
1 

 

Keszthelyi Életfa Óvoda 
(8360 Keszthely, Vaszary K. u. 12.) 

 

MUNKATERV 
2019-2020 

 

 

Intézmény OM- azonosítója: 

 

037251 

 

Intézményvezető: 

 

Szabóné Lancz Anna Mária 
                           

 
 

               
 

 

 

       

Legitimációs eljárás 
 

Nevelőtestület nevében: 

 

……………………………… 

Garamszeginé Orbán Gyöngyi 

 

Alkalmazotti közösség nevében: 

 

…………………………………… 

Varga - Héder Beáta 
 

Szülői szervezet nevében: 

 

………………………………… 

Mesteri Bernadett 

 

Fenntartó nevében: 

 

………………………………. 

A dokumentum jellege: Nyilvános 
 

Érvényessége: 2019. 09.01 – 2020.08.31. 

 

Ph. 
 

 

 

 
 



2 

 

 

Tartalom 
A nevelési év elé ................................................................................................................................................................................................................. 4 

A nevelési év rendje ............................................................................................................................................................................................................ 5 
Pedagógiai folyamatok - Tervezés ...................................................................................................................................................................................... 7 
Pedagógiai folyamatok – Megvalósítás ............................................................................................................................................................................. 12 

Pedagógiai folyamatok - Ellenőrzés .................................................................................................................................................................................. 18 

Pedagógiai folyamatok – Értékelés – önértékelés 2019-2020........................................................................................................................................... 23 

Személyiség- és közösségfejlesztés .................................................................................................................................................................................. 25 
Gyermekvédelmi szakmai munkacsoport ......................................................................................................................................................................... 28 
Pszichológus munkaterve .................................................................................................................................................................................................. 31 

A pedagógiai programban is megjelenített óvodai ünnepek és egyéb programok tervezett időpontjai ............................................................................ 36 
Eredmények ....................................................................................................................................................................................................................... 38 

Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció ......................................................................................................................................................... 41 
Nevelés nélküli munkanapok időpontjai és felhasználásuk – intézményi szint ................................................................................................................ 41 

Munkatársi értekezletek .................................................................................................................................................................................................... 43 
Az óvoda működését és eredményességét támogató szakmai fórumok ............................................................................................................................ 44 

Óvodavezetői team ............................................................................................................................................................................................................ 44 
Szakmai munkaközösségek és munkacsoportok ............................................................................................................................................................... 47 
Az intézmény külső kapcsolatai ........................................................................................................................................................................................ 66 

Tagóvoda szintű réteg- szülői értekezletek - fórumok ...................................................................................................................................................... 66 
Szülői értekezletek a csoportokban ................................................................................................................................................................................... 67 

Az óvodapedagógusok fogadó órái ................................................................................................................................................................................... 68 

Az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú óvodai nyílt napok ................................................................................................................... 68 

Kapcsolattartás társintézményekkel .................................................................................................................................................................................. 69 
Tárgyi, infrastrukturális feltételek ..................................................................................................................................................................................... 70 
Humán erőforrás ................................................................................................................................................................................................................ 75 
A Kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott az Óvodai nevelés országos alapprogramban megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai 

programban megfogalmazott céloknak való megfelelés ................................................................................................................................................... 81 

A munkaterv jogszabályi háttere ....................................................................................................................................................................................... 83 

 

 

 



3 

 

Módszertani ajánlás a munkaterv tartalmainak értelmezéséhez 
 

Kedves Kollégák!  

A munkaterv megváltozott tartalmi felépítése koherens az önértékelési kézikönyv szakmai elvárásaival: az intézményértékelés területeivel, az egyes területekhez 

kapcsolódó elvárásokkal. 

 

A dokumentum tartalmi javaslatai összhangban vannak az intézményi önértékelés/tanfelügyeleti ellenőrzés dokumentum elemzési szempontjaival, illetve, teljes 

mértékű választ adnak a vonatkozó dokumentumelemzési kérdésekre. Ennek megfelelően ezek a tervezési tartalmak később - hatékonyan támogatva a 

dokumentumelemzést- egy az egyben válaszolják meg a vonatkozó kérdéseket, ugyanakkor hozzásegítik a kollégákat a tudatos tervezéshez. 

 

Logikusnak gondolhatjuk, hogy az értékelés (éves beszámoló) tartalmi elvárásaira már a tervezés folyamán is fókuszálnunk kell! Segítve a rendszerlátást, ennek 

megfelelően  

a táblázatokban számokkal jelölt megvalósítási területek megegyeznek az intézmény értékelésterületeivel / a munkaterv tartalmi struktúrájával: 

1. Pedagógiai folyamatok(tervezés, megvalósítás, ellenőrzés, értékelés, korrekció) 

2. Személyiség- és közösségfejlesztés 

3. Eredmények  

4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 

5. Az intézmény külső kapcsolatai 

6. A pedagógiai munka feltételei 

7. A Kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott az Óvodai nevelés országos alapprogramban megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai 

programban megfogalmazott céloknak való megfelelés 

 

A szakmai munkaközösségek tervei is helyet kapnak a dokumentumban, segítve ezzel a használhatóságot, a dokumentumban való eligazodást.  

 

Általánosan érvényesítendő elvek: 

 A nevelési év végi beszámoló megállapításai alapján történik a következő nevelési év tervezése  

 Átfogja az intézmény egészét 

 A tagóvodák munkatervei tartalmazzák az adott óvodára vonatkozó részleteket, melyek az intézmény munkatervére épülnek, azzal koherensek  
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A nevelési év elé 

         

          A gyermekek felé közvetítendő erkölcsi értékek – Ajánlás  

 

 Ha szeretünk valakit, akkor szeretünk vele lenni, beszélgetni vele és meghallgatni mindazt, amit mond. Legyen mindig nyitva a szívünk a 

szeretetre. 

 Az egymással való kommunikálás során fontos, hogy hogyan szólunk egymáshoz. Boldog lehet az az ember, aki csendesen, nyugodtan 

meg tudja oldani a maga gondjait, feladatait, aki ura önmagának, háborgó érzelmeinek és szavainak. 

 Megvan mindennek az ideje. A munkának, a pihenésnek, az ünneplésnek, és ez által az egymásra figyelésnek is. Az ünnepnap érték. Ha 

ezt jól éljük meg, akkor magunkkal vihetjük ennek a napnak az erejét, lendületét a hétköznapjainkba. 

 Mindenkinek nagyon mélyen a szívébe van ültetve a szülők, a vérszerinti rokonok iránti tisztelet és szeretet, amit tudatosan kell ápolnunk. 

Odafigyeléssel, szófogadással tartozunk szüleinknek. 

 Különösen fontos a körülöttünk lévő emberi, állati, növényi élet tisztelete.  Nemcsak a saját életet és egészséget, hanem a környezetünkét 

is szeretni kell. Kerülni kell mindazt, ami veszélyezteti a környezetünket!  

 Különleges emberi érték az őszinteség. 

 Tartsuk tiszteletben mások tulajdonát, azt kérés nélkül ne vegyük el. Nem szabad visszaélni a bizalommal se, amellyel egy másik ember 

megajándékozott! 

 Fontos az igaz, őszinte szó kimondása, a gesztusok, mozdulatok eredetisége, őszintesége. 

 Vegyük észre a rászorulókat, és segítsük őket. 

                                                                                                                                     Brunszvik Teréz budavári Óvodák Pedagógiai Program 41. oldal 
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A nevelési év rendje 

 

Nevelési év időtartama: A nevelési év első napja 2019. szeptember 1., utolsó napja 2020. augusztus 31. 

 

A nevelőtestület által meghatározott pedagógiai célra öt munkanapot nevelés nélküli munkanapként használhatunk fel, amelyből egy nevelés nélküli 

munkanap programjáról - az óvodavezető véleményének kikérésével - az egyes telephelyek óvodapedagógusai jogosultak dönteni. 

Nevelőtestületi tanácskozásainkon (nevelés nélküli munkanap, nevelőtestületi értekezlet) a nevelőtestület valamennyi tagja részt vesz. A 

nevelőmunkát segítő munkatársak (pedagógiai asszisztens, dajka, óvodatitkár) részvétele az alkalomszerű szervezés függvényében kötelező, illetve 

egy nevelés nélküli munkanap számukra is szervezett. (továbbképzés, csapatépítés, stb.) 

 

Szünetek időtartama - A nyári zárva tartás tervezett időpontjai 

 

Megjegyzés:    Nyitva 

   

 

     Zárva 

 

Az azonos színnel jelölt óvodák fogadják egymás 

gyermekeit a nyári ügyelet során, míg az - az 

intézmény, amelyben a gyermek évközben jár, zárva 

tart. 

 

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. 

 

 

Székhely és 

telephely 

2020.  

Június 

22-26 

2020.  

Július 

29-3 

2020.  

Július 

6-10 

2020.  

Július 

13-17 

2020.  

Július 

20-24 

2020.  

Aug. 

27-31 

2020.  

Aug. 

5-9 

2020.  

Aug. 

12-16 

 

Életfa Óvoda 
        

Gagarin U. 

Tagóvoda         
Kísérleti U. 

Tagóvoda         
Sopron U. 

Tagóvoda 
        

Tapolcai U. 

Tagóvoda         
Vörösmarty 

U. Tagóvoda 
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Iskolai szünetek időpontjai: 

 

 Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. október 25. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2019. november 4. (hétfő) 

 A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. december 20. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2020. január 6. (hétfő) 

 A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. április 8. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2020. április 15. (szerda) 

 

 

2019. naptári évet érintő munkarend – változás szempontjából releváns időpontok: 

 

 december 7. szombat munkanap - december 24. kedd pihenőnap  

 december 14. szombat munkanap - december 27. péntek pihenőnap  

 

A jogszabály által országosan egységesen elrendelt munkanap-áthelyezést – az Nkt. 30. § (1) bekezdése értelmében – a nevelési-oktatási 

intézményekben is alkalmazni kell. 
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Pedagógiai folyamatok - Tervezés 

 

 

Az intézmény stratégiai dokumentumainak és aktuális fejlesztési terveinek összhangja az éves munkaterv tartalmaival 
Célrendszerünk olyan alapot kíván adni a képességek és jártasságok kialakításához,  

melyek e gyorsan változó világban várnak gyermekeinkre.  

 

Szabályozó 

dokumentumok 

Kiemelt cél/célok → Kapcsolódó feladatok 

Pedagógiai program - Szociális kommunikációs képességek fejlesztése, 

mint a kommunikáló felek aktivitásának: azaz 

érzelmi állapotának, magatartásának és 

viselkedésének aktuális befolyásolási 

képességének fejlesztése. 

- Az erkölcsi nevelés alapját képező szokásrend 

megtervezése, megalapozása, kialakítása. 

- Önértékelési motívumok fejlesztése, mint az 

önbizalom és az önbecsülés, a reális, a 

képességeket is figyelembe vevő 

teljesítményértékelés eredményeként. 

- A szülők részvételének minél sokrétűbb 

biztosítása az óvodai nevelés fejlesztési 

folyamatában. 

- Pedagógiai program módosítása:  

- Az Óvodai nevelés országos alapprogramjában 

rögzített hátránycsökkentő szerep eredményes 

intézményi megvalósításának támogatása érdekében: 

kiemelt figyelmet igénylő gyermekek fejlesztésének, 

partnerkapcsolatoknak, dokumentumoknak a 

felülvizsgálata. 

- A PP felülvizsgálatával és módosításával biztosítjuk 

a dokumentum jogszabályi hátterének és az 

intézmény gyakorlatának harmonizálását.  

- Neveltségi szintmérés módszerének kidolgozása, 

elsajátítása és alkalmazása. 

- Tiszta, esztétikus, rendezett környezet biztosítása, az 

intézményi dekorációk frissítése. 

Továbbképzési terv - Optimális személyi és tárgyi feltételek 

biztosítása a kisgyermekek számára 

személyiségük kibontakoztatásához.  

- Figyelmet kell fordítani többek között a 

környezetre, az infrastruktúrára, a személyzeti 

ellátottságra, az irányításra és a 

minőségbiztosításra is. 

Dokumentum módosítása: 
- A GDPR-hez kapcsolódó tájékoztatások beépítése. 

- Szakmai képzettségi mutatók további bővítése belső 

és külső továbbképzéssel és önképzéssel. 

- A hétévente kötelező 120 óra teljesítésének 

ellenőrzése, szükséges lépések megtétele. 

Önértékelési program - A pedagógusok felkészülésének támogatása a 

tanfelügyeleti ellenőrzésre, valamint a minősítésre. 

- A megjelenő jogszabályok folyamatos figyelemmel 

kísérése: közlönyök online letöltése, a lehetőségek 
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Szabályozó 

dokumentumok 

Kiemelt cél/célok → Kapcsolódó feladatok 

- A pedagógiai munkát közvetlenül segítők és 

támogatók fejlődésének elősegítése. 

- A partnerekkel, különösen a szülőkkel és a 

fenntartóval történő hatékony együttműködés 

kialakítása és fenntartása. 

- A szakma- illetve hivatástanuló szervezeti kultúra 

kiépítése, megerősítése. 

függvényében a területet érintő konferenciákon és 

továbbképzéseken történő részvétel. 

- Szakmai munkaközösségek működtetése során a 

Pedagógiai program tartalmi elemeinek 

újragondolása/feldolgozása. 

- Nyári tervezett karbantartási, felújítási munkák 

koordinálása. 

Etikai kódex - A pedagógus hivatás etikai normái: Kapcsolatok -  

SZMSZ - A szervezet jogszerű működésének biztosítása. 

 

- Szükség esetén a dokumentum aktualizálása. 

- A vonatkozó jogszabályi előírások közös 

értelmezése beépítése: LÉNYEGES 

VÁLTOZÁSOK A KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY- 

ben: (még nincs hozzá végrehajtási rendelet) 

- 4 éves kortól kötelező lesz óvodába járni 

- Az óvoda utolsó éve iskola-előkészítő lesz 

- Hatévesen kötelező lesz elkezdeni az 

iskolát, halasztásra csak szakember 

javaslatára lesz mód 

- Az intézményvezetők kinevezése során nem 

számítanak a fenntartók a pedagógusok, a 

szülők véleményére 

A pedagógus munkakör betöltéséhez előírt 

szakképzettséget igazoló oklevél birtokában 

gyakornokként alkalmazható az is, akinek nincs 

nyelvvizsgája 

Házirend - A működésünket szabályozó dokumentumainkban 

foglaltak megvalósításához az óvoda és a család 

sokoldalú, bizalomra épülő együttműködése 

szükséges. 

 

 

 

- A kötelező óvodába járás egyértelmű szabályozása; 

a távollét és annak igazolása a tavaly lezajlott, OH 

ellenőrzés útmutatása alapján. 

 

- A Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ 

által biztosított szociális munkással való további 

hatékony együttműködés megvalósítása. 
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Szabályozó 

dokumentumok 

Kiemelt cél/célok → Kapcsolódó feladatok 

 

- A jogszabályokban meghatározott jogok 

gyakorlásának, a kötelezettségek végrehajtási 

módjának továbbá az óvoda által elvárt viselkedés 

szabályainak naprakész szabályozása. 

 

A dokumentum szülőket is érintő jogszabályi 

változásokhoz: (az óvodába járási kötelezettség és a 

tankötelezettség új eljárása) történő igazítása és a működés 

jogszerűségének biztosítása 

 

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről  

 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 

Adatkezelési 

szabályzat, melynek 

része az adatvédelmi 

szabályozás  

- Az adatvédelmi tudatosság erősítése a 

nevelőtestület tagjai számára. 

- Dokumentum módosítása szükség szerint. 

- Iratkezelési szabályzat felülvizsgálata [Nkt. 43. § (1) 

bek.] 

Vezetői 

pályázat/Vezetési 

program 

Kiemelt célok a tanítást és tanulást támogató 

pedagógus kompetenciák fejlesztésére: 

- A gyermekek személyes és szociális képességeik 

felmérésére alkalmas módszerek, eszközök, 

technikák további megismerése és célirányos 

alkalmazása. 

- Az SNI gyermekek fejlesztését támogató szakmai 

kompetenciák fejlesztése. 

- A tervezési gyakorlat további finomítása, az 

elvárások szerinti megfelelőség és az intézményi 

gyakorlat közötti kapcsolat erősítése. 

- Gyermeki kompetenciák fejlesztése a mérési 

eredmények tükrében. 

- Az értékelési gyakorlat további finomítása, az 

elvárások szerinti megfelelőség és az intézményi 

gyakorlat közötti kapcsolat erősítése. 

- Az eredményes iskolakezdés érdekében már az 

óvodába lépés pillanatától egyénekre alapozott 

család-óvoda kapcsolat kialakítása. 

 

 

 

- SNI-s BTM-s gyermekek fejlesztését támogató: 

bánásmódtechnikák, módszerek tanulása, 

alkalmazása.  

- Tervezési és értékelési kompetencia fejlesztése 

pedagógusi szinten →  Téma feldolgozása az idei 

nevelési évben megalakuló „Konzultáció szakmai 

munkaközösségben”. 

- Ütemezés szerint a pedagógus önértékelések 

lebonyolítása. 

- Gyakornokok szakmai támogatása a munkaterv 

tartalmainak tükrében. 

- Nagy létszámú nyugdíjba vonulás miatt a humán 

erőforrás minőségi szinten történő biztosítása. 

- Mentális egészségmegőrzés: Mentálhigiénés napok; 

előadások, tréningek munkaközösségi és intézményi 

szinten óvodapszichológusunk vezetésével. 

- A munkaközösségek vezetői hatékonyabb 

bevonódásának biztosítása a szakmai szervezet 
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Szabályozó 

dokumentumok 

Kiemelt cél/célok → Kapcsolódó feladatok 

Kiemelt vezetésfejlesztési célok: 

- A pedagógiai eredményeket meghatározó 

kommunikációs csatornák (családi beszélgetések, 

szakmai konzultációk, stb.) további fejlesztése. 

- Mentorálási rendszer kiépítése és hatékony 

működtetése – a szakmai utánpótlás biztosítása. 

- Tudásmegosztásra, valamint a közös célok 

elérésére nyitott, támogató szervezeti kultúra 

továbbfejlesztése. 

-  

Kiemelt intézményfejlesztési célok: 

- Új gyermek megismerési módszerek és technikák 

tanulása, alkalmazása. 

- Szakmai munkaközösségek tudatosabb bevonódása 

a pedagógiai folyamatok megvalósításába 

- Vezetési kompetenciák fejlesztése belső 

továbbképzési rendszer keretében. 

építésében → nagyobb önállóság biztosítása a 

tervezés, megvalósítás, ellenőrzés-értékelés 

pedagógiai folyamatokban. 

- A szakmai munkaközösségek profilját és aktuális 

tartalmait képviselve tudatosabb bevonódás a 

pedagógiai folyamatok megvalósításába, 

hangsúlyosan a tervezési, ellenőrzési és értékelési 

feladatok ellátásába. 

- 2018. szeptemberétől indított  szociális segítő 

szolgáltatás rendszerének  → A Szociális és 

Gyermekjóléti Szolgáltatási Központtal kialakult 

eddigi közös munkakapcsolat fokozása. 

 

 

 

- Vezetői „kurzus” beindítása és működtetése vezetői 

feladatot ellátó kollégák részére, főleg az új 

tagóvoda vezetők segítése érdekében. 

Vezetői önértékelésre/ 

tanfelügyeletre 

alapozott önfejlesztési 

tervek 

A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív 

irányítása 

- A család - óvoda kapcsolatának további 

erősítése. 

- A nevelő-fejlesztő munkát befolyásoló szakmai, 

működésbeli és emberi problémák hatékonyabb 

kezelése – Új típusú kapcsolattartási formák és 

technikák meghonosítása az operatív működési 

problémák feltárására, megelőzésére, 

megoldására. 

 

 

Mások stratégiai vezetése és operatív irányítása 

- Mentorálási rendszer kiépítése és hatékony 

 

 

- Interjú a szülők képviselőivel (vezetői tanfelügyelet 

Tapolcai Utcai Tagóvoda) 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Kommunikáció munkaközösség ez irányú 

feladatának támogatása. 
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Szabályozó 

dokumentumok 

Kiemelt cél/célok → Kapcsolódó feladatok 

működtetése – A szakmai utánpótlás biztosítása 

- A tudásmegosztásra, valamint a közös célok 

elérésére nyitott, támogató szervezeti kultúra 

továbbfejlesztése. 

-  

Az intézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása  

- Vezetési kompetenciák fejlesztése – a vezetők 

és vezetői feladatot ellátó kollégák hatékonyabb 

bevonása a tervezés, megvalósítás, ellenőrzés-

értékelés és korrekciós folyamatokba 

- Munkaközösségek kiemelt feladata a szakmai 

bemutató délelőttök megszervezése. 

 

Intézményi 

önértékelésre/ 

tanfelügyeletre 

alapozott önfejlesztési 

tervek 

- A gyermekek személyes és szociális képességeik 

felmérésére alkalmas módszereket, eszközöket, 

technikákat alkalmazási lehetőségeinek bővítése. 

- A munkaközösségek bevonásával történjen a 

pedagógiai folyamatok megvalósításának 

ellenőrzése, értékelése. 

- Felkészülés a 2020-as évtől ismételten induló 

pedagógus tanfelügyeletre. 

- A kiemelt kulcsfontosságú partnerek igényeinek, 

elégedettségének megismerése, a mi intézményünk 

igényeinek megismertetése. 

- Minden tanköteles gyermek szociális 

kompetenciáinak mérése. 

 

- Munkaközösség vezetők szakmai és vezetési 

kompetenciáinak fejlesztése: belső továbbképzések 

szervezése. 

Honvédelmi Szabályzat (Elkészítettük, még nem kaptunk visszajelzést) - A bevezetésre kerülő új szabályozó dokumentum 

részletesebb megismerése (tanulmányozása). 

Panaszkezelési 

szabályzat 

 - A bevezetésre került új szabályozó dokumentum 

részletesebb megismerése (tanulmányozása). 

Gyakornoki szabályzat Az intézményen belüli mentorállással az a célunk, hogy 

gyakornokainkat eredményesen készítsük fel a pedagógus 

életpálya feladataira.  

 

Gyakornoki szabályzat felülvizsgálata a 

tapasztalatok függvényében 
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Pedagógiai folyamatok – Megvalósítás 

 

Kötelező feladatok és teendők a 2019/2020 nevelési évben  

 

 

Az értelmezést segítő jogszabályok és rövidítéseik:  

 

 Nkt.: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény  

 Nkt. Vhr.: 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról  

 Tvk. r.: 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt 

vevők juttatásairól és kedvezményeiről  

 Épr.: 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról 

 Műkr.: 20/2012. (VIII. 31. ) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról  

 Tvr.: 13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelet a 2019/2020. tanév rendjéről  

 Mszn. r.: 9/2017. (V. 19.) NGM rendelet a 2019. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről 

 

 

 

 

Ssz. Határidő Feladat Megvalósító 
A feladatot előíró jogi 

rendelkezés 

SZEPTEMBER 

1.  

2019. 

szeptember  

1. 

Annak megvizsgálása, hogy a pedagógusok, továbbá a 

nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben 

foglalkoztatottak munkaköri feladatai ellátásával érintett 

gyermekek közül a sajátos nevelési igényű „tanulók” 

aránya eléri-e a harminchárom százalékot a tanév első 

napján (gyógypedagógiai pótlékra való jogosultság 

megállapítása).  

 

intézményvezető Épr. 16. § (7) bek.  

Épr. 32. § (5) bek.  
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Ssz. Határidő Feladat Megvalósító 
A feladatot előíró jogi 

rendelkezés 

OKTÓBER 

2.  

2019. október 

15. 

A köznevelési intézmény az október 1-jei állapot szerinti 

közérdekű adatairól - a Köznevelés Információs Rendszerén 

(KIR) keresztül és az ott meghatározott formában - 

statisztikai céllal az Országos Statisztikai Adatgyűjtési 

Program (OSAP) keretében adatokat közöl. 

Feladattal megbízott 

óvodatitkár 

Nkt. Vhr. 25. § (3) bek. 

 

3.  

2019. október 

15. 

Az Oktatási Hivatal által közölt minősítési tervbe történő 

pótfelvételt nyert pedagógusok minősítésének intézményi 

tervezésbe történő bevonása (munkaterv).  

intézményvezető Épr. 10/C. § (5) bek.  

 

4.  

2019. október 

30. 

A nevelési-oktatási intézmény közzétételi listája szerinti 

adatok és dokumentumok október 1-jei állapotnak megfelelő 

közzététele a KIR tájékoztató rendszerében és honlapján. 

 

Feladattal megbízott 

óvodatitkár 

Nkt. Vhr. 24. § (1) bek.   

 

5.  

2019. október 

31. 

A Mesterpedagógus vagy Kutatótanár Mester- vagy 

Kutatóprogramja megvalósítása, továbbá az együttműködési 

megállapodásban foglaltak teljesítése érdekében végzett 

tevékenységének megvizsgálása, majd a vállalt 

kötelezettségek nem teljesítése esetén e tényről az Oktatási 

Hivatal értesítése.   

intézményvezető  

fenntartó 

(külső szakmai partner 

bevonásával) 

Épr. 14/A. § (2) bek.  

Megjegyzés:  

Ha a Mesterprogramját 

vagy a Kutatóprogramját 

megvalósító pedagógus 

intézményvezető, a 

normacímzett a fenntartó.  

NOVEMBER 

6.  

2019. 

november 

15. 

Eddig az időpontig lehetséges – egy alkalommal – a 2019. 

október 15-én lezárt intézményi statisztika módosításának 

kérése – a fenntartó egyidejű értesítése mellett – az 

oktatásért felelős minisztertől 

[2019.10.15-2019.11.15.].     

intézményvezető Nkt. Vhr. 25. § (4) bek.  

7.  

2019. 

november 

25. 

Pedagógus portfólió vagy pályázat feltöltése az Oktatási 

Hivatal által működtetett informatikai rendszerbe.   

érintett óvodapedagógus Épr. 11/A. § (1) bek.  

Ákr. 52. § (4) bek.    
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Ssz. Határidő Feladat Megvalósító 
A feladatot előíró jogi 

rendelkezés 

 

8.  

2019. 

november 

30. 

A tanfelügyeleti ellenőrzés intézményi teendőinek 

megszervezése, azok munkatervi rögzítése az Oktatási 

Hivatal által a támogató elektronikus rendszer útján történő 

értesítés alapján, mely tartalmazza a 2020. naptári évet 

érintő tanfelügyeleti ellenőrzések időpontjait.  

intézményvezető Műkr. 147. § (6) bek.  

9.  

2019. 

november 

30. 

A 2020. évi tanfelügyeleti ellenőrzésben érintett pedagógus, 

intézményvezető feltölti az Oktatási Hivatal által 

működtetett informatikai támogató rendszerbe a pedagógusi, 

az intézményvezetői tevékenység, továbbá az intézmény 

működésének jogszabályban meghatározott dokumentumait. 

- pedagógus ellenőrzése: 

óvodapedagógus 

- intézményvezető 

ellenőrzése: 

intézményvezető 

- intézmény ellenőrzése: 

intézményvezető   

- pedagógus ellenőrzése: 

Műkr. 148. § (1) bek. 

- intézményvezető 

ellenőrzése: Műkr. 149. 

§ (1) bek. 

- intézmény ellenőrzése: 

Műkr. 150. § (1) bek.   

DECEMBER 

10.  

2019. 

december 

15. 

A nevelési-oktatási intézményben az Oktatási Hivatal – a 

2020. június 30. napjáig terjedő időszakra tervezett 

minősítési eljárások időpontjairól szóló – tájékoztatása 

alapján a minősítő vizsgák, a portfólió, illetve pályázat 

védések megszervezése (munkatervbe való beépítés).   

intézményvezető Épr. 11/B. § (1) bek.  

Tvr. 6. § (4) bek.  

Nkt. 30. § (1) bek.  

 

Megjegyzés: 2018. 

december 15. (szombat) a 

Mszn. r. 2. § f) pontja 

értelmében munkanapnak 

minősül.  

JANUÁR 

11.  

2020. 

 január 

1. 

A 2019. évben eredményes minősítő vizsgát tett vagy 

eredményes minősítési eljáráson részt vett pedagógusok, 

illetve pedagógus szakképzettséggel vagy szakképesítéssel 

rendelkező nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő 

alkalmazottak magasabb fizetési fokozatba sorolása  

intézményvezető Épr. 13. § (1) bek.  
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Ssz. Határidő Feladat Megvalósító 
A feladatot előíró jogi 

rendelkezés 

(átsorolás). 

12.  
2020. január 

1. 

A soros lépéseknek megfelelő garantált illetmény 

megállapítása (átsorolás). 

intézményvezető Nkt. 64. § (5) bek.  

13.  

2020.  

január 

1. 

A pedagógus szakképzettséggel vagy szakképesítéssel nem 

rendelkező nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő 

munkakörben foglalkoztatott illetménye, illetve alapbére a 

Kjt. szerinti besorolásához tartozó garantált illetmény – ha 

az érintett személy a kötelező legkisebb munkabérre vagy 

garantált bérminimumra jogosult, ez utóbbi – százhét – 

munkáltatói döntés alapján száztíz – százalékára történő 

korrigálása.  

intézményvezető Épr. 32/A. § (1)-(2) bek.  

14.  
2020.  

január 31. 

Az ellenőrzésre jogosult hatóság KIR-en keresztül rögzített 

ellenőrzési munkaterve alapján a hatósági ellenőrzés 

intézményi feladatainak kijelölése (munkatervbe építetten).  

intézményvezető Nkt. Vhr. 26. § (2) bek. a) 

pont 

FEBRUÁR 

15.  

2020. 

 február  

28. 

Az oktatásért felelős miniszter a 2021. évi minősítési 

keretszámról és a minősítési szabályokról szóló 

határozatának ismertetése a nevelőtestülettel, valamennyi 

érintett kollégával.    

 

intézményvezető Épr. 10. § (1) bek.  

MÁRCIUS 

16.  
2020. 

 március  

15. 

A 2020/2021. nevelési évre szóló beiskolázási terv 

elkészítése. 

intézményvezető  Tvk. r. 1. § (3) bek.  

 

17.  
2020. 

március 

31. 

A tankötelezettség megállapításához szükséges szakvélemény 

elkészítése 3 példányban, és átadása a szülők részére. 

intézményvezető  Műkr 22§ (4) 

ÁPRILIS 

18.  2020. A nem kötelező minősítő eljárás lefolytatásának az érintett óvodapedagógus Épr. 10/A. § (2) bek.  
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Ssz. Határidő Feladat Megvalósító 
A feladatot előíró jogi 

rendelkezés 

 április  

1. 

pedagógus általi kezdeményezése a kitöltött jelentkezési lap 

intézményvezetőnek történő leadásával. 

intézményvezető Ákr. 52. § (4) bek. 

 

Megjegyzés: A feladat az 

intézményvezető számára a 

jelentkezési lap aláírása és 

egyik példányának az 

irattárba történő letétele, 

másik példányának az 

érintett pedagógusnak 

történő átadása.      

19.  
2020.  

április 

 15. 

A 2020. évi minősítő vizsgára, minősítő eljárásra történő 

jelentkeztetés az Oktatási Hivatal által rendszeresített 

elektronikus felületen.   

intézményvezető Épr. 10/A. § (3) bek.  

 

20.  

2020.  

április  

20-tól 

Az óvodai beiratkozásra a tárgyév április 20-a és május 20-a 

között kerül sor. A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről, az 

óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról a 

beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc 

nappal kerül sor.  

intézményvezető  

MÁJUS 

21.  

2020.  

május  

20- ig. 

Az óvodai beiratkozásra a tárgyév április 20-a és május 20-a 

között kerül sor. A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről, az 

óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról a 

beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc 

nappal kerül sor. 

intézményvezető Tvr. 20. § (1) 

JÚNIUS 

 2020.  

június 

30. 

Az illetékes szakértői bizottsági feladatot ellátó intézmény 

részére azon gyermekek nevének – a szakvéleményt kiállító 

intézmény és a szakvélemény számával együtt történő – 

elküldése, akiknek a felülvizsgálata a 2020/2021. tanévben 

esedékessé válik (kontrollvizsgálatok).  

fejlesztő-pedagógus, 

együttnevelést segítő 

pedagógusok  

Műkr. 95. § (6) bek.  

Ákr. 52. § (4) bek. 
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Ssz. Határidő Feladat Megvalósító 
A feladatot előíró jogi 

rendelkezés 

JÚLIUS 

22.  

2020.  

július 

1. 

Az oktatásért felelős miniszter az Oktatási Hivatal útján 

értesíti a pedagógust és az intézményvezetőjét a 2021. évi 

minősítési tervbe való felvételről vagy elutasításról, melyet a 

2020/2021. tanév tervezésénél figyelembe kell venni.      

intézményvezető Épr. 10/C. § (4) bek.  

Ákr. 52. § (4) bek. 

  

23.      

24.  

2020. 

 július 31. 

Az Oktatási Hivatal tájékoztatja a 2021. évi minősítési év 

során minősítő bizottsági elnökként, szakértő köznevelési 

szakértőként a minősítésen részt vevő alkalmazott 

kijelöléséről az őt foglalkoztató intézmény vezetőjét, melyet 

a 2020/2021 éves munkaterv tervezésénél figyelembe kell 

venni.    

intézményvezető Épr. 11. § (1) bek. a) pont 

25.  

2020. 

 július 31. 

Az Oktatási Hivatal az általa működtetett informatikai 

támogató rendszer útján értesíti a 2021. évi tanfelügyeleti 

ellenőrzési tervben szereplő pedagógusokat, 

intézményvezetőket és intézményeket, melyet a 2020/2021 

éves munkatervébe be kell építeni.  

intézményvezető Műkr. 147. § (1) bek.  

26.  

2020.  

július  

31. 

Az Oktatási Hivatal tájékoztatja a 2021. év során 

tanfelügyeleti eljárásban köznevelési szakértőként részt 

vevő alkalmazott kijelöléséről az őt foglalkoztató intézmény 

vezetőjét, melyet a 2020/2021. tanévi munkaterv és 

tantárgyfelosztás tervezésénél figyelembe kell venni.    

intézményvezető Műkr. 147. § (4) bek. 

27.  

2020.  

július  

31. 

A pedagógus – a portfólió vagy pályázat tartalmát érintő 

változás bekövetkezése esetében – módosíthatja, 

kiegészítheti portfólióját vagy pályázatát, ha a minősítési 

eljárása a 2020. szeptember 1. napját követő időszakára esik.  

óvodapedagógus  Épr. 11/A. § (5) bek.  

AUGUSZTUS 

28.  
2020. 

augusztus  

10. 

Az Oktatási Hivatal a 2020. szeptember 1. és december 

31.napja közötti időszakra tervezett minősítési eljárások 

időpontjairól tájékoztatást ad. 

intézményvezető Épr. 11/B. § (1) bek.  
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Pedagógiai folyamatok - Ellenőrzés 

 

 

Várható külső ellenőrzés 

 

A 13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelet 12. §-ra, mely az Oktatási Hivatal által lefolytatott szakmai ellenőrzésének tematikájáról és a szakmai 

ellenőrzéshez kapcsolódó határidőkről az alábbiak szerint érinti az óvodát: „A 2019. január 2. és 2019. március 29 között szakmai ellenőrzés 

keretében kell megvizsgálni az óvodákban az óvodába járási kötelezettség teljesítését és dokumentálását. A szakmai ellenőrzés lebonyolítását és 

koordinálását az Oktatási Hivatal látja el.”  

Intézményünk központi óvodájában 2019. március 20-án történt ellenőrzés. A jó eredmény fenntartása érdekében továbbra is fontos elvárás minden 

pedagógussal szemben az óvodába járási kötelezettség nyomon követésére szolgáló alábbi tanügyi nyomtatványok gondos vezetése és előkészítése: 

 felvételi és mulasztási napló 

 óvodai csoportnapló  

 a kötelező óvodai foglalkozásokról való igazolt és igazolatlan mulasztások dokumentációja – mely az idei évben megújult, a szülők 

egyöntetűen, egyértelműen igazolják a napirendben meghatározottak szerint, gyermekük mulasztását. 

 

Az intézmény belső ellenőrzése  

 

Vezetői és intézményi önértékelésekre alapozott fejlesztési céljaink: 

- a vezetési kompetenciák további fejlesztése – a vezetők és vezetői feladatot ellátó kollégák hatékonyabb bevonása a tervezés, megvalósítás, 

ellenőrzés-értékelés és korrekciós folyamatokba. 

- a munkaközösségek és munkacsoportok vezetői hatékonyabb bevonódásának biztosítása a szakmai szervezet építésében → nagyobb 

önállóság biztosítása a tervezés, megvalósítás, ellenőrzés-értékelés pedagógiai folyamatokban. 

- a szakmai munkaközösségek profilját és aktuális tartalmait képviselve tudatosabb bevonódás a pedagógiai folyamatok 

megvalósításába, hangsúlyosan a tervezési, ellenőrzési és értékelési feladatok ellátásába. 

 

A belső ellenőrzés általános rendjének kialakítása során kiemelten kívánjuk érvényesíteni a vezetési kompetenciák tervezett fejlesztését, így a 

fokozott bevonódást egyben a belső továbbképzési rendszer kiemelt tartalmi elemének tekintjük.  

 

 

 

 



19 

 

A belső ellenőrzés általános rendje 

Hónap/nap 
Ellenőrzés 

célja 

Ellenőrzés 

területe 
Alkalmazott módszer 

Ellenőrzést 

végző 

Szeptember 

10. A jogszabályi és 

intézményi elvárásoknak 

megfelelő pontos és 

naprakész munkavégzés 

Felvételi és mulasztási 

naplók 

Dokumentumelemzés vezető helyettes, tagóvoda 

vezetők 

01.  
02. és folyamatosan 

KIR- adatbázis 

naprakészsége 

KIR- adatbázis és személyi 

anyagok 

Megfeleltetés óvodatitkár 

15. Törzskönyv aktualizálása Törzskönyv Megfeleltetés óvodatitkár 

31. Munkavédelmi szemle 

bejárás 

Központi óvoda 

Tagóvodák 

Megfigyelés munkavédelmi megbízottak 

01. 

és folyamatosan 

Egészségügyi elvárásoknak 

való megfelelés 

Egészségügyi könyvek Dokumentumelemzés vezető helyettes, tagóvoda 

vezetők 

Tagóvoda vezetők 

munkaterveiben jelzett 

időpontok szerint. 

Család-óvoda kapcsolat 

megfelelőségének 

biztosítása 

Szülői értekezletek 

 

Megfeleltetés vezető helyettes, tagóvoda 

vezetők, óvodapedagógusok 

Október 

01. Statisztikai adatok pontos 

nyilvántartása 

Csoport szintű nyilvántartás 

- csoportnaplók 

- statisztikai lapok  

Dokumentumelemzés 

Összehasonlítás 

óvodavezető 

10. A jogszabályi és 

intézményi elvárásoknak 

megfelelő pontos és 

naprakész munkavégzés 

Felvételi és mulasztási 

naplók 

Mulasztások igazolása 

Dokumentumelemzés óvodavezető  

15. Tisztasági szemle   Központi óvoda 

Tagóvodák 

Megfigyelés, intézkedési 

terv 

Minőséggondozó 

munkaközösség vezető, 

óvodavezető helyettes, 

tagóvoda vezetők+1 fő 

dajka 

30. Tervezési és értékelési 

dokumentumok elvárásnak 

Csoportnaplók 

Fejlődési naplók 

Dokumentumelemzés munkaközösség vezetők, 

óvodavezető helyettes, 
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Hónap/nap 
Ellenőrzés 

célja 

Ellenőrzés 

területe 
Alkalmazott módszer 

Ellenőrzést 

végző 

történő megfelelése tagóvoda vezetők 

November 

Munkaterv szerint Pedagógiai munka 

értékelése 

Önértékelési kézikönyv 

szerint 

Dokumentumelemzés 

Megfigyelés 

Interjú 

Munkaterv szerint: 

óvodavezető helyettes, 

tagóvoda vezetők 

30. Szülők igényeire alapozott 

szolgáltatások 

színvonalának ellenőrzése 

 Megfigyelés 

 

óvodavezető helyettes, 

tagóvoda vezetők, 

munkaközösség vezetők 

December 

 A jogszabályi és 

intézményi elvárásoknak 

megfelelő pontos és 

naprakész munkavégzés 

Felvételi és mulasztási 

naplók 

Dokumentumelemzés óvodavezető helyettes, 

tagóvoda vezetők 

Január 

02. A szülői kérelemhez 

csatolandó, tankötelezettség 

alóli felmentéshez 

szükséges dokumentumok 

előkészítettsége 

  

Fejlődésmutatók az 

óvodába lépéstől (évi két 

alkalom), aláírásokkal 

(óvodapedagógus, szülő) 

ellátva 

 

Kész dokumentumok 

- Fejlődésmutatók 

óvodavezető helyettes, 

tagóvoda vezetők 

10. A jogszabályi és 

intézményi elvárásoknak 

megfelelő pontos és 

naprakész munkavégzés 

Felvételi és mulasztási 

naplók 

Óvodai felvételi előjegyzési 

napló 

Dokumentumelemzés óvodavezető 

15. Tervezési és értékelési 

dokumentumok elvárásnak 

történő megfelelése 

Csoportnaplók 

Fejlődési naplók 

Mulasztások igazolása 

Csoportnapló ellenőrző 

lapja 

Dokumentumelemzés 

óvodavezető helyettes, 

tagóvoda vezetők 

 

20. Tisztasági szemle   Központi óvoda 

Tagóvodák 

Megfigyelés Minőséggondozó 

munkaközösség vezető, 

óvodavezető helyettes, 

tagóvoda vezetők 



21 

 

Hónap/nap 
Ellenőrzés 

célja 

Ellenőrzés 

területe 
Alkalmazott módszer 

Ellenőrzést 

végző 

részt vesz+1 fő dajka 

 

Munkaterv szerint Pedagógiai munka 

értékelése 

Önértékelési kézikönyv 

szerint 

Dokumentumelemzés 

Megfigyelés 

Interjú 

Munkaterv szerint: 

óvodavezető helyettes, 

tagóvoda vezetők 

 

Február 

10. A jogszabályi és 

intézményi elvárásoknak 

megfelelő pontos és 

naprakész munkavégzés 

Felvételi és mulasztási 

naplók 

Dokumentumelemzés óvodavezető  

Munkaterv szerint Pedagógiai munka 

értékelése 

Önértékelési kézikönyv 

szerint 

Dokumentumelemzés 

Megfigyelés 

Interjú 

Munkaterv szerint: 

óvodavezető helyettes, 

tagóvoda vezetők 

Március 

14. Tervezési és értékelési 

dokumentumok elvárásnak 

történő megfelelése 

Csoportnaplók 

Fejlődési naplók 

Csoportnapló ellenőrző 

lapja 

Dokumentumelemzés 

óvodavezető helyettes, 

tagóvoda vezetők 

Munkaterv szerint Pedagógiai munka 

értékelése 

Önértékelési kézikönyv 

szerint 

Dokumentumelemzés 

Megfigyelés 

Interjú 

Munkaterv szerint: 

óvodavezető helyettes, 

tagóvoda vezetők 

Április 

10. A jogszabályi és 

intézményi elvárásoknak 

megfelelő pontos és 

naprakész munkavégzés 

Felvételi és mulasztási 

naplók 

Dokumentumelemzés óvodavezető helyettes, 

tagóvoda vezetők 

 

Május 

10. Pedagógiai munka 

értékelése 

A pedagógiai munkát 

kisegítő tevékenység 

Önértékelési program – 

Teljesítményértékelési 

rendszerleírás szerint 

Dokumentumelemzés 

szakmai beszélgetés 

óvodavezető helyettes, 

tagóvoda vezetők, 

munkaközösség vezetők 
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Hónap/nap 
Ellenőrzés 

célja 

Ellenőrzés 

területe 
Alkalmazott módszer 

Ellenőrzést 

végző 

értékelése 

15. Óvodai szakvélemények   óvodavezető 

Június 

     

 

 

 

    

Július 

30. Személyi nyilvántartás 

OH felületre 

adatszolgáltatás 

 Dokumentumelemzés óvodatitkár 

30. Tervezési és értékelési 

dokumentumok elvárásnak 

történő megfelelése 

Csoportnaplók 

Fejlődési naplók 

Dokumentumelemzés Szakmai munkaközösség 

vezetők 

 

Augusztus 

31. Tervezési és értékelési 

dokumentum elvárásnak 

történő megfelelése, 

lezárása 

Csoportnaplók 

Munkatervek 

Beszámolók 

Dokumentumelemzés 

 

óvodavezető 
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Pedagógiai folyamatok – Értékelés – önértékelés 2019-2020 

 

Ssz. 
Önértékelésre kijelölt 

pedagógus 

Önértékelési kiscsoport tagjai 

 Adatgyűjtés 

időszaka 

 

Megjegyzés 
Kiscsoport vezető 

csoport 

1 

csoport 

2 

Keszthelyi Életfa Óvoda 

1. Tamásné Arany Ildikó Dr. Demeter Győzőné 

Szabó 

Árpádné 

 

Benesné Schiszler 

Noémi 
2020. január 

 

2. Zöld Éva Dr. Demeter Győzőné 

Szabó 

Árpádné 

 

Benesné Schiszler 

Noémi 
2020. január 

 

Keszthelyi Életfa Óvoda, Gagarin Utcai Tagóvodája 

3. Zoltán Krisztina Horváth Dóra Ertlné Békefi Anna Mezőfi Andrea 2020. január  

Keszthelyi Életfa Óvoda, Sopron Utcai Tagóvodája 

4. Hegedűs Roxána Bertók Csabáné 
Péterné Horváth 

Margit 

Bozzainé Horváth 

Szilva 
2020. január 

 

5. Melegdi Katalin Bertók Csabáné 
Péterné Horváth 

Margit 

Bozzainé Horváth 

Szilva 
2020. január 

 

Keszthelyi Életfa Óvoda, Tapolcai Utcai Tagóvodája 

6. Szabó Szabina Kovács Imréné 
Benesné Schiszler 

Noémi 
Magyar Gabriella 2020. január 

 

Keszthelyi Életfa Óvoda, Vörösmarty Utcai Tagóvodája 

7. Csikós Emőke Kovács Erika Magyar Gabriella Fülesi Beáta 2020. január  

8. Tóth Zsuzsanna Kovács Erika Magyar Gabriella Fülesi Beáta 2020. január  

 

Fejlesztendő: Felelősség vállalás. Határidők pontos betartása 

Felelősök: intézményvezető, tagóvoda vezetők, munkaközösség vezetők, óvodapedagógusok
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Tanfelügyelettel, minősítéssel érintettek köre 

 

Ellenőrzés jellege Ellenőrzött Időpont Intézményi delegált 

Pedagógus tanfelügyeleti 

ellenőrzés  

Benes Noémi 

Kormosné Takács Lívia  

Magyar Gabriella Ildikó  

Melegdi Katalin Mária  

Nagyné Drávucz Éva  

Simonné Horváth Ida  

Szabó Árpádné 

2020. - 

Intézményvezetői ellenőrzés Kovács Imréné 2020. - 

Minősítő vizsga Papp Enikő 2020. Szabóné Lancz Anna Mária 

Minősítési eljárás  Szi Tamásné 2019. 10. 08. Fülesi Beáta 

 

Mérés-értékelés - Tervezett mérések  

 

Ssz. Mérés területe 

Érintettek köre 
Mérés eszköze 

módszere 

Mérés  

ideje 
Felelős 

Ki? Kit? Egyéb érintett 

1.  A gyermekek fejlettség 

állapota: 

- értelmi 

- beszéd 

- hallás 

- látás 

- mozgás 

Óvodapedagógus Minden gyermek Visszacsatolás: 

Szülő 

Fejlődési napló; 

folyamatos 

megfigyelés 

Évi 2 alkalom: 

október 31. 

április 31. 

Óvodavezető 

2.  Önértékelésekhez 

kapcsolódó szülői 

elégedettség  

Önértékelési 

kiscsoportok 

Érintett 

pedagógus 

csoportjába járó 

Visszacsatolás; 

Érintett pedagógus, 

intézményi szintről 

Kérdőív Önértékelési 

kiscsoportok 

feladattervei 

Önértékelési 

kiscsoportok 

vezetői 
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Ssz. Mérés területe 

Érintettek köre 
Mérés eszköze 

módszere 

Mérés  

ideje 
Felelős 

Ki? Kit? Egyéb érintett 

gyermekek szülei 

(teljes kör) 

a nevelőtestület  szerint 

3.  Szülői értekezletekkel és 

különböző rétegszülői 

programokkal való 

elégedettség. 

Óvodapedagógusok Szülők, 

résztvevők 

Minőséggondozó 

szakmai 

munkaközösség 

Kérdőívek, értékelő 

lapok 

Alkalomszerű Minőséggondozó 

szakmai 

munkaközösség 

vezető 

 

 

 

Elvárás minden pedagógus részéről, hogy: 

- Feladatterv szerint támogassa a mérések szervezését és lebonyolítását! 

- Egyéni és csoport szinteken a mérési eredmények alapján határozza meg, szükség esetén pedig korrigálja a tervezési tartalmakat!  

 

 

 

Személyiség- és közösségfejlesztés 

 

 

Kiemelt célok és feladatok: 

- A gyermekek személyes és szociális képességeik felmérésére alkalmas módszerek, eszközök, technikák alkalmazási lehetőségeinek bővítése: 

Minden tanköteles gyermek szociális kompetenciáinak mérése. 

- Az SNI gyermekekkel történő foglalkozás elméletének és gyakorlatának megerősítése. 

- Legyenek fókuszban a valamilyen területen tehetségígéretesnek gondolt gyermekek. 
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A beiskolázás eredményességének fokozása céljából kiemelt feladat: 

 

- Az egyes gyermekek személyes és szociális képességeinek (különös tekintettel a kiemelt figyelmet igénylő gyermekekre) fejlesztése, melybe 

a családokat tudatosabban be kell vonni. E gyermekek esetében a kommunikációs csatornákat (családi beszélgetések, stb.) is fejleszteni 

szükséges.    

- Az eredmények folyamatos nyomon követése, s ha szükséges, a korrekciók végrehajtása egyéni-, és csoport szinten egyaránt: A társaikhoz 

képest kifejezetten jobb eredményt elérő gyermekekkel történő tudatosabb és szakszerűbb foglalkozás (tehetséggondozás).   

 

 

Adatbázis – 2019.09.01. 

 

Ssz. 
A nevelési/fejlesztési folyamat 

alapadatai 
Életfa Gagarin Kísérleti Sopron Tapolcai 

Vörösma

rty 
Össz. 

1.  Beírt gyermekek száma/fő 176 103 58  94 35 87 553 

2.  
Sajátos nevelési igényű 

gyermekek/fő 
5 6 5  5 4 3 + 28 

3.  HH gyermek/fő - - - 3 2 - 5 

4.  HHH gyermek/fő - - - - - - - 

5.  
Rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben részesülő/fő 
- 2 - 6 4 2 14 

6.  
Szülői nyilatkozat alapján térítés- 

mentesen étkezők/fő 
144 80 52  83 34 57 450 

7.  
3, vagy több gyermeket nevelő 

családban élők/fő 
36 19 14  21 11 13 114 

8.  Tartósan beteg vagy fogyatékos, 

vagy családjában tartósan beteg 
4 3 - 3 1 1 12 
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Ssz. 
A nevelési/fejlesztési folyamat 

alapadatai 
Életfa Gagarin Kísérleti Sopron Tapolcai 

Vörösma

rty 
Össz. 

vagy fogyatékos gyermeket 

nevelnek/fő 

9.  Nevelésbe vett gyermek/fő 1 1 - 1 - 1 4 

10.  
Beilleszkedési magatartási, tanulási 

zavarral küzdő gyermek 
1 - - - - - 1 

11.  Veszélyeztetett gyermek - - - - - - - 

12.  Anyaotthonban lakó gyermek - - - - - - - 

13.  Gyermekét egyedül nevelő szülő 10 10 3  13 11 10 57 

14.  Félnapos óvodás gyermek 1 - - 5 - 1 7 

15.  Speciális étrendet igénylő gyermek 3 - 1  4 - 1 9 

16.  Tehetségígéretes gyermek 1 1 - 3 - 1 6 

17.  
Óvodai jogviszonyt szüneteltető 

gyermek 
1 1 2  2 - - 6 

 

A táblázat adatai napi szinten változhatnak 
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Gyermekvédelmi szakmai munkacsoport 

Munkacsoport vezetője: Varga Istvánné 

 

Gyermekvédelmi megbízottak: 

 Keszthelyi Életfa Óvoda: Varga Istvánné 

 Keszthelyi Életfa Óvoda, Gagarin Utcai Tagóvodájából: Joóné Baranyai Tímea 

 Keszthelyi Életfa Óvoda Kísérleti Utcai Tagóvodájából: Szi Tamásné 

 Keszthelyi Életfa Óvoda Sopron Utcai Tagóvodájából: Pusztai Judit 

 Keszthelyi Életfa Óvoda Tapolcai Utcai Tagóvodájából: Nagyné Drávucz Éva 

 Keszthelyi Életfa Óvoda Vörösmarty Utcai Tagóvodájából: Molnár – Uzsoki Cecília 

 

Fogadó óra: Igény szerint előre egyeztetett időpontban 

 

Céljaink a törvényi elvárások szerinti működés során: 

 A prevenció, a gyermekek hátrányos helyzetének csökkentése, a veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése, illetve szükség szerint 

segítségnyújtás, valamint együttműködés a különböző intézményekkel és szakemberekkel. 

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

 Szoros kapcsolat kialakítása a segítséget kérő családokkal. 

 Problémamegoldó képesség fejlesztése: Pedagógiai esetmegbeszélő kör működtetése → segítségnyújtás kötelező pedagógiai portfólió 

tartalom elkészítéséhez 

 Igény szerint a gyermekvédelmi tevékenység bővítése szociális munkás bevonásával.  

 

 

Figyelembe vesszük: 

 Az kisebbséghez tartozó gyermekek kultúráját.  

 A sajátos nevelést igénylő gyermekekkel kapcsolatos törvényi elvárásokat és intézményi alapelveket. 

 A differenciált fejlesztés lehetőségeit a hátrányos helyzetű, és a nehezebben kezelhető gyermekek számára. 
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Gyermekvédelmi feladataink 

 

A szakmai munkacsoport tagjai - a tervezett megbeszéléseken túl - egyéni igényeik szerint tartanak kapcsolatot a munkacsoport vezetőjével és 

egymással. 

 

Feladat Időszak 

Határidő 

Megjegyzés 

Szükség és igény szerint konzultáció a szülőkkel, a Családsegítő és 

gyermekvédelmi szolgálattal. 

 aktuálisan Első jelzést az óvodavezető és a 

munkacsoport vezetője felé 

szükséges megtenni. 

A gyermekvédelmi szempontból veszélyeztetett, hátrányos helyzetű és nehezen 

nevelhető gyermekek feltérképezése, ezekről saját feljegyzés készítése, 

folyamatos nyomon követésük. 

szeptember 

és aktuálisan 

 

Konzultáció a szakmai csoport vezetőjével: az egyes gyermekek helyzete, a 

segítségnyújtás lehetőségei, feladatai. 

szeptember 

és aktuálisan 
 

Igény szerint munkacsoport vezető bevonása: részvétel családi beszélgetéseken 

(családlátogatásokon és fogadó órákon), hospitálás a csoportokban, konzultáció 

a szülőkkel és óvónőkkel. 

aktuálisan  

Októberi statisztikához adatok gyűjtése. 10.01.  

Rászoruló gyermekek és családok feltérképezése, szükség esetén források 

keresése (pl. karácsonykor) 

11.30. 

 

 

Kibővített vezetői értekezleten, nevelőtestületi tanácskozáson (szóbeli) 

beszámoló a gyermekvédelmi tevékenységről 

január  

Esetmegbeszéléseken való részvétel a Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat 

szervezésében. 

Meghívó szerint.  

Írásbeli éves beszámoló készítése az egész éves gyermekvédelmi munkáról 

(saját csoport éves beszámolójához csatoltan). 

augusztus  

Aktuális feladatok ellátása feladatfüggő 

folyamatosan 
 

 

Az e-portfólió kötelező dokumentumai között szerepel az esetleírás, melynek célja a más dokumentumokból kevésbé megismerhető kompetenciák 

bizonyítása. Az esetmegbeszélések a gyakorlati munka során felmerülő problémák megoldásaihoz vezető utak/lehetőségek feltárásán túl e kötelezően 

feltöltendő dokumentum elkészítéséhez, tartalmi felépítéséhez is segítséget nyújthatnak. 
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Téma javaslatok: 

- Óvodai munkaterv közös, globális áttekintése  

- Elérhetőségek pontosítása  

- ESETMEGBESZÉLÉS 

Jogszabályi változások a gyermekvédelem területén – vonatkozó jogszabályok áttekintése 

- Fókuszban a család-óvoda kapcsolata, érzelmi és erkölcsi nevelés, kommunikáció 

- Szociális munkás az óvodában 

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

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

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

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1500223.TV&timeshift=20170101&txtreferer=A1100204.TV 
 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz 

felhasználható bizonyítékokról 

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

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

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

Munkatervben megjelenített statisztikai adatok áttekintése, közös értelmezése, feladatok meghatározása. 

 

 

 

 

Gyógypedagógiai ellátás 

 

Az SNI és logopédiai fejlesztést igénylő gyermekek ellátását utazó gyógypedagógusok látják el. A fejlesztéshez szükséges eszközök beszerzése, 

minőségi cseréje folyamatos. 

 

 

 

 

 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700031.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1500223.TV&timeshift=20170101&txtreferer=A1100204.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100328.KOR
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300015.EMM
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Pszichológus munkaterve  

 

Az óvodai munkámban a szakmai gondolkodásomat a preventív és rendszerszemléletű megközelítés jellemezi.   Céljaimat az egészséges életmód, a 

pszichés jóllét elősegítése, ezáltal a problémák keletkezésének megelőzése motiválja. A gyermekek mellett a velük foglalkozó pedagógusok, az 

óvoda egésze és a szülők is a kliensek köréhez tartoznak.  

A 2019-20-as nevelési évben a következő feladatok, területek ellátása a célom: 

1. Mint a gyermekek segítője: 

 Aktuális pszichés státusz felmérése (kognitív funkciók, érzelemszabályozás, szociális készségek) 

 Hospitálás (beszoktatás, beilleszkedés segítése, megfigyelés): a gyermek, a szülő és az óvodapedagógus segítése adekvát, egyénre szabott 

nevelési tanácsokkal, melynek célja a nevelési eszköztár bővítése, valamint a szülők és a pedagógusok kompetenciáinak erősítése 

 Személyiségfejlesztés elősegítése:  

-  Adaptív viselkedési minták elsajátítása: 

Alapvető fogalmakat tartalommal történő felruházása saját élményen keresztül: versengés, együttműködés, őszinteség, alkalmazkodás, 

szükségletek kielégítésének eltolása 

-  Kommunikációs készség fejlesztése:  

Megélhetik személyiségük kommunikációs eszközként való alkalmazását az interperszonális kapcsolataikban. Beszédkészségük 

fejlesztésével a kapcsolatteremtés, annak fenntartás korosztályukkal, valamint a társas együttműködésük hatékonyabbá válásának 

elősegítése. 

-  Érzelmi intelligencia fejlesztés: 

Hatékonyan tudják kezelni és befolyásolni az élethelyzeteket, képessé váljanak az érzelmek felismerésére, kezelésére, és azok 

feldolgozása révén a visszatükrözésre. Az empátia, a társas készségek fejlesztése. Tudják az érzelmeket a társas viszonylatokban 

adekvátan kezelni 

-   Konfliktuskezelés:  
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A gyermekek megtapasztalják az agresszív és az asszertív viselkedési minták jellemzőit, ezek különbségeit, és hatásait egy-egy konfliktus 

esetén 

- Stressz kezelés, szorongásoldás: 

A különböző stresszhelyzetek megélése, (pszichodramatikus játék) megküzdési stratégiákat gyakorlása (relaxáció, progresszív relaxáció).  

Megélhetik a szorongás és a félelem, valamint a frusztráció fiziológiai hatását megküzdési stratégiákat gyakorolhatnak. 

 beilleszkedési, szocializációs, és képességfejlődési problémákkal küzdő gyermekek támogatása: a fejlesztésükben résztvevő szakemberek 

közötti kommunikáció koordinálása 

 Tehetséggondozás: tehetséges gyerekek azonosítása és gondozása. A kiemelten jó képességekkel rendelkező gyermekek közül jó néhány 

olyan tulajdonságokat hordoz, amelyek kombinációja alkalmazkodási illetve magatartási problémákat okoz. Így általában a bevált nevelési 

módszerek hatástalanok vagy kedvezőtlen hatásúak ezért renitenciát, nonkonform viselkedést váltanak ki, és a gyermek elveszíti motivációját, 

érdeklődését. . Célom nem a korai identifikáció, hanem a fejlesztés hangsúlyú szemlélet átadása, érvényesítése: a fejlesztő programok 

elindítása, hogy az itt mutatott fejlődés váljon a tehetség mutatójává 

Munkaforma: egyéni és kiscsoportos foglalkozások 

Alkalmazott módszerek: pszichodramatikus játékok, KIP terápia, Integratív terápiás eszközök, relaxációs módszerek, művészetterápiás módszerek 

Munkanapok, foglalkozások: Minden óvodában hetente egyszer kapnak pszichés megsegítést, fejlesztést a gyermekek, órarendszerűen. 

Krízishelyzetben azonnali támogatást kap a gyermek, a szülő valamint a pedagógus is. 

2. Mint a pedagógusok segítője: 

 Szakmai személyiség támogatása:  

Mentálhigiénés szakmai munkaközösségek (2) kialakítása, melyeknek főbb célkitűzései: 

A munkahelyi stressz és következményeinek felismerése, prevenciós és intervenciós lehetőségek feltérképezése. Az óvodapedagógusok, 

pedagógiai asszisztensek számára a folyamatos mentálhigiénés primer prevenció biztosítása, tudatos lelki egészségvédelem feltételeinek 

megteremtése. Az óvodai munkatársak, dolgozók lelki egészségére leselkedő veszélyek felismerése, a lelki egészség romlásnak, és a lelki 
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betegség kialakulásának megelőzése. Alapvető stresszt kezelő technikák megismertetése, sajátélmények megtapasztalása, valamint a 

gyermekek érzelemszabályozásának, lelki stabilitásának relaxációs technikákkal történő segítésében jártasság szerzése. Mentálhigiénés 

kultúra és szemlélet kialakítása, szakirodalom biztosítása mellett a lelki fejlődés támogatása. Pszichológiai ismeretek bővítése, szakmai 

kompetenciák erősítése, melyek a gyermekek szociális kompetenciáinak fejlődését támogatják modellként is. Nevelési helyzetek rugalmas- a 

gyermek személyiségének legmegfelelőbb-, megoldásainak megtalálása, alkalmazása. 

Hosszabb távú programok kidolgozása: 

- Szociális kompetencia fejlesztésére rugalmas, komplex programtervezet kidolgozása, amely a gyermekeket, szüleiket és az 

óvodapedagógusokat is segíti sokoldalú szakmai támogatottsággal párosulva 

- Mentálhigiénés program tervezet kidolgozása a gyermekek és az óvodában dolgozók számára 

 Nevelési elvek/ célok egységességének segítése: együttműködés egyéni, csoportos, illetve az óvodát érintő problémák és módszertani kérdések 

kezelésében  

 Belső személyes szakmai kapcsolat megteremtése: bizalom kialakítása a szakemberek között, szerepidentitás erősítése, szerepelvárások pontos 

megfogalmazása 

 Edukáció, szakmai előadások: Nevelés nélküli munkanapok tervezete:  

November: Pedagógusok érzékenyítő tréningje. Célom az empátia, az együttműködés fejlesztése, a rendszerszemléletű gondolkodás 

szélesítése, valamint a személyes és szakmai kompetenciák megélése sajátélményen keresztül. A társas támogatottság többszintű 

megjelenésével identitáserősítő tapasztalatok belsővé válásának elősegítése. 

Február: Női szerepek a XXI. században. Az előadásban a komplex női szerepek nehézségei, szépségei mutatkoznak meg, valamint stílus, 

mint az állandóság az életünkben. 

Szakmai előadások: 

Október: A lelki egészségvédelem az óvodában 

November: Szociális kompetencia fejlesztése óvodában 
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Január: Érzelmi intelligencia jelentősége életünkben 

Február: Az örökkévalóság fészke. Az intrauterin fejlődés meghatározó tényezői, csecsemőkor sajátosságai, kisgyermekkor jellemzői 

Március: A csodák kora Az óvodáskorú gyermek fejlődési sajátosságai (Freud, Mahler, Kohlberg, Erkson) 

Április: Mindfulness- Tudatos jelenlét-elmélet, gyakorlat 

A szemléletváltás, amely megoldja a belső üresség élményét, az élet színtelenné válását 

 Esetmegbeszélés, szupervízió: új módszerek bevezetésének támogatása, csoportfeladatokhoz való segítségnyújtás, speciális vagy kritikus 

helyzetek kezelése, szülő-pedagógus kommunikáció mediálása. 

 

A munkaközösségek tagjai minden hónapban keddenként (2. és 4. héten) dolgoznak és töltődnek fel együtt. 

Autogén csoport ebben a nevelési évben októberben és februárban indul: 10 alkalom hétfőnként 8-10 óráig.  

Folytatódik a tavalyi nevelési évben elkezdett autogén csoport folytatása is, tagjai jellemzően nyugdíjba vonuló kollégák: minden hónap 3. kedd 8-

10 óra. Célom a társas támogatás megélése élményének biztosítása az életciklusuk okozta krízis enyhítésében. 

 

3.Mint a szülők segítője:  

 Pszichológiai ismeretek átadása: egyéni formában  

 Krízistanácsadás: váratlan, súlyos élethelyzetekben, családi krízisek esetén 

 Tanácsadás: az, iskolaválasztás, valamint az óvodából az iskolába való átmenet segítése, nevelési tanácsadás egyéni, vagy csoportos formában  

 Család és az óvoda együttműködésének segítése 

Mindezeket a célokat, feladatokat az óvoda minden munkatársával közösen- a változó óvodáskorral, szülők részéről tapasztalható nevelési attitűdök 

figyelembe vételével, óvodapedagógusokra jellemző folyamatosan monitorozó működéssel, új fogalmi apparátusban gondolkodó megközelítéssel- 

valósítjuk meg. 
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A szakmai anyagban Pszichológusok Etikai Kódexe (2004) Alapelveit, valamint. Az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás szakszolgálati 

protokollja (Szabó, Kollár, Hujber, 2015.) útmutatásait vettem figyelembe. 

 

Keszthely, 2019.szeptember 11. 

 

Bodrogi Rita 

                                                                                                        Tanácsadó szakpszichológus 
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 Közösségfejlesztés 
 

 

 

A pedagógiai programban is megjelenített óvodai ünnepek és egyéb programok tervezett időpontjai 

 

Kiemelés az Óvodai nevelés országos alapprogramjából: „Az érzelmi, az erkölcsi és az értékorientált közösségi nevelés  

Az óvoda a gyermek nyitottságára épít, és ahhoz segíti a gyermeket, hogy megismerje szűkebb és tágabb környezetét, amely a nemzeti 

identitástudat, a keresztény kulturális értékek, a hazaszeretet, a szülőföldhöz és családhoz való kötődés alapja, hogy rá tudjon csodálkozni a 

természetben, az emberi környezetben megmutatkozó jóra és szépre, mindazok megbecsülésére.” 

 

 

Elvárás minden óvodapedagógussal szemben: 

 

- A PP tartalmainak áttekintése az Óvodai nevelés országos alapprogramja (továbbiakban: ONAP) új elvárásainak tükrében. Kiemelés az 

ONAP-ból: „A szocializáció szempontjából meghatározó a közös élményeken alapuló tevékenységek gyakorlása, a gyermek erkölcsi 

tulajdonságainak (mint például: az együttérzés, a segítőkészség, az önzetlenség, a figyelmesség) és akaratának (ezen belül: önállóságának, 

önfegyelmének, kitartásának, feladattudatának, szabálytudatának), szokás-, és normarendszerének megalapozása.  

Az óvoda a gyermek nyitottságára épít, és ahhoz segíti a gyermeket, hogy megismerje szűkebb és tágabb környezetét, amely a nemzeti 

identitástudat, a keresztény kulturális értékek, a hazaszeretet, a szülőföldhöz és családhoz való kötődés alapja, hogy rá tudjon csodálkozni 

a természetben, az emberi környezetben megmutatkozó jóra és szépre, mindazok megbecsülésére.” 

 

Cél, hogy az ünnepek, hagyományok, szoros egységben segítsék a gyermekek ismeretének gyarapítását, érzelmi életének gazdagítását. 

Az óvodapedagógus törekedjen: 

 A szülői ház segítségével meghonosítani, kialakítani a csoport ünnepeit, hagyományait az eszközök, környezet és a gyermekek 

korának figyelembe vételével. 

 Készüljön fel munkatársaival az ünnepek, hagyományok értelmezésére, hatására, megvalósíthatóságára, külsőségekben való 

tükröződésére. 

 Tervezze, rögzítse a nevelés-oktatás folyamatában, felkészülve a megfelelő anyaggyűjteménnyel. 
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Jeles napok, hagyományok, ünnepek, zöld jeles 

napok 

Életfa Óvoda Gagarin  

Utcai 

Tagóvoda 

Kísérleti  

Utcai  

Tagóvoda 

Sopron 

Utcai 

Tagóvoda 

Tapolcai 

Utcai 

Tagóvoda 

Vörösmarty 

Utcai  

Tagóvoda 

Szüreti mulatság x  x    

Mihály nap   x x   

  Kirándulás Állatok Világnapja   x    

  Márton napi lámpás felvonulás x x x x x x 

  Mikulás x x x x x x 

Adventi műsor a város ünnepi fényei   x    

Adventi készülődés x x x x x x 

Karácsony x x  x x x 

  Farsang, kiszebáb égetés x x x x x x 

  Március 15. x x x x x x 

  Nyílt napok x x x x x x 

  Húsvét x x x x x x 

Kirándulások x x x x x x 

Szent György nap   x    

Fürkésznap x x x x x x 

 Anyák napja x x x x x x 

Alapítványi rendezvény, szülőkkel közös 

program 

x x x x x x 

 

Az intézményi szervezés igyekszik lehetővé tenni, hogy nyílt rendezvényeken a szülők együtt ünnepelhessenek gyermekeikkel. 

A helyi pedagógiai programban nem szereplő kirándulásokkal, mozi-, színház-, múzeumlátogatásokkal törekszünk színesebbé tenni a gyermekek 

óvodai életét. (előzetes megbeszélés alapján). A kiránduláshoz a szülő/gondviselő írásos beleegyezése szükséges. 

 

                                                                                                         Felelős: Tagóvoda vezetők 
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Eredmények  

 

Szülői elégedettségvizsgálat alapján 
 

Szülők körében a tavalyi tanévben reprezentatív mérést végeztünk. 

 

Kiadott értékelőlapok száma: 203 db 

Visszaérkezett értékelőlapok száma: 152 db 

 

 
 

 

 

Gyermeke óvodai fejlődéséről a szülők: 

 

- 68 % - a szerint gyermeke sokat fejlődött az óvodában 

- 29 % - a szerint gyermeke jól fejlődött az óvodában 

- 03% - a szerint gyermeke alig fejlődött az óvodában 

 

Óvodai tevékenységekkel szemben e felmérés során két dologra voltunk kíváncsiak:  
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Fontosnak tartja-e az óvodai foglalkozásokat: 

 

- 85 % nagyon fontosnak tartja 

- 10 % fontosnak tartja 

-  5 % nem tartja fontosnak 

 

Mennyire elégedett az óvónők munkájával: 

 

- 80 % teljes mértékben elégedett az óvónők munkájával 

- 18 % általában elégedett az óvónők munkájával 

-  2 % nem elégedett az óvónők munkájával 

 

A mérés eredménye nagyon pozitív, óvodánk kiemelt figyelmet fordít az óvodapedagógusok folyamatos szakmai fejlődésére.  

A szülők szakmailag jól együttdolgozó szakemberekhez hozzák gyermekeiket. 

Gyermeki elégedettségvizsgálat alapján: 

 

Nagycsoportos korú gyermekek száma: 198 fő 

A mérésben résztvevők száma: 185 fő 

 

 

 

  
      

nem vett részt 

       
részt vett 
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Legkedveltebb tevékenységek a gyermekek körében: 

 

TEV. TÍPUS KÉP TÉMÁJA 

 

% 

 

 

 

% 

játék 

Udvari játék 184 99% 1 1% 

Asztali játék 166 90% 19 10% 

Építőjáték szőnyegen, 

konstruálás 
166 90% 19 10% 

Szerepjáték, babaszoba 170 92% 15 8% 

tanulás 

Rajzolás, festés, mintázás és 

kézimunka 
167 90% 18 10% 

Mozgás 181 98% 4 2% 

Verselés, mesélés 169 91% 16 9% 

Matematika tapasztalatok 157 85% 28 15% 

A külső világ tevékeny 

megismerése 
170 92% 15 8% 

Ének-zene, énekes játék, 

gyermektánc 
167 90% 18 10% 

munka, 

önkiszolgálás, 

gondozás 

Testápolás, egészségmegőrzés 157 85% 28 15% 

Öltözködés szokáskialakítás 148 80% 37 20% 

Táplálkozás, szokáskialakítás 160 86% 25 14% 

Naposság, önkiszolgálás, 

munka 
142 77% 43 23% 

alvás 
Alvás, pihenés 

szokáskialakítás 
132 71% 53 29% 

hagyomány Ünnepélyek 181 98% 4 2% 

 

Az intézmény eredményeinek elemzése, az eredmények visszacsatolása által kapott információk feldolgozása fontos feladatunk a továbbiakban is. 

Ennek eredményeképpen határozzuk meg a fejlesztési irányokat, és szükség esetén kijelöljük a változtatásokat. 
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A 2019 - 2020-as nevelési évben kiemelt nevelési feladatok, a bemutatókra, szülői értekezletekre és a nyílt napokra: 

 

- A külső világ tevékeny megismerése (matematikai tapasztalatszerzés) 

- Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka és hozzá kapcsolt matematikai tapasztalatszerzés 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 

 

 

Nevelés nélküli munkanapok időpontjai és felhasználásuk – intézményi szint 

A törvény által engedélyezett 5 nevelés nélküli munkanapot szakmai programok (belső/külső továbbképzés, a PP cél és feladatrendszerét támogató 

szakmai tapasztalatcsere, kirándulás, jó gyakorlat) megvalósítására vesszük igénybe. 

 

 

Ssz. Felhasználás tárgya 

 

Időpont Felelős 

1.  

Nevelési évzáró – nyitó értekezlet 

1. Óvodavezető köszöntője, új kolléganők bemutatása 

2.  A 2018/2019. nevelési év értékelése,  

nyári karbantartások, felújítások megvalósulásának ismertetése 

3.  A 2019/2020. nevelési év munkatervének ismertetése és 

elfogadása 

4. Tájékoztató: 

- Intézményi Önértékelés 

- Intézményi Tanfelügyelet 

2019. 

Augusztus 30. 

péntek 

 

Szabóné Lancz Anna Mária 

óvodavezető 
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- Belső ellenőrzés eredményének ismertetése, az ebből 

adódó feladatok elosztása, felelősök, határidők kijelölése  

- Továbbképzési lehetőségek 

- Jogszabályi környezetszemle az óvodapedagógusok 

szemüvegén át – Mit üzennek a Köznevelési törvény 

változásai?  

Hogyan készüljünk fel a változásokra? 

Óvodapedagógiai Évindító Konferencia Budapest –    

információ átadás 

5. Munkaközösségek alakuló értekezlete, munkatervek 

összeállítása 

6. Időszerű feladatok 

Minőséggondozó szakmai 

munkaközösség vezető 

 

 

 

óvodavezető 

 

 

 

 

 

munkaközösség vezetők 

 

2.  

Nkt. 8.§ 1. bekezdés „az óvoda feladata, hogy a gyermeket 

fokozatosan, de különösen az utolsó évében az iskolai nevelés-

oktatásra készítse fel” 

Ahhoz, hogy az óvoda és az iskola közötti átmenet körül 

kialakult akadályok jó irányban oldódjanak meg, válaszra váró 

kérdés, miként értelmezhető és valósítható meg úgy a 

gyakorlatban az iskolára felkészítés feladata, hogy közben 

semmiképpen ne veszítse el az óvoda deklarált 

nevelésközpontúságát 

 

Pedagógusok érzékenyítő tréningje 

Csapatokban történő „ötletelés”, feldolgozás 

2019. 

November 8.  

péntek 

 

 

 

 

 

Szabóné Lancz Anna 

Mária 

óvodavezető 

 

 

 

 

Bodrogi Rita 

óvodapszichológus 

3.  

            „Női szerepek a XXI. században” 

Előadás. tréning 

 

             Időszerű feladatok 

2020. 

Február  

12. 

péntek 

Bodrogi Rita 

óvodapszichológus 

Szabóné Lancz Anna 

Mária 

óvodavezető 

4.  

Dajka-nap; belső továbbképzés. 

Részt vesznek a pedagógiai asszisztensek, óvodatitkárok is. 

Tagóvoda szintű értekezlet. 

 

2019. 

Április  

23. 

péntek 

Szabóné Lancz Anna Mária 

óvodavezető 
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Az óvodapedagógusok ezen a napon tagóvodájukban végzik 

feladataikat a tagóvoda vezetők irányításával. 

 

tagóvoda vezetők 

5.  

1. A 2019/2020. nevelési év munkaterv javaslatának megvitatása  

2. Időszerű feladatok 

3. Kirándulás, csapatépítés 

 

2019. 

Június  

18.  

péntek 

Szabóné Lancz Anna Mária 

óvodavezető 

 

 

 

A nevelés nélküli munkanapokon – a szülői igényeket felmérve – gondoskodunk a gyermekek felügyeletéről az arra kijelölt tagóvodában 

 

 

 

Munkatársi értekezletek 

 

Ssz. Felhasználás tárgya Időpont Felelős 

1. A 2018-2019 nevelési év eredményei, 

fejlesztendő feladatok 

- Éves beszámoló ismertetése 

- Munkaterv javaslatok 

2019. 

szeptember 

tagóvoda vezetők 

 

A nevelési év további témáit a tagóvoda vezetők munkatervei tartalmazzák, de rugalmasan alkalmazkodunk az időszerű feladatokhoz is. 
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Az óvoda működését és eredményességét támogató szakmai fórumok 

 

Óvodavezetői team 

 
Elsődleges célja a kiegyensúlyozott és nyugodt működési feltételek folyamatos biztosítása, a pedagógiai és szervezési feladatok intézményi szintű 

összehangolása. A vezetői értekezletek időpontja mindig az aktuális feladatok, információk függvényében kerül összehívásra. A helyszínről és az 

időpontról időben kapnak tájékoztatást az érintettek.  

 

A tagóvoda vezetők alkalomszerűen vagy folyamatosan, az intézmény érdekeinek függvényében kapcsolódnak be (minimum évi 2 alkalommal) a 

szakmai munkaközösségek és munkacsoportok munkájába, mely egyben, e csoportok vezetői ellenőrzéseit is magában foglalja.  

 

 

Témajavaslatok az aktuális feladatok mellé Megjegyzés 

- Munkatervi tartalmak gazdagítása  

- Évindítással kapcsolatos aktuális feladatok 

- Jogszabályi környezetszemle a vezetők szemüvegén át – Mit üzennek a 

Köznevelési törvény változásai?  

- Hogyan készüljünk fel a változásokra? 

A Házirend módosítás irányultságai: 

- A kötelező óvodába járás egyértelmű szabályozása; a 

távollét és annak igazolása a házirendben 

pontosításra került. Feladat a szülők tájékoztatása, az 

igazolások naprakészségének betartása 

 

- Az évindítás tapasztalatai 

- Vezetői és intézményi tanfelügyeleti ellenőrzésre épülő fejlesztések 

áttekintése 

- Felkészülés a pedagógus tanfelügyeletre 

- Házirend módosítása; a változások közös értelmezése 

- Éves ellenőrzési és értékelési feladatterv áttekintése, feladatok pontosítása 

 

Előzetes felkészülés: Vezetői ellenőrzési tervek tagóvodai 

szinteken történő tervei és a megvalósítás üteme. 

 

 

 

 

Vezetői kurzus vezetői feladatot ellátók részére 

Cél: Vezetési kompetenciák fejlesztése – a vezetők és vezetői feladatot ellátó 

kollégák hatékonyabb bevonása a tervezés, megvalósítás, ellenőrzés-értékelés és 

korrekciós folyamatokba  

Téma: Vezetési kompetenciák 

Kibővített óvodavezetői TEAM- foglalkozás. Részt 

vesznek a szakmai munkaközösség vezetők. 
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Témajavaslatok az aktuális feladatok mellé Megjegyzés 

Előadó: Bertók Zoltánné köznevelési szakértő Szervezés alatt 

- Pedagógus önértékelések eddigi eredményei 

- Vezetői önfejlődési tervek időarányos megvalósítása 

- Mentorálási rendszer hatékony működtetése – 

- Téli ünnepkörrel, ügyeleti ellátással kapcsolatos szervezési feladatok 

- Egyéb időszerű feladatok megvitatása 

-  

- beszámol a Minőséggondozó munkaközösség 

vezetője 

- beszámol a Konzultáció munkaközösség vezetője 

 

Vezetői kurzus vezetői feladatot ellátók részére 

Téma:  

- A küldetéstől a legfontosabb teendőkig hatékony munkafolyamat biztosítása, 

- Kommunikáció, tárgyalástechnika, konfliktuskezelés, 

 

Kibővített óvodavezetői TEAM- foglalkozás. Részt 

vesznek: Vezetők és szakmai munkaközösség vezetők. 

- Mérési tapasztalatok összegzése 

- Törvényi változás miatt módosított szabályozó dokumentumaink gyakorlat 

közeli értelmezése 

 

- Az I. félév értékelése: Munkaközösség és munkacsoport vezetők rövid 

beszámolója.  

 

- Időszerű feladatok 

 

Kibővített vezetői értekezlet a szakmai munkaközösség és 

munkacsoport vezetők bevonásával.  

 

 

Gyermekvédelmi munkacsoport vezető 

 

 

 

- Továbbképzési rendszer áttekintése - Beiskolázási terv véglegesítése 

Szakmai képzettségi mutatók további bővítése belső és külső 

továbbképzéssel és önképzéssel. 

 

- Teljesítményértékelési rendszer módosítási lehetőségeinek áttekintése 

 

 

 

 

- Egyéb időszerű feladatok megvitatása 

 

 

 

 

Teljesítményértékelési rendszer módosításának 

irányultságai: 

- Önértékelések intézményi szintű eredményeire 

épülő indikátorok (elvárások) beépítése 

- Kivitelezhetőség 

- Használhatóság 
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Témajavaslatok az aktuális feladatok mellé Megjegyzés 

- Teljesítményértékelések előkészítése 

- Minősítésre történő jelentkezések előkészítése 

- Időszerű feladatok 

- Év végi beszámoló előkészítése  

-  

Felkészülés szükséges: Hivatkozott tartalmak előzetes 

tanulmányozása 

 

- Az intézmény nyári működésének előkészítése 

- Nevelőtestületi értekezlet előkészítése 

- Időszerű feladatok 

- Munkatársi értekezlet  
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Szakmai munkaközösségek és munkacsoportok 

Általános elvárás: Az átjárhatóság biztosításával a telephelyek közötti kapcsolatépítés céljából is használjuk ki a szakmai munkaközösségek 

kínálta fejlődési lehetőségeket! 
 

 

 

Ének munkaközösség munkaterve 

2019-2020 

 

      „A ZENE GAZDAGÍTJA A KEDÉLYT, NEMESÍTI AZ ÍZLÉST,  

FOGÉKONYABBÁ TESZ MÁS SZÉPSÉGEK IRÁNT” 

BÁRDOS LAJOS 

Munkaközösség vezető: Garamszeginé Orbán Gyöngyi 
 

A foglalkozások ideje: Minden hónap 3. hétfő 

 

Tagok:    

 

1. Benes Noémi 

2. Benesné Schiszler Noémi 

3. Csörnyei Laura 

4. Dr. Demeter Győzőné 

5. Jánosiné Ormai Orsolya 

6. Kormosné Takács Lívia 

7. Kovács Erika 

8. Mikusiné Szabó Csilla 

9. Ságiné Tompos Tünde 

10. Dr. Zsiborácsné Szabó Szimonetta 

11. Tamás Barbara 

12. Tóth Róbertné 
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Célunk:  

 Módszertani kultúránk frissítése, fejlesztése a zenei nevelés terén 

 Tartalmi munka bővítése 

 Továbbképzéseken szerzett új információk, gyakorlati tapasztalatok hasznosítása 

 Az alkotómunka hatékonyságának fejlesztése 

 Ötletek gyűjtése, segítségnyújtás 

 Zenei játékok felhasználása a gyakorlatban 

 Zene szeretetére nevelés 

 Együttműködő kapcsolatok kialakítása és fenntartása 

 Felkészülés a tanfelügyeleti ellenőrzésre, és minősítő eljárásra 

 

 

 Feladatok: 

 

 A munkaközösségi tagok felkészítése, ebben a folyamatban egymás segítése a várható tanfelügyeleti ellenőrzésre és pedagógusminősítésre 

-  A bemutató foglalkozásokra tevekénységi/foglalkozási terv készítése, annak elektronikus úton történő eljuttatása a munkaközösségi 

tagokhoz 

-     A bemutató foglalkozás során hospitálási napló készítése 

-  A nyolc kompetencia terület mentén való felkészülés, annak megbeszélése, elemzése 

-   A látogatott pedagógus reflexiója után kérdések, vélemények megfogalmazása, ajánlások felvetése, a fejleszthető területek kijelölése 

-    A látogatások alkalmával szerzett tapasztalatok, ajánlások képezzék alapját a következő bemutató foglalkozásnak 

 A feldolgozott témakörökről a munkaközösségi összejövetel utáni első óvónői értekezleten a felelős kolléga visszacsatol a nevelőtestületnek 

 Minden elméleti összevetésre minden tag feladata a feldolgozandó anyag megismerése, és összevetése a saját csoportjában megnyilvánuló 

gyakorlattal 

 A pedagógusok szerezzenek gyakorlati tapasztalatokat, melyeket a saját csoportjukban hasznosítanak 

 Az ünnepek alkalmával járuljanak hozzá az ünnepi hangulat megteremtéséhez 

 

 A megismerési folyamatban fontos a sokoldalú megközelítés, tapasztalatszerzés, mert a gyermeki gondolkodás sajátossága, hogy a körülöttük 

lévő világot tagolatlan egészként fogják fel, ezért ezt nekünk is természetes egységben kell látnunk és láttatnunk 
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 Feladat / tevékenység Felelős Helyszín Időpont 

1.  

 

Az éves tematika megbeszélése, egyéni feladatok 

vállalása 

 

Garamszeginé Orbán 

Gyöngyi 
Életfa Óvoda 2019. augusztus 

2.  

 

A Balaton Színházban megrendezésre kerülő 

„Táncpanoráma” előadásának megtekintése a 

nagyobb gyermekekkel közösen 

  

Garamszeginé Orbán 

Gyöngyi 
Balaton Színház 2019. szeptember 

3.  

 

A Festetics György Zeneiskola által szervezett 

„Zenei világnap” rendezvényen való részvétel a 

nagyobb gyermekekkel közösen a Balaton 

Színházban 

 

Garamszeginé Orbán 

Gyöngyi 
Balaton Színház 

2019. 

október 

4.  

 

Szabad játékban tervezett énekes tevékenység 

ritmusfejlesztő játékokkal.        Bemutató 

foglalkozás a 8-as csoportban   

 

Mikusiné Szabó Csilla 

 

Életfa Óvoda 

 

2019. 

november 

5.  

 

Ünnepi készülődés az advent jegyében, karácsonyi 

betlehemes énekek tanulása, éneklése Szalay 

Andrea Rita a Re-Folk népzenei együttes 

énekesének közreműködésével 

 

Garamszeginé Orbán 

Gyöngyi 

 

Életfa Óvoda 
2019. 

december 

6.  

 

Ritmusfejlesztő játékok gyűjtése, bemutatása 

Zenei játékok felhasználása a gyakorlatban 

 

 

Munkaközösségi tagok Életfa Óvoda 
2020. 

január 

7.  
 

Gyermektáncok, tánclépések tanulása, gyakorlása 

Garamszeginé Orbán 

Gyöngyi 
Életfa Óvoda 

2020. 

február  
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Tarjányi Sándor néptánc oktató segítségével 

 

 

 

8.  

Bemutató foglalkozás komplex módon. Húsvéti 

ünnepkör – virágvasárnapi népszokások, 

zöldágjárás és vonulások 

Garamszeginé Orbán 

Gyöngyi 

Életfa Óvoda 

Pipitér csoport 

 

2020. 

március  

9.  

 

Hallásfejlesztő játékok gyűjtése, bemutatása 

Zenei játékok felhasználása a gyakorlatban 

 

Munkaközösségi tagok Életfa Óvoda  2020. április 

10.  

 

A Festetics György Zeneiskola tanárai és 

növendékei által prezentált hangszer bemutató és 

hangverseny 

 

Garamszeginé Orbán 

Gyöngyi 

Festetics György 

Zeneiskola 

2020. 

május  

 

 

 

 

Keszthely, 2019. augusztus 28.                                                                                                                           

                                                                                                 

                                                                                                                                                                     Garamszeginé Orbán Gyöngyi 

                                                                                                                                                                           Munkaközösség vezető 
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Minőséggondozó munkaközösség 

Éves munkaterv 

 

2019 - 2020. nevelési év 

 
Munkaközösségünk működésének célja: 
 

 óvoda alapdokumentumai közül „A gyermek fejlődését nyomon követő dokumentáció” megújítása: 

  teamek szervezése, konkrét feladatvállalással, felelősök, határidők 

 a pedagógusok munkájának segítése, megfelelő, jól használható dokumentációs rendszerekkel 

 folyamatos mérésekkel a partnereink igényeinek feltérképezése, mely által az elvárásoknak való megfelelés minősége biztosított 

 az önértékelésekkel kapcsolatos mérések elkészítése illetve azok feldolgozását és önértékelő felületre való feltöltése, melynek hozadéka a 

pedagógusok szakmai fejlődésének segítése 

 

Munkaközösségünk az évek során jól összeszokott, együttdolgozni tudó emberekből áll; állandó létszámunk: 10 fő.  

 

Foglalkozásainkat általában 4 hetente tartjuk, ill. a feladattól függően többször is. 

Az óvodapedagógusok önkéntes alapon jelentkeztek a munkaközösségbe, azért arra szerettünk volna törekedni, lehetőleg minden óvoda képviseltesse 

magát benne. 

 

A foglalkozások helyszíne: Életfa Óvoda  

                

 Munkaközösség vezetője: Fülesi Beáta 

 Munkaközösség tagjai: 

 Életfa Óvoda: Benesné Schiszler Noémi, Dr. Demeter Győzőné, Szabó Árpádné 

 Életfa Óvoda, Gagarin Utcai Tagóvodájából: Mezőfi Andrea, Erntlné Békefi Anna 

 Életfa Óvoda Sopron Utcai Tagóvodájából: Bertók Csabáné,  

 Életfa Óvoda Tapolcai Utcai Tagóvodájából: Kovács Imréné 

 Életfa Óvoda Vörösmarty Utcai Tagóvodájából: Budainé Kiss Judit, Magyar Gabriella 
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Éves feladataink 

 

 

Sorszám 

 

Tevékenység/ feladat 

 

Felelős 

 

Határidő 

1. 

 

- Alakuló megbeszélés 

- Időpontok egyeztetése 

Gyermeki mérőeszköz részterület: 

- Értelmi képességek szempontjainak véglegesítése 

(érzékelés-észlelés; pszichikus funkciók, kognitív szféra) 

 

 

Fülesi Beáta 

 

 

2019. 

Szeptember 11. 

Szerda: 

de. 8.30 - 10.00 óráig 

 

2. 

 

- Intézkedési tervek témakörei 

- Munkaidő nyilvántartás megbeszélése 

Gyermeki mérőeszköz részterület: 

- Értelmi képességek szempontjainak véglegesítése 

(érzékelés-észlelés; pszichikus funkciók, kognitív szféra) 

 

Fülesi Beáta 

 

 

2019. 

Október 15. 

Kedd: 

de. 8.30 - 10.00 óráig 

3. 

 

- Elkészült Intézkedési terv elfogadása 

- Munkaközösség vezetők meghívása 

Gyermeki mérőeszköz részterület: 

- Játék 

- Verbális kompetenciák 

          (beszédfejlődés, hallásértés) 

 

Fülesi Beáta 

 

2019. 

November 13. 

Szerda: 

de. 8.30 - 10.00 óráig 

 

 

 

Tanév 

során 

folyamat

os 

feladat 

- Pedagógusok szakmai munkájának ellenőrzése 

- Nyílt napok 

- Adatok rögzítése KIR felületén folyamatos 

Önértékelési csoport 

tagjai 

Munkaközösség vezetők 

Óvodavezető 

Tagóvoda vezető 

 

 

2019 – 2020. folyamatos 

 

4. 

 

- Gyermeki mérések 

- Partneri mérések aktualizálása 

Gyermeki mérőeszköz részterület: 

 

 

2019. 

 december 11. 
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 - Mozgásos kompetenciák 

(nagymozgások, finommotoros képességek) 

 

Kedd 

de.: 8.30 – 10.00 

 

5. 

 

- Gyermeki mérés időpontjának megbeszélése 

- Óvodai eredmények feldolgozása 

- Gyermeki elégedettségmérés 

Gyermeki mérőeszköz részterület: 

- Tevékenységben megvalósuló tanulás 

 

Fülesi Beáta 

 

 

 

2020.  

január 14. 

Kedd: 

de. 8.30 - 10.00 óráig 

 

 

 

 

 

6. 

 

- Szülői intézményi elégedettségmérés 

- Partneri mérések 

- Eredmények összehasonlító elemzése 

Gyermeki mérőeszköz részterület: 

- Tevékenységben megvalósuló tanulás 

 

 

Önértékelési csoport 

tagjai 

Fülesi Beáta 

 

2020. 

Február 12. 

Szerda 

de. 8.30 - 10.00 óráig 

 

7. 

 

- Önértékelés, eredmények rögzítése 

Kiemelt nevelési feladatok, bemutatók, nyílt napok: 

- A külső világ tevékeny megismerése (matematikai 

tapasztalatszerzés) 

- Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka és hozzá kapcsolt 

matematikai tapasztalatszerzés 

Gyermeki mérőeszköz részterület: 

- Szociális képességek 

         (érzelmek, motiváció, beállítódás, megítélő képesség; akarati 

tényezők 

 

 

Fülesi Beáta 

 

 

 

 

 

2020. 

Március 10. 

Kedd: 

de. 8.30 - 10.00 óráig 

 

 

8. 

 

 

- Önértékelés, eredmények rögzítés 

Gyermeki mérőeszköz részterület: 

- Egészséges életmódra nevelés 

- Anamnézis lapok, 

 

 

Fülesi Beáta 

 

 

 

2020. 

Április 15. 

Szerda: 

de. 8.30 - 10.00 óráig 
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- Befogadás tapasztalatai 

- Után követő lap 

 

 

9. 

 

- Átfogó beszámoló készítés 

 

 

Önértékelési csoport 

tagjai 

Fülesi Beáta 

 

 

2020. 

Május 12. 

Kedd: 

de. 8.30 - 10.00 óráig 

 

10. 

 

- Visszacsatolás dolgozók felé 

- Óvodai összesítés kulcsfolyamatok, eredményei, eredmények 

közzététele 

 

Önértékelési csoport 

tagjai 

Fülesi Beáta 

 

 

 

2020. 

Június 12. 

péntek 

 

 

 

 

 

 

Keszthely, 2019. augusztus 17.   

 

 

                                                                                                                                      Minőséggondozó munkaközösség vezető 
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Báb munkaközösség 

Éves munkaterve 

2019 - 2020. nevelési év 

 

 
Báb munkaközösség működésének célja: 

 

 az verselés-mesélés színvonalának bővítése, módszertani ismeretek bővítésével 

 új technikák megismertetése 

 irodalmi élmények nyújtása a gyermekeknek 

  szépirodalomi forgatókönyvek feldolgozása 

 új eszközök, bábok díszletek készítése 

 bemutatók, vázlatok készítése, szakmai élet színesítése, bővítése 

 

Munkaközösségünk főként a gyermeki élményszerzést tűzte ki céljának, de ebben a nevelési évben szeretnénk rövid meséket feldolgozni, melyeket a 

csoportban egyszemélyes bábelőadásként bemutathatunk be gyermekeinknek. Ezeket a meséket írásos formában össze szeretnénk gyűjteni, 

módszertani útmutatóval ellátni, és a kollégák rendelkezésére bocsátani. A tavalyi évben már elkészült pár mesejelenet, ezeket szeretném kibővíteni. 

 

Foglalkozásainkat általában 4 hetente tartjuk, ill. a feladattól függően többször is. 

Az óvodapedagógusok önkéntes alapon jelentkeztek a munkaközösségbe,  

 

 

A foglalkozások helyszíne:   Keszthelyi Életfa Óvoda  

     Kísérleti Utcai Tagóvodája 

               Keszthely, Kísérleti u. 12. 

 

 

 Munkaközösség vezetője: Markóné Rigó Krisztina 

 

Munkaközösség tagjai: 

 Keszthelyi Életfa Óvoda Sopron Utcai Tagóvodájából: Péterné Horváth Margit, Horváthné Bozzai Szilvia, Melegdi Katalin  
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 Keszthelyi Életfa Óvoda Kísérleti Utcai Tagóvodájából: Zömbikné Ékes Anna, Markóné Rigó Krisztina 

 Keszthelyi Életfa Óvoda: Zöld Éva 

 Keszthelyi Életfa Óvoda Tapolcai Utcai Tagóvodájából: Soósné Szabó Szabina 

Éves feladataink 

 

Sorszám 

 

Tevékenység/ feladat 

 

Felelős 

 

Határidő 

1. 

o Alakuló megbeszélés 

o Időpontok egyeztetés 

o Új tagok felvétele 

o Irodalmi anyag kiválasztása 

 

Markóné Rigó Krisztina 

 

 

2019.08.30 

 

 

 

2. 
o Mese felelevenítése, szöveges próba 

Markóné Rigó Krisztina 

 

 

2019. 

Október 7. 

13.30- 14.30ig 

3. 

o Előadások a város óvodáiban. Gagarin utcai, 

Vörösmarty utcai  

o Sopron utcai tagóvodákba.  

Markóné Rigó Krisztina 

 

 

2019. 

November  

4-8ig 

 

4. o Új mese szövegkönyvének megbeszélése 
Markóné Rigó Krisztina 

 

         2019. december 2. 

13.30-14.30ig 

 

 

 

5. 

 

 

o Módszertani vázlatok, minták megbeszélése, 

alkalmazási technikák ismertetetése 

Markóné Rigó Krisztina 

 

2020. január 6. 

hétfő: 

du.:13.30 - 15.00 óráig 

 

5. 

o Módszertani vázlatok, minták megbeszélése, 

alkalmazási technikák ismertetetése 

Markóné Rigó Krisztina 

 

 

2020. 

Február 10.. 

hétfő: 
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du.:13.30 - 15.00 óráig 

 

 

6. 
o Szakkönyvek, folyóiratok megbeszélése 

Markóné Rigó Krisztina 

 

2020. 

Március 9. 

hétfő: 

du.:13.30 - 15.00 óráig 

 

7. 

 

o Ötletelések 

o Szakkönyvek, folyóiratok megbeszélése 

Markóné Rigó Krisztina 

 

 

2020. 

Április 6. 

hétfő: 

du.:13.30 - 15.00 óráig 

 

8. 
o Éves munka tapasztalatainak megbeszélése 

Markóné Rigó Krisztina 

 

 

2020 

Május 4. 

hétfő: 

du.:13.30 - 15.00 óráig 

 

9. 
o -    Eredmények közzététele 

Markóné Rigó Krisztina 

 

 

2020 

Június 8. 

péntek 

 

Keszthely, 2019. augusztus 30.  

                                                               Markóné Rigó Krisztina 

                                                             Munkaközösség vezető  
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Konzultáció Munkaközösség 

Munkaterv a 2019-2020. nevelési évre 

 

 
Munkaközösség vezető: Benesné Schiszler Noémi Marianna 

 

A munkaközösség tagjai: 

 

1. Bertók Csabáné 

2. Dr. Demeter Győzőné 

3. Erdélyiné Salamon Szilvia 

4. Fülesi Beáta 

5. Hegedüs Roxána 

6. Horváth Dóra 

7. Magyar Gabriella 

8. Szabóné Lancz Anna Mária 

9. Szi Tamásné 

10. Varga Andrea 

11. Zöld Éva 

 

 
A munkaközösség tevékenységének célja: 

 

- A folyamatosan megújuló törvényi változások gyakorlati megvalósításának, alkalmazásának segítése 

- Az intézmény szabályozó dokumentumainak jogszabályi aktualizálása, gyakorlatba való bevezetése 

- A tevékenységi területeken kívüli, gyakorlati, módszertani ismeretek egységes szintre hozása, közös nyelv használata a főbb irányvonalak 

tekintetében 

- Komplexitás létrehozása a szakmai munkaközösségek módszertani anyagának kidolgozásában 

- Mentorálási rendszer kiépítése és hatékony működtetése a tudásmegosztásra, valamint a közös célok elérésére nyitott, támogató szervezeti 

kultúra továbbfejlesztése 

- a pedagógus hivatás erkölcsi elismerésének növelése 
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A munkaközösség tevékenységének feladata: 

 

- team-k létrehozása az aktuálisan kijelölt feladatok megoldására – Kollégák, szülők tájékoztatása, szabályzók aktualizálása, vezetők 

munkájának segítése, stb. 

- szakmai kompetenciáink partnereink felé való közvetítése munkánk elismerésének növelése érdekében 

- az óvodapedagógus utánpótlás szakmai segítése, támogatása 

- hospitálások szervezése, elemző értékelő megbeszélések, tapasztalatcsere, városi óvodai szinten – illetékességek, prioritások tükrében 

- szakmai mindennapjainkat segítő módszerek, dokumentumok írásos rendszerbe foglalása 

- minden hónapban egy munkaközösségi tag kijelölése az időszerű változások figyelemmel kísérésére 

- „Ha semmi mást, csak önbizalmunkat, lelkesültségünket sikerül állandósítanunk, könnyebb lesz elérnünk és megtartanunk hivatástudatunkat.” 

– előadás szervezése meghívott vendéggel  

 

 

A munkaközösség tevékenységének ütemezése: 

 

A munkaközösségi foglalkozások tervezett időpontja - adott hónap minden második csütörtöki napján 800-930 óráig. 

Minden foglalkozás része: a következő alkalom témájának sikeres megvalósulásához szükséges feladatok kiosztása, figyelemfelkeltés a hatékony 

felkészülésre.  

Az időpontok, a tervezett témák ettől eltérhetnek, egyéb tevékenységek vagy aktualitások figyelembe vételével. 

 

 

Időpont Téma 

 

Felelős 

2019.08.30. - A Konzultáció munkaközösség megalakulása 

- munkaközösségi tagok felvétele 

- időpontok egyeztetése 

- gondolatindító témajavaslatok 

- feladatkörök meghatározása 

 

Óvodavezető 

Munkaközösség 

vezető: Benesné 

Schiszler Noémi 

2019.10.08. - „A gyakornoki idő és a mentor” a törvényi,- és a gyakorlati elvárások – Bertók Csabáné tájékoztató 

tapasztalat megosztása 

- Időszerű törvényi változásokról való felkészülés, tájékoztatás 

Benesné Schiszler 

Noémi 

Bertók Csabáné 

2019.11.14. - Együttműködés erősítése, szakmai módszerek bemutatása, tapasztalatcsere a Zala Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat Keszthelyi Tagintézményének pedagógusaival. Bemutató foglalkozás, elemző 

Benesné Schiszler 

Noémi 
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megbeszélés. 

- Időszerű törvényi változásokról való felkészülés, tájékoztatás 

 

 

Erdélyiné Salamon 

Szilvia 

2019.12.12. - Pedagógiai asszisztensek munkaköri leírásának részletes feldolgozása, feladatok konkrétabb 

megnevezése, az eddigi évek során szerzett tapasztalatok megosztása 

- Időszerű törvényi változásokról való felkészülés, tájékoztatás 

Benesné Schiszler 

Noémi 

Zöld Éva 

2020.01.09. - A szakmai munkaközösségek komplex munkája által, a csoportnaplóban rögzítendő tevékenységi 

területekhez kapcsolódó célok, feladatok megfogalmazása, kidolgozása 

-  Időszerű törvényi változásokról való felkészülés, tájékoztatás 

Benesné Schiszler 

Noémi 

Hegedüs Roxána 

2020.02.13. - a 2019-2020-as nevelési év kiemelt fejlesztési területének feldolgozása: a környező világ tevékeny 

megismerése – matematikai tartalmú tapasztalatszerzés. Módszertani segítségnyújtás a matematikai 

tartalmak minél sokoldalúbb kihasználásának megvalósításhoz 

- Időszerű törvényi változásokról való felkészülés, tájékoztatás 

Benesné Schiszler 

Noémi 

 

Horváth Dóra 

2020.03.12. - a 2019-2020-as nevelési év másik kiemelt fejlesztési területének feldolgozása: Rajzolás, festés, mintázás, 

kézi munka és hozzá kapcsolt matematikai tapasztalatszerzés a környezeti nevelésbe ágyazva 

- Időszerű törvényi változásokról való felkészülés, tájékoztatás 

Benesné Schiszler 

Noémi 

 

Magyar Gabriella 

2020.04.09. - A gyermekek mindennapi életében kialakítandó szokás-szabályrendszert segítő tapasztalatok átadása, a 

tárgyi környezet célszerű kialakításával 

- Időszerű törvényi változásokról való felkészülés, tájékoztatás 

Benesné Schiszler 

Noémi 

Szi Tamásné 

2020.05.07. - előadás szervezése: „Hivatástudat,  

 

- Időszerű törvényi változásokról való felkészülés, tájékoztatás 

Benesné Schiszler 

Noémi 

Varga Andrea 

 

 

 

Keszthely, 2019. 08. 31.                                                                                                                              Benesné Schiszler Noémi Marianna 
                                                                                                                                                                                          Konzultáció munkaközösség vezető 

 

 

 

 



61 

 

„A mezőt senki sem kéri, hogy füvet, galagonyát, csipkebogyót, pipacsot és búzát teremjen, mégis bőkezűen megterít mindenkinek.  

A mező meghálálja a napfényt meg az esőcseppeket, és gondoskodik az élőlényekről.  

Akkor vagy jó, ha te is olyanná válsz, mint a mező: vigyázol mindenre, ami él - legyen az bogár, madár, állat, növény vagy ember.” 

Boldizsár Ildikó 

 

Környezeti Munkaközösség 

Munkaterv a 2019-2020. nevelési évre 

 

 
Munkaközösség vezető: 

 

Tóth Zsuzsanna 

 

Munkaközösségi tagok: 

 

1. Bíróné Molnár Anikó  

2. Horváthné Boda Edina  

3. Pogány Ágnes   

4. Süténé Varga Ildikó  

5. Zoltán Krisztina 

6. Molnár-Uzsoki Cecília  

7. Nagyné Drávucz Éva  

8. Kocsis Martina  

9. Csikós Emőke  

10. Pusztai Judit  

11. Ertlné Békefi Anna  

12.Molnár Gyöngyi    

13. Papp Enikő  
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A munkaközösség tevékenységének célja: 

 

- a fenntarthatóságra neveléshez szükséges holisztikus szemlélet tudatos alkalmazása 

- a környezetkultúra, az egészséges tárgyi-szellemi környezet iránti fogékonyság, igény erősítése 

- pszicho-vegetatív egészség, a mentálhigiéné fontosságának tudatosítása, az egyéni-közösségi felelősség, a pozitív gondolkodás erősítése 

- a minőségi fejlesztő-nevelőmunka mindenkori támogatása (beszélgetések, szakmai viták, hospitálások) 

- megerősítés, motiválás a változatos tervező-megvalósító tevékenységekhez 

- a „szellemi környezetvédelem” hatékonyságának növelése, megerősítése a családok felé (értékvesztés-értékrend) 

- az IKT kompetenciák alkalmazásának fejlesztése (szakmai anyagok felkutatása, kapcsolattartás, információk közvetítése) 

- a pedagógiai jó gyakorlat(ok) alkalmazása, a megvalósításhoz szükséges feltételek megteremtése (pl. pályázati  forrás, humán erőforrás) 

- környékünk természeti-épített és humán értékeinek folyamatos megismerése, népszerűsítése a kollégák és családok körében (pl. programajánlók, 

kirándulások) 

 

 

A munkaközösség tevékenységének feladata: 

 

- a Zöld óvoda kritériumrendszerének összevetése, értékelése, az óvodáinkban megvalósuló tevékenységekkel, újabb lehetőségek feltérképezése 

- a Zöld óvoda értékrendjének erősítése a mindennapi tervező- és nevelőmunkában 

- a fenntarthatóságra nevelés szemléletének, értékeinek tudatosabb közvetítése, megvalósítása a gyermekek, a felnőttek és a családok körében 

- a környezetkultúra, a holisztikus látásmód közvetítésével a gyermekek, családok szemléletének pozitív irányú formálása, erősítése 

- élménypedagógiai elemek tudatos alkalmazása az óvodai élet minden színterén  

- önképzés, a módszertani kultúra fejlesztése, a szakmai hitelesség, tudatosság fontosságának hangsúlyozása  

- gyakorlati bemutatók során, kiemelt pedagógiai szempont, a szabad játékban megvalósuló szervezett tevékenységek 

- hospitálások szervezése, elemző értékelő megbeszélések, tapasztalatcsere, városi óvodai szinten – kompetenciák, prioritások tükrében 

- a szocializáció, a szociábilis magatartás erősítése a közös tevékenységek, a mindennapok történésein keresztül 

- az évek óta sikeresen „működő” óvodai „zöld fal” –ak aktuális frissítése: programokról, természeti ünnepkörök szervezéséről, egyéb környezeti 

neveléssel kapcsolatos információk 

- folyamatos, kölcsönös kapcsolattartás a helyi intézményekkel – Balatoni Múzeum, Gyermekkönyvtár, Pannon Egyetem Georgikon kar,   

Fenékpusztai Madárgyűrűző és Madármentő Állomás, Georgikon Majormúzeum, Természet Háza 

- hagyományos városi óvodai szintű program szervezése (Fürkész- nap, Keszthely, Helikon park) 

- szakmai kirándulás, terepgyakorlat szervezése,  

- alkotó, befogadó, szakmai-baráti közösség erősítése, kapcsolattartás a nyugdíjas kollégákkal 
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A munkaközösség tevékenységének ütemezése: 

 

A munkaközösségi foglalkozások tervezett időpontja - adott hónap második szerdai napján 13.30-15.30 óráig 

Az időpontok, a tervezett témák ettől eltérhetnek, egyéb tevékenységek vagy aktualitások figyelembe vételével 

 

 
 

Időpont 

 

Téma 

 

 

Felelős 

 

2019. 08. 31. 

 

A nevelési év során feldolgozandó témakörök, tevékenységek, programok 

tervezése, javaslatok megbeszélése. 

Helyszín: Életfa Óvoda 

 

 

Tóth Zsuzsanna 

és a munkaközösség tagjai 

 

2019. 09. 20. 

  

A hagyományos, városi szintű Fürkész- nap megszervezése, lebonyolítása 

Helyszín: Helikon park 

 

Tóth Zsuzsanna 

és a munkaközösség  

tagjai 

 

2019. 10. 09.  

 

Természetismereti terepgyakorlat 

Gyűjtőmunka, növényismeret  

Helyszín: Balatongyörök Batsányi kilátó 

 

Tóth Zsuzsanna 

és a munkaközösség  

tagjai 

 

 

 

2019. 11. 13. 

 

A Balaton életközösségei (szakember felkérése) 

Helyszín: Pannon egyetem, Georgikon Kar 

 

 

Tóth Zsuzsanna 

 

 

2019. 12. 11. 

 

Adventi hangolódás, kézműves alkotások készítése természetes anyagok 

felhasználásával 

Helyszín: Vörösmarty Utcai Tagóvoda 

  

 

Tóth Zsuzsanna  

Molnár-Uzsoki Cecília 
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2020. 02. 12. 

 

Néphagyományaink őrzése: a tojás írás alapjai, és bemutatásának 

módszertana óvodás gyermekeknek 

 

Tóth Zsuzsanna 

Csikós Emőke 

 

2020. 03. 11. 

 

Szakmai kirándulás Dabasra, Zöld Óvodai szemléletmód a gyakorlatban 

 

Tóth Zsuzsanna 

 

2020. 04.08 . 

 

Szakmai bemutató foglalkozás – hospitálás 

Helyszín: Gagarin Utcai Tagóvoda 

 

Tóth Zsuzsanna 

Pogány Ágnes 

 

2018. 05. 13. 

 

Terepgyakorlat, madárismeret, a Madárgyűrűző Tábor munkatársainak 

segítségével 

Helyszín: Fenékpusztai Madárgyűrűző-és Madármentő Állomás 

 

Tóth Zsuzsanna 

és a munkaközösség tagjai 

 
 

Keszthely, 2019. 09. 06.                                                                                                                                                            Tóth Zsuzsanna 
                                                                                                                                                                                                                             Környezeti Munkaközösség vezető 
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Munkavédelem 

Munkavédelmi felelősök: 

Molnár Gyöngyi 

Magyar Gabriella 

Kovács Imréné 

Péterné Horváth Margit 

Simonné Horváth Ida 

Bíróné Molnár Anikó 

 

Munkavédelmi megbízott: Szabó Balázs 

Munkavédelmi képviselő: Varga – Héder Beáta 

 

Időpont Téma Felelős 

2019. szeptember 
Munkavédelmi oktatás minden dolgozó részére 

Munka, - és tűzvédelmi előadó 
Munkavédelmi felelősök 

folyamatos 
Munkavédelmi oktatás minden új dolgozó részére 

Munka, - és tűzvédelmi előadó 
óvodavezető 

2019. október Tűzriadó próba tagóvodánként Munkavédelmi felelősök 

2020. április Munkavédelmi bejárás 
Óvodavezető 

GESZ 

folyamatos 

A tilos és elvárható magatartásformák ismertetése, tudatosítása és 

betartatása a gyermekekkel is. 

Balesetforrások kiküszöbölése, illetve megszüntetése. 

óvodapedagógusok 

pedagógiai asszisztensek 

dajkák 

folyamatos Elsősegélyláda feltöltöttségének, szavatossági idők lejártának ellenőrzése. Munkavédelmi felelősök 
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Az intézmény külső kapcsolatai 

 

Kapcsolat a Szülők Közösségével 
 

 

Ssz. Téma Helyszín és időpont Felelős 

1. Konzultáció a Házirend módosítása előtt: 

Óvodakötelezettség teljesítése, távollétek 

igazolása. 

Mind a hat óvoda 

2019. szeptember 

óvodavezető, tagóvoda vezetők 

2. A 2018-2019 nevelési év beszámolója 

A 2019-2020 nevelési év munkaterve  

Online legitimáció 

2019. október 01-05. 

óvodavezető, tagóvoda vezetők 

3. A félév értékelése 

- Igény és elégedettség mérések 

- Időszerű tájékoztatások 

Mind a hat óvoda 

2020. február 

óvodavezető, tagóvoda vezetők 

 

 

Tagóvoda szintű réteg- szülői értekezletek - fórumok 

 

A szülői értekezletek és fórumok kezdési időpontja 16:30 óra. 

Az alábbi két téma feldolgozása minden óvodapedagógus részére kötelező. 

 

Ssz. Téma Helyszínek és időpontok Felelős 

1. 
Iskolai életmódra való alkalmasság  
Tájékoztató szülői értekezlet  

Mind a hat óvoda 

2019. október 

 

2. 

Óvodás lesz a gyermekem - Tájékoztató szülői értekezlet a 

2019. szeptember 1-től óvodai felvételt nyert gyermekek 

szülei számára 

Épületenként  

2020. június és augusztus hónapban,  

az óvodák nyári zárásának függvényében 
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Szülői értekezletek a csoportokban 

 

A csoportszintű szülői értekezletek időpontja 16:30 óra, az ettől eltérő időpontot az óvodapedagógusok előre jelzik. 

 

Elvárás minden óvodapedagógustól a szülők tájékoztatása az alábbi területeken/témákban: 

- Kiemelt terület:  

- A külső világ tevékeny megismerése (matematikai tapasztalatszerzés) 

- Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka és hozzá kapcsolt matematikai tapasztalatszerzés 

- Feladataink a 3 éves gyermekek logopédiai szűrővizsgálatával (kérdőíves felmérés a szülők körében) kapcsolatosan 

– 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 önértékelés szülőket érintő tartalmainak ismertetése (szülői kérdőív) 

- Korcsoporttól függetlenül, már a legelső, és minden további szülői értekezleten kerüljön feldolgozásra az iskolai életmódra való 

alkalmasság témaköre, kidomborítva az együttnevelés folyamatos szükségszerűségét. 

 

Javasolt tartalmak: 

- Az érzelmi és erkölcsi nevelés óvodai tartalmai 

- A szabad játék kitüntetett szerepének jelentősége  

- A cselekvésbe ágyazott tanulási folyamatot 

- 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 tehetségének kibontakoztatásában 

- A hatékony és eredményes kapcsolattartás érdekében célszerű a csoportok szintjén valamennyi információs színtér, illetve gyakorlat 

átgondolása. 
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- Szülői értekezletek szervezésére óvoda és csoport szinten kerül sor évente minimum két, illetve rendkívüli vagy egyéb alkalommal. 

Tekintettel a testvérpárokra és arra, hogy az óvodavezetés egy tagja minden szülői értekezleten részt kíván venni, az értekezletek 

időpontjainak kijelölése komoly körültekintést igényel. A csoportok szülői értekezletein mindkét óvónő részt vesz, az aktualitásnak 

megfelelően, bizonyos esetekben a pedagógiai asszisztens és a dajka is. 

- A csoportok szülői értekezleteiről készített feljegyzéseket, valamint a résztvevő szülők aláírását is tartalmazó jelenléti ívet a csoportnaplók 

tartalmazzák.  

 

Az óvodavezető fogadó órája:  
Munkatársak és szülők számára: Előre egyeztetett időpont szerint- kedd kivételével- a hét minden napján, telefonon vagy személyesen. 

 

 

Az óvodapedagógusok fogadó órái 

Minden gyermeket érintően legalább félévente egy alkalommal, melynek tartalmi alapja a gyermekek folyamatos nyomon követésének írásos 

(Fejlődési napló) és szóbeli tapasztalata. Az óvodapedagógusok fogadó óráinak időpontja – óvodavezetővel történt egyeztetés szerint – a csoportok 

hirdetőtábláin van kifüggesztve. 

 

Az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú óvodai nyílt napok  

  
Leendő óvodásainkat szüleikkel együtt 2018. május első hetében fogadjuk, (az időpont meghatározása a tag óvodák kompetenciája) 9:00-12:00, és 

15:00-17:00- óráig várjuk a nyitott napjainkon, amikor: 

- bepillantást nyerhetnek az óvoda életébe 

- bekapcsolódhatnak a gyermeknek és felnőtteknek szervezett tevékenységeibe 

- feltehetik kérdéseiket az óvoda működésével, szokás-szabályaival kapcsolatosan 

Felelős: Tagóvoda vezetők 

 

 

Az időpontok pontos kijelölésére/véglegesítésére legkésőbb 2020.04.15-ig kerül sor, melyről a szokásos módon tájékozódhatnak majd az érintettek. 

 

 

Az óvodahasználó gyermekek szülei számára szervezett nyílt napok, alkalmak a szülőkkel történő előzetes egyeztetés szerint nyílt 

hét, vagy nyílt nap szervezésével valósulnak meg az óvodapedagógusok döntései szerint az alábbi formában: 

- Előzetes egyeztetés szerint egy-egy szülő aktív vagy passzív jelenléte a csoport életében 
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- Meghirdetett időpontokban „bemutató” délelőtt szervezése 

 

A nyílt napok pontos időpontjairól minden esetben legalább 14 nappal korábban, az információátadás csoportban kialakult leghatékonyabb 

formájában kapnak megerősítő tájékoztatást a szülők.  

 

 

 

A szülői közösség tagjainak névsora 

 

A Szülői Közösség tagjainak névsora és elérhetősége az adatvédelmi törvény és a jelenlegi belső szabályozásunk értelmében, a Munkatervben – 

mely nyilvános dokumentum – nem szerepel, azonban igény szerint az érintett óvodapedagógusok által elérhető.  

 

 

Kapcsolattartás társintézményekkel 

 
- Bölcsődékkel: Kialakult gyakorlat szerinti kapcsolattartás 

- Iskolákkal: Kapcsolatfelvétel és új kapcsolattartási forma kialakítása a munkaközösségi és mérés-értékelési terv szerint 

- 2018. szeptember 1-től a szociális segítő szolgáltatás rendszerének beindulása. 

Cél - Feladat 

→ A Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központtal kialakult eddigi közös munkakapcsolat fokozása 

→ Az új szolgáltatásra való igények megfelelő érvényesítése 

 

A fenntartóval való kapcsolattartás: Óvodavezető személyes kapcsolattartása a kialakult gyakorlat szerint. 

 

Az óvoda információs rendszere 

 

Az óvodavezető a fenntartótól, közlönyökből, jogtárból, szaklapokból, konferenciák, stb. anyagából gyűjtött, intézmény dolgozóit érintő 

információkat továbbítja. 

Vezetői megbeszéléseken tájékoztatja a tagóvoda vezetőket. 

Az óvodavezető által indított információk egyrészt a nevelőtestület, másrészt az alkalmazotti közösség tájékoztatását szolgálják. 

Információ áramlás folyamata: 

Szervezeten belüli információáramlás: 

– kölcsönös tájékoztatás 
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– folyamatos információáramlás 

– vezetői megbeszélések havonta minimum egy alkalommal 

– tagóvodánként munkatársi értekezletek szükség szerint, de legalább 2 havonta 

– nevelőtestületi értekezletek évi 5 alkalommal – közös munkavégzés eszköze (tájékoztató, szakmai, döntés előkészítő, problémamegoldó) 

– telefon, e-mail, fax, körlevél szükség szerint 

– szülői értekezlet évente legalább két alkalommal 

– fogadóóra, családlátogatás szükség szerint 

– Cél: az intézmény identitásának kialakítása 

– egyéni innováció felkarolása (jó gyakorlatok) 

– résztvevők motiválása 

– kapcsolatépítés 

– A vezető feladata: formális és informális csatornák biztosítása.  

– Az intézmény honlapja 

– Az intézmény hasznosítja az internet kínálta lehetőségeket. Tartalmaz minden olyan, az óvodára vonatkozó dokumentációt, mely a törvény 

szerint nyilvánosságot kíván. Betekintést ad a csoportok életébe, képekkel szemlélteti az ott folyó munkát. 

– Felelősök: 

 

- Benes Noémi 

- Pogány Ágnes 

- Fülesi Beáta 

- Magyar Gabriella 

- Kovács Imréné 

- Horváthné Bozzai Szilvia 

 

 Fejlesztendő terület: az intézmény honlapjának gyakoribb frissítése!  

 

 

Tárgyi, infrastrukturális feltételek 

 

 

A költségvetési tervezet a tagóvoda vezetők véleményének, javaslatainak figyelembevételével kerül összeállításra. A javaslat kiterjed a 

felújítási, karbantartási, kis-, és nagy értékű tárgyi eszközök, valamint a továbbképzési tételekre.  

A költségvetés elkészítésekor figyelembe kell venni: 
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– PP célját, a kitűzött fejlesztéseket 

– az éves munkatervben kijelölt nevelési-, tanulási feladatok eszközigényét 

– a baleseti, tűz-, és munkavédelmi kockázatok megelőzését  

– az eszközök elhasználódását 

– a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 2. mellékletét a nevelési-oktatási intézmények kötelező (minimális) eszközeiről és 

felszereléséről https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a1200020.emm 

 

 

Feladat: 

 Tervezett karbantartás, felújítás 

- Pályázatok figyelemmel kísérése 

- Cél az energiacsökkentő felújítások folytatása (nyílászárók folyamatos cseréje, fűtéskorszerűsítés mind a hat épületben) 

- Folyamatos kapcsolattartás a GESZ vezetéssel, ésszerű munka, - és időbeosztásra törekvés 

 Takarékos energiagazdálkodás 

 Pénzügyi kondíciók 

- Szponzorok felkutatása 

- Alapítványok további eredményes működtetése 

- Pályázatokon való részvétel szorgalmazása 

  

Egyéb beszerzések, feladatok: 

Alapvető cél az épületek állagmegóvása, balesetek megelőzése. Feladat a felújítások, karbantartások fontossági sorrendjének felállítása az alapfeladat 

ellátását szolgáló tárgyi feltételrendszer minőségi javítása érdekében 

- esztétikus környezet kialakításának, illetve fenntartásának eszközei 

- képességfejlesztő eszközök 

- higiénikus, teherbíró játékeszközök beszerzése 

- kötelező felszerelés és eszközjegyzék előírásainak figyelembevétele, ellenőrzése, javítása, pótlása 

 

A költségvetési gazdálkodás pénzügyi szabályainak betartása mindenkire nézve kötelező. 

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a1200020.emm
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Tervezett bővítések, felújítások és egyéb szakmai fejlesztések 

 

 

 

 

 

 

A fejlesztés tárgya Életfa Gagarin Kísérleti Sopron Tapolcai Vörösmarty 

Költségvetési forrás felhasználásával 

Gyermekmosdók felújítása 

 

 x (2)  

Teljes körű 

pályázati 

felújítás? 

x (2) 

 

 

Előrelátható

lag a 

felújított 

Kísérleti u. 

óvodába 

költözik 

  

Nyílászárók cseréje 

 

     x 

IKT eszközök korszerűsítése 

 

x x x x  x 

Homoktakaró 

 

x x x x x x 

Konyhák korszerűsítése 

mosogatógép vásárlás 

 

x   x 

x 

 x 

Radiátorok szabályozhatóságának megoldása 

 

   x  x 

Udvari kerítés javítása 

 

x  x    

Udvari játékok cseréje, beszerzése, kiegészítése  x  x  x 
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GAZDASÁGIFELADATOK 

 

Feladat Érintett Tartalom Határidő Felelős 

gyermekek adatbázisának frissítése  óvodatitkár 1. 

óvodavezető helyettes 

kialakított adatbázis feltöltése 

pontos adatokkal, módosítások 

átvezetése 

folyamatos 

(szeptemberben 

kiemelt feladat) 

óvodavezető 

dolgozók adatbázisának frissítése óvodatitkár 1. 

összes dolgozó 

kialakított adatbázis feltöltése 

pontos adatokkal, módosítások 

átvezetése 

folyamatos 

(szeptemberben 

kiemelt feladat) 

óvodavezető 

pénzügyi elszámolások készítése óvodatitkár 1. belső pénzügyi szabályzat 

szerint 

minden hónap 

utolsó hete 

óvodavezető 

védőruha nyilvántartás óvodatitkár 1. belső munkaruha szabályzat 

szerint 

2019. november 

20. 

munkavédelmi 

felelős 

októberi statisztika elkészítése óvodavezető 

óvodavezető-helyettes 

óvodatitkár 1.-2. 

229/2012. (VIII. 28.) Korm. 

rendelet, NKt. 

2019. október 15. óvodavezető 

intézményi éves költségvetés 

tervezése 

óvodavezető 

óvodavezető-helyettes 

óvodatitkár 1. 

Áht / Számviteli tv. / belső 

költségvetési szabályzat 

2019. november óvodavezető 

költségvetés alakulásának nyomon 

követése 

óvodavezető 

óvodatitkár 1. 

belső szabályozás alapján 

egyeztetés a fenntartóval 

folyamatos óvodavezető 

leltározás óvodavezető-helyettes 

óvodatitkár 2. 

Gesz munkatársai 

leltározási szabályzat alapján 2019. december 31. óvodavezető 

óadó / TB-ügyintézés óvodatitkár 1. NAV jogszabályok szerint 

adónyilatkozatok, betegpapírok 

kezelése 

tv. szerint 

(januárban kiemelt 

feladat) 

óvodatitkár 

ebédbefizetés óvodatitkár 2. belső szabályzat szerint minden hónap 12. óvodavezető- 

helyettes 

ebédmegrendelés, - lemondás óvodatitkár 2. belső szabályzat szerint minden 

nyitvatartási nap 

óvodatitkár 
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Feladat Érintett Tartalom Határidő Felelős 

pályázatírás Óvodavezető-helyettes 

munkaközösség-vezető 

fenntartó 

éves pedagógiai munkaterv, 

belső gazdálkodási szabályzat 

szerint 

aktuálisan óvodavezető-

helyettes 

jogszabályfigyelés (minőséggondozó) 

munkaközösség-vezető 

jogtár minden hónap 

utolsó napja 

munkaközösség-

vezető 

személyi dossziék elkészítése, 

karbantartása 

óvodavezető 

óvodatitkár 1. 

Nkt. 44.§ szerint folyamatos 

(szeptemberben 

kiemelt feladat) 

óvodavezető 
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Humán erőforrás 

 

A pedagógiai munka feltételei - Személyi feltételek 

 

Beosztás Létszám 

Intézményvezető 1 fő 

Óvodapedagógus Óvodai csoportonként 2 fő 

ebből: 

vezető helyettes 

tagóvoda vezető 

 

1 fő 

5 fő 

Pedagógiai asszisztens 3 óvodai csoportonként 1 fő 

Dajka Óvodai csoportonként 1 fő 

Pszichológus Intézményi szinten 1 fő 

Óvodatitkár Intézményi szinten 2 fő 

 

Intézményen belüli szakmai fejlődés lehetőségei 

 

Alapelv intézményünkben, hogy a nevelőtestület minden tagja valamelyik óvodaközi szakmai munkaközösség tevékeny tagja kell, hogy legyen. A 

szakmai munkaközösségek között szoros tartalmi kapcsolat van, melyet az intézményi célok és feladatok indokolnak.  

Munkaközösségeink ez évi tevékenységében is meghatározó lesz a külső tanfelügyeleti szakmai ellenőrzésekre és a pedagógusok előmeneteli 

rendszerének alapját képező minősítésekre történő tudatos felkészülés támogatása. 

A munkaközösségek delegált tagjai – amennyiben arra lehetőség adódik - részt vesznek a munkaközösségi feladatok ellátását segítő külső szakmai 

továbbképzéseken, konferenciákon és egyéb szakmai rendezvényeken. 
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A munkaközösség vezetőkkel szembeni általános elvárás:  

- Törekvés a munkaközösségi tagok személyes szakmai igényeinek megismerésére 

- Személyesen bekapcsolódás a központi, - és tagintézmények szakmai áramkörébe 

- A feladatok megosztása a munkaközösség tagjaival 

- Részvétel a szakmai ellenőrzésekben 

A munkaközösségi tagokkal szembeni általános elvárás: 
- Hatékony feladatvállalás a munkaközösségben  

- A központi, - és tagintézmények szakmai és működésbeli „specialitásainak” megjelenítése 

- Szakmai információ áramlás biztosítása a közvetlen munkatársak és a munkaközösség között 

A munkaközösségi feladatok ellátásához - az aktuális téma és feladat szerint - az alábbi eszközök és információk szükségesek:  

- Az intézmény működését szabályozó dokumentumok (SZMSZ, PP, Házirend, Munkaterv) 

- Az Óvodai nevelés országos alapprogramja 

- Oktatási Hivatal: Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez 

- Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció 

értelmezéséhez. Óvodai nevelés 

- Oktatási Hivatal: Országos tanfelügyelet. Kézikönyv óvodák számára  

- Tevékenységlátogatás (bemutató foglalkozás) előtt közvetlenül minden kolléga: 

 Kézhez kapja az Útmutató elvárásainak megfelelő tevékenység tervet 

 Bepillantást nyerhet az éves és tematikus tervbe, valamint a csoport naplójába 

 Tevékenységlátogatás során a tanfelügyeleti ellenőrző látogatás szempontjait tartalmazó Foglalkozás megfigyelési lapot hozza magával és 

alkalmazza minden megfigyelő.  

 Tevékenységlátogatás után legkésőbb egy héttel, minden látogató eljuttatja - az Útmutató elvárásainak is megfelelő -, reflexiót is tartalmazó 

Hospitálási naplót, mely a bemutató kolléga teljesítmény értékelésének dokumentációit, illetve saját döntés szerint a pedagógiai portfóliójának 

részét is képezheti.  

 Intézményi gyakorlat ismerete 

 Jegyzetfüzet 

 Munkatársak véleményei és javaslatai az egyes területeket illetően 
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IKT kompetenciák, digitális tartalmak: 

 

Továbbra is elvárjuk kollégáinktól (a fenntarthatóság jegyében): 

- Önállóan tudják kezelni a legelterjedtebb eszközöket (például nyomtató, digitális fényképezőgép, digitális kamera, laptop, projektor, 

pendrive) 

- Legyenek képesek információkeresési és kommunikációs céllal használni az internetet. Magabiztosan használják a levelezőprogramot. PPT 

készítés a minősítési eljáráshoz. 

- Tudjanak IKT-s elemekkel bővített nevelési környezetet kialakítani. 

- Vegyenek igénybe multimédia tartalmakat (pl. képek, mozgóképes állományok, animációk, hangállományok) 

- Gyűjtsenek és készítsenek tömegtároló eszközöket. (CD-k, DVD-k stb.) 

- Műhelymunka keretében tegyék közkinccsé. 

- Kísérjék figyelemmel a szakirodalom, a saját, és különböző honlapok tartalmát, melyek a képességeikhez leginkább közel álló gyakorlati 

megoldásokban segítséget nyújtanak. 

- A pedagógiai program, illetve az éves nevelési terv elkészítése során tanulmányozzák a használni kívánt IKT-s megoldásokat, igyekezzenek 

alkalmazni a jó gyakorlat példáit. 

- Jegyzőkönyvek, jelenléti ívek, egyéni értékelések készítésekor vegyék igénybe a számítógépes technikát. 

- Lehetőség szerint a szülőkkel történő kapcsolattartás formáit bővítsék: pl. e-mail használatával. 

- A Minőséggondozó munkaközösség tagjai kezeljék a számítógépes adatbázist, tartsák nyilván a mérések, értékelések eredményeit, a kapott 

eredményeket építsék be a nevelési programba, a nevelés egész folyamatába. 

 

Intézményünk rendelkezik hordozható számítógépekkel, de már frissítésük időszerűvé vált. Módszertani munkánk lehetőségeit bővíti a projektor, 

mely beszámolók, prezentációk, előadások szervezésénél segít.  

 

Részvétel továbbképzéseken 

A pedagógus kötelessége és joga, hogy részt vegyen a számára előírt pedagógus-továbbképzéseken, folyamatosan képezze magát. 

Óvodapedagógusaink teljesítik a hét évenként kötelező 120 órát, sokan, akár önerőből is, ennél jóval többet is tesznek folyamatos szakmai fejlődésük 

érdekében. (Részletesen lásd: Nyilvántartás a továbbképzésben való részvételről és a továbbképzés teljesítéséről) 
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A humán erőforrás fejlesztése  

 

Gyakornokok mentorálása 

 

Céljaink: 

- A mentorálási rendszer intézményi gyakorlatának továbbfejlesztése 

- A fejlődést megfelelően támogató személyes mentor - gyakornoki együttműködés 

- A szakmai utánpótlás biztosítása 

- Az önértékelések eredményeinek intézményi szintű hasznosítása, pld.  

 becsatolásuk a mentori munkába 

 szakmai párbeszéd elősegítése 

- A mentori kompetenciák fejlesztése         

 

Gyakornok mentorálása az intézmény Gyakornoki szabályzatában rögzítettek szerint 

 

 Szakmai (módszertani ismeretek, tanulás-tanítás kérdésekben) támogatás 

 Személyes támogatás a szakmai identitás kialakulásában  

 Intézményi, szakmai közösségi beilleszkedés támogatása 

 

 

Ssz. Gyakornok Szakmai vezető 
Mentor 

 

Mentorálási terület 

 

1. 

Papp Enikő 

 

Keszthelyi Életfa 

Óvoda 

 

Garamszeginé Orbán 

Gyöngyi 

- Az intézmény pedagógiai célkitűzéseinek megismerése, gyakorlati 

megvalósítása 

- A munkakörhöz kapcsolódó követelmények 

- Általános követelmények: a működési dokumentumok és jogszabályi 

rendelkezések értelmezése 
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2. 

Tamás Barbara 

 

Keszthelyi Életfa 

Óvoda 

 

Benesné Schiszler 

Noémi 

- Az intézmény pedagógiai célkitűzéseinek megismerése, gyakorlati 

megvalósítása 

- A munkakörhöz kapcsolódó követelmények 

- Általános követelmények: a működési dokumentumok és jogszabályi 

rendelkezések értelmezése 

3.  

Csörnyei Laura 

 

Gagarin Utcai 

Tagóvoda 

 

Ertlné Békefi Anna 

- Az intézmény pedagógiai célkitűzéseinek megismerése, gyakorlati 

megvalósítása 

- A munkakörhöz kapcsolódó követelmények 

- Általános követelmények: a működési dokumentumok és jogszabályi 

rendelkezések értelmezése 

4. 

Kocsis Martina 

 

Sopron Utcai  

Tagóvoda 

 

Melegdi Katalin 

- Az intézmény pedagógiai célkitűzéseinek megismerése, gyakorlati 

megvalósítása 

- A munkakörhöz kapcsolódó követelmények 

Általános követelmények: a működési dokumentumok és jogszabályi 

rendelkezések értelmezése 

 

 

 

A mentori támogatásunknak arra kell irányulnia, hogy változatos módszerek, pl. tanácsadás, oktatás, bemutatás, vita, stb. alkalmazásával 

ösztönözze a pályakezdő kollégák szakmai fejlődését. A mentor elsődleges feladata a folyamatos fejlődés segítése; az intézményi beilleszkedés 

segítésén túl az eredményes gyakornoki vizsgára történő felkészítés.  

 

A mentorálás bevezető szakaszában a mentori támogató rendszer három területe: 

 

Kiemelés a Gyakornoki Szabályzat tartalmaiból 

 

A segítő mentor feladatai: 

 Feladatait a kötött munkaidőnek neveléssel-oktatással le nem kötött részében látja el. 
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 Segíti a gyakornokot a köznevelési intézményi szervezetbe történő beilleszkedésben és a pedagógiai- módszertani feladatok gyakorlati 

megvalósításában.  

 Legalább félévente írásban értékeli a gyakornok tevékenységét, és az értékelést átadja az intézményvezetőnek és a gyakornoknak. 

 Támogatja a gyakornokot az általa ellátott pedagógus-munkakörrel kapcsolatos tevékenységében:  

- segíti az óvoda pedagógiai programjában a munkaköri feladataira vonatkozó előírások értelmezésében és szakszerű alkalmazásában, 

- segíti a foglalkozások felépítésének, az alkalmazott pedagógiai módszereknek, foglalkozási eszközöknek a célszerű megválasztásában, 

- segíti a foglalkozások előkészítésével, megtervezésével és eredményes megtartásával kapcsolatos írásbeli teendők ellátásában,  

- segíti a minősítő vizsgára való felkészülésében, 

- szükség szerint, de negyedévenként legalább egy, legfeljebb négy alkalommal látogatja a gyakornok foglalkozását, és ezt követően 

megbeszélést tart, továbbá, amennyiben a gyakornok igényli, hetente konzultációs lehetőséget biztosít számára. 

 

A gyakornok kötelezettsége: 

 a legteljesebb mértékben együttműködik a mentorral, 

 a szakmai követelmények teljesítéséhez szükséges ismereteket megszerzi, 

 gyakornoki feladatainak teljesítésével kapcsolatban felmerülő akadályoztatásáról mentorát, az óvodavezetőt azonnal értesíti, 

 részt vesz a nevelőtestület munkájában, 

 a munkaköréhez kapcsolódó feladatokat elvégzi, 

 a kötött munkaidőnek neveléssel-oktatással le nem kötött részében felkészül a minősítő vizsgára; 

- a pedagógusokkal szembeni belső elvárás rend szerint naponta felkészül  

- tevékenység/foglalkozásokat látogat legalább heti egy alkalommal a mentor óvodapedagógusánál 

- tevékenység/foglalkozásokat látogat legalább heti egy alkalommal az óvoda más csoportjaiban 

- előre történő egyeztetés szerint részt vesz a pedagógus önértékelés különböző folyamataiban 

- részt vesz a tevékenység/foglalkozást követő rövid megbeszélésen 

- legalább heti egy órát konzultál a szakmai segítőivel, egyéb pedagógusokkal, az óvoda vezetőjével, munkaközösségek vezetőivel 

- meghatározott időre a szakmai elvárások szerint elkészíti a pedagógiai portfolióját 

 

Javasolt szakirodalom a gyakornokok és mentoraik számára:  

MENTOROK TEVÉKENYSÉGÉNEK TÁMOGATÁSA. Segédanyag a köznevelési intézményekben dolgozó pedagógusgyakornokok mentorainak  

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

 

 

 

http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/pem/mentori_segedlet.pdf
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A Kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott az Óvodai nevelés országos alapprogramban megfogalmazott 

elvárásoknak és a pedagógiai programban megfogalmazott céloknak való megfelelés 
 

Pedagógiai gyakorlati munkánk során kiemelten figyelünk az Óvodai nevelés országos alapprogramjának alábbi „üzeneteire”: 

 

 Az egészséges és kulturált életmód, a testápolás, a tisztálkodás, az étkezés, különösen a magas cukor tartalmú ételek és italok, a magas só- és 

telítettzsír-tartalmú ételek fogyasztásának csökkentése, a zöldségek és gyümölcsök, illetve tejtermékek fogyasztásának ösztönzése, a 

fogmosás, az öltözködés, a pihenés, a betegségmegelőzés és az egészségmegőrzés szokásainak alakítása. 

 Az érzelmi, az erkölcsi és az értékorientált közösségi nevelés: 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 kötelező óvodalátogatással és a tanköteles korú gyermekek beiskolázásával kapcsolatos új törvényi változások nyomon követésére 

és betartására, betartatására 

 Verselés, mesélés 

 A mese – képi és konkrét formában, esetlegesen a bábozás és dramatizálás eszközeivel – feltárja a gyermek előtt a külvilág és az 

emberi belső világ legfőbb érzelmi viszonylatait, a lehetséges és megfelelő viselkedésformákat. 

 Az óvodában a 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. 

 Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka 

 A  rajzolás, festés, mintázás, építés, képalakítás, a  kézi munka, mint az  ábrázolás különböző fajtái, továbbá a  műalkotásokkal, a  

népművészeti elemekkel, szokásokkal, hagyományokkal, nemzeti szimbólumokkal, az  esztétikus tárgyi környezettel való ismerkedés 

is fontos eszköze a  gyermeki személyiség fejlesztésének. A gyermeki alkotás a belső képek gazdagítására épül. Törekedni kell a 

gyermeki alkotások közösségi rendezvényen való bemutatására és a tehetségek bátorítására. 

 A külső világ tevékeny megismerése 

 A  gyermek, miközben felfedezi környezetét, olyan tapasztalatok birtokába jut, amelyek a  környezetben való, életkorának megfelelő 

biztos eligazodáshoz, tájékozódáshoz szükségesek. Megismeri a  szülőföld, az  ott élő emberek, a hazai táj, a helyi hagyományok és 

néphagyományok, szokások, a közösséghez való tartozás élményét, a nemzeti, családi és a tárgyi kultúra értékeit, megtanulja ezek 

szeretetét, védelmét.” 
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Pedagógiai gyakorlati munkánk során a továbbiakban is fókuszálunk az Óvodai nevelés országos alapprogramjának alábbi „üzeneteire”: 

 

 Az eddigi gyakorlat továbbfejlesztése, értékmegőrzés 

 Anyanyelvi nevelés; a beszélő környezet, az óvodai nevelés egészében jelen van 

  Hátránycsökkentő szerep: Inkluzív (befogadó) pedagógiai szemlélet 

 Játék megerősítése, a szabad játék kitüntetett szerepe 

 Kompetenciafejlesztés, támogató differenciált nevelés 

 Érzelmi, erkölcsi és közösségi nevelés 

 A tevékenységekben megvalósuló tanulás: Az óvodai tanulás folyamatos, jelentős részben utánzásos, spontán és szervezett tevékenység 

mely a teljes személyiség fejlődését támogatja. Projekt módszer alkalmazása, melyekbe a gyermeki igények beépülhetnek, a lebonyolítás 

menete nyílt, változó idejű, a téma „mélyére ás” 

 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: Az egészség védelme, karbantartása tanítható. Egészségnevelési program kivitelezése 

 Környezettudatosság: a fenntartható fejlődés érdekében hangsúlyt fektetünk a környezettudatos magatartásformálás alapozására, 

alakítására 

 Mozgás megújulása: Egészségfejlesztő testmozgás → Az egyéni szükségletek és képességek figyelembe vétele minden gyermek számára 

biztosítandó lehetőség. Törekedni kell a gyermekeket legjobban fejlesztő kooperatív mozgásos játékok alkalmazására 
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A munkaterv jogszabályi háttere 

 

 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100190.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=A1200020.EMM 

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

végrehajtásáról 

http://www.budapestedu.hu/data/cms150367/229_2012._VIII._28._Korm._rendeletet_a_nemzeti_koznevelesrol_szolo_torveny_ve

grehajtasarol_MK_12_112.pdf         

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

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

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

iskolai oktatásának irányelve kiadásáról  

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

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

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700031.TV&celpara=&dbnum=1 

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

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1500223.TV&timeshift=20170101&txtreferer=A1100204.TV 

 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról 

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

 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt 

vevők juttatásairól és kedvezményeiről 

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

 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások 

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

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

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100190.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200020.EMM
http://www.budapestedu.hu/data/cms150367/229_2012._VIII._28._Korm._rendeletet_a_nemzeti_koznevelesrol_szolo_torveny_vegrehajtasarol_MK_12_112.pdf
http://www.budapestedu.hu/data/cms150367/229_2012._VIII._28._Korm._rendeletet_a_nemzeti_koznevelesrol_szolo_torveny_vegrehajtasarol_MK_12_112.pdf
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200363.KOR
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0500002.OM
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700031.TV&celpara=&dbnum=1
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1500223.TV&timeshift=20170101&txtreferer=A1100204.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300326.KOR
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700277.KOR
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100328.KOR
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http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300015.EMM 

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

intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről 

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

 13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelet a 2018/2019. tanév rendjéről  
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=208840.355465 

 Oktatási Hivatal:  

- Önértékelési kézikönyv óvodák számára.  HARMADIK, JAVÍTOTT KIADÁS  

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/Onertekelesi_Kezikonyv_ovoda_1123.pdf 

- Országos tanfelügyelet. Kézikönyv óvodák számára.  NEGYEDIK, JAVÍTOTT KIADÁS  

http://www.vadviragovi.hu/images/doku/PSZE_ovodai_kezikonyv_1128-%202017.pdf 

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében a Pedagógus I. és Pedagógus II. fokozatba lépéshez. ötödik, javított változat 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/utmutato_a_pedagogusok_minositesi_rendszereben_5.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 harmadik, javított változat 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/Mesterpedagogus_harmadik.pdf 

 A Mesevár Önkormányzat Képviselő- testületének vonatkozó önkormányzati rendeletei  

 www.mvar.hu 

 A Hófehérkés Óvoda működését szabályozó dokumentumok 

www.hoferherkesovoda.hu  

 

§ 

 

 

 

 

 

 

 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300015.EMM
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200048.EMM
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=208840.355465
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/Onertekelesi_Kezikonyv_ovoda_1123.pdf
http://www.vadviragovi.hu/images/doku/PSZE_ovodai_kezikonyv_1128-%202017.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/utmutato_a_pedagogusok_minositesi_rendszereben_5.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/pem/ovoda_negyedik.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/pem/ovoda_k.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/Mesterpedagogus_harmadik.pdf
http://www.mvar.hu/
http://www.hoferherkesovoda.hu/
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Érvényességi rendelkezés: 

 A munkaterv a csatolt szülői vélemények és a nevelőtestületi elfogadást igazoló jegyzőkönyvvel együtt érvényes. 

 A dokumentum tartalmi elemeinek módosítására törvényi változás, valamint a nevelőközösség többségének javaslata alapján kerülhet sor.  

 

LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK 
 

I. Készítette a Keszthelyi Életfa Óvoda nevelőtestülete 

…………………………………….. 

óvodavezető 

Keszthely, 2019.09.02.   Ph 

 

 

II. az óvoda munkatervében foglaltakkal kapcsolatosan magasabb jogszabályban biztosított véleményezési jogát korlátozás nélkül gyakorolta és a 

dokumentumról véleményt alkotott: 

 

III. Az óvodában működő alkalmazottak közössége: 

Keszthely, 2019.09.02.                                                …….……………………………………… 

                                                                                                                                 alkalmazottak közössége nevében  

IV. Az óvodában működő Szülők Közössége 

                                                                                                                                                                            …………………………………………………    

Keszthely, 2019.09.10.                                                                                                                            Szülői Közösség elnöke 

 

V. Az óvoda 2019/2020 nevelési évre szóló munkaterve azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra, többletkötelezettség 

hárul: 

a fenntartó EGYETÉRTÉSÉT MEGADTA. a …./2019. (…………...) számú  határozatával.  

Kelt: ……………………..  . 

                                                                                      ……………………………………………… 

 

                                                                                       fenntartó képviseletében 
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VI. Az óvoda nevelőtestülete át nem ruházható jogkörében a 2019/2020 nevelési évre szóló munkatervét ……………………………. napján 

tartott határozatképes ülésén a …./2019. (…...) számú határozatával, 100 %-os igenlő szavazattal ELFOGADTA. Az elfogadás tényét a 

nevelőtestület tagjai a csatolt jegyzőkönyvben hitelesítő aláírásukkal tanúsítják. 

 

 

Kelt: …………………….. 

…………………………………….……………. 

a nevelőtestület nevében névaláírás 

  

        

Kelt: ……………………..  .       

………….……………………………………. 

 óvodavezető 

        Ph. 
 

 

 

 

 

 

 

 


