éves gyermek védelmi munka értékelésének elkészítése, a
nevelotestülettel valo megismertetese, elfogadtatasa
Az óvodapedagógus feladatai a gyermekYédelem terén.
A g:vermebedelmi feladatok ellátasaert minden ovodapedagógus felelos A mentálhigienes.
megelőző, támogató, probléma felismerö ne\ elömunka mellett jelzési kötelezettsege van a
gyermekek fejlodeset veszelyeztető problemak eseten
Az O\ odapedagogusok kompetenciája. hogy ismerjék a csoportjukba járó gyerekek
képességeit. készségeit, adottságait, felismerjék a különbözosegeket - akár pozit1'v . akar
negat1'v iranyban mutatkoznak meg ezek
Az óvodapedagógusok teremtsék meg azokat a körulményeket, amelyekben a gyermekek
kepessegeikhez merten fejlődnek, ezzel biztos1tva szamukra az eselyegyenloseg lehetöseget
Preventív gyermekvédelmi lehetőségeket kihasznalva minden raszorulo gyermek időben
megkaphassa a szükséges seg1tseget, tamogatast
A tóm.~n) ek betartatasa mellett a rendszeres ovodába járás figyelemmel kíserése ( ovodaba
járási kötelezettseg 3 eves kortól)
A titok1artasi kötelezettség minden csaladot erintö J...erdesben ervényesuljön!
A sajatos nevelesi igenyu. a beilleszkedési, tanulasi, magatartasbeh nehezseggel küzdö es
tehetseges gyerekek szamára játékba mtegralt. speciális fejleszto foglalkozasok es
tehetséggondozó muhelyek szervezése
A csaladok szocialts helyzetenek megi-.merese. Probléma eseten. soron kívüli fogadóóra
kezdemen:i- ezese a szülovel
Az óvodai és csalad1 nevelés összehangolásával a nevelöpartneri viszony megteremtese.
erösttése a szülokkel - közös te\·ekenységek, programok során .
.-\ külön fele érzéken~ ségben, betegségben szenvedő gyermekekre való tudatos odafigyeles
a speciális fej lesztesi lehetósegek kihasznalásá\al és az erzekenységükneh. megfelelő
étkeztetesllk biztosításával
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Felelősök
Feladatok
- Az eves Gyermekvédelmi
Gyermekvedelmi felelős,
lntézmén) vezetó,
munkaten
· meg1rasa, megismertetése es Ovodapedagógusok
elfogadtatasa a
nevelötestülettel,
- Gyermekvédelmi
fe13datokat ellátó
személyek nevei,
intezmények
c1mének, telefonszamának
közzététele
a falitáblán
- A kiscsoportosok, valamint
az
óvodánkba ujonnan érkezők
bei lleszkedesenek
elöseg1tese,
megismerése, felmerese
( anamnezi s,
beszoktatási időszak
megfigyelesi
szempontjainak kitöltése)
- HH. HHH-s es
veszélyeztetett
gyermekek nyilvántartasba
vétele .
- Októberi statisztikahoz
adatok
,______________„~gv~'l~
·ijtése es elemzese
Oktober
- T ehetseggondozo
Ovodapedagógusok,
1 muhelvek es
logopedus_
fejleszto foglalkozasok
pszichologus, fejlesztö
beind1tása
pedagógus
- Csaladok bevonása az
Óvodapedagógusok
1 óvodai programokba
' - ~finden tanköteles korú
gyermek merese
- Gyermekvédelmi felelős,
- Az óvodapedagógusok
\ovember es
tájékoztatása,
Óvodapedagógusok,
December
gyermekvédelmi
Gyermek vedel mi felelős
kérdésekkel
kapcsolatban
- Karitatív tevékenysegek,
megszervezése a raszoruló
csaladoknak az ünnep
közeledtével A
~ym~gyházi Csalad és
• Gyermekjóleti

Hóna
Szeptember

!
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„Cipős doboz"
akciójába való
f--~~~~~~~~~~__,bekapcso_lo_'d_a_s~~~~~~r--r-~~~~~~~~~~_,
- Tanköteles korú
Ovodapedagógusok
Január
gyermekeknél az
1 iskolaérettségi
vizsgalatokkal
kapcsolatos feladatok
elvegzese

í

1 Központ

Február

- A b~iskolázáss3.l
kapcsolatos
kérdesek megbeszélese a
szülőkkel és
1
a segnö szakemberekkel
- Gyermekvédelmi
beszámoló
1 elkesz1tese a jelzőrendszeri
1
konferenciara
- Óvodai szakvelemenyek
elkész1tese,
aláíratasa a szulökkel
- Esélyegyenlőség
biztosítasa az
optimális időben történő
iskolakezdés
erdekében
-A tanköteles korú
I gyermekek
v1sszamerese
- Szülők ertesítese az iskolai
beiratkozasról Iskolai
beiratkozás
1 nyomon követese
1- Beszámolo az eves
gyermekvédelmi
munkárol
- A nyari szünettel, zarva
tai1ással
kapcsolatos feladatok
megbeszelese

~~~~~~~~~~~~1

1 \la r c iu s

Aprilis

Gyermekvédelmi

felelős,

Intézményvezető„

Óvodapedagogusok

~~-;-~~~-

Gyermekvedelmi felelős,
Nagycsoportosok
óvodapedagógusai

Ovodapedagógusok,
lntézmenyvezető,

Óvodapedagógusok

~~~~~~~~~~--t~-~~~~~~~~~~~r-~~~~

\fájus

1

Gyermekvedelmi felelős
Óvodapedagogusok,
Gyermekveclelmi felelős

,

~~~~__.__~~~~~~~~~J
FOLYAMATOS FELADATOK
- Szakmai konzultáció a segítő
szakemberekkel
A szülök folyamatos tájekoztatása
gyermekük fej lőcléseröl. szülói enekezletek.
csalacllátogatasok, fogadóorák, napi
' konzultációk alkalmam!.

FELELOSÓK
Gyermekvédelmi felelos.
Ovodapedagogusok. lntezményvezetö.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
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Tartós hiányzas eseten családlátogatás
Igazolatlan mulasztasok jelzese az illetékes
\ szervek felé
, - Kapcsolattartás a jelzőrendszeri
intézményekkel, tagokkal, szakemberekkel.
l lgeny szerint esetmegbeszeles
- Az intézményt erintö gyermekvédelmi
feladatokat az ovodai szocialis seg1tő a
gyermekvédelmi felelossel, folyamatosan,
együttmüködésben latja el (egyéni
t:111i!csadás, segítő beszélgetés, tájékozté'.tás,
részvétel esetmegbeszélésen,
csaladlátogatason) A szociális segítő
folyamatos bevonása a problemas helyzetek
1 felismerésébe, kezelésebe es megoldásába.
Palyázatfigyelés a gyermekek szociális,
anyagi körülmenyeinek javítása érdekében
(tevekenységekre, fejlesztő játékokra,
eszközökre)

1-

Gyermekvédelmi felelős,
Óvodapedagógusok, Intézmenyvezető,
Gyermekvédelmi felelős,
Óvodapedagógusok, Intézmenyvezető,

Óvod:i ;-ied~gógusok, Gyermek védel mi
felelős, Intézményvezető,

Óvodai
szocialis

seg1tő

Gyermekvedelmi felelős,
ÓvodapedaoóCJusok
0
b

Kiemelt gyermek' édelmi feladataink a 2019/2020-as nevelési évre
Együttmüködési és időbeni jelzési kötelezettség a gyermekvédelmi rendszer felé
A szülők jogairol és kötelessegeiről való tajekoztatas, problémaikkal hova es kihez
fordulhatnak
A szülők továbbra is igényeljék az óvoda és a szakemberek által nyujthato seg1tseget es
együttműködve keressük a megoldás lehetősegeit
Megoldatlan problémák esetén visszatero csaladlátogatas. fogadoorák szervezése
Esélyegyenlősegük biztos1tasa az óvoda és iskolakezdeshez.
Kapcsolattartás a gyermekvédelmi intézmenyekkel, a jelzőrendszer
szakembereivel
~Iinden gyermek rendszeres óvodába járasanak nyomon követese
Palyázatfigyelés gyermek vedelemmel kapcsolatban.
•

Segítségadás lehetőségei óvodánkban
Esélyegyenlöseg biztos1tasa
Tanacsadas, fogadoorak
Csaladlatogatas (visszatérő jelleggel is)
Ingyenes fejlesztő programok, foglalkozasok. logopédia. pszichológusi tanacsadas a
seg1tseget igenv löknek
Óvodánk kapcsolatai a gyermekvédelem érdekében
Az óvoda orvosa. vedonöi, pszichologusa. logopédusa. szocialis segítője
:'\yiregyházi Csal ad és Gyermekjóléti \ alamint a Területi Gyermek védelmi Központ
Egységes Pedagog1ai Szakszolgalat. Tanulási Kepesseget Vizsgaló Bizottsag
\lora Ferenc .Általanos Iskola
Polgármesteri Hivatal Szocialis osztalva
~
Jarási Btrosáci. Rendörseu es a \'arosi Gvámú!!VI
.
__. hivatal

-

-
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Óvodapszichológus munkaterve
Az óvodapszichológus feladata: a székhelyintezményben. 6 tagintézményben és 2 telephelyen a
jogszabaly ban es a szakmai protokollban meghatarozott szakmai fe ladatok elvegzese a teljes
nevelési évben Ezek elsődleges célja a gyermekek lelki egeszsegvedelme. to\abba a nevelo munka
hatékonysaganak seg1tése
A szakmai feladatok lebontása:
igeny szerint ehó interju es konzultacio a szülök.kel gyermekeik problemáinak segítese
érdekében
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konzultáció, tanácsadás az óvodapedagógusokkal a különböző beilleszkedési, magatartási
problémákkal küzdő gyermekekkel kapcsolatos hatékonyabb nevelési stratégiák
kidolgozása érdekében
a szülői igények alapján a gyermekek megfigyelése csoportjukban, ill. a velük való egyéni
foglalkozás
az 5. életévüket betöltött gyermekek szűrővizsgálatainak megszervezése, azok elvégzése
a szűrővizsgálatok eredményeinek megbeszélése az óvodapedagógusokkal, fejlesztő
pedagógusokkal, logopédusokkal, megkeresés esetén a szülőkkel, számukra tanácsadás a
gyermek fejlesztését illetően
szükség esetén a gyermekek tüneteinek megfelelően további speciális vizsgálatokra irányítás
/ pedagógiai szakszolgálat, gyermekpszichiáter, egyéb szakorvos/
Egyéb feladatok:
mentálhigiénés tanácsadás az óvodákban dolgozó munkatársak részére
igény szerint nevelési értekezleteken szakmai tájékoztatás tartása /konfliktuskezelés,
szűrővizsgálat bemutatása/
igény szerint szülői értekezleteken való részvétel, előadások tartása /ovodai beszoktatás,
iskolaérettség, agresszió/
az ovoda honlapján tájékoztató anyagok összeállítása a szülők részére
rendszeres szakmai konzultáció a szakszolgálat szakembereivel
a szakszolgálati koordinátor által szervezett értekezleteken való részvétel
kapcsolattartás egyén intézmények szakembereivel /családgondozó, védőnő.

11.4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció
11.4.1.

Belső

tudásmegosztás

Szakmai munkaközösségek
Minden óvodapedagógus tagja valamelyik munkaközösségnek. A munkaközösségek nyitottak,
meghívjuk egymást, és intézményenként 1-1 óvodapedagógus betekintést nyerhet a többi
tagintézmény munkaközösségeinek munkájába.
Szakmai munkaközösségek tudatos bevonása a pedagógiai folyamatok megvalós1tásaba.
Az elmúlt évek szakmai tartalmainak gyakorlatba ültetése, valamint az elmélyült csoportmunka
biztosítása. Munkaközösség-vezetők hatékonyabb bevonódásának biztosítása egyrészt a
vezetőségben történő részvételukkel, másrészt a szakmai munkaközösségek tagjainak szakmai
megsegítésével (egyéni szakmai igények feltárasa és támogatása a személyes jelenlét formában)

Intézmény neve
Ovodaközi munkaközösség

Szakmai munkaközösség
megnevezése

l\lunkaközösség
vezetők

Az

Okoskocka
eszközcsalád Mohácsiné Besenyei
pedagógiai
alkalmazásának Valéria
! lehetőségei különböző óvodai
tevekenységekben
.A..z. ének, zene, énekes játék,
, Gaálné Sepa Erika
gyermektánc módszertani
kultúrájának felel e\ emtése.
megúj ttása. fejlesztése
1

SzékhelyintézrnényOrgonas1p Tag111tézmeny

. ..,
6 _,

1

A.z anyanyelvi fejlesztes lehetőségei
, a bábozas módszerevel az ovodai
nevelés folyamatában
A bábjáték varázsa munkaközösség
A fejlesztő program alkalmazása a
differenciált fejlesztesben
Altemat1\ módszerek alkalmazása a
hétköznapi g' akorlatban l
: A mozgás hatása a gyermek
1 fejlödesére"munkaközösség
1 Védjü1 környezetünket
fenntartható életmód"a természet
ünnepei - zöld jeles napok
hagyományalakitasa
élménypedagogiaval

Jaczina Tamásné

1

Kikelet Tagintézmeny

Ligeti Tagintézmeny
\fargareta Tagintézmény

1

l

1'efelejcs TagintezményÉlet úti Telephely

1

Szazszorszép TagintézményKoszoru úti Telephely

Szabóné Plesu Anita
Valyogosné Váradi
\Zsuzsanna
Marczmé Szabó Csilla

Sajtosne Papp Zsuzsanna
1

Mártonné Kozrn:. EYa

,,A gyermeki önkifejezes fejlesztése
dramatizálás és drámajáték
segítsegevel "

Tóthné Buha Enikő

A szociális kompetenciák fejlesztése
a muvészetek eszközével az iskolai
lemorzsolódas megelozese
érdekében

Császiné Aranvi Csi Ila

A szakmai munkaközösségek éves tervei a mellékletben találhatók.

Szakmai munkacsoportok
BECS csoportok
~Iinős1tési

team

Ientor- gyakornok team

Gyakoriság

Eredmény
elvégzett önértékelések

szükseg szerint

sikeres gyakornoki vizsga,

12alkalom
1-2 alkalom

minős1tések

eredményes mentorgvakornok
tapasztalatok atadasa,
eredmenwsebb belső
tudasmeu.osztas,
1 munkav;gzes

1

1
1

Hospitálás. szakmai
tapasztalatcsere

szükseg szerint

Elektronikus kapcsolattartás
(E-mail, közösségi oldal)

Szükseg szerint
(na onta)

Szükség szerint.
(na onta)

Az információk átadása. megosztasa írásban e-mailen törtenik különböző körökben
\' ezetőségi kör ( intézményvezetö. intézménywzetö helyettesek. tagintézmeny \ezetők.
telephelyfelelösök)
Óvodapedagogusok köre feladat ellátási helyenként
Nevelő- oktató munkat segítők köre: feladat ellátási helyenként
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1

Szóban Vezetőségi értekezlet, teljes körü nevelőtestületi értekezlet, nevelőtestületi értekezlet
feladat ellatasi helyen, alkalmazotti értekezlet, team megbeszélés, munkaközössegi ertekezlet,
személyes megbeszélés.
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II.5. Az intézmény külső kapcsolatai
A 2019/2020 neve lesi é"' ben az alábbiak szerint valosult meo. azonos1tottuk artnereinket

KÖZVETLEN PARTNEREINK
Partnerek
Gyermekek
1

Kapcsolattartás módja

1

Szülők

1

Mindennap a tevékenységek közben

1

Szülői értekezlet

SZ~lK üles
Cnnepek, rendezvények
Fogado ora
Nyíltnap
· 1\evelőtestü leti értekezletek
Pedagógusok
\lunkaközössegi foglalkozasok
ivlegbeszélések
1 ~api kapcsolat
1
k ' --,-„---+-1\-1_.___k__._'_ _ - - k 1- - - - - - - - - - - - - - - 1
, . .
1v un ·atars1 erte ·ez et
P ed agogrn1 mun ·at seg1to
rvregbeszelesek
dolgozók
1
~
"lapi kapcsolat
Értekezletek
Fennta1ió
Altalán os Iskolák
Nyílt napok
Rendezvények
:'.\e velőm un kán k hatékonysaga érdekében fontosnak tartjuk a kapcsolattartást közvetlen
partnereinkkel Partnereink köre ismert az óvoda munkavállaloi szamára. A kapcsolattartók
egyéni megbízás alapján végzik feladataikat.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~-

Az óvodapedagógusok fogadó órái

Célja az intervenciós pedagógiai gyakorlat ervenyesítése minden gyermeket érintően legalább
félévente egy alkalommal, melynek tartalmi alapja a gyermekek folyamatos nyomon kö\etésenek
1rasos (Gyermekek fejlodeset nyomon követo doh1mentacio) és szobeli tapasztalata Az egyes
csoportok fogadó óramak idópontja - óvodavezetövel törtent egyeztetes szerint - a csoportok
hirdetőtábláin van kifüggesztve

Csoport

1

NÉV

Id őpont

Székhelyintézmény
intézményvezető

1 csop

: csop
t----

3 csop
4.csop

Török Edit
, Babka Beáta
1Juhászné G Ildikó
1 Kopjáriné Nagy Erika
Ljlaky Frnzsina
Olaszné Kovács Erika
Papp Erika
Adám Attiláné
Lukács .\'lelinda

\finden ho
f\ linden ho
\linden hó
i\. linden hó
:.. linden ho
:..!inden hó
0.linden hó
~Iinden

h6
l\.linden ho

b6

Első

hétfö
Elsö hétfö
Elso kedd
Első hétfő

Elso kedd
Elso hétfő
--Első kedd
Els6 kedd
Első hetfö

1
1

1
1
1

16-'0 - 17-'0
1630 - 17~ 0
16 10 - 17'0
16"10 - 1730
16 10 - 17'0
16:;0

-

17~ 0

16~ 0 - 17'0

5 csop.
6.csop

7 csop

Darainé P Ildikó
1 Bulyáki Dóra
1 Gaálné Sepa Erika
Kiss Alexandra
1
Koleszárné
Diszházi
Rita
Nagyné B \largit
Herczeghne Rácz
T1mea
- - - -Sitku Görög Enikő
Spinyhért Janosne

t----------+I
8 csop

1

1

9 csop

Minden hó
Minden hó
Minden hó
\rlinden hó
Minden hó

Első

kedd
Első hétfö
Első kedd
Első hétfö
Első kedd

1610 1630 1630 1630 1630 -

Miden hó
Minden hó

Első

hétfö
Utolsó kedd

1630 - 1730
1610 -1730

Utolsó hetfö
Elsö kedd
Első hétfö

1630 - 1730

Minden hó
i\Iinden hó
Minden hó

\ Horváth Adnenn

1

1730
1730
1730
1730
1730

16'0 - 1730
1630 - 1730

1

Elet úti Telephely
Hevner Jánosné
Radai ;...Iariann
110 csop
\ HajduSándorne
11 csop
Nagyné Hosszu Evelin
t t i T e Ie be1v
1 Kos z o rtíí
Turcsik Tamásné
12 csop
Kóródi Agnes
1,3 cso
1

Kikelet Tagintézmén):'.
Csoport
J Né\

1

\1inden hó

Első

kedd

16„30- 17.30

Minden
hónap

Második kedd

1630-17 30

1 minden

első

hónap

minden hónap

első

hétfö

1630-17.30

kedd

16 30-17.30

Első szerda

16 'lu_ 17 JU
16.:i 0 -J 7:10

Minden hónap

Második
szerda
Második kedd

J 6_:io_l 7.30

\linden hónap

Elso kedd

16 ' 0- 17. 30

\linden hónap

Első hétfő

16.30-17.'l ()

1

.

Id őpont

1

Erdei Zita
1 csop

1

2. csop.

....

.J .

Minden hónap

t Tolnaine Babos
\Ielinda
1 \lolnár Eva
Turgyánné Jaczina.
Katalin

1

Száraz Beatrix

csop.

1

Minden hónap

\linden hónap · Második hétfö
Bartalos .\nett
R_1c_z_u_F_e_re_n_c_n_e___ . \!inden hónap Második kedd
- - - -

4 csop

1

l

Első hetfö

\[inden honap

Szaboné Plesu Anita

1

i - - - - - -- - - - - + - - ·- - - -- - - -

16 ''1-17 30
16- J•J_ 17.30

Sándor Anna Luca
l\finden honap . i\.fasodik kedd
Vályogosne
~1. d h
Harmadik
1
Váradi Zsuzsanna
' m en onap kedd
~linden hónap i\.Iásodik hétfő
Szabó
Gyuláné
-----"-----~---~
1

=' csop

~!inden hónap 1 1et10
~~:1adik
- - - - - - - t -Török
--- - - -- -+-\!inden
- -honap 1 Második kedd
Anita
6. csop

7. csop
1
-

1

Angyal lld1h.ó

,___

--

1

Hl

- ----+

.

;\lmden honap

~
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1

Harmadik
. dd

, 1"e ,

16 30-17:' 0
16 30-17 30
16 30 -17 30

16. ' 11 -17. 10
1

16 30- t 7. ' 0
16:\0-17.' 0
1b

31

-17

~0

; l\lageráne Sárosi
I T1mea
Klingerne Gégeny
\Rita

8 csop
1

Ligeti Tagintézmén)
Csoport
1'N'
ev
1

Hagymásine Kovacs
Melinda
, \' ass Anddt:, Roliertné
1 Jámbomé Fedor
Krisztina
Sapi Noemi

l csop

2 csop

.Margaréta Tagintézmény
Csoport
1 Név
1 csop
Hegedüsne Balogh

~

1

16 30 -17

30

l 630_17

30

Időpont

Minden
1

Első

hónap

kedd

l 700_1300

\ Elsó kedd

1700_130f

1

Minden
1

honap
Minden

1

honap
Minden

Márczine Szabó Csilla
Erdős Anett

14 csop.

.)

Utolsó kedd

Minden honap Utolsó szerda

Jurisik :Vlihályné
Filep Erzsebet

3 csop

I"

\.1inden hónap

„

Első csütörtök
Első

csütörtök

honap

csop

4 csop

5 csop
6 csop

7 csop.

1

17°0 -18()(

-

\ Időpont

1 Minden
\ első hétfője
Anna.
Tar
Karolyné
hónap
1
-Szabó Zita Brigitta,
Minden
első hétfője
hónap
1 Roman Alexandra
Sitkuné Hunyadi
első hetföje
\Iinden
hónap
I Ildiko, Vamosne
Huczman Tamara
1
1
„.
1
;\f
mden
elso" hetfo3e
SaJtosne Papp
. hónap
Zsuzsanna, Eles
Andrasne
\Iinden
l\lolnar Zsuzsanna,
első hetfője
hónap
Écsiné Vereb Andrea
Minden
Helmeczi Ildikó.
első hétfője
hónap
Turcsán Anikó
Minden
i\lalik Lászlóné,
első hétfője
Belméne Kristóf Lívia 1 honap
:\lártonne Kozma Eva. 1 ~finden
1 első hétfője
1
Halasz Elizabeth
hónap

csop

1700_1300

17 00
17.00
17:00

1

17 .00

17·00
17:00
17.00

1

8 csop.

17:00

--

Nefelejcs Tagintézmény
Csoport
1. csop
1 Kotán Miklósné

LNév

2 csop

Első

:\!inden
honap

~latyasovszky

Valéria
Barabásné Tamás Edit

j

Időpont

j

I\.linden
honap
6S

hétfö

1Első kedd
1

0

1Ti -JS

00

17uu_1soo

3 csop

Tóthné Buha Enikő
1 Laczi Istvanné

Orgonasíp Tagintézmény
Csoport
Név
l csop.
1 Horváth Judit
Gajdosi
Krisztina

k

csop

1

r---

3 csop

Laczkó Timea

\ Időpont
Minden ho
1

1

· Jaczina Tamasne

-

1

~linden hó

16 30
17 30
16 30

17.30
első
első

Százszorszép Tagintézmény
Csoport
Név
1 csop
'Bajnay-Szabó Móni~é!_
Balogh Emese
Patóné Arkosi Judit
2 csop
Plajner Judit
Császiné Aranyi Csilla
1
3 csop
Bodnar Belane
Hegedüs i\ikoletta
1-i csop
Hegedüs Beata
Sóvári Mária
5 csop
~agvné Péter Judit
Mohacsine Besenyei
6 csop
Valéria
.
Horváth Blanka
~-

1 első hétfő
első kedd
1

Minden hó

Koponyás Eszter

-

17°0 -1 g<JO

szerda

1

Lippai Eszter

1--

Első

\linden
honap

szerda
csütörtök

l 6:30 -

17 30
16 30
17 30
16 30
17 30
16.30 17:30

második kedd
második szerda

Időpont

Minden hó
: \[inden hó
Minden hó
tvlinden hó
11\. linden hó
1
1\linden hó
\linden hó
\!linden hó
\Jinden hó
\!inden hó
1 \finden hó
l\.finclen hó

~-

Első

16,30 -17,30
16.30 - 17.30
16.30 - 17,30
16,30-17.30
16.30-17,30
16.30-17.30
16.3 0 - 17,30
16,30 - 17,30
16,30-17,30
16,30-17.30
16.30 . 17,30

csütörtök

-

1Első hétfő
Első kedd
Első szerda
1 Első kedd
1 Első hétfő
Első hétfő

Első

kedd

Első Hétfő
Első

Kedd

Első hétfő

Első

csütörtök

1

--

1

16,30 . 17,30

Család-óvoda kapcsolat
Az intezmenyben szülei munkaközösseg müködik, a tevekenysegét a Köznevelési törven1 szerint
szer. ez1

Kapcsolattartási formák
• Sl\JK ertekezletek
• Szülo1 ertekezletek
• Családlátogatasok
• :-.;yílt napok
• Fogado orak
• Egyeni beszélgetések
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Csoport

szülői

értekezletek:

Időpontja :

•
•
•

szeptember
januar
maJuS

T ema: Az adott csoport aktuális feladataihoz es a kiemelt feladatokhoz kapcsolodnak
Felelős.

ovodapedagógusok

Elvárás minden Ó'\-Odapedagógustól a szülők tájékoztatása az alábbi területeken/témákban:
Csoportprofil ismertetése
Feladataink az erintett csoportban a 3 eves gyermekek logopédiai szurővizsgalatával
(kérdö1ves felméres a szulök körében) kapcsolatosan
A szocialis munkás tevekenysegének bemutatasa
Házirend ismertetése, feleleve111tése
A fej lödés várhato jellemzői az ovodáskor vegere (ahová együtt kell eljuttatnunk a
gyermekeket)
Éves nevelesi es tanulási terv isrnertetese
Az egyc.ttmuködes, ezen belül az i"lformáció áramlás kialakítása es gyakorlata
Étkezesi térítési díjfizetés módja. ezzel kapcsolatos dokumentáció
Pedagógus önertékeles szülőket erintö tartalmainak ismertetese (szülöi kérdö1v)
A szülőket érintő programok eves terve, költségvetese
Korcsoporttol függetlenüL már a legelső, és minden további szülői értekezleten kerüljön
feldolgozasra az iskolai eletre törteno alkalmassag temakör, kidomborítva az
együttneveles folyamatos szüksegszeruseget
Intezményi dokumentumok ny dvánossaganak biztos1tasaról történő tájékoztatás
Adatvedelemmel kapcsolatos belső szabályok ismertetése
Minden. a szülőket erintő tartalom ismertetese
Javasolt tartalmak:
Együtt a csaladdal - A csalad-óvoda kapcsolata
A szabad jaték kitüntetett szerepenek jelentösege
A cselekvésbe ágyazott tanulási folyamatot
Gyermek megismeresi technikák Neveltsegi szint mérese. DIFER- meres stb.
A differenciálás elvének érvenyes1tése
Figyelem a gyermek egyeni szüksegleteire
A gyermekek motivalasa. akti\ izalasa
h.onzultalási lehetősegek nevelesi kerdesekben : a hatékon'.I' csaladi beszelgetes (fogadó
ora, csaladlátogatas)
Közös feladataink es lehetőségeink a gyermekek tehetségének kibontakoztatasaban
Önertekelés során alkalmazott szülői kérdő1vek közös ertelmezese
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Szülői
1

Szen ezet

képviselője

Intézmény megnevezése

SZMK elnök neve

1

Kádarné Teschmayer Andrea
Székhelyintézmény
Kikelet Tagintézménv
Nagyturcsikné Farkas Eszter
Tóthn~ Mokánszki LI\ ta
, Ligeti Tagintezmeny
Krizsaine
Kovács Adrienn
1 fvfargaréta Tagintezmeny
Joóne Vilmányi Diána
~efelejcs Tagintezménv
1
Nahornyák Balogh Erika
Orgonasíp Tagint_ézrnény
Rocska- Varg?. z~uZS:\!111 8,
! Százszorszér T3gin+ézmény
Tallódi Agnes
~let úti _T~l~phely
Koszoru
ut1
Telephel~}
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_.\_O_r_,,g._o_v_a_n_E_s_zt_e_r
_ __
1
1

--

1

1

A leendő kiscsoportos gyermekek szuleinek minden ev junius hónapban összevont
értekezletet tartunk. Tema. A hazirend ismertetese, az óvodai befogadas

szülői

A szülői értekezletek temáját a csoportnaplók tartalmazzak
A szülök elöre egyeztetetett időpontban betekintést nyerhetnek óvodáink eletébe. Az ünnepek,
rendezvenyek nvitottak Évente a nagvcsoportokban a szidok megtekinthetik az óvodai
tevékenységeket Ezekre az alkalmakra a partner iskolak tarntöit is meghívjuk.

Nyílt napok időpontja
Az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú óvodai nyílt napok
Leendő

óvodasainkat várjuk szüleikkel kis csoportjainkban, az óvodai be1ratast megelőzően, helyi
g)akorlat szerint. elöre közzetett idöpontban (Honlap, közösségi oldal. plakat) Lehetősegük van
betekinteni szabad játéktevekenyseg során az óvoda eletébe es környezetébe
Óvodánkban az unnepek nyitottak ·\z intézmenyeinkben kialak--ult gyakorlat szerint februármarcius hónapban óvodai tevékenyseg látogatásat is lehetővé tesszuk a szülök és leendő tanító
nők körében Az életkor szerinti homogén csoportokban az óvoda 3 es 4 evében, 2 tevéken; ség
során, vegyes csoportokban evente 1 tevekenyseg soran.
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Szé khelyin tézmény
Időpont

Óvodapedagógus
neve

Gyermekcsoport

A tevékenység
tárITTTa
Kulső

2020.01.30.
10:00
2019.01.28.
10:00
2019.01.27.
9:00

Cica

Juhasznc Gereben Ildikó

Cica

Babka Beáta

Nyuszi

Papp Eri!:2.

'ilág teYéken~
megismerése\Iatemat1kai
tapasztalatokkal
1'.ülső 'ilág te\ éken)
megismerése
~.Iozgis

1'.tilső

2019.01.29.
9:00

Katica

Adam Att1b.né

2020.01.31.
10:00

Katica

Lukács Melinda

'ilá.g teYéken~
mcg1smcresc:\.1atematika1
tapasztalatokkal
Mozgás

Külső

2019.01.29.
10:00

Maci

2020.01.31.
9:00

\lac1

Bulyák1 Dóra

2019.01.28.
9:00

\ lókus

Hcrczcghne Rácz Tim~a

2020.01 .30.
9:00

\lókus

Darainé

Pethő

S1tku Görög

Ildiko

Enikő

' ilag te\ ékcn~
megismcrcsct\ Iatemat1ka1
tapasztalatokkal

k.ülső

'ilág te\ekcn~
megismerése
1'.ülső 'ilág te\ eke ny
meg1smereset\latemat1ka1
tapasztalatokkal
Külső

'J!ág te\ ckcm.
meg1smerese
~

Élet úti Telephel)'
Időpont

Óvodapedagógus
neve

Gyermekcsoport

A tevékenység

tárgya
1'.ulső

2020.02.12

Katica

2020.02.13

Süm

Hc' ner fanosné

Nag~ né

Hosszú helin

' J!ág te\ ékcm.
mcg1smerese matematika jdkgü
tapasztalatoUal
Külső ' il:íg te\ ékem
mcgismer0sc
~

-

Koszorú úti Telephely
Időpont

Gyermekcsoport

Óvodapedagógus
neve

7 070.0J . l 2

Sum csoport

Turcsik Tamasné

A tevékenység
tárgya
End. -unc.
~nckes .:atek.

'

!!\ amcktanc

Kikelet Tagintézmén)
Időpont

Gyermekcsoport

óvodapedagógus
neve

A tevékenység tárgya

2020. 03. 06.
9.00

Pillangó csoport

Erdei Zita

Verselés-mesélés
Rajzolás.
festés
mintázás kézimunka
\Tersclés-n1esélés

2020. 03. 05.
10.00

Katica csoport

Molnár ÉYa

2020. 03. O-t
9.00

Maci csoport

Bart.ilos Anett

Külső\ ilág

te\ékeny
megismerése

Külső

2020. 03. 03.
9.00

Süm csoport

Szabóne Plesu Anita

2020. 03. O-t
10.00

Őzike csoport

Sándor Anna Luca

2020. 03. 02.
9.00
2020. 03. 05.
9.00

Tulipán csoport

Gyön~\irág

2020. 03. 03.
10.00

Ny11szi csoport

Gégen~

\ ilúg teYéken:megismerése

Külső

nlág teYékcny
megismerése

Török Anna

Klmgcrne

Külső

Rajzolás.
festés
mmt:it.:b ké7lmunk:1
Verse les-mesélés

SzJbo Gyulané

csoport

\ 1lág teYéken:megismerése
Matematika jellegü
ta paszta la tokkal

Rita

Külső

'ilág te\ ckcny
mcg1smercsc

Ligeti Tagintézmény
Időpont

óvodapedagógus
neve

Gyermekcsoport

A tevékenység
tárgya
Külső

2020„03.18.
9:00

N:- uszi

2020.03.19.
9:00

Csicsergő

2020.03.18.
10:00

Kaoca

Jambomc Fedor KrisztmJ

2020.03.19.
10:00

Pillangó

\l.irczmc Szabó Csilla

Vass András Róbertné

Jun~ik

1
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\1ihályné

világ tc\ékcny
megismerése matematika jellcgü
tapa:vtalatokkal
Külső 'ilág teYékcny
megismerése marem:uika Jellcgü
tapasztalatokkal
Külso 'llag teYékeny
meg1smeresc matematika JCllc1uí
tapasztalatokkal
Külső \ ilag ten:'kcn~
mc!!ismeresc matc1~1atika Jelkgti
tapasztalatokkal

Margaréta Tagintézmény
Időpont

Gyermekcsoport

ó, odapedagógus neve

2020. március 03.

A tevékenység tárgya
Külső

Süm csoport

9. 15

Tar

Karol~nc

2020. március 04.
1

9.15

Napsugár csoport

Málik Lászlóné

GyöngyYirág csoport

l\fartonnc Kozma faa

Katica csoport

Szabo Zita Brigitta

\ ilag formai cs
1ség1
mcg1smcrcsc
menn~

Anyanyeh. 1 neveles
komplex

1

2020 m'1rri11s fö

1

9.15
2020. március 05.
9.15

Külső

vilag te\·éken~
megismerése

k.ülsö 'ilág formai cs
menn~1seg1

n11.:g1smerese

2020. március 03.

Külső

Süm csoport

9.15

Tar Károh.ne

nlág formai és
menny1seg1
meg1smcrcsc

Orgonasíp Tagintézmény
Időpont

Gyermekcsoport

Óvodapedagógus
neve

A tevékenység
tári:?Ya

2020.03.02.
9:00

Napraforgó csoport

Hon áth Judit

l\lozgas

2020. 03. O-t
9:00

Pipacs csoport

Jaczma Tamásnc

Külső

\ i lág te' ckcn~
mi..:g1smcri..:sc

'-.efelejcs Tagintézmény
Időpont

Gyermekcsoport

2020.03.03

Napsugar csoport

Ovodapedagógus
neve
\.lat~ asO\ szk~ Valéria

2020.03.03.
10110

Pillangó csoport

Barabásne Tamas Edit

2020.03.0-t

Surn csoport

Lacz1 lstd.nné

900

A tevékenység
tárgya
Külső nl:íg te\ ékcn:
rncg1smeresei\Iatemat1k<1 Jclkgü
tapas1talatoh.kal
Külső

'!lag te\ ékcn:
megismerése,\latematika Jellegű
tapasztalatoh.ka.l
Vcrsc!és-

mc~clcs.

dr:1111a_1atck

900
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Százszorszép Tagintézmény
Időpont

Gyermekcsoport

óvodapedagógus
neve

A tevékenység
tárgya

2020 . 03. 17.
9:30

Suni

Szabo :t\.Iónika

Ének 1.ene. énekes Jaték.
gyermektánc

2020. 03. 03.
9:30

Muci

Mohácsmc Besen~ ei
Valéria

Enek. Lene. énekes Játék,
g) ermektánc

2020. 03. O-t
9:30

.'.'vfac1

Hoí\ áth Bl:rnka

Mozgás

2020. 03. 19.
9:30

Nyuszi

Plajner Judit

Verselés. mesélés

Partnerség építése
„A programfejlesztés az EFOP-3.1.5-16-2016-00001 A tanulói lemorzsolódással
veszélyeztetett intézmények támogatása kiemelt projekt" keretében intézményunk 2
tagintezmenyeben (Kikelet Tagintezmeny, Szazszorszép Tagintézmény) szakmai fejlesztesere
lesz lehetöségunk
Cél
• a nevelotestület tagjainak bevonása az lntezményfej lesztési tef\ ben azonos1tott partnert
kapcsolatok felterkepezesébe
• Az egyuttműködés kereteinek es tartalmának megtervezése
• Megjelölt partnerekkel együttmüködesi megallapodasok kötése, ujabb kapcsolatok
felvétele. intézmenyi rendezvényekre megh1vasuk, bevonásuk

Pedagógiai program felüh izsgálat
Ideje 2020 marcius 30 Tartalma· Az lntézmenyfejlesztési atfogó céloknak-, a meltányos
ovodai nevelés megerös1tését celzó koncepciónak-, az ovoda befogadó, hátránycsökkentö és
preventív szerepenek erös1téset celzo koncepciónak-, az óvoda kapcsolatait celzo koncepcionak. az intézmen) szervezetfejlesztesi koncepciójának- megfelelő szempontsor alapjan Felelös
Török Edit lntezmény\ezeto. Szabo \lónika Tagintezmeny-vezetö. Szabo G1rulane
Tagintézmény vezető, \lohacsine Besenyei Valéria tamogató szakérto. Csaszine Aranyi Csilla
tamogato szakertö „A program/ fejlesztés az EFOP-3 1 5-16-2016-00001 A tanuloi
lemorzsolódassal veszelyeztetett intezmenyek tamogatasa kiemelt projekt tamogatasával valósul
meg
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11.6. A pedagógiai munka feltételei

A pedagógiai munka feltételei - Tárgyi feltételek
2011 óta jelentős fejlesztések törtentek intézmenyünkben. amelyek dominansan a tárgyi
feltetelrendszerünk jav1tását szolgáltak Tovabbra is vannak elképzeleseink a további
korszerüsítes iranyában
Eszközeink beszerzése részben központi költsegvetési forrásbóL részben alapítványi bevételböl
történik Továbbra is törekszünk a fenntartóval való szoros együttműködes altal a palyázati
lehetöségeket megragadni

FEJLESZTESI TER\'
j

Intézmény megnevezése
Székhelyintézmén}

Kikelet Tagintézmény

Költségvetésből

Szülői

támogatás Alapít\ án) i
bevétel Pál ~hatok
Pillango kert
Fejlesztő játékok
Báb es drámacsoport
tevekenysegeihez alapanyagok
vásárlása

Tornaszoba sportpadló es
falburkolat felújítása,
eszköztároló hálók
Kazánház faljav1tas, festes
Nevelői szoba laminált padló
burkolat
Játéktaroló háziko
l\losógép vásárlasa
Kentes javítása és festese a
keleti oldalon.
A bejáratok biztonságosabbá
1 tétele
1 Az épület ereszcsatornájának
~fagas ágyások k.iép1tese a
jav1tasa. megfelelo esO\tZ
csoportok udvarrészein
elvezetesenek helyreallttasa az
Cdvari szemétgyűjtő kiep1tése
epulet to\ ábbi állagmegovasa
környezetbarát anyagból
és balesetek elkerulése céljábol
Sószoba berendezesenek
Terasz burkolasa, a fehalt
gazdagítasa
járolapok helyreall1tása, baleset Játékok vasárlasa
\'iragos1tas
védelem céljából
Bejarati csengő biztonsagossa
,
tétele.
1
Dioo \ásárlasa (IKT)

1

Liget_i_T_a_g-in_t_é_
z_
rn_é_n_y~~r--~~~

~~~~~~-+-1-R_e_n_d_ez_\_'e. n-y'e_k_t-á1_n_o_g-at_á_s_a~~___,

Tisztasági festés
Beltéri ajtók csereje
Terasz burkolasa.
balesetmentes1tese
Tornaterem. ne\ elo1, irodak
burkolatának cseréje
Drotkerítés, vaskapu cseréje
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Külteri jatekok feluj 1tasa

I Udvari babahazak feluj 1tasa es
berendezese
Gyermek.kanapék felujttasa
csereJe
\'irágos1tas - parkosítás
Csoportszobak 1róasztalanak
csere_1e
Fügt!önyök cseré· e

Margaréta
Tagintézmény

Fűszerkert

Ovodai kapuk cseréje,
biztonságossa tétele
Kentés rekonstrukcioj a

kialakítása
eszközök vásárlasa
Virágosítas

Fejlesztő

Távhőközpont előtti lepcső

feluj1tasa
Ornda udvar teljes
rekonstrukc1oja
Nefelejcs Ta2intézmény TOP felújitás
Orgonasíp
Az épület állapotának
Tagintézmény
megovasa erdekében esedékes
javnasok elvegzese
A teraszokra előtető
felszerelése
A '-iapraforgo- és a Pipacs
csoportokra árnyékoló redőny
vagy légkondicionáló
1 berendezés felszerelese

1

~~~~~~~~-+--~~-~-------------;

>-----------~---

Százszorszép
Tagintézmény

Gyermek sze k. asztal csere
Tisztasági festes. burkolat csere
1 Almennyezet
felujítasa
a
konyhai részen,
A kisépület fel nem uj1tott
részeinek fel új itására

Rendezvények, kirándulasok
tamogatása
i)arkosnas- v1ragos1tas
Fejlesztő

jatekok gyarapítása
Szakkönvvek beszerzesek
Udvari jatékok gyarapítása

Fejlesztő

játékok vásárlasa,
Szakkönyvek. DVD-k vásarlasa.
Taboroztatas.
1 ••
Unnepségek szervezése,
Projekthetek
megvalósításának
finanszírozása,

Relu"a a csoportszobakba
Fektető tároló szekren~
Cscpegtetőtálca a tálalókonyhába

Etet úti Telephely

Függönyük a csoportszobákba
Karnisok
reluxa a konyhába

"Kcnt~s fest~se

Fejlesztőjatékok

Gyermebsztalok cseré.JC

Koszorú úti Telep_h_e-ly-·_..____G_y_·e-r-mekszékek felujítása
Surn csoport gyermekasztalok
csereJe
Homokozó feltöltése
Filagória festese, jav1tasa
Homokozó ponyva
\losdok feluj1tasa
. Terfigyelő kamerarendszer
Jav1tasa

1

Parkosítás

1

'---~-~-~------l.----

Személyi feltételek
Humán erőforrás fejlesztése
A szmvonalas pedagógiai munka érdekeben kiemelten fontos feladat a dolgozók képzése
Intézményünk egyik erőssége a szakmailag magasan kvalifikált. elkötelezett neveló testulet. A
változasok intézményeinket sem kerulték el Tovabbra is törekszünk ezt a sz1m onalat tartani,
ehhez teljes rné11ékben tamogatjuk a tanulást a szakvizsga s. akkreditalt képzéseken. Lehetőséget
biztosítunk a dolgozók számára a ~yiregyházi Pedagógiai Oktatasi Központ akkreditált kepzeseín
való továbbképzesekre.
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Rendszeresen keressük a lehetöseget az egymástól tanulasra, tudás megosztásra (Jó gyakorlatok
bemutatasa, hosp1talas, egymas ny11t napjainak meglatogatása

Pedaoóousaink az élet ál ·a modell rendszerében 2019. sze
Intézmény
Székhely
, intezmény
Kikelet
Tagintézmény
1 Ligt:Li
T agintézmeny
\largareta
Tagintézmen:
1
l\efelejcs
1 Tagintézmény
\ Orgonasíp
, Tagintézmény
Szazszorszép
Tagintézmény
1 Elet úti
Telephely
1
Koszoru úti
. Telephely
1 Összesen

Ped. II.

Ped. 1.

7

11

Gyakornok
1

-

1

2

14

1

4

')

2

...,

1

.)

-

.)

7

~

--

4

-

2

1

-

p-

2

3

5

')

,..,

')

1

-

-

1
1

1

1

47

25

4

11

Szakvizsgázott óvodapedagógusok
1

1

2019- ben

Végzettség, képesítés

Közokiatás vezetői
Fej 1esztő pedaggg_u~ __
1
, Egeszségfejlesztö._ mentálhigiénikus
-·
f\.yelv és beszédfejlesztő pedagógus
Differenciálo fejlesztő pedagógus
Zenepedagógus
lnkluzív pedagógia
, Gyermek, 1fjusag - es csaladvedelm1 pedagogus
1'.ommunikácio es beszedfejlesztö pedagógus
A tanulási zavarok ~vent1\ pedagógusa
1 Pedagógiai tanari szakkepzettseg. mesterképzes
T ehetséggondozas tehetségfej tesztes pedagógus
szakvizsga
Összesen:

...,

.)

...,

1

'

.)

-

1

1

')

1

1

,..,

-

1

l
2
1
1

--

„

~~~~~~----~~~~~~~~~~~~~~~-!

1

~~~~~___;.~~~~~~~

7S

1

20

-'--~~~~~~~~~~~~~~----'

2018/2019 nevelési évben szakvizsgát adó képzésen vesznek részt:
Intézmény megnevezése
Tündérkert Keleti Ovoda
Székhel yintezmeny

f - chodapedagógus neve
Bacsko Agnes

Képzési adatok

Gyogypedagogia szak
(2. évfolyam)
Olaszné Kovács Erika
Di fferenciáló pedagógus 1
1
é' folyam
1 Török Edit
Mester vezető
\'ályogosne Váradi Zsuzsanna Tehetséggondozas,
tehetsegfejlesztés (2
évfolyam)
'· Mester vezető
~~ay Szabó t\lónika
~.„ogh Emese
Fejlesztőpedagógus
szakirányu továbbképzési
1
szak
. (2 evfolyam)

1-~~~~~~~~~~~--+-~~~~~~~~~~-~

1 Timdérkert Keleti Óvoda

Kikelet Tagintezmeny
' Tündérkert Keleti Ovoda
Szazszorszép Tagintézmény

Mentori tevékenység
A mentori támogatásunknak arra kell irányulnia hogy változatos modszerek_ pi tanacsadas,
ok1atas, bemutatás. vita, stb alkalmazasával ösztönözze a pályakezdö kollegak szakmai fejlödeset
A mentor elsödleges feladata a folyamatos fejlödes seg1tése; az intezmenyi beilleszkedes seg1tesen
túl az eredmenyes gyakornoki vizsgára történó elkesz1tes

A mentorálás
•

bewzető

szakaszában a mentori támogató rendszer három területe:

Szakmai (módszertani ismeretek, tanulás-tanítás kérdésekben) támogatás
.\z óvoda pedagog1ai celkituzéseinek megismerése, gyakorlati megvalós1tasa
A munkakörhöz kapcsolodo követelmenyek ismerete

•

Személ)eS támogatás a szakmai identitás kialakulásában
Szakmai munkaközösségek munkajaban törtenő szemelyes reszvetel támogatasa
Bevonódás biztos1tása az óvoda szakmai tevekenységeibe

•

Intézményi, szakmai közösségi beilleszkedés támogatása
.\Itala nos követelmenyek a müködesi dokumentumok es jogszabályi rendelkezesek
megfelelő ertelmezése
Bevonódás biztosítása az ovoda közössegi tevékenységeibe

A segítő mentor feladatai:
•
•
•
•

Feladatait a kötött munkaidőnek neveléssel-oktatassal le nem kötött reszeben látja el
Segíti a gyakornokot a köznevele::.i intezmenyi szervezetbe tö1teno beilleszkedésben es a
pedagógiai- módszertani feladatok gyakorlati meg\ alos1tasaban
Leg:alább
félévente 1rasban ertekeli a '-"-·
2vakornok teveken\- se2et es az értekelest me!!beszeli
.....
az intezmény\ eze+o,, el es a gyakornokkal
Támogatja a g; akornokot az általa ellatott pedagógus-munkakörrel kapcsolatos
tevékenységében:

-

-

segíti az ovoda pedagogiai programjában a munkaköri feladataira vonatkozó elöírasok
é11elmezésében es szaks.zerü alkalmazásaban.

79

segíti a foglalkozások felépítésének, az alkalmazott pedagógiai módszereknek,
foglalkozasi eszközöknek a célszerű megválasztásában,
segíti a foglalkozások el6kesz1téséveL megtervezésevel és eredmenyes megtartásaval
kapcsolatos 1rasbeh teendok ellátasában,
seg1ti a min6s1tó vizs~ara valo felkeszülesében.
szükség szerint, de negyedevenkent legalább egy, legfeljebb négy alkalommal látogatja
a gyakornok foglalkozasat. es ezt követően megbeszélést tart, tovabba, amennyiben a
gyakornok igényli. konzultacios lehetőséget biztos1t számara.
~

~

A gyakornok kötelezettsége:
~
::- lesteljesebb mértékben együttmüködik :i meritnrrc~l
• a szakmai követelmenyek teljesitéséhez szukséges ismereteket megszerzi_
• gyakornoki feladatainak telJes1tesevel kapcsolatban fel merülő akadalyoztatasarol mentorát,
az ovodavezetot azonnal értes1ti,
• részt vesz a nevelőtestület munkájában,
• a munkakörehez kapcsolodó feladatokat elvégzi.
• a kötött munkaidönek neveléssel -oktatassal le nem kotött reszeben felkeszul a minősítő
v1zsgara,
- a pedagógusokkal szembeni belső el varas rend szerint naponta felkészül
- tevékenység/foglalkozasokat látogat legalább het i egy alkalommal a mentor
ovodapedagogusánál
- tevékenyseg, foglalkozásokat látogat legalább heti egy alkalommal az ovoda más
csoportjaiban
- előre történő egyezteté-:; szerint reszt vesz a pedagógus önertekeles különböző
folyamataiban
- reszt vesz a tevékenység/foglalkozást követő rövid megbeszelesen
- konzultal a szakmai segítőivel, egyeb pedagogusokkal, az ovoda vezetőjével,
munkáközössegek vezetőivel
- meghatarozott idore a szakmai elvárások szerint elkész1ti a pedagógiai portfolióját
- igenybe veszi a portfolió készítéset segnő intezmenyi szakmai fórumokat ( minös1tés1
team, esetmegbeszelés)
- tevekeny tagja szakmai munkaközösségnek

Gyakornok kolléganők mentorálása
lntézmén)
Székhelyintézmén.r_
Kikelet Tagintezménv
I Ligeti Tagintézmény

Ujlaky Fruzsina
Szaraz Beatrix
Sápi ~oémi

1

Gyakornoki idő
vége
2020 08 31
2021 08.31.
2021 .08.3 l.

Mentor

G)akornok

Adám Attiláné
Riczu Ferencne
Jámborné Fedor
1 Krisztina
Marcziné Szabó
Csilla
\ lartonne Kozma
Eva
Szabo Zita Brigitta
Ecsine \' erebAndrea
Sitkune Hunyadi
Ildikó
Laczkó Timea
Jaczina Tamásne

~~~~---~~~~~~~~~~~~~~~~~

1

Erdos Anett

- ----

~largaréta

Román Alexandra

Tagintezmeny

Orgonasíp
Tagi ntézmen~

Halasz Elizabet
Turcsan Aniko
\'ámosiné Huczmann
Tamara
Gajdosi Krisztina
l Lippai Eszter

!

so

1

1

2021 08 31
2020.08 31

1

l 2021.08 31
1

2021 08 31.
2019.09 17.

1
1

202108 31.

1

2021.08.31.

:

Főiskolai

Hallgatók mentorálása
Székhelyintézmény
2 evfolyamos hallgatók

Kik.elel Taginrezmény
Szazszorszep Tauintézmén
y
~

Koleszárné Diszházi Rita

egyéni es csoportos g\akorlat
Balint Odett 3 évf
Veres Bernadett 3.evf
1 Varsanyi Dorina 3 évf
i SLab6 Szidonia 3 evf
' 2 évfo l ·amos hallgatók
1
y
~
egyéni és csoportos gyakorlat

D araine Petho Ildikó
Juhászne Gereben Ildiko
Gaálné Sepa Erika
1 Molnár Eva
1 Patone Arkosi Judit

-

1

A feladatmegosztás, felelősség- és hatáskörmegosztás intézményi gyakorlata.
A helyettesítés rendje
Az óvodavezeto tavollete eseten a szekhelyintézmenyben az altalános helyettes latja el a feladatot.
\ tagintézmenyekben a tagintezmeny vezetö távollete eseten 3 tagintezmeny vezetö altat megbízo tt
személy látja el a feladatot.

Intézmény megnevezése
1

1

Szekhely intezmén):'
Kikelet Tagintezmén:r
I Ligeti Tagintézmény
J

Intézményvezető/

Helyettesítő óvodapedagógus

Tagintézmény yezető /
Telephely vezető
Török Edit
Szabo Gyuláné

neve
Daraine Pethő Ildikó
Szabóné Plesu Anita

Hagymásiné k.o\ács

Juris1k Mihál> né

Melmda
Margaréta Tagintézmény
"iefelejcs Tagintezmény
Orgonas1E Tagintézmény
~zázszorszé2 Tagintézmény
Elet úti TeleEhelv
1 Koszorú úti TeleEhel~
1

Hegedűsné Balogh
Anna
Kotan \Iiklosne
Horváth Judit
1
Bajnav Szabó l\Ionika
Nagvné Hosszu Evelin
Kóródi
Agnes
1

Szabó Z ita Brigitta

1

--

1

Tóthné Buha Enikő
J aczina T amasne
Mohacsine Besenvei Valéria--1
Hevner Janosne
Turcsik Tamásné

Kapcsolattartás a tagintézmény vezetőkkel
Havonta l alkalommal (minden hó 3. csütörtök). illetve szukseg eseten megbeszélést tartunk a
tagintézmény vezetokkel
- az elmúlt l honap eredményeinek, problémáinak megbeszelése
- az előttünk álló 1 honap programjainak, teendőinek megbeszelése
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1

l<:gyé-ni

-

rm·~hízáso k
-~

--

-

Székhely
intézmény

Megbízás

lnté1:mén~· n·1:cf

Darainé Pet hő
Ildikó
Juh:íszné Gereben
Ildikó
- --·

i

Ta~intómén~ 'Cl" _•t (í,
tdcphd~ frlclós

n- rt.'lií

l lag) 111:\c;111é
KO\llCS
Melinda
.

S1abo G) ulú né

-

Ga:ilné Scpa Erika -

-l'ddiis

--

'

M:irc1mé
Szabó Cs1Ila

A ng' al Ildikó
-

-

Turgy :mné
Jac; 111a Katalin

S1t k11 - Görög
E ni kő

-

-

Ko lcs1:irné D.
Ri ta

( kst IH'\ d(·s)

.\lunkan~tlclmi

fele liísl'S IÍÍJ"hiJ"fOllS<Í!!i
lllC!!hÍJ"OI t
(>,oda iskola iisvd ;iitíi

l'brök Anlla

Herc;cghne Rac1
Tí mea
-

ílabka Bcú ta

---

Tagiut.

-~

-

Koszod
úti
TcleohelL

Élet úti
Telephely

1lcgcdllsné
Ba logh Anna

Kotan
Miklósne

íla piay-Szabó
Mónila

-

-

Ja mborné
Fedo1
Kn s:;tma
Ma rc1111é
S1abó Csilla
Sapi Noé1111
Filep
Fúsébct
Filep
l"usébct

--

R IC/ ll

Ferencné

Sa_1tos11é Papp
Zsu1.sa n11a
Sajtosné Papp
Zsu1sa nna

l lagy m:ís1né
Ko\lics
Mel inda

--

l(oponyits
Es1ter

Tóthné Bulla
E ni kő

-

Lac:; ko
Tímea

--
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--

--

Barab:ísné
Tamas Echt
.L

--~-

Turcsik
Ta músné

l lc\ ncr fa nosnc

-

1lcgcdus N1kolctta

------

-

-

-

Ba 1nay-S1:1bó
Mónika
Mo h:ícsmé Gesc11ye1
Valéria

Turcsik
Tam:ísné

Nagy ne l losszu
facl 1n

S1tk11nc Csonka Ecli t
Jaczina
Tamúsné

-

-

Boua1 Judit

-

-

-

-

Ll ppm Es1tcr

Nag' í'ril a

.

-

-

l lcvnc1 J:í nosné

l lcgcrdüs Beata

-----

S1tku11é
H1111yad1 Ildikó

-

Kórócli Agr cs

~

Patóné Árkos Judit

Lac11 lst,annc
--

Ba rtalos Anett

t-·

11 elmcc11
L.olt:i nné

Filep
E11sébct

--

Jaczma
Ta m<lsné

Mat_vasO\ s. ky
Va léria

Vaskúné
Kardos L111da
Nagy l lapialka
Margit

Nagy né 1losszú
Evelin

Cs:ísnné ,\ran \ 1
Csi lla

Tóthné Buha
Enikö

-

-- -

--

llonéith
Judit

-

-- --

-

Nag) ne Bab:ily
Ma rgit

Sn•rtúrl'elcliis

--

M:irtonné
Ko1.1na É\ a

-

Gaa lnc Sepa r 11ka
.__

Ü11 11e1>é l~ frll'lií~

--

-

v:ihogosné
V;íradi
Zs111.sanna
S1abóné Plcsu
Arnta

(;~ l'l"mel,, (·tldn IÍ

sz~ízszo rszép

Orgonasíp
Tagint.

Nefelej cs
Tagint.

S1abó Zita
Bn gitta

- ~

hel~dtcs

\l11nkakii1:iis;;é~

Ligeti
Tagint.

Kikelet
Ta gint.

Margaréta
Ta gint.

-

Na g~ né

l loss1ú
F\cl in

-

-

~

- .--- -

l\:ii.1allrnlmazofti tan:Ít!I
___rlniikc
_
l\:iizall\alma:rot ti
tanücstag

Sp111yhér1 J;ínosné

')zabóné Ples11
Anita
- - -- - Szabó G;. ul;íne

_

1

_

Kolozsi né
P;\sztor

___ _ I ~;'lnalka
1

Papp Erika

Moln;ír Érn

íl;í l111t Oclcl 1

h:.olozs1nc
P;í<;/lor
l la_p1a lka

Török Edit
Őnl-rtékdési CSO(IOI"(
't•.1ctü.ic

S;\nclor Anna
Luca

llonlap fcldíis

13;ílint Oclell

---

S/abó G;. 11lúné
S/abó G;. uláné

_

Darn111é Pethő
Ildikó

l\lfré,,
értékclé1;
„
,
cllcr11J1"/l'!. team 'c.1cto
Adahédclmi tis-.1hisclíi

-

~-----

---

S;\ndor Anna
Luca
.

Molnar [\'a

-

Búl111t Odctl

Sún J;ínosné
Papp
Zstl/Sanna
----sTÍkuné _ __

T
L

L1ppa1 Es1tc1

Lac/.1 lsty;ínné
Barnbilsné
Tamús Edit

Hun~;i~i ll~~k'2_

M;írcziné
Szabó Csilla
Júmborné
Fcdo1
Kiis/tina

CsíÍs/.iné Arnn;.1
Csill:1

13arnbasné
Tmn:ís F.clit

S;~1tosné

Török Anita

Papp Enka

13a l111t Oclctt

V:írosl.:ép KFT.
_ kapt:solattart6ja
B:íh éli dri11na
cso11ortn·:rctii

-y-

·--------

l lag;. 111as111c
Kodcs
Mcl111cla

l\ii.11<.'kcdési és Spo1·1
rcfcrcn<;
Egés1 sét,•fcj lcwtomcn t :í~l~!gién ikus
Ll'lt:ír fdcliis

Fcjll•wtii pcdag6g11sok
munl.::ijának
koonlin:ítorn
l\.ln-hcn tikténo
adatsmlg:íltatúsi fclclos

-

Gaúlné Scpa Erika

Szabó Zita
Bngitta

-1-

Nagy Erika

l lcgcdi1sné
13alogh Anna

Gajdosi
Kns1tina
- - llon ;íth
Judit
13ouai Judit

Nagyné Peter Jucht

Tolch Tímea

- --Bajna;. -S/abó
Mónil .a

Morong A111ta

Frdös Ancll

l lag'· 11rnsmé
1-...0\ ;ics
Me11nc1a

j

Nag~

Homíth
J uclit

Erika

------!-

l lcgccliisné
Balogh Alll~a
s·za bo.' L Ila

Tóthné Buha

Rng1tta

Enikő

Szabo Li la

Moh:\csmé ílescnyc1
Valéria
.-i -

Toldi Tímc;i
+

Nagy Erika

Bn~11la

Sitkuné
~·n~aclt Ildikó
Nagy Erik:i
Bclméné
Knstóf Ll\ 111
S za bo. z,1ta
Bara basnc
B1.lf'I lt a ~kTamas
' E.e1•t
1
-

l 1
M1 h úl2n~

r

r

Ba1nay-Slabó
Nag;.'.'c Hoss/Íi Kóróclt Agncs
. Mónil:.<.!____L E\clin - - + -

Filep
Er/ sébct

] fag;. lllÚSI né
Kodcs
Meli nda
Jurisik
M1h;íl\ né
l lag\· lll<ÍSI
. né
1-...orncs
. cl
Me1111 a
l lt1S/llnC
ílozsó T1111clc
J11nsik

R:\da 1 Mariann

l lcgediic; Nikoletta

L

l lorv:ith
Jucht

Mohacs111é Dcscnyc1
Va lén;i

Bouai Juclil
Boaai Judit

k

1lcgccliis 13c:íta

Silk1111é Csonka Edit

l la_1clu
Sünclomé

-

Nag:i né l loss/l1
E\'cl i n
Nagyné Hosszú
E,·clin

Patóné Arkosi Judit
Hon Mh
l Ion ath Blanka

Judit

-

--

-

J\z egyéni megbízasokat, a hozzá kapcsolódó adminisztrációs feladatokat a felelősök önállóan végzik.
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Il.7. Az óvodai nevelés országos alapprogramban megfogalmazott elvárásoknak és a

pedagógiai programban meghatározott intézményi céloknak való megfelelés
Az óvoda pedagógiai hitvallásának középpontjában a gyermek all, a szeretetteljes, családias óvodai
legkör megteremtesevel A családi nevelés kiegeszítöjekent, a gyermekek érdekét szem előtt tartva,
szeretetteljes, derűs. nyugodt, k1egyensulyozott, erzelmi biztonságot nyujtó bizalom teli légkörben
neveljük, fejlesztjük az óvodánkba járó gyermekeket Az egészségtudatos szemlélet kialakítása
erdekében gondot ford1tunk a testi, lelki higiénére Rendszeresen reszt veszünk a ,.Gondolkodj
Egészségen 1 Program'' projektjeiben Mozgási lehetőséget biztosítunk a7 egész nap folyamán a
csoportszobában és a szabadban egyarant Tiszteletben tartjuk a gyermekek szabadjáték iránti
igényet A pedagógiai gyakorlatunkban epítünk a gyermeki erdeklödesre, ak1ivitasra. a folyamatos
motiváltsag, k1váncsisag ebrentartasaval. Olyan módszereket, szervezeti kereteket alkalmazunk,
amelyek igazodnak a gyermekek egyeni -és életkori sajátosságaihoz A jatekba integrált speciális
foglalkozasok differenciáltan törtennek egyenileg. párosan és mikro csoportban A pre\ enciós
fejlesztés az óvodai neveles egesz folyamataban ervényesül Amennyiben szükseges a korrekciot
ki
A
tehetseggondozás
a
felzarkoztatast
szakemberek
bevonasaval
egesz1tjuk
gyermekcsoportokban es a tehetseggondozo foglalkozásokon egyaránt törtenik A gyermekek
ismereteinek bőv1tese soran elöterbe helyezzuk a közvetlen tapasztalatszerzést A magyar népi
kultúra es hagyomanyok apolasa folyamatosan megjelenik pedagógiai gyakorlatunkban az
aktualttasnak megfelelően az unnepekre valo keszulödessel, a jeles napok feldolgozásával l\agy
hangsulyt fektetünk a környezettudatos magatartás kialak1tasara. Szelekt1ven gyűjtjük a hulladékot,
a veszélyes hulladékot, komposztálunk, kis konyhakertünk van, erdei óvodai programot szervezünk,
bekapcsolódunk paplígyüjtés1 akciókba Egesz télen gondoskodunk a hazankba telelő madarakrol,
nyáron az itatasukról A biztonsagos közlekedes1 ismeretek elményszerü átadásat seg1ti az Ovizsaru
programba valo bekapcsolódasunk
A pedagógiai programban szereplő kiemelt stratégiai célok opcionalizalása, megvalósítasa,
intezményi eredmények
A strategiai dokLJmentumok elkesz1tese a töf\enyi szabályzók figyelembe \etelevel történik A
strategiai tef\ neveles1 evre bontott amelyben a celok, feladatok ütemezese, \egrehajtasa pontosan
meghatarozott, ami az eves munkatervben es más tervekben is rögz1tesre kerülnek
Az éves tervek elkész1tése, elfogadasa a nevelőtestület bevonasával, véleményezésevel valosul meg
A programunkban meghatarozott eredményes ne\.előmunka feltetelei adottak. megfelelnek
intézményünk lehetosegeinek A Pedagógiai Program alapelvei az Ü\ odai ~e\ elé ~ Orszagos
Alapprogramjára alapoz\a az intézmény sajatossagaihoz igaz1tva tükrözi a fejlesztoi szemléletet,
biztos1tva az egyenl ő hozzáferest, a gyermeki személyiség érési üteméhez való alkalmazkodást A
program meg\alos1tasahoz szükseges eszközök es felszerelesek rendelkezesünkre allnak Ezek
pótlása es korszerüsttése az elhasználódás miatt folyamatos .\ csoportszobak esztetikus környezete,
gazdag játekeszközöl mozgásfejleszto jatekok biztosítjak a gyermekek gondtalan jatek örömet, és
mozgásigényük kieleg1teset A jatszóudvarok gazdag növenyzete es a termeszetbarát fa játékok
önfeledt, nyugodt játékot biztosítanak a gyermekek szamara Nevelötestuletunk ~zakmailag jól
felkeszlllt. pedagógiai megújulasra törekszik. pozit1\. viszonyulas tapasztalhato az uj modszerek,
nevelesi es tanulásszervezesi eljárások all-:almazásaban. A gyermekcsoportokban jellemzó a
módszerek, eszközök célszeru. rugalmas. változatos hasznalata, az ideal1s egyensuly kialakításával.
ami biztosnja a gyermekek optimális fejleszteset A rendelkezesre alló innovat1\. eszközöket.
digitális anyagokat, modszereket. tanulasszervezesi formakat rntézményünk pedagogusai
kritikusan, a célokhoz. feladatokhoz rendelve hasznosítják Intézményünk egyik erossege az
innovatív nevelő testület. Keressük és figyelemmel kísé1juk az ujttásokat To\abbképzeseken
akt1van reszt veszünk es mi magunk is gyakran vag) unk jo gyakorlat, vag) tovabbkepzés helyszme
(EFOP. \!..\TEHETSZ) Pedagogusaink szakmaiságukat folyamatos tL)\ábbk.épzesekk.el friss1tik es
fejlesztik
8-t

A

vezetői

program

időarányos

megvalósítása

Kiemelt" ezetésfejlesztési cél

1

Megvalósítás ten ezése

A család - óvoda kapcsolatának további
erös1tese

A közös programok átgondolása, megújítása.
I A kommunikáció erős1tése a megujult
honla al
1 A pedagógiai eredményeket meghatározó
A napi közvetlen kommunikáciora törekvés,
az előremutató fej lesztési lehetőségek
kommunikációs csatornak
megfogalmazása. Onlin~ kapL.::.olanarrn::. ::.ur:1.n
cikkek, szak irodalmak, ötletek a· anlasa
Főiskolai hallgatók fogadasa, csoportos es
"Ylentoralasi rendszer hatekony működtetese a szakmai utánpotlás b1ztos1tasa.
egyéni gyakorlat soran is Az intézmeny
megismertetese, népszerűsítese
Kapcsolattartas a kepzö intezmen:vekke l
_
A fluktuációból fakadó feladatok ellátása
A feladatok, egyéni megbízások szétosztasa az
egyenletes terhelesre, egyeni kiemel kedő
1 területekre koncentrálással
ir_a_fi_ej-le_s_zt_e_'s-e-.-aszokás és
1 Tudásmegosztásra, valamint a közös célok - _ _._A_s-ze_rv_e_z-et-i-k-u_lt_t_
1

eleresere nyitott támogató szervezeti kultúra · norma rendszer átadasa az új dolgozok
továbbfe'lesztése
beilleszkedesének seg1tese
Vezetési kompetenciák fejlesztese ·a vezetők Folyamatos önképzés, továbbképzeseken való
reszvetel
és vezetői feladatot ellatö kollégák
hatékonyabb bevonása a tervezés,
megvalos1tas, ellenorzes-ertekeles es
korrekcios folyamatokba.
A törvenyes működés feltételeinek biztosítasa
A jogszabályok folyamatos nyomon követése
A Pedaaóoiai
pro2:ramunk
alapelveinek
.::,,
._
közvet1tése, meavalosításanak ellenőrzése
1 A tárgyi infrastrukturális feltételek folyamatos
A pályázatok folyamatos figye lemmel
jav1tasa. fejlesztese
kísérése, ésszerű gazdalkodás. a meglevő
, eszközeink tudatos hasznalata
· A nevelőmunka feltételeinek biztos1tasa, az
i\:Iinöségorientált nevelőmunka eloseg1tése
egyre magasabb minösegre törekvés a
gyermekek nevelésében
A humánerőforrás feltételeinek biztosnasa
A tovabbkepzések, tanulas támogatasa A
fejlesztese
belső tudasmegosztas biztos1tasa
Pedagógiai Program megvalós1tasa

Nyitott,

őszinte

kommunikáció

Jó gyakorlatok megosztása. óvodaközi
munkaközösség müködtetese

1

~

Törekszem a személyes kapcsolattartasra. az
ellenörzesek utan ep1tö jellegű. öszinte
visszajelzesekre szemelyre szoloan Az
ertekezletek vezetese soran gyakorlatban
alkalmazom
Az óvodaközi munkaközösseg munkájának
tamogatasa. seg1tese. szemelyes jelenlet

Az életpálya modellhez kapcsolódo teamek
müködtetese ~linősitési team, gyak.ornokmentor team

A teamek munkájanak támogatasa. seg1tese.
személyes jelenlét

S:'
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