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I. A MUNKATERV JOGSZABÁLYI HÁTTERE 

 

 

 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről  

- A 2011. évi CXC. törvény végrehajtási rendeletei: 

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

köznevelési intézmények névhasználatáról  

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

egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 

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

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

irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 

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

 2015. évi CCXXIII. törvényegyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és 

egyéb kapcsolódó törvények módosításáról 

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

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben 

történő végrehajtásáról 

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

szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről 

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

alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz 

felhasználható bizonyítékokról 

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

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

szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban 

való közreműködés feltételeiről 

 14/2017. (VI. 14.) EMMI rendelet a 2017/2018. tanév rendjéről 

 Oktatási Hivatal:  

- Önértékelési kézikönyv óvodák számára.  Harmadik javított kiadás 

- Országos tanfelügyelet. Kézikönyv óvodák számára.  Negyedik javított kiadás 

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében a Pedagógus I. és Pedagógus II. 

fokozatba lépéshez. Ötödik javított kiadás 
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- Kiegészítő Útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok 

minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Óvodai nevelés. 

Hatodik javított kiadás  

- Kompetenciaelemzések és indikátorpéldák 

- Útmutató a mesterpedagógus fokozatot megcélzó minősítési eljáráshoz 

 A Keszthelyi Önkormányzat Képviselő- testületének vonatkozó önkormányzati rendeletei  

 A Keszthelyi Életfa Óvoda működését szabályozó dokumentumok 
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II. A NEVELÉSI ÉV RENDJE 

 

Nevelési év időtartama:  

A nevelési év első napja 2018. szeptember 1. utolsó napja 2019. augusztus 31. 

 

A nevelőtestület által meghatározott pedagógiai célra öt munkanapot nevelés nélküli 

munkanapként használhatunk fel. 

Egy nevelés nélküli munkanapot, a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkatársaknak 

szervezünk.  

Az óvodapedagógusok ezen a napon tagóvodájukban végzik aktuális feladataikat a tagóvoda 

vezetők irányításával. Az öt nap időpontjáról és programjáról – a tagóvoda vezetők 

véleményének kikérésével – az óvoda vezetője dönt. 

Nevelőtestületi tanácskozásainkon (nevelés nélküli munkanap, nevelőtestületi értekezlet) a 

nevelőtestület valamennyi tagja részt vesz. A nevelőmunkát segítő munkatársak (pedagógiai 

asszisztens, dajka, óvoda titkár) részvétele az alkalomszerű szervezés függvényében kötelező. 
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III. 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 

2019.  

Június 

24-28 

2019.  

Július 

1-5 

2019.  

Július 

8-12 

2019.  

Július 

15-19 

2019.  

Július 

22-26 

2019.  

Aug. 

29-2 

2019.  

Aug. 

5-9 

2019.  

Aug. 

12-16 

 

Életfa Óvoda         

 

Gagarin         

 

Kísérleti         

 

Sopron         

 

Tapolcai         

 

Vörösmarty         
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Iskolai szünetek időpontjai: 

  Az őszi szünet 2018. október 29-től 2018. október 31-ig tart.  

A szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. október 26. (péntek), a szünet utáni első tanítási 

nap 2018. november 5. (hétfő). 

 A téli szünet 2018. december 27-től 2019. január 2-ig tart.  

A szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. december 21. (péntek), a szünet utáni első 

tanítási nap 2019. január 3. (csütörtök). 

 A tavaszi szünet 2019. április 18-tól 2019. április 23-ig tart.  

A szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. április 17. (szerda), a szünet utáni első tanítási 

nap 2019. április 24. (szerda). 

 

A jogszabály által országosan egységesen elrendelt munkanap-áthelyezést – az Nkt. 30. § (1) 

bekezdése értelmében – a nevelési-oktatási intézményekben is alkalmazni kell. 
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IV. KIEMELT CÉLJAINK ÉS FELADATAINK 

 

Elsődleges cél: 

 A gyermekek mindenekfelett álló érdekeinek tiszteletben tartásával valamennyi 

óvodaépületünkben a nyugodt, és kiegyensúlyozott légkör biztosítása 

 Törvényes és színvonalas intézményműködés biztosítása 

 

További céljaink: 

 Az óvoda szabályozódokumentumainak (PP, SZMSZ és mellékletei, Házirend, 

Továbbképzési program, Beiskolázási terv) egységes értelmezése, gyakorlati 

megvalósítása, törvényekhez igazított aktualizálása 

 A szervezet szakmai színvonalának megőrzése, illetve további erősítése 

 

A célok elérését támogató folyamatos feladataink: 

Felkészülés a külső tanfelügyeleti szakmai ellenőrzésekre és a pedagógusok előmeneteli 

rendszerének alapját képező minősítésekre 

 Az intézményvezetés felelőssége a nevelőtestület felkészítése a tanfelügyeleti 

ellenőrzésre, ennek érdekében az intézményi önértékelés jogkövető megszervezése, ha 

szükséges, a tevékenységlátogatási, dokumentumellenőrzési intézményi gyakorlat 

megújítása.  

 A pedagógusok felelőssége abban áll, hogy a nevelési, tevékenység és 

foglalkozáslátogatás, és az azt követő interjú, valamint a dokumentumellenőrzés során 

úgy a belső, mint a külső ellenőrzésnél felkészültségüket, pedagógiai kompetenciájukat, 

hivatásszeretetüket bizonyítsák, hiszen az egész intézményről alkotott kép az egyes 

pedagógusok és a vezetés összteljesítményét mutatja.  

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

milyen módon és mértékben jelennek meg a pedagógus munkájában az alábbi szakmai 

tartalmak: 

- Az általános pedagógiai szempontoknak való megfelelés 

- Az Óvodai nevelés országos alapprogram nevelési céljainak való 

megfelelés 

- Az intézmény pedagógiai programjának való megfelelés 

 Az intézményi önértékelés (teljesítményértékelés), valamint minősítővizsgán és a 

minősítési eljárás során a pedagógusnak a mesterségbeli tudásáról kell számot adnia. 
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Pedagóguskompetenciák a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet szerint:  

1. Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás  

2. Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó 

önreflexiók  

3. A tanulás támogatása 

4. A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos 

helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézséggel küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő 

sikeres neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség 

5. A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, 

nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, 

osztályfőnöki tevékenység 

6. Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, 

elemzése  

7. Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás  

8. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért  

Felelős: Szabóné Lancz Anna Mária óvodavezető 

Határidő: 2019.06.30. 

 Országos tanfelügyelet. Kézikönyv óvodák számára című dokumentum alapján - 

minőségelvű működésünk garanciájaként - szakértői támogatás mellett óvodánk 

Önértékelési kézikönyvének szükség szerinti aktualizálása. 

Felelős: Fülesi Beáta szakmai munkaközösség vezető 

Határidő: 2018.09.30. 

 Hatékony együttműködés a családokkal, a család elsődleges szerepének hangsúlyozása: 

A gyermekek egyéni fejlettségi állapotára épülő nevelés és fejlesztés családjaik 

széleskörű bevonásával. 

Felelős: Tagóvoda vezetők 

Határidő: folyamatos 

 Fokozott figyelem többek között a környezetre, az infrastruktúrára, a személyzeti 

ellátottságra, és az irányításra. 

 Felelős: Szabóné Lancz Anna Mária óvodavezető 

 Határidő: folyamatos 
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A minőséggondozó szakmai munkaközösség programjában megfogalmazottakkal 

összhangban, valamint a belső ellenőrzés – értékelések során kiemelt figyelmet fordítunk 

a nevelési év során a következő területekre: 

 

1. Az idei évben kiemelt nevelési - pedagógiai feladat:  

 Játékban megvalósuló szervezett tevékenységek 

 

2. Pedagógiai gyakorlati munkánk során a továbbiakban is fókuszálunk az Óvodai nevelés 

országos alapprogramjának alábbi „üzeneteire”: 

 

 Az eddigi gyakorlat továbbfejlesztése, értékmegőrzés 

 Egészséges életmód alakítása: az egészség védelme, karbantartása tanítható 

  Érzelmi, erkölcsi és értékorientált közösségi nevelés 

 Anyanyelvi, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása; 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 

 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 

 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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V. AZ INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI – SZAKMAI ELLENŐRZÉSÉNEK 

TERÜLETEI 

 

Intézménnyel szemben elvárt kompetenciák a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet szerint:  

1. Pedagógiai folyamatok 

Tervezés 

Cél és feladat:  

- A stratégiai és operatív tervezés megvalósulása 

- Az éves munkaterv összehangolása a stratégiai dokumentumokkal és a 

munkaközösségek terveivel 

- Az intézményi stratégiai tervezés és az oktatáspolitikai köznevelési célok 

összhangjának megteremtése 

Felelősök: intézményvezető, tagóvoda vezetők, munkaközösség vezetők 

 

Tervezési és értékelési dokumentumok készítése, korrekciója - Jogszabály által előírt, 

valamint a nevelőtestület által fontosnak ítélt szabályozási területek 

 

Szabályozó dokumentumok: 

- Pedagógiai Program módosítása: A Magyar Közlöny 2018. évi 118. számában került 

kihirdetésre az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról szóló 363/2012. (XII. 17.) 

Korm. rendelet módosításáról szóló 137/2018. (VII. 25.) Korm. rendelet, mely a 

2018/2019 nevelési év első napján lépett hatályba. A PP felülvizsgálatával és 

módosításával biztosítjuk a dokumentum jogszabályi hátterének és az intézmény 

gyakorlatának harmonizálását.  

- Szervezeti és működési szabályzat: A GDPR - törvényből fakadóan az adatvédelmi 

tisztviselő feladatspecifikációja kapcsán, mely a munkaköri leírás-mintákat, valamint 

a vezetők feladat- és hatásköri megosztását érintik [Műkr. 4. § (1) bek. t) pont]; 

- Iratkezelési szabályzat, melynek része az adatvédelmi szabályozás, amiben helyet kap 

adatvédelmi incidens eljárásrendjének kidolgozása, előzetes tájékoztatás, 

joghozzáférési protokollkönyv megalkotása, érintetti nyilatkozatminták [Nkt. 43. § (1) 

bek.]; 

- Továbbképzési program, nevelési évi beiskolázási terv a GDPR- képzések révén; 

 

 



12 

 

Megvalósítás 

Folyamatos megújulásra és szakmai fejlesztésre kijelölt területek: 

- pedagógiai attitűd formálása 

- pedagógiai folyamatok koherenciájának tudatosítása 

- foglalkozás/tevékenység vázlatok készítése 

- önreflexiók készítése 

- a hálózati tanulás, belső tudásmegosztás lehetőségeinek kihasználása 

- a probléma és a feladat elválasztásának képessége 

 

Ellenőrzés 

Cél és feladat:  

- az ellenőrzés még hatékonyabb működtetése  

- a munkaközösség vezetők aktívabb közreműködése az óvodapedagógusok munkájának 

ellenőrzésében 

- a belső ellenőrzések során a PDCA ciklus tudatosabb működtetése (feljegyzések, 

jegyzőkönyvek készítése) 

Fejlesztendő:  

- kompetenciák, képességek szintjeinek ismerete 

Felelősök: intézményvezető, tagóvoda vezetők, munkaközösség vezetők 

 

Várható külső ellenőrzés 

 

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

ellenőrzésének tematikájáról és a szakmai ellenőrzéshez kapcsolódó határidőkről az alábbiak 

szerint érintheti az óvodát: „A 2019. január 2. és 2019. március 29. között szakmai ellenőrzés 

keretében kell megvizsgálni az óvodákban az óvodába járási kötelezettség teljesítését és 

dokumentálását. A szakmai ellenőrzés lebonyolítását és koordinálását az Oktatási Hivatal látja 

el.”   

Fontos elvárás minden pedagógussal szemben az óvodába járási kötelezettség nyomon 

követésére szolgáló alábbi tanügyi nyomtatványok gondos vezetése és előkészítése: 

- felvételi és mulasztási napló 

- óvodai csoportnapló  

- a kötelező óvodai foglalkozásokról való igazolatlan mulasztások dokumentációja 

Értékelés 
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Cél és feladat: 

- a gyermeki fejlődés folyamatos követése és dokumentálása (elemzés után szükség esetén 

fejlesztési terv készítése) 

- folyamatos visszajelezés a szülők felé gyermekeikről életkorúknak, fejlettségi szintjüknek 

megfelelően 

Fejlesztendő:  

- felelősség vállalás 

- határidők pontos betartása 

 

Felelősök: intézményvezető, tagóvoda vezetők, munkaközösség vezetők, óvodapedagógusok 

Ssz. Önértékelésre 

kijelölt pedagógus 

Önértékelési kiscsoport tagjai Adatgyűjtés 

időszaka 
 

Megjegyzés 
Kiscsoport 

vezető 

csoport 

1 

csoport 

2 

Keszthelyi Életfa Óvoda 

1. Szép Marianna Dr. 

Demeter 

Győzőné 

Szabó 

Árpádné 

 

Benesné 

Schiszler 

Noémi  

2018. 

november 
 

2. Mikusiné Szabó 

Csilla 

Dr. 

Demeter 

Győzőné 

Szabó 

Árpádné 

 

Benesné 

Schiszler 

Noémi  

2018. 

november 
 

Keszthelyi Életfa Óvoda, Gagarin Utcai Tagóvodája 

3. Joóné Baranyai 

Tímea 

Brunnerné 

Horváth 

Erika 

Ertlné 

Békefi 

Anna 

Mezőfi 

Andrea 

2018. 

november 
 

4. Ertlné Békefi Anna Brunnerné 

Horváth 

Erika 

Mezőfi 

Andrea 

Bíróné 

Molnár 

Anikó 

2018. 

november 
 

5. Mezőfi Andrea Brunnerné 

Horváth 

Erika 

Ertlné 

Békefi 

Anna 

Kissné 

Farkas 

Eszter 

2018. 

november 
 

Keszthelyi Életfa Óvoda, Sopron Utcai Tagóvodája 

6. Szabó Szimonetta Bertók 

Csabáné 

Edviné 

Molnár 

Judit 

Mezőfi 

Andrea 

2019. 

január 
 

7. Ságiné Tompos 

Tünde 

Bertók 

Csabáné 

Edviné 

Molnár 

Judit 

Mezőfi 

Andrea 

2019. 

január 
 

Keszthelyi Életfa Óvoda, Tapolcai Utcai Tagóvodája 

7. Kovács Imréné Fülesi 

Beáta 

Benesné 

Schiszler 

Noémi  

Magyar 

Gabriella 

2018. 

november 
 

8. Kormosné Takács 

Lívia 

Fülesi 

Beáta 

Benesné 

Schiszler 

Noémi  

Magyar 

Gabriella 

2018. 

november 
 

9. Varga Andrea Fülesi 

Beáta 

Benesné 

Schiszler 

Noémi  

Magyar 

Gabriella 

2019. 

január 
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Keszthelyi Életfa Óvoda, Kísérleti Utcai Tagóvodája 

10. Zömbikné Ékes 

Anna 

Fülesi 

Beáta 

Dr. 

Demeter 

Győzőné 

Markóné 

Rigó 

Krisztina 

2018. 

október 
 

11. Szi Tamásné Fülesi 

Beáta 

Dr. 

Demeter 

Győzőné 

Markóné 

Rigó 

Krisztina 

2019. 

január 
 

12.  Erdélyiné Salamon 

Szilvia 

Fülesi 

Beáta 

Dr. 

Demeter 

Győzőné 

Markóné 

Rigó 

Krisztina 

2019. 

január 
 

 

2. Személyiség- és közösségfejlesztés 

Elvárás: A munkaközösségek tagjai bemutató foglalkozások és hospitálások alkalmával 

foglalkozási/tevékenységi tervvel készülnek, majd önreflexiót készítenek. 

Tapasztalataikat, javaslataikat osszák meg egymással, email-en keresztül a nevelőtestület 

minden tagjával. 

Gyakornokoktól elvárás, hogy minden munkaközösség bemutatóján hospitálnak, elkészítik 

a szükséges terveket, önreflexiókat. Mindezt teszik a gyakornoki szabályzatban 

megkövetelteken felül. 

 A tagóvoda vezetők felelőssége az egyénre szabott fejlesztési tervek kidolgozásának 

segítésében, illetve szakmai segítségnyújtásban valósul meg. Ezzel biztosítható a 

pedagógiai attitűd formálása, illetve a pedagógiai folyamatok koherenciájának 

tudatosítása.  

Az ellenőrzés a fejlődést szolgálja. 

Azok a pedagógusok, akik elvégezték a „Tehetséggondozó pedagógus” továbbképzést, 

felkérést kapnak megszerzett tudásuk nevelőtestületen belüli megosztására. 

 

3. Eredmények 

Elvárás: Esélyegyenlőségi terv felülvizsgálata, korrekciója megtörtént, betartása 

mindenkire nézve kötelezően elvárt feladat. 

Felelős: gyermek és ifjúságvédelmi megbízottak  

      

4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 

Lásd:  

- X. fejezet; Ünnepek rendje, formája 

- XVI. fejezet Az óvoda és a szülők kapcsolatai;  
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- XVII. fejezet; XVII/1. Minőséggondozó – önértékelési szakmai munkaközösség éves 

feladatai (külső partneri mérések) 

5. Az intézmény külső kapcsolatai 

Lásd: Melléklet 

6. A pedagógiai munka feltételei 

- Tárgyi, infrastrukturális feltételek 

Elvárás: A költségvetési terv elkészítése során a kiemelt területek hiányosságainak 

fenntartó felé való jelzése, szakmai indokokkal való alátámasztása. 

- Személyi feltételek 

- Szervezeti feltételek 

 

7. Az Óvodai nevelés országos alapprogramban megfogalmazott elvárásoknak és a 

pedagógiai programban megfogalmazott intézményi céloknak való megfelelés 

 

 

VI. CSOPORTBEOSZTÁSOK 

 

 

Óvoda 

Csoport 

 

    

Keszthelyi Életfa Óvoda 

Margaréta 

Kenyeresné Nagy Gabriella 
László Károlyné 

Szabó Árpádné  

Pipitér 
Garamszeginé O. Gyöngyi 

Nagy Ottóné 
Papp Enikő 

Napraforgó 
Molnár Gyöngyi 

Fülöp Istvánné 
Jánosiné Ormai Orsolya 

Pitypang 
Krisztné Srágli Márta 

Czigányné Kirchner Tünde 
Benes Noémi 

Százszorszép 
Dancs Éva 

Makai Magdolna 
Pálfi Szabolcsné 

Tavirózsa 

Dr. Demeter Győzőné 

(20 órában) 

Gáti Beáta Szép Marianna 

Szabóné Lancz Anna Mária 

(6 órában) 

Búzavirág 
Benesné Schiszler Noémi 

Varga Enikő 
Varga Istvánné 

Nefelejcs 
Mikusiné Szabó Csilla 

Mauz Péterné 
Tamásné Arany Ildikó 

Gagarin U. Tagóvoda Pogány Ágnes Gerencsér Jánosné 
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Bóbita Kissné Farkas Eszter 

Mazsola 
Joóné Baranyai Tímea 

Horváth Zoltánné 
Horváth Dóra 

Sün-Balázs 
Bazsonyi Gyuláné 

Szí-Miklósné Klettner Edina 
Brunnerné Horváth Erika 

Szélike 
Bíróné Molnár Anikó 

Izsák Andrea 
Mezőfi Andrea 

Ugrifüles 
Ertlné Békefi Anna 

Kovács Marianna 
Süténé Varga Ildikó 

   

Kísérleti U. Tagóvoda 

Táltos 

Erdélyiné Salamon Szilvia 
Kalugyerné Hermán Andrea 

Markóné Rigó Krisztina 

Tündérrózsa 
Szi Tamásné 

Nyakas Tiborné 
Zömbikné Ékes Anna 

Pitypang 
Fülesi Beáta 

Kardos Zsoltné 
Simonné Horváth Ida 

   

Sopron U. Tagóvoda 

Gyöngyvirág 

Horváthné Bozzai Szilvia 
Nyolcasné Magyar Ágnes 

Tóth Róbertné 

Margaréta 
Bertók Csabáné 

Darvas Lászlóné 
Szabó Szimonetta 

Jázmin 
Pusztai Judit 

Lichtenberger Mária 
Ságiné Tompos Tünde 

Napraforgó 
Vasas Józsefné 

Kocsis Istvánné 
Péterné Horváth Margit 

Tulipán 
Edviné Molnár Judit 

Izerné Czémán Andrea 
Melegdi Katalin 

   

Tapolcai U. Tagóvoda 

Zsiráf 

Kovács Imréné 
Hegedűs Ibolya 

Varga Andrea 

Vízipók 
Kormosné Takács Lívia 

Markó Nikoletta 
Nagyné Drávucz Éva 

   

Vörösmarty U. Tagóvoda 

Darázs-garázs 

Bognár Tünde 
Horváth Tímea Katalin 

Tóth Zsuzsanna 

Mici - mackó 
Budainé Kiss Judit 

Halász Lászlóné 
Horváthné Boda Edina 

Sajtkukacda 
Kovács Erika 

Kóca Éva 
Máténé Kelemen Amália 

Ficánka 
Magyar Gabriella 

Tikkné Török Margit 
Molnár-Uzsoki Cecília 

   

Feladatvégzési helyük az intézmény aktuális igénye szerint, 

a dolgozóval való egyeztetés alapján változó. 

 

 

 

 

Pedagógiai asszisztens 

Ácsné Straub Ágota 

Berezvainé Nagy Barbara 

Fazekasné Rainiss Renáta 

Koltai Mária 

Könczölné Benkő Beatrix 
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Nyári Balázsné 

Peresztegi-Tóth Erika 

Rácz Alexandra 

Simai Zsanett 

Óvoda pszichológus 

Bodrogi Rita 

 

 

 

VII. ZÖLD ÓVODA 

 

 

Óvodai életünk egészét áthatja a környezeti nevelés, a környezettudatos értékrend, ökológiai 

látásmód, a természetbarát magatartás alapozása. 

Célunk az örökös Zöld Óvoda cím viselése. 

A Zöld Óvoda kritériumainak megfelelően óvodáink szellemiségükben, értékrendjükben a 

fenntarthatóság, a környezeti nevelés, a környezet prioritását szem előtt tartva végzik nevelő,- 

fejlesztő munkájukat. 

Pályázatok megírása válik szükségessé ebben a nevelési évben. 

Felelősök: Vezető helyettes, tagóvoda vezetők 

 

VIII. IKT STRATÉGIÁK ALKALMAZÁSA 

 

A digitális kompetencia a logikus gondolkodáshoz, az információkezelési készséghez, és a 

fejlett kommunikációs készséghez kapcsolódik. Információkezelést, értékelést, bemutatást 

illetve átadást, valamint az internetes kommunikációban való részvétel képességét jelenti. 

 

Célunk: Az eddig megszerzett IKT kompetenciák alkalmazása a pedagógus portfóliók 

feltöltése és a portfólióvédéshez szükséges PPT elkészítése, bemutatása során is. 

 

Tudjuk, hogy a nevelési programunkban megfogalmazott holisztikus pedagógusi látásmód 

fejlesztéséhez elengedhetetlen az informatikai kompetencia fejlesztése. Ezért: - 

 

TERVEINK: 

- Munkánk hatékonyabbá tételéhez megfelelő színvonalú, megfelelő tartalommal bíró, 

megfelelő szintű táv és helyi irányítási támogatást várunk 
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- Mindenki számára hozzáférhetővé tesszük meglévő és folyamatosan bővülő 

eszközparkunkat 

- Az IKT mindennapi használatát szorgalmazzuk, (megváltozott szerepkörünk ezt meg is 

követeli) 

 

 

      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 lassan frissítésre szorul IKT 

parkunk. Módszertani munkánk lehetőségeit bővíti a projektor, mely beszámolók, prezentációk, 

előadások szervezésénél segít.  
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IX. A „TISZTA FORRÁS” HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM HASZNÁLATA 

 

1. Az eredményes megvalósítás érdekében a hátrányos helyzetű, és a sajátos nevelési 

igényű gyermekekkel való foglalkozás elméleti háttérismereteinek bővítése, megfelelő 

kapcsolat kiépítése és ápolása a szakmai munkánkat segítő szakszolgálat 

munkatársaival, valamint az érintett gyermekek szüleivel 

2. A gyermekek neveltségi szintjének emelése, megjelenítése a csoport tervezési és 

gyakorlati munkájában különösen az alábbi területeken: 

- normához, szabályhoz, szokásokhoz való viszony 

- társas kapcsolatok: gyermek gyermekkel való viszonya; gyermek viszonya a 

közösséghez, gyermek-felnőtt, felnőtt-felnőtt 

- tevékenységhez való viszony: önként vállalt és kötelező jellegű tevékenységek esetén: 

kitartás, együttműködés, szervezés, alkalmazkodás, konfliktus kezelése, önfegyelem, 

önállóság, kudarctűrés, tolerancia, feladattudat, feladat tartás munkatempó 

- közösségért végzett tevékenység: munkatempó, feladattudat, feladat tartás, 

fegyelmezettség 

3. A minőségirányítási munka folyamatos felülvizsgálata, kiegészítése és 

továbbfejlesztése 

4. A közoktatási törvényben meghatározott feladatok folyamatos nyomon követése és 

határidőben történő megvalósítása 

5. Az intézményi dokumentumok összhangjának megteremtése, folyamatos aktualizálása 

az új jogszabályok alapján 

6. A központi támogatások igénylésére benyújtandó pályázatok figyelemmel kísérése, 

határidőre történő pontos elkészítése 

7. Az óvodai prevenciós munka lehetőségeinek bevezetése, a gyermekek fejlesztése a 

családi nevelés kiegészítéseként 

Minden esetben legyen tudatos a mérés eredményeinek felhasználása a gyermekek 

fejlesztési terveiben 

8. A szülői igények és elvárások figyelembevételével lehetőségek biztosítása a tehetségek 

kibontakoztatására 

9. Környezettudatos magatartás kialakítására nevelés 

10. A KIR- rendszer működtetése, az adminisztrációs tevékenység minőségének javítása 

11. Pályázati erőforrások felkutatása és kihasználása 

12. A játék hangsúlyos szerepének figyelembe vétele és betartása 
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X. ÜNNEPEK RENDJE, FORMÁJA 

 

Ünnepek, hagyományok erősítése 

Cél, hogy az ünnepek, hagyományok, szoros egységben segítsék a gyermekek ismeretének 

gyarapítását, érzelmi életének gazdagítását. 

Az óvónő 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. 

 

A gyermekek hagyományos ünnepei intézményünkben: 

 farsang 

 Húsvét 

 anyák napja  

 évzáró 

 gyermeknap 

 ballagás 

 Mikulás 

 advent 

 Karácsony 

 csoportokban a gyermekek születés,- és névnapjának megünneplése 

 március 15-i megemlékezés 

 néphagyományokhoz, jeles napokhoz kapcsolódó szokások felelevenítése 

 Zöld Óvoda Programhoz kapcsolódó természeti ünnepek, Zöld Jeles Napok 

 

Óvodai szintű rendezvények: 

 játszóház 

 környezetszépítés szülők bevonásával 

 természeti ünnepek jeles napja (Madarak Fák napja, Föld Napja, Állatok Világnapja) 
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 óvodai Zöld Program-“Fürkésznap” 

 kerti parti 

 tavaszi népi gyermekjáték bemutató 

 

Helyi szokásokhoz kapcsolódó ünnepek: 

 városi szüreti felvonulás 

 városi Márton nap 

 városi farsang 

 pedagógusnapi rendezvény gyermekeink részvételével 

 városi sportnap 

 környezetvédelmi rendezvények 

 

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. 

 

 Felelőse: Tagóvoda vezetők 
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XI. MUNKAVÉDELEM 

Időpont Téma Felelős 

2018. szeptember 

Munkavédelmi oktatás minden dolgozó 

részére 

Munka, - és tűzvédelmi előadó 

Molnár Gyöngyi 

Magyar Gabriella 

Kovács Imréné 

Péterné Horváth Margit 

Simonné Horváth Ida 

Horváth Dóra 

folyamatos 

Munkavédelmi oktatás minden új dolgozó 

részére 

Munka, - és tűzvédelmi előadó 

óvodavezető 

2018.október Tűzriadó próba tagóvodánként 

Molnár Gyöngyi 

Magyar Gabriella 

Kovács Imréné 

Péterné Horváth Margit 

Simonné Horváth Ida 

Horváth Dóra 

2019. 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. 

Molnár Gyöngyi 

Magyar Gabriella 

Kovács Imréné 

Péterné Horváth Margit 

Simonné Horváth Ida 

Horváth Dóra 
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XII. GAZDÁLKODÁS, TÁRGYI FEJLESZTÉS 

 

Felelős:  

 óvodavezető 

 tagóvoda vezetők 

- 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 

 

Feladat: 

 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. 

  



24 

 

XIII. TERVEZETT BŐVÍTÉSEK, FELÚJÍTÁSOK ÉS EGYÉB SZAKMAI 

FEJLESZTÉSEK 

 

 

 

 

 

  

A fejlesztés tárgya Életfa Gagarin Kísérleti Sopron Tapolcai Vörösmarty 

Költségvetési forrás felhasználásával 

Gyermekmosdók felújítása 

 

x (3)   

Teljes 

körű 

pályázati 

felújítás 

x (2) 

Energeti-

kai 

pályázat 

megvalósí

tása 

folyamat-

ban 

 

Előrelátha

tólag 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 

 x 

Radiátorok 

szabályozhatóságának 

megoldása 

 

   x  x 

Udvari kerítés javítása 

 

x  x    

Udvari játékok cseréje, 

beszerzése 

 x  x   
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XIV. NEVELÉS NÉLKÜLI MUNKANAPOK IDŐPONTJAI ÉS 

FELHASZNÁLÁSUK – INTÉZMÉNYI SZINT 

 

Ssz. Felhasználás tárgya 

 

Időpont Felelős 

1.  

Nevelési évzáró – nyitó értekezlet 

1. Óvodavezető köszöntője, új 

kolléganők bemutatása 

2.  A 2017/2018. nevelési év értékelése,  

nyári karbantartások, felújítások 

megvalósulásának ismertetése 

3.  A 2018/2019. nevelési év 

munkatervének ismertetése és 

elfogadása 

4. Tájékoztató: 

- Intézményi Önértékelés 

- Intézményi Tanfelügyelet 

- Belső ellenőrzés eredményének 

ismertetése, az ebből adódó 

feladatok elosztása, felelősök, 

határidők kijelölése  

- Továbbképzési lehetőségek 
5. Munkaközösségek munkatervének 

ismertetése 

6. Aktuális feladatok 

 

2018. 

Augusztus 

31. 

péntek 

 

Szabóné Lancz Anna 

Mária 

óvodavezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tagóvoda vezetők 

 

 

 

 

 

 

Munkaközösség 

vezetők 

 

2.  

A Magyar Közlöny 2018. évi 118. számában került 

kihirdetésre az Óvodai nevelés országos 

alapprogramjáról szóló 363/2012. (XII. 17.) Korm. 

rendelet módosításáról szóló 137/2018. (VII. 25.) 

Korm. rendelet, mely a 2018/2019 nevelési év első 

napján lépett hatályba. 

Ebből adódó feladataink: 

- Az egészséges életmód alakítása 

- Az érzelmi, az erkölcsi és az 

értékorientált közösségi nevelés 

A témák csoportokban történő feldolgozása, a 

fejlesztés irányainak kijelölése, feladatok, 

felelősök meghatározása 

 

„Lelkemben a templom”- A 

hivatásszemélyiség fejlődése 

 

Aktualitások 

  

2018. 

November 

16.  

péntek 

 

 

 

 

 

Szabóné Lancz Anna 

Mária 

óvodavezető 

 

 

 

 

 

 

 

Bodrogi Rita 

óvodapszichológus 

 

3.  

A Magyar Közlöny 2018. évi 118. számában került 

kihirdetésre az Óvodai nevelés országos 

alapprogramjáról szóló 363/2012. (XII. 17.) Korm. 

rendelet módosításáról szóló 137/2018. (VII. 25.) 

2019. 

Február  

15. 

péntek 

 

 

Szabóné Lancz Anna 

Mária 
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Korm. rendelet, mely a 2018/2019 nevelési év első 

napján lépett hatályba. 

Ebből adódó feladataink: 

- Az anyanyelvi, az értelmi fejlesztés és 

nevelés megvalósítása 

A téma csoportokban történő feldolgozása, a 

fejlesztés irányainak kijelölése, feladatok, 

felelősök meghatározása 

 

„A szükséges veszteségeink”- A kiégés 

veszélyei 

 

óvodavezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bodrogi Rita 

óvodapszichológus 

 

4.  

Dajka-nap; belső továbbképzés. 

 

Tagóvoda szintű értekezlet. 

Az óvodapedagógusok ezen a napon 

tagóvodájukban végzik aktuális feladataikat a 

tagóvoda vezetők irányításával. 

 

2019. 

Április  

26. 

péntek 

Szabóné Lancz Anna 

Mária 

óvodavezető 

 

tagóvoda vezetők 

5.  

1. A 2019/2020. nevelési év munkaterv 

javaslatának megvitatása  

2. Aktuális feladatok 

3. Kirándulás, csapatépítés 

 

2019. 

Június 14. 

péntek 

 

Szabóné Lancz Anna 

Mária 

óvodavezető 

 

 

 

 

 

A nevelés nélküli munkanapokon – a szülői igényeket felmérve – gondoskodunk a gyermekek 

felügyeletéről az arra kijelölt tagóvodában. 
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XV. AZ ÓVODA MŰKÖDÉSÉT ÉS EREDMÉNYESSÉGÉT TÁMOGATÓ 

ÉRTEKEZLETEK, SZAKMAI FÓRUMOK 

 

 

Óvodavezetői értekezletek 

 

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

pedagógiai és szervezési feladatok intézményi szintű koordinálása. A vezetői értekezletek 

időpontja általában: minden hónap első hétfő 13:30-18:00- óráig, helyszíne a Vaszary Kolos 

utcai épület. Helyszín vagy időpontváltozás esetén az érintettek időben tájékoztatást kapnak.  

 

 

Ssz. Téma 

 

Időpont Megjegyzés 

1.  

A nevelési év indításával kapcsolatos 

feladatok: 

 Nevelőtestületi értekezlet 

előkészítése 

 Humán erőforrás 

 Tárgyi-dologi feltételek 

 Működési feladatok 

 Óvoda szabályzó dokumentumaiban 

történő változtatások megbeszélése 

 Munkatervi tartalmak pontosítása, 

véglegesítése 

 Egyéb aktuális feladatok megvitatása 

 

 

2018. 

augusztus 

27. 

 

 

 

 

Tagóvoda vezetőkkel 

való egyeztetés. 

Jegyzőkönyv 

2.  

 gyermek adatok felvitele a KIR -be, 

pontosítás, a változások időben 

történő jelzésének hangsúlyozása 

 A dokumentumok pontos 

vezetésének ellenőrzésére való 

felhívás 

 Egyéb aktuális feladatok megvitatása 

 

 

szeptember 

3. 

 

 

Tagóvoda vezetőkkel 

való egyeztetés. 

Jegyzőkönyv 

 

3.  

 Felkészülés: KIR-STAT adatok 

feltöltésére, pontosítás 

 Egyéb aktuális feladatok megvitatása 

 

október 

3. 

 

 

Tagóvoda vezetőkkel 

való egyeztetés. 

Jegyzőkönyv 

 

4.  

 Nevelőtestületi értekezlet 

előkészítése 

 2018. november 16-ra tervezett 

nevelés nélküli munkanap 

napirendjének előkészítése 

 Pedagógusok minősítések értékelése  

 

november 

6. 

 

 

Tagóvoda vezetőkkel 

való egyeztetés. 

Jegyzőkönyv 
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 Egyéb aktuális feladatok megvitatása 

5.  

Vezetői ellenőrzés-értékelés 

 Következő időszak feladatainak 

kijelölése 

 Egyéb aktuális feladatok megvitatása 

 Kiemelt nevelési terület szakmai 

anyagának megbeszélése a 

munkaközösség vezetők aktív 

közreműködésével 

 

 

 

december 

10. 

 

 

Kibővített vezetői 

értekezlet a szakmai 

munkaközösség 

vezetők bevonásával. 

6.  
 Működési feltételek értékelése 

 Aktuális feladatok 

2019. 

január 

07. 

Tagóvoda vezetőkkel 

való egyeztetés. 

Jegyzőkönyv 

7.  

 Teljesítményértékelési rendszer 

áttekintése, a Minőséggondozó – 

Önértékelési szakmai 

munkaközösség korrekciós 

javaslatainak megvitatása 

 Nevelés nélküli munkanap 

napirendjének megbeszélése 

 Egyéb aktuális feladatok megvitatása 

 

 

 

február 

04. 

 

Tagóvoda vezetőkkel 

való egyeztetés. 

Jegyzőkönyv 

8.  

 Az intézményi önértékelés aktuális 

nyomon követése 

 Továbbképzési terv áttekintése, 

beiskolázási program felülvizsgálata  

 Működési feltételek értékelése 

 Aktuális feladatok 

 

 

 

március 

04. 

 

Szükséges: 

Az elkészült 

Önértékelési 

Kézikönyv 

9.  

 Vezetői ellenőrzések eddigi 

tapasztalatai 

 Magasabb és középvezetői feladatok 

a teljesítményértékelési rendszer 

működtetése során 

 Nevelés nélküli munkanap 

napirendjének megbeszélése 

 Aktuális feladatok 

 

 

április 

01. 

 

Kibővített vezetői 

értekezlet a szakmai 

munkaközösség 

vezetők bevonásával. 

Tagóvodai szintű 

nevelés nélküli 

munkanap 

munkaformája: 

műhelymunka, majd 

egyéni, vagy páros 

feladatvállalás 

szerinti 

munkavégzés. 

 

10.  

 Év végi beszámoló előkészítése 

 Aktuális feladatok 

 Óvodai beíratás előkészítése 

 

 

május 

06. 

 

Tagóvoda vezetőkkel 

való egyeztetés. 

Jegyzőkönyv 
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11.   Óvodai beíratás eredményei, 

esetleges további feladatok 

 Az intézmény nyári működésének 

előkészítése 

 Nevelés nélküli munkanap 

előkészítése 

 Működési feltételek értékelése 

 Aktuális feladatok 

 

június 

03. 

 

Tagóvoda vezetőkkel 

való egyeztetés. 

Jegyzőkönyv 

12.   A 2019-2020. nevelési év munkaterv 

javaslatának megvitatása 

 Nevelés nélküli munkanap 

előkészítése 

 Egyéb aktuális kérdések 

 Nyár folyamán elektronikus 

formában kapcsolattartás szükség és 

igény szerint 

 

augusztus 

12. 

 

Tagóvoda vezetőkkel 

való egyeztetés. 

Jegyzőkönyv 

 

Dajkák és pedagógiai asszisztensek belső képzése, továbbképzése 

 

Témája: a dajkák és a pedagógiai asszisztensek támogató szerepe az óvodapedagógusok 

munkájában. 

 
Ssz. Téma 

 

Helyszín és 

időpont 

Megjegyzés 

1.  A Dajka-nap  

 

- Az egészséges életmód alakítása 

- Az érzelmi, az erkölcsi és az 

értékorientált közösségi nevelés 

 

- „A szükséges veszteségeink”- A 

kiégés veszélyei 

 

2019. 

Április  

26. 

péntek 

 

Szabóné Lancz Anna 

Mária 

óvodavezető 

 

 

Bodrogi Rita 

óvodapszichológus 

 

 

Nevelőmunkát közvetlenül segítő munkatársak értekezletei 

 

Tervezett témák, feladatok – A tagóvoda vezetők munkatervében 
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XVI. AZ ÓVODA ÉS A SZÜLŐK KAPCSOLATAI 

 

 

Szülői értekezletek  

 

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.  

 

Fogadó órák időpontjai 

 

Beosztás Időpont Helyszín 

 

Óvodavezető 

Óvodavezető helyettes 

Előzetes bejelentkezés 

alapján 

Életfa Óvoda 

Keszthely, Vaszary K. u.12. 

Tagóvoda vezetők Előre egyeztetett időpontban Tagóvodák 

Óvodapedagógusok 

 

Célja az intervenciós 

pedagógiai gyakorlat 

érvényesítése minden 

gyermeket érintően legalább 

félévente egy alkalommal, 

melynek tartalmi alapja a 

gyermekek folyamatos 

nyomon követésének írásos 

(Fejlődési napló) és szóbeli 

tapasztalata.  

 

 

 

Központi és tagóvodák 

Gyermekvédelmi megbízott 

 

 

 

Előre egyeztetett időpontban Logopédus 

 

Fejlesztő pedagógus 

 

 

A Szülői Közösség értekezletei 

 

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

sor. Az intézményi szinten is működő Szülői Szervezet tagjainak száma megegyezik a 

tagintézmények számával, személyéről (a megválasztott 3 szülő közül) szintén az első szülői 

értekezletén döntenek a jelenlévők.  
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Időpont Tervezett téma / feladat 

2017. szeptember 
Az intézmény törvényekhez igazított szabályzóinak 

megismerése, véleményezése. 

2018. január Aktuális kérdések 

2018. április Partneri igény elégedettség mérés, MIP értékelés 

 

 

 

Szülői Munkaközösség tagjai 

 

A szülői munkaközösség tagjainak megválasztására az első szülői értekezleten kerül sor. 

A választmányi tagok névsora a későbbiekben-mellékletben kerül csatolásra, illetve a tagóvoda 

vezetők munkatervében rögzített. 

 

 

 

XVII. ÓVODAKÖZI SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK 

 

Alapelv intézményünkben, hogy a nevelőtestület minden tagja valamelyik óvodaközi szakmai 

munkaközösség tevékeny tagja kell, hogy legyen. A folyamatban való működés biztosításának 

érdekében - lehetőség szerint - javasolt a munkaközösség tagjainak stabilitása. 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 segítése. 

A munkaközösségek delegált tagjai – amennyiben arra lehetőség adódik - részt vesznek a 

munkaközösségi feladatok ellátását segítő külső szakmai továbbképzéseken, konferenciákon és 

egyéb szakmai rendezvényeken. 

 

A munkaközösség vezetőkkel szembeni általános elvárás:  

- Törekvés a munkaközösségi tagok személyes szakmai igényeinek 

megismerésére 
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- 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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XVII/1.  MINŐSÉGGONDOZÓ – ÖNÉRTÉKELÉSI SZAKMAI  

MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES MUNKATERVE 

 

2018 – 2019. nevelési év 

 

Munkaközösségünk működésének célja: 
 

 óvoda alapdokumentumainak áttekintése, felülvizsgálata: 

  teamek szervezése, konkrét feladatvállalással, felelősök, határidők 

 a törvényi változások folyamatos figyelemmel kísérésével, az intézmény 

dokumentumaink minél pontosabb jogszabályi naprakészségének 

elősegítése 

 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: 11 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:   Keszthelyi Életfa Óvoda  

               Keszthely, Vaszary Kolos utca 12. 

 

 

 Munkaközösség vezetője: Fülesi Beáta 

 

 

 Munkaközösség tagjai: 

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

 Gagarin Utcai Tagóvodájából: Mezőfi Andrea, Erntlné Békefi Anna 

 Sopron Utcai Tagóvodájából: Bertók Csabáné, Edviné Molnár Judit 

 Tapolcai Utcai Tagóvodájából: Kovács Imréné 

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

 
 

Sorszám 

 

Tevékenység/ feladat 

 

Felelős 

 

Határidő 

1. 

 

- Alakuló megbeszélés 

- Időpontok egyeztetése 

 

 

 

Fülesi Beáta 

 

 

2018. 

Szeptember 12. 

Szerda: 

de. 8.30 - 10.00 óráig 

 

2. 

 

- Intézkedési tervek témakörei 

- Munkaidő nyilvántartás 

aktualizálása, megbeszélése 

- Óvodai alap dokumentumok 

áttekintése 

 

Fülesi Beáta 

 

 

2018. 

Október 9. 

Kedd: 

de. 8.30 - 10.00 óráig 

4. 

 

 

 

 

- Tiszta Forrás Pedagógiai Program 

- Házirend 

- SZMSZ 

 

Felülvizsgálata, teamekben történő munka 

dokumentumok elkészítése. 

   Fülesi Beáta 

Kovácsné Lakatos 

Szilvia 

Dr. Demeter 

Győzőné 

 

2018. 

 október - november 

3. 

 

- Elkészült Intézkedési terv 

elfogadása 

- Óvodai alap dokumentumok  

- Munkaközösség vezetők 

meghívása  

 

 

Fülesi Beáta 

 

2018. 

November 14. 

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 

 

 

2018 – 2019. folyamatos 

 

4. 

 

 

- Gyermeki mérések  

- Partneri mérések aktualizálása 

 

 

2018. 

 december 12. 

Kedd 

de.: 8.30 – 10.00 

5. 

 

- Gyermeki mérés időpontjának 

megbeszélése 

- Óvodai eredmények feldolgozása 

- Gyermeki elégedettségmérés 

 

 

Fülesi Beáta 

 

 

 

2019.  

január 8. 

Kedd: 

de. 8.30 - 10.00 óráig 
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Sorszám 

 

 

Tevékenység/ feladat 

 

Felelős 

 

Határidő 

 

 

6. 

 

- Szülői intézményi 

elégedettségmérés 

- Partneri mérések 

- Eredmények összehasonlító 

elemzése 

 

Önértékelési 

csoport 

tagjai 

Fülesi Beáta 

 

2019. 

Február 13. 

Szerda 

de. 8.30 - 10.00 óráig 

 

7. 

 

- Önértékelés, eredmények 

rögzítése 

Kiemelt nevelési feladatok, bemutatók, 

nyílt napok 

 

 

Fülesi Beáta 

 

 

 

 

 

2019. 

Március 12. 

Kedd: 

de. 8.30 - 10.00 óráig 

 

 

8. 

 

 

- Önértékelés, eredmények rögzítés 

 

 

 

Fülesi Beáta 

 

 

 

2019. 

Április 10. 

Szerda: 

de. 8.30 - 10.00 óráig 

 

9. 

 

- Átfogó beszámoló készítés 

 

 

Önértékelési 

csoport 

tagjai 

Fülesi Beáta 

 

2019. 

Május 14. 

Kedd: 

de. 8.30 - 10.00 óráig 

 

10. 

 

- Visszacsatolás dolgozók felé 

- Óvodai összesítés 

kulcsfolyamatok, eredményei, 

eredmények közzététele 

 

Önértékelési 

csoport 

tagjai 

Fülesi Beáta 

 

 

 

2019. 

Június 14. 

péntek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keszthely, 2018. augusztus 28.  

 

 

                                                                                Fülesi Beáta 

Munkaközösség vezető 
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XVII/2. KÖRNYEZETI MUNKAKÖZÖSSÉG 

ÉVES MUNKATERVE 

 

2018-2019. nevelési évre 

 

 
„Vendég vagy a világban, és ez a világ, szép vendégfogadó. 

Van napsugara, vize, pillangója, madara. 

Van virágja, rengeteg sok. 

Tanulj meg örvendeni nekik! 

Igyekezz többet törődni azzal, ami még a világ szépségeiből 

Csodálatosképpen megmaradt.”  (Wass Albert) 

 
 

 
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 
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- 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 „Ötletelő”, szakmai módszertani segédanyagainak alkalmazása, újabb élménykörökkel, 

valamint a szakmai gyakorlati bemutatókra készült tevékenység tervezetekkel való bővítése.     

(a gyűjteményt, belső használatra munkaközösségünk állította össze) 

- az évek óta sikeresen „működő” óvodai „zöld fal” –k 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 

 

 

 

A munkaközösség tevékenységének ütemezése: 

 

A munkaközösségi foglalkozások tervezett időpontja - adott hónap második keddi napján 

13.30-15.30 óráig. 

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

figyelembe vételével. 
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Munkaközösség vezető: Krisztné Srágli Márta 

 

A munkaközösség tagjai: 

 

1. Bíróné Molnár Anikó 

2. Bognár Tünde 

3. Dancs Éva 

4. Horváthné Boda Edina 

5. Jánosiné Ormai Orsolya 

6. Molnár-Uzsoki Cecília 

7. Nagyné Drávucz Éva 

8. Pogány Ágnes 

9. Pusztai Judit 

10. Simonné Horváth Ida 

11. Süténé Varga Ildikó 

12. Szi Tamásné 

13. Tóth Zsuzsanna 
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Időpont 

 

Téma 

 

 

Felelős 

 

2018. 08. 31. 

 

A nevelési év során feldolgozandó témakörök, 

tevékenységek, programok tervezése, javaslatok 

megbeszélése. 

Helyszín: Életfa Óvoda 

 

 

Krisztné Srágli Márta 

és a munkaközösség 

tagjai 

 

2018. 09. 12.  

 

A 10. jubileumi városi szintű, óvodai  

Fürkész-nap szervezése, lebonyolítása 

Helyszín: Helikon park 

 

 

Krisztné Srágli Márta 

és a munkaközösség  

tagjai 

 

2018. 10. 09. 

 

A gyógynövények szerepe mindennapi 

életünkben.”Lelőhelyek”, gyűjtési szabályok, a 

felhasználás lehetőségei. A gyógyteák 

alkalmazásának területei. Teakóstoló. 

Szakember felkérése. 

Helyszín: Életfa Óvoda 

 

 

Krisztné Srágli Márta 

Bognár Tünde 

 

2018. 11. 13. 

 

A hang, a rezgés gyógyító ereje. 

A test-lélek energiáinak harmonizálása, 

egészségmegőrzés.    A   hangtálak       működése. 

Hangtálterápia. 

Szakember felkérése. 

Helyszín: Életfa Óvoda 

  

 

Krisztné Srágli Márta 

 

2018. 12. 11. 

 

Advent – hagyományaink, ünnepeink. 

A nyugdíjas kollégák meghívása, ajándékkészítés.  

Közös Karácsonyi Tea. 

Helyszín: Életfa Óvoda Vörösmarty utcai 

Tagóvoda 

 

 

Krisztné Srágli Márta 

és a   munkaközösség 

tagjai 

 

2019. 03. 12. 

 

A víz világnapja - természeti ünnepkör 

tevékenységei. 

Balatoni életközösségek (szakember felkérése) 

Aqvakultúra bemutatása. 

Helyszín: Pannon Egyetem Georgikon Kar 

 

 

Krisztné Srágli Márta 
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Keszthely, 2018. 08. 31. 

 

 

 

                                                                                           Krisztné Srágli Márta 
    Környezeti Munkaközösség vezető 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019. 04. 10. 

 

A Föld napja – természeti ünnepkör keretében 

Szakmai bemutató foglalkozás – hospitálás 

Helyszín: Életfa Óvoda Gagarin utcai Tagóvoda 

 

Krisztné Srágli Márta 

Pogány Ágnes 

 

2019. 04. 30. 

 

Élet a „Zöld” óvodákban. 

Közös elemzés, összevetés, az előző évi 

értékeléssel. Szükség szerinti feladatok 

meghatározása. 

Helyszín: Életfa Óvoda 

 

 

Krisztné Srágli Márta 

és a munkaközösség 

tagjai 

 

2019. 05. 08. 

 

A hagyományos városi szintű óvodai 

Fürkész nap – szervezése, lebonyolítása. 

Helyszín: Helikon park 

 

Krisztné Srágli Márta 

és a munkaközösség 

tagjai 



41 

 

XVII/3. DRÁMAPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG 

ÉVES MUNKATERVE 

 

Drámapedagógia az óvodai nevelésben. 

2018-2019.  

 

 

Munkaközösség vezető: Szép Marianna 

 

A 2018-2019-es tanévben kiemelt tevékenység: 

 a szabad játék 

 

A munkaközösség célja 

A szabad játék keretei s a szabad játékra hatásunk igazodik-e a gyermekekhez, a játék 

szabadságához, illetve mi az, ami megfelel a gyermek és a játék természetének, s mi az, ami 

változtatást kíván. 

 

Cél elérésének záloga maga a pedagógus, aki meggyőződéssel, szakmai tudásának 

birtokában, felelősséggel segíti a gyermekek személyiségének kibontakoztatását 

 

Milyen magatartást tanúsítson a nevelés során. 

 

Az óvodapedagógus főbb személyiségjegyei: 

 megengedő, feltételteremtő attitűd 

 empátiás készség 

 játéksegítő, játéktámogató, a gyermek igényeihez alkalmazkodó magatartás 

 játékos beállítódás, játszóképesség 

 megszólíthatóság 

 közvetlen, nyugodt hangvétel 

 sokoldalú gyermekismeret 

 

 

Milyen képességek kialakítására törekedjen. 
 

Elő kell segítenie a gyermek személyiségének fejlődését: 

 pszichikus megismerő folyamatokat (az érzékelést, észlelést, 

figyelmet,  képzeletet, emlékezetet, gondolkodást, ezen belül a gondolkodási 



42 

 

műveleteket, problémamegoldó képességet, logikus gondolkodás képességét, 

kreativitást) 

 az érzelmi, akarati tulajdonságokat (például az érzelmek kifejezésének képességét, 

kitartást, önuralmat, kivárást, önszabályozást) 

 a mozgást (kismozgásokat, kézügyességet, nagymozgásokat, testi képességeket, 

ügyességet) 

 a szociális kapcsolatokat, a társas viselkedést (az alkalmazkodóképességet – 

mások szempontjainak figyelembevételét, a toleranciát, az empátiát, az elfogadást, 

az együttműködést – megegyezés, elfogadás, elfogadtatás, társas hatóképességet 

(társas penetranciát), a türelmességet, általános viselkedési normák betartását és 

elsajátítását, a szabályokhoz való igazodást. 

Működése: 

 Minden hónapban két alkalommal: 8 órától 10 óráig 

A két alkalom megválasztása a bemutatót tartó óvodapedagógusokkal egyeztetve valósul meg. 

 

Az éves terv megvalósulásának folyamata. 

A szabad játék elméletére épülő gyakorlati megvalósítás, két fázisban valósul meg.  

Az első félévben: 

  tájékozódás a csoportokban folyó "szabad játék" tevékenységről.  

 az elmélet és a gyakorlat összevetése, előre meghatározott szempontok szerint.  

 a tovább fejlődéshez szükséges teendők megbeszélése. 

 önálló munka. 

 

A második félévben: 

 tájékozódás a minőségi változásokról 

 az elmélet és a gyakorlat összevetése meghatározott szempontok szerint 

 az elért eredmények a felmerülő problémák elemzése 

Minden óvodapedagógus két alkalommal tart bemutatót, így elősegítve a fejlődés mérésének 

lehetőségét. 
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Éves tematikus terv 2018/2019 

 

2018.szeptember 

 

 

A szabad játék: 

jelentősége, gyakorlati 

megvalósítása.  

 

 

Előadás. 

Felelős és előadó:  

Szép Marianna 

 

2018. október  

Az elmélet gyakorlati 

alkalmazása. 

 

1. Szabad játék a csoportban: 

(bemutató) 

 

2. Szabad játék a csoportban: 

(bemutató) 

 

 

A bemutató célja:  

az elmélet megvalósulásának  

megfigyelése, 

a további feladatok, 

célok, irányvonalak megbeszélése. 

Előre meghatározott 

szempont szerinti elemzés. 

2018.november  

Az elmélet gyakorlati 

alkalmazása. 

 

1. Szabad játék a csoportban: 

(bemutató) 

 

2. Szabad játék a csoportban: 

(bemutató) 

  

 

A bemutató célja:  

az elmélet megvalósulásának 

megfigyelése,  

a további feladatok, célok, 

irányvonalak megbeszélése. 

Előre meghatározott 

szempont szerinti elemzés. 

2018. december  

Az elmélet gyakorlati 

alkalmazása. 

 

1. Szabad játék a csoportban: 

(bemutató) 

 

2. Szabad játék a csoportban: 

(bemutató) 

 

 

 

A bemutató célja: 

az elmélet megvalósulásának 

megfigyelése, 

a további feladatok, 

célok, irányvonalak megbeszélése. 

Előre meghatározott  

szempont szerinti elemzés. 

2019. január  

Az elmélet gyakorlati 

alkalmazása. 

 

1. Szabad játék a csoportban: 

(bemutató) 

 

2. Szabad játék a csoportban: 

(bemutató) 

 

 

 

A bemutató célja: 

az elmélet megvalósulásának 

megfigyelése, 

a további feladatok, 

célok, irányvonalak megbeszélése. 

Előre meghatározott  

szempont szerinti elemzés. 
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2019. február  

Az elért eredmények 

kontrolálása: 

 

1. Szabad játék a csoportban: 

(bemutató) 

 

2. Szabad játék a csoportban: 

(bemutató) 

 

 

A bemutató célja: 

A szabad játék minőségében történt 

változások megfigyelése, 

megbeszélése, a kidolgozott 

szempontsor alapján. 

Tapasztalatok megosztása, 

következtetések levonása. 

2019. március  

Az elért eredmények 

kontrolálása: 

 

1. Szabad játék a csoportban: 

(bemutató) 

 

2. Szabad játék a csoportban: 

(bemutató) 

 

 

A bemutató célja: 

A szabad játék minőségében történt 

változások megfigyelése, 

megbeszélése, a kidolgozott 

szempontsor alapján. 

Tapasztalatok megosztása, 

következtetések levonása. 

2019. április 

 

 

Az elért eredmények 

kontrolálása: 

 

1. Szabad játék a csoportban: 

(bemutató) 

 

2. Szabad játék a csoportban: 

(bemutató) 

 

 

A bemutató célja: 

A szabad játék minőségében történt 

változások megfigyelése, 

megbeszélése, a kidolgozott 

szempontsor alapján. 

Tapasztalatok megosztása, 

következtetések levonása. 

2019. május  

Az elért eredmények 

kontrolálása: 

 

1. Szabad játék a csoportban: 

(bemutató) 

 

2. Szabad játék a csoportban: 

(bemutató) 

 

 

A bemutató célja: 

A szabad játék minőségében történt 

változások megfigyelése, 

megbeszélése, a kidolgozott 

szempontsor alapján. 

Tapasztalatok megosztása, 

következtetések levonása. 

 

 

2018. szeptember 3. 

                                                                                                                  Szép Marianna   

                                                                                                           Munkaközösség vezető 
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XVII/4. ÉNEK-ZENE MUNKAKÖZÖSSÉG 

MUNKATERVE 

2018-2019. 

 
      „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. szerda 

 

Tagok:    

 

1. Benes Noémi 

2. Benesné Schiszler Noémi 

3. Dr. Demeter Győzőné 

4. Horváth Dóra 

5. Kenyeresné Nagy Gabriella 

6. Kissné Farkas Eszter 

7. Kormosné Takács Lívia 

8. Kovács Erika 

9. Mikusiné Szabó Csilla 

10. Ságiné Tompos Tünde 

11. Dr. Zsiborácsné Szabó Szimonetta 

12. Tóth Róbertné 

 

Célunk:    

 Módszertani kultúránk fejlesztése a zenei nevelés terén 

 Tartalmi munka bővítése 

 Továbbképzéseken szerzett új információk hasznosítása 

 Zenei játékok felhasználása a gyakorlatban 

 Zene szeretetére nevelés 

 Együttműködő kapcsolatok kialakítása és fenntartása 

 Felkészülés a tanfelügyeleti ellenőrzésre, és minősítő eljárásra 
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Folyamatos feladatok: 

 

 

 Az éves óvodai munkatervben kiemelt feladatok, csoportokban történő 

megvalósításának segítése: 

Játékban megvalósuló szervezett tevékenységek. 

 

 Kiemelt feladatunk még 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. 

Az éves óvodai munkatervben kiemelt 

feladatok feldolgozása, megtervezése 

 

Garamszeginé 

Orbán 

Gyöngyi 

Életfa Óvoda 
2018. 

szeptember 

2.  

 

A Balaton Színházban megrendezésre 

kerülő „Táncpanoráma” előadásának 

megtekintése a nagyobb gyermekekkel 

közösen 

  

Garamszeginé 

Orbán 

Gyöngyi 

Balaton 

Színház 

2018. 

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 

2018. 

 október 

4.  

 

Ritmushangszerek – ritmikai játékok. 

Szabad játékban tervezett fejlesztő játékok 

bemutatása, gyakorlati megvalósítása a 

munkaközösségi tagokkal közösen 

 

Garamszeginé 

Orbán 

Gyöngyi 

 

Életfa Óvoda 

 

      2018.  

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 
 

2018. 

december 

6.  

 

Zenei képességek fejlesztésének lehetőségei 

szabadjáték keretein belül Előadó: 

Trezsenyik Zsuzsánna 

 

Trezsenyik 

Zsuzsánna 

meghívott 

előadó 

Életfa Óvoda 

 

2019. 

január 

7.  

 

Bemutató foglalkozás komplex módon.   Az 

énekes játékok és a rajzolás, festés, 

mintázás, kézimunka tevékenység  

 

Ságiné 

Tompos 

Tünde 

Életfa Óvoda 

Sopron Utcai 

Tagóvoda 

2019. 

február  

8.  

 

Gyermektáncok, tánclépések tanulása, 

gyakorlása Tarjányi Sándor néptánc oktató 

segítségével 

 

Garamszeginé 

Orbán 

Gyöngyi 

Életfa Óvoda 
2019. 

március  

9.  

Bemutató foglalkozás komplex módon. 

Húsvéti ünnepkör – virágvasárnapi 

népszokások, zöldágjárás és vonulások 

Garamszeginé 

Orbán 

Gyöngyi 

 

Életfa Óvoda 

2019. 

április 
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Pipitér 

csoport 

 

10.  

 

A Festetics György Zeneiskola tanárai és 

növendékei által prezentált hangszer 

bemutató és hangverseny 

 

Garamszeginé 

Orbán 

Gyöngyi 

Festetics 

György 

Zeneiskola 

2018. 

május  

 

 

 

 

 

 

 

 

Keszthely, 2018. augusztus 31. 

 

 

                                                                                         Garamszeginé Orbán Gyöngyi 

                                                                                              Munkaközösség vezető 
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XVII./5. BÁB MUNKAKÖZÖSSÉG 

ÉVES MUNKATERVE 

 

2018-2019. 

 

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, bővítés. 

 

Munkaközösségünk kiemelt feladata a módszertani ismeretek bővítése mellett a gyermekeket 

olyan meseélményben részesíteni, ami kicsit más, mint a mindennapok meséi. A bábu, mint 

mesélő eszköz a történetet szemléletessé, közvetlenebbé teszi a gyerekek számára, előtérbe 

kerül a beleélés, átérzés, átváltozás szerepe. 

 

Foglalkozásainkat általában 4 hetente tartjuk, szerdai napokon 13 óra 30perctől 15 óráig, 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. 2 

 

 Munkaközösség vezetője:  Markóné Rigó Krisztina 

 Munkaközösség tagjai: 

 Életfa Óvoda Sopron Utcai Tagóvodájából:  

Péterné Horváth Margit, Horváthné Bozzai Szilvia, Melegdi Katalin, Vasas Józsefné 

 Életfa Óvoda Kísérleti Utcai Tagóvodájából:  

Zömbikné Ékes Anna, Fülesi Beáta
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Éves feladataink 

 

Sorszám 

 

Tevékenység/ feladat 

 

Felelős 

 

Határidő 

1. Alakuló megbeszélés 

Időpontok egyeztetése 

 

Markóné Rigó 

Krisztina 

 

2018. 

Szeptember 19. 

Szerda 

du.:13.30 - 15.00 óráig 

2. Irodalmi anyag kiválasztása Markóné Rigó 

Krisztina 

 

2018. 

Október 3. 

folyamatos egyéni munka 

3. Bábok és a rajzolás festés 

mintázás kézimunka kapcsolata, 

elméleti háttere 

 

Markóné Rigó 

Krisztina 

 

2018. 

Október 31. 

du.:13.30 - 15.00 óráig 

Tanév során 

folyamatos 

feladat 

Felkészülés bábelőadásokra. 

Díszlettervezés, zenei háttér 

keresése, közös 

problémamegoldás. 

 

Markóné Rigó 

Krisztina 

 

2018. november 14. 

november 28. 

du. 13.30-15.00 

4. Bábelőadás szervezése, előadás 

élménynyújtás 

 

Markóné Rigó 

Krisztina 

 

2018. 

december (több alkalom). 

 

5. Bábok és az ének-zene, 

Módszertani vázlatok, minták 

megbeszélése, alkalmazási 

technikák ismertetetése énekes 

játék, dalos körjáték kapcsolata 

elméleti háttere 

Markóné Rigó 

Krisztina 

 

2019. 

Február 13. 

du.:13.30 - 15.00 óráig 

6. Szakkönyvek, folyóiratok 

megbeszélése 

Markóné Rigó 

Krisztina 

 

2019. 

Március. 13. 

du.:13.30 - 15.00 óráig 

 

7. „Ötletelések” 

Szakkönyvek, folyóiratok 

megbeszélése 

Markóné Rigó 

Krisztina 

 

2019. 

Április 17. 

du.:13.30 - 15.00 óráig 

 

8. Éves munka tapasztalatainak 

megbeszélése 

Markóné Rigó 

Krisztina 

 

2019. 

Május 15. 

du.:13.30 - 15.00 óráig 

9. Eredmények közzététele Markóné Rigó 

Krisztina 

 

2019. 

Június 12. 

du.:13.30 - 15.00 óráig 

 

 

Keszthely, 2018. augusztus 27.  

 

           Markóné Rigó Krisztina 

    Munkaközösség vezető 
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XVIII. GYERMEKVÉDELMI SZAKMAI MUNKACSOPORT 

 

 

 

Munkacsoport vezetője: Varga Istvánné 

Gyermekvédelmi megbízottak 

 

 Keszthelyi Életfa Óvoda: Varga Istvánné 

 Gagarin Utcai Tagóvodájából: Joóné Baranyai Tímea  

 Kísérleti Utcai Tagóvodájából: Szi Tamásné 

 Sopron Utcai Tagóvodájából: Pusztai Judit 

 Tapolcai Utcai Tagóvodájából: Nagyné Drávucz Éva 

 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 közvetlenül, vagy látens módon segítséget kérő 

családokkal 

 

Figyelembe vesszük: 

 Az etnikai 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 

 A gyermekvédelmi feladatok ellátását a helyi nevelési pedagógia programban 

részletezett kompetenciaszintek betartásával végezzük. 

 HH, HHH határozatok (veszélyeztetett gyermek) 

 A szakmai csoport tagjai egyéni igényeik szerint tartanak kapcsolatot a munkacsoport 

vezetőjével és egymással.  
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 Folyamatosan részt vesznek a városi szinten szervezett esetmegbeszéléseken, 

továbbképzéseken.  

 

Gyermekvédelmi feladataink 

 

 

Feladat / tevékenység Felelős Határidő 

 Az ingyenes étkezés lehetőségének jogkövető 

alkalmazása 

 Kedvezményes étkezési térítésre feljogosító 

dokumentumok begyűjtése az érintett szülőktől 

(rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, 

szociális étkezési támogatás, szükséges 

nyilatkozatok) 

 Szükség és igény szerint konzultáció a szülőkkel, 

családsegítővel, fenntartóval 

óvodavezető, 

helyettes 

 

óvodatitkár 

 

 

 

 

óvodapedagógusok 

 

szeptember 

 

 

 

 

szeptember 

 A gyermekvédelmi szempontból veszélyeztetett, 

hátrányos helyzetű és nehezen nevelhető 

gyermekek feltérképezése, ezekről feljegyzés 

készítése, folyamatos nyomon követésük 

 Tanulási nehézséggel, magatartás zavarral és 

beilleszkedési nehézségekkel küzdő gyermekek 

feltérképezése, vizsgálatuk kezdeményezése 

 Konzultáció az óvodavezetővel: az egyes 

gyermekek helyzete, a segítségnyújtás lehetőségei, 

feladatai 

 

 

 

 

óvodapedagógusok 

 

 

 

 

 

 

szeptember 

 

 

 

szeptember 

 

 

szeptember 

 Igény szerint részvétel családlátogatásokon, 

hospitálás a csoportokban, konzultáció a szülőkkel 

és óvónőkkel 

 Októberi statisztikához adatok gyűjtése és 

elemzése 

 A karácsonykor segítségre szoruló gyermekek és 

családok feltérképezése, konzultáció a 

családsegítővel, szükség esetén források keresése 

 

 

 

gyermekvédelmi 

megbízott 

 

 

szeptember 

3-tól 

 

szeptember 

vége 

 

december 

10-ig 

 Változások felmérése az étkezési kedvezmények 

területén, szociális étkezési támogatások 

felülvizsgálata 

szülők 

óvodapedagógusok 

februári 

ebéd 

befizetés 

 Statisztikai adatváltozások nyomon követése- 

félévi értékelés elkészítése, visszacsatolás az 

óvónők felé 

óvodavezető 

óvodapedagógusok 

 

 

február 15. 

 Nevelőtestületi értekezleten beszámoló a 

gyermekvédelmi tevékenységről 

 Munkacsoport vezető éves beszámolója 

munkacsoport 

vezetője 

 

június 

augusztus 

29. 

 Aktuális feladatok ellátása feladatfüggő folyamatos 
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Óvodai nevelésünk esélyegyenlőségi elvei: 

 

 Úgy nevelünk, hogy minden intézkedésben, cselekedetben, döntésben a gyermekek 

„mindenek” felett álló érdeke érvényesüljön. 

 Olyan szemléletet kell kialakítanunk, amelyben értékként kezeljük a másságban 

kifejeződő egyediséget. 

 Szem előtt kell tartanunk empátiás készségünk fejlesztését, a konkrét nehézségek 

okainak feltárását, hogy bele tudjuk élni magunkat a különböző sorsú gyermekek és 

családjuk helyzetébe. 

 A szociális okból lemaradt gyermekek képességeihez igazított megoldások, játék – és 

feladathelyzetek, értékelési mechanizmusok adnak esélyt arra, hogy rájuk is érvényes 

legyen: ki-ki a maga útját járva jusson el saját maximumáig. 

 

/Részletesebben ld.: 

Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv – Keszthelyi Életfa Óvoda / 

 

 

XIX. HUMÁNERŐFORRÁS FEJLESZTÉSE 

 

Gyakornok mentorálása az intézmény Gyakornoki szabályzatában rögzítettek szerint 

 

 

Ssz. Gyakornok Szakmai vezető 

Mentor 
Mentorálási terület 

 

1. 

Szabó 

Szimonetta 

 

Sopron Utcai 

Tagóvoda 

(2017.09.01. 

után, 2 év)  

Bertók Csabáné 

- Az intézmény pedagógiai 

célkitűzéseinek megismerése, 

gyakorlati megvalósítása 

- A munkakörhöz kapcsolódó 

követelmények 

- Általános követelmények: a 

működési dokumentumok és 

jogszabályi rendelkezések 

értelmezése 

2. 

Papp Enikő 

 

Életfa Óvoda 

(2018.09.01. 

után, 2 év) 

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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A gyakornok és a mentor munkáját, valamint az intézménybe újonnan belépő kollégák 

beilleszkedését segíti Brunnerné Horváth Erika, mentorsegítő mesterpedagógus.  

Célja: 

 

- A 2017-2018-as és a 2018-2019-es nevelési évben mentori munkára felkért kolleganők 

felkészítése a mentori teendőkre 

- A 2017-2018-as és a 2018-2019-es nevelési évben gyakornokok/máshonnan érkező új 

kolleganők munkakezdésének megkönnyítése, szakmai fejlődésük elősegítése 

- A konzultálások, megbeszélések során olyan segítségnyújtás, mely által a mentorok 

kétségeket kizáróan tudják végezni munkájukat  

- Portfólióírásban segítségnyújtás  

- Tudás, tapasztalat megosztása által a közösségi értékek, a munkatársi kapcsolatok 

erősítése 

Feladata: 

- A tudatosan megtervezett keretek közti segítés, támogatásnyújtás 

- A mindenkori mentorok összefogása, szakmai segítő munkájuk támogatása 

- A munkába álló gyakornokok és egyéb új kollégák folyamatos segítése, támogatása 

Irányadó dokumentumai: 

- A 326/2013. (VIII.30.) kormányrendelete a pedagógiai előmeneteli rendszere 

- KJT 1992. évi XXXIII. Törvény 

- Mentorok Tevékenységének Támogatása Segédanyag a köznevelési intézményekben 

dolgozó pedagógusgyakornokok mentorának – tájékoztató 

- Keszthelyi Életfa Óvoda Gyakornoki Szabályzata 

 

2019. évi minősítési eljárásra/minősítő vizsgára jelentkezők névsora 

 

Ssz. Név Elérni kívánt fokozat Az eljárás időpontja 

 

1. 

Szi Tamásné 

Keszthelyi Életfa Óvoda 

Kísérleti Utca Tagóvodája 

Pedagógus II. 2019. 

2. 

Varga Andrea 

Keszthelyi Életfa Óvoda 

Tapolcai Utca Tagóvodája 

Pedagógus II. 2019. 

3. 
Dr. Demeter Győzőné 

Keszthelyi Életfa Óvoda Mesterpedagógus 2019. 
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4. 

Fülesi Beáta 

Keszthelyi Életfa Óvoda 

Kísérleti Utca Tagóvodája 

Mesterpedagógus             2019. 

5. 

Dr. Zsiborácsné Szabó 

Szimonetta 

Keszthelyi Életfa Óvoda 

Sopron Utcai Tagóvodája 

Pedagógus I.             2019. 

 

A 2018-2019-es nevelési évben minősítési eljáráson vesz részt 

 

Ssz. Név Elérni kívánt fokozat Az eljárás időpontja 

 

1. 

Bertók Csabáné 

Keszthelyi Életfa Óvoda 

Sopron Utcai Tagóvodája 

Pedagógus II. 2018.10.09. 

2. 

Zömbikné Ékes Anna 

Keszthelyi Életfa Óvoda 

Kísérleti Utca Tagóvodája 

Pedagógus II. 2018.10.12. 

3. 
Mikusiné Szabó Csilla 

Keszthelyi Életfa Óvoda Pedagógus II. 2018.10.18. 

 

 

 

 

 

 

3. Jó gyakorlat mentorálása 

 

Ssz. Név Jó gyakorlat Feladat 

1. 
Benesné 

Schiszler Noémi 

A nemzeti kultúra ősi elemeinek 

megjelenése a magyar népi dalos 

gyermekjátékokban 

Külső partnerek 

igénye alapján a jó 

gyakorlat nyomon 

követése az átvevő 

intézményben.  

Segítségnyújtás a 

helyi pedagógiai 

programba történő 

beépítésben. 

2. 
Krisztné Srágli 

Márta 

Fürkész program  

A környezeti kultúra alapozása 

Pedagógiai jó gyakorlat mentén 

3. Szép Marianna 
Az organikus műveltség a vizuális 

nevelésben 
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XX. 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 

- 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. Az intézmény honlapja havi 

rendszerességgel kerül frissítésre. 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 
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XXI. A PEDAGÓGIAI CÉLKITŰZÉSEK ÉS FELADATOK MEGVALÓSULÁSÁT SZOLGÁLÓ MÉRÉS-ÉRTÉKELÉS 

 

Terület Érintettek köre Módszer/eszköz Időpont Felelős Elvárt eredmény 

 

A működés feltételei – eszköz, felszerelés 

 

Tárgyi környezet munkaterv szerinti 

felelősök 

Helyi szintű leltározás GESZ által megadott 

időpontban 

Varga - Héder Beáta 

óvodatitkár 
 

Gyermekek fejlettségi állapotmérése 

Értelmi, beszéd-, 

hallás-, látás-, 

mozgásfejlődés 

eredménye 

20/2012. EMMI 

rendelet 63.§ (1, 

(4),93.§ (4) 

Valamennyi gyermek Anamnézis 

Megfigyelés 

2018.10. 

2019.03. 

Óvodavezető 

Tagóvoda vezetők 

Óvodapedagógusok 

Adatokkal feltöltött 

fejlődési napló, mely 

a szülői beszélgetések 

alapja 

Dolgozók teljesítményértékelése 

- A munkakör ellátása 

szempontjából 

szükséges szakmai 

ismeretek és 

követelmények 

- A munkakör ellátása 

során végzett szakmai 

gyakorlati munka 

- Szakmai munkával 

kapcsolatos 

problémamegoldó 

képesség 

- A munkavégzéssel 

kapcsolatos 

óvodapedagógusok 

 

óvodapszichológus 

  

pedagógiai 

asszisztensek 

 

dajkák 

 

óvodatitkárok 

Dokumentumelemzés 

Megfigyelés 

Hospitálás 

Ellenőrzés 

Értékelés 

Visszacsatolás 

 

Látogatási ütemterv 

szerint 

Óvodavezető 

Tagóvoda vezetők 

 

Pontos 

adatszolgáltatás és 

vezetés, értékelésre 

alapozott nevelési 

tervek, elvárt 

színvonalú 

pedagógiai gyakorlat, 

munkaköri feladatok 

jó színvonalon 

történő ellátása. 
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felelősség és 

hivatástudat 

- A munkavégzéssel 

kapcsolatos 

pontosság, 

szorgalom, igyekezet 

Intézményértékelés 

Csoport szint: 

- Nevelési 

ciklusok 

értékelése 

- Nevelési év 

értékelése 

Intézményi szint: 

- Éves 

költségvetési 

beszámoló 

- Nevelési év 

értékelése 

- MIP- 

értékelése 

óvodapedagógusok 

 

 

 

 

 

 

óvodatitkárok 

óvodavezetés 

 

óvodapedagógusok 

óvodavezetés 

Elemző értékelés 

 

 

 

11.31., 02.28., 05.31., 

08.31. 

 

01.15., 06.15., 08.31. 

 

 

06.31. 

 

06.31. 

 

Tagóvoda vezetők 

Óvodapedagógusok 

Intézményi, csoport, 

és egyéni szinteken 

történt tervezésnek 

való megfelelés 

 

Pozitív fenntartói és 

szülői visszajelzések 
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XXII. BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV 

 

Ssz. Téma/felvételi feladat Felelős Határidő 

1. 

Tanügy igazgatási dokumentumok 

ellenőrzése:  

2017-2018. nevelési év Felvételi és 

mulasztási, felvételi és előjegyzési, 

csoportnaplók lezárása. (augusztus 

31-ig) 

Csoportnaplók naprakészségének 

ellenőrzése havi rendszerességgel. 

Óvodavezető 

Tagóvoda vezetők 

2018. október 15. 

Október 15-től 

alkalomszerűen 

2. 

Tanügy igazgatási dokumentumok 

ellenőrzése 2017-2018. nevelés év, 

felvételi és mulasztási,- felvételi 

előjegyzési naplók és csoportnaplók 

megnyitása (augusztus 31-ig) 

naprakészségének ellenőrzése 

 

 

 

Óvodavezető 

Tagóvoda vezetők 

2018. október 01. 

október 15-től havi 

rendszerességgel 

3. 

A dolgozók egészségügyi 

kiskönyvének érvényességi 

ellenőrzése. 
Tagóvoda vezetők 

2018. október 01. illetve 

folyamatosan 

4. 

Étkezési, térítési díjkedvezmények 

határozatainak ellenőrzése. 
Horváth Tímea 

Katalin  

Óvodatitkár 

Tagóvoda vezetők 

2018. október  

2019. május  

5. 

Szabadságok kiírásának 

naprakészsége és összevetése a 

jelenléti ívvel (technikai dolgozók)  

Varga - Héder Beáta 

Óvodatitkár 

Tagóvoda vezetők 

 

folyamatos 

6. 

Személyi anyagok állapota: szakmai 

önéletrajz, bizonyítványok, 

kinevezések 
Varga - Héder Beáta  

Óvodatitkár 

2019. március, illetve 

aktualitásnak 

megfelelően 

7. 

Félévi, majd év végi beszámolók 

készítése az ellenőrzések alatt 

tapasztaltakról 

 

 

 

 

 

 

- szabálytalanságokról 

Tagóvoda vezetők 

Munkaközösség 

vezetők 

2019. január 20. 

2019. augusztus 20. 
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XXIII. AZ INTÉZMÉNYBEN FOLYÓ ELLENŐRZŐ ÉS ÉRTÉKELŐ TEVÉKENYSÉG 

 

Az ellenőrzés és értékelés alapelvei az alábbiak: 

- Az értékelés területei lefedik a működés valamennyi területét 

- Kiemelt hangsúlyt helyezünk a törvényi elvárások betartására 

- Az ellenőrzés formai (megfelelőségi) és tartalmi (minősítő értékelési) feladatai az intézményvezető döntése szerinti megosztásra kerülnek 

- A szakmai munka értékelésének alapjai az intézményi gyakorlat szerinti teljesítményértékelési rendszer, valamint a köznevelési törvény 

szerinti elvárások  

Ellenőrzés-értékelés 

területei 

Érintettek Időpontok Felelős Megjegyzés 

megfelelési 

ellenőrzés 

értékelés 

A működés törvényessége – Gazdálkodás 

 

Étkezési befizetések 

dokumentumainak 

ellenőrzése 

óvodatitkár havonta óvodatitkár 

(önellenőrzés) 

óvodavezető 

óvodavezető  

Felvételi és mulasztási napló óvodapedagógusok folyamatos tagóvoda vezető óvodavezető   

Statisztikai adatok 

nyilvántartása 

óvodapedagógusok 10.01. 

szükség szerint 

Óvodavezető h. 

(önellenőrzés) 

óvodavezető  

KIR- adatbázis 

naprakészsége 

óvodatitkár folyamatos óvodatitkár 

(önellenőrzés) 

óvodavezető  

A működés törvényessége – Tanügyigazgatás 

Törzskönyv óvodatitkár 10.01. óvodatitkár 

(önellenőrzés) 

óvodavezető  

Jegyző értesítése: nem 

keszthelyi tankötelesek 

óvodapedagógusok  óvodatitkár 

(önellenőrzés) 

óvodavezető  

Felvételi, előjegyzési napló tagóvoda vezető  Lezárás 08.31. 

Nyitás 09.01. 

tagóvoda vezető  óvodavezető  

Óvodai szakvélemény óvodapedagógusok 03.15.  óvodavezető  
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Ellenőrzés-értékelés 

területei 

Érintettek Időpontok Felelős Megjegyzés 

megfelelési 

ellenőrzés 

értékelés 

Továbbképzési terv óvodapedagógusok 03.15.  óvodavezető  

Intézmény működését szabályozó dokumentumok – felülvizsgálat, elkészítés 

 

Pedagógiai program óvodapedagógusok 

szakmai 

munkacsoportok 

02.28. óvodavezető h. óvodavezető  

SZMSZ óvodavezető h. óvodavezető  

Házirend óvodavezető h. óvodavezető  

Adatszolgáltatási szabályzat óvodavezető h. óvodavezető  

MIP óvodavezető h. óvodavezető  

Munka és tűzvédelmi 

szabályzat 

megbízott óvodavezető h. óvodavezető  

HACCP dajkák óvodavezető h. óvodavezető  

A működés feltételei – eszköz, felszerelés 

Helyi szintű leltározás óvodatitkár GESZ által 

megadott 

időpontban 

tagóvoda vezető óvodavezető  

A működés feltételei – fizikai környezet 

 

Bejárás: munkavédelmi 

szemle 

+  

munkavédelmi 

megbízott 

+ GESZ 

Havonta 

 

+ évente 

tagóvoda vezető óvodavezető  

  



62 

 

Ellenőrzés-értékelés 

területei 

Érintettek Időpontok Felelős Megjegyzés 

megfelelési 

ellenőrzés 

értékelés 

Tisztasági szemle 

 

   

dajkák 

 

Minden hó első 

hétfő 

Évente 2 alkalom 

tagóvoda vezető 

1 fő dajka 

Minőséggondozó – 

Önértékelési 

szakmai 

munkaközösség 

óvodavezető 

 

munkaközösség 

Szükség szerint 

azonnali 

visszacsatolás 

Személyi 

Személyi anyagok minden dolgozó 11.30 óvodatitkár óvodavezető  

Egészségügyi könyvek minden dolgozó 09.30. óvodatitkár tagóvoda vezető  

Munkaköri leírások minden dolgozó 11.15. óvodavezető h. óvodavezető  

Teljesítményértékelés záró 

dokumentuma 

értékelt munkatársak 08.31. tagóvoda vezető  óvodavezető 

Minőséggondozó – 

Önértékelési 

szakmai 

munkaközösség 

vezető 

 

Nevelési folyamatok – fejlesztési tartalmak – alkalmazottak munkája 

Tervezési és értékelési 

dokumentumok 

óvodapedagógusok 10.30., 01.20., 

05.20. 

tagóvoda vezető óvodavezető 

óvodavezető h. 

 

 

Nevelési gyakorlat: 

- szülői értekezletek 

- befogadás 

- foglalkozásvezetés 

óvodapedagógusok aktualitásnak 

megfelelően 

tagóvoda vezető 

óvodavezető 

óvodavezető h. 

 

 

Nevelőmunkát segítő 

alkalmazottak munkája 

nevelőmunkát segítő 

alkalmazottak  

folyamatosan tagóvoda vezető 

óvodavezető h. 

 

 

Gyermekvédelem felelős 

óvodapedagógusok 

10.30., 01.20., 

05.20. 

tagóvoda vezető 

óvodavezető h. 
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Ellenőrzés-értékelés 

területei 

Érintettek Időpontok Felelős Megjegyzés 

megfelelési 

ellenőrzés 

értékelés 

TÁMOP szakmai tartalmak szakmai vezető Megvalósítás során 

minden hó 31- ig. 

TÁMOP szakmai 

koordinátor 

 

 

óvodavezető Adatlap szerint 

Szolgáltatások 

 

Gyermekétkeztetés 

 

dajkák havi program 

szerint 

tagóvoda vezető 

óvodavezető h. 

tagóvoda vezető 

óvodavezető h. 

 

Szülők igényeire alapozott 

szolgáltatások 

óvodapedagógusok 11.15. 

04.15. 

óvodavezető 

óvodavezető h. 

óvodavezető 

óvodavezető h. 

 

A szervezet működése 

 

Vezetés színvonala Óvodavezetés: 

óvodavezető, 

ált. helyettes, 

tagóvoda vezetők 

Negyedévente 

szóbeli értékelés: 

12.13. 

03.05. 

06.04. 

óvodavezető óvodavezető  

Kapcsolatok: 

- fenntartóval 

- bölcsődével 

- iskolával 

Óvodavezetés: 

óvodavezető, 

ált. helyettes, 

tagóvoda vezetők 

01.31. 

06.30. 

óvodavezető óvodavezető  







KIVONAT 
a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletből 
 
 

II. FEJEZET 
A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSÉT MEGHATÁROZÓ 

DOKUMENTUMOK TARTALMÁRA, ELKÉSZÍTÉSÉRE, ALKALMAZÁSÁRA 
VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

3. A munkaterv 
3. § (1) Az óvodai, az iskolai és a kollégiumi munkaterv határozza meg az óvodai nevelési 
év, valamint az iskolai, kollégiumi tanév helyi rendjét. Ennek elkészítéséhez az 
intézményvezető kikéri a fenntartó, az óvodaszék, iskolaszék, kollégiumi szék, az óvodai, 
iskolai, kollégiumi szülői szervezet, közösség, az intézményi tanács, a tanulókat érintő 
programokat illetően az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat, továbbá, ha a gyakorlati 
képzés nem az iskolában folyik, a gyakorlati képzés folytatójának véleményét is. 
(2) Az óvodai nevelési év helyi rendjében, valamint az iskolai, kollégiumi tanév helyi 
rendjében kell meghatározni 
a) az óvodai nevelés nélküli munkanapok, az iskolai tanítás nélküli munkanapok időpontját, 
felhasználását, 
b) a szünetek időtartamát, 
c) az iskolában a nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző, továbbá nemzeti múltunk 
mártírjainak emlékét, példáját őrző, az aradi vértanúk (október 6.), a kommunista és egyéb 
diktatúrák áldozatai (február 25.), a holokauszt áldozatai (április 16.), a Nemzeti Összetartozás 
Napja (június 4.), a március 15-ei és az október 23-ai nemzeti ünnepek, valamint az iskola 
hagyományai ápolása érdekében meghonosított egyéb emléknapok, megemlékezések 
időpontját, 
d) az óvodai, az iskolai, a kollégiumi élethez kapcsolódó ünnepek megünneplésének 
időpontját, 
e) az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek, szülői értekezletek, fogadóórák időpontját, 
f) az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú óvodai, iskolai nyílt nap tervezett 
időpontját, 
g) az alapfokú művészeti iskola és kollégium kivételével a tanulók fizikai állapotát felmérő 
vizsgálat időpontját, 
h) minden egyéb, a nevelőtestület által szükségesnek ítélt kérdést, 
i) az iskolai kórus időpontjait, amely foglalkozás ideje alatt más tanórán kívüli tevékenység a 
kórustagok számára nem folytatható. 
(3) Az iskolai tanítás nélküli munkanapok időpontjáról az iskola a vele tanulói jogviszonyban 
álló tanulók elhelyezését biztosító kollégiumot, a gyakorlati képzés folytatóját és szervezőjét, 
valamint a vele kapcsolatban álló alapfokú művészeti iskolát tájékoztatja. A kollégiumban az 
iskolai tanítás nélküli munkanapokkal összhangban az adott iskolával tanulói jogviszonyban 
álló tanulók vonatkozásában kollégiumi foglalkozás nélküli munkanap tartható. 
(4) Az iskola és a vele tanulói jogviszonyban álló tanulók elhelyezését biztosító kollégium 
kölcsönösen tájékoztatja egymást a tanév elfogadott helyi rendjéről. Ha az iskolában 
rendkívüli tanítási napot tartanak, ennek időpontjáról az érdekelt kollégiumot, a gyakorlati 
képzés folytatóit és szervezőit lehetőség szerint legalább hét nappal korábban írásban 
tájékoztatni kell. 
(5) Az óvodai nevelés nélküli munkanapok, a kollégiumi foglalkozás nélküli munkanapok 
száma egy nevelési évben vagy egy tanítási évben az öt napot nem haladhatja meg. Az 
iskolában a tanév rendjéről szóló miniszteri rendelet határozza meg a tanítás nélküli 
munkanapok számát. A tanítás nélküli munkanapok számát az iskola igazgatója a fenntartó 



egyetértésével megnövelheti abban az esetben, ha az iskola az Nkt. 30. § (2)-(3) bekezdéseiben 
meghatározottak megtartásával az ehhez szükséges időt megteremti. 
(6) Az óvodai nevelés nélküli munkanapon, az iskolai tanítás nélküli munkanapon és a 
kollégiumi foglalkozás nélküli munkanapon - a szülő igénye esetén - az óvoda, az iskola és a 
kollégium ellátja a gyermek vagy kiskorú tanuló felügyeletét. 
(7) Az óvodában a napirendet úgy kell kialakítani, hogy a szülők - a házirendben 
meghatározottak szerint - gyermeküket az óvodai tevékenység zavarása nélkül behozhassák 
és hazavihessék. Az óvoda nyári zárva tartásáról legkésőbb február tizenötödikéig, a nevelés 
nélküli munkanapokról legalább hét nappal a zárva tartást megelőzően a szülőket tájékoztatni 
kell. 
(8) 
 

KIVONAT  
KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE  

Keszthely Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 23/2014. (X. 
22.) önkormányzati rendeletéből 

 
3. sz. melléklet 

 
A Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete állandó bizottságainak 

feladat- és hatásköre  
 
A képviselő-testület által bizottságoknak átadott pénzeszközök felhasználásáról a bizottságok 
átruházott hatáskörben döntenek, figyelemmel jelen rendeletben foglalt rendelkezésekre. 
 

III. III. EMBERI ERŐFORRÁSOK BIZOTTSÁGA  
 
2. Az Emberi Erőforrások Bizottságára átruházott hatáskörök 
… 
2/7.) Keszthely Város Önkormányzata fenntartásában működő nevelési intézmény 

- nevelési, illetve pedagógiai és továbbképzési programjának jóváhagyása (Nkt. 62. § (2)), 
- minőségirányítási programjának jóváhagyása, 
- nevelési év tanrendjének véleményezése (20/2012. (VIII. 31.) EMMI r. 3.§ (1)) 

… 
 


