
                               
 

 

 

 

 

 

 
 



2 

 

Tartalomjegyzék 

 

 

1. Bevezető .............................................................................................................................. 5 

1. 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI: ......................................................................................... 6 

2. MŰKÖDÉSI TERV ............................................................................................................ 7 

2.1 A nevelési év rendje .................................................................................................... 7 

2.2 Nevelés nélküli munkanapok időpontjai és felhasználásuk – intézményi szint .......... 8 

3. SZEMÉLYI FELTÉTELEK ............................................................................................... 8 

3.1 Létszámadatok, csoportbeosztások .............................................................................. 9 

3.2 Vezetők benntartózkodásának munkarendje: ............................................................ 10 

4. KIEMELT CÉLJAINK, FELADATAINK ....................................................................... 11 

4.1 Az intézményi stratégia fő feladatai. ......................................................................... 11 

4.2 Rendszeresen ismétlődő feladatok ............................................................................. 14 

5. PEDAGÓGUSOK KÖTELEZETTSÉGEI ....................................................................... 17 

6. FENNTARTÓI, TANÜGYI- ÉS SZAKMAI KAPCSOLATOK ..................................... 19 

7. GAZDÁLKODÁSI FELADATOK, TÁRGYI FEJLESZTÉS ......................................... 19 

8. AZ ÓVODA MŰKÖDÉSÉT ÉS EREDMÉNYESSÉGÉT TÁMOGATÓ ...................... 22 

8.1 Értekezletek ............................................................................................................... 22 

8.2 Továbbképzés, szakmai programok .......................................................................... 23 

9. A SZÜLŐI KÖZÖSSÉG TAGJAINAK NÉVSORA ....................................................... 24 

10. SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK .......................................................................... 25 

10.1 Önértékelési Támogató Csoport és Portfólió Készítő Munkaközösség .................... 26 

10.2 Környezettudatosságra és Egészségmegőrzésre Nevelés Munkaközösség ............... 28 

10.3 Mérés-értékelés munkaközösség ............................................................................... 29 

11. MEGBÍZATÁSOK ÉS RESZORTFELADATOK ....................................................... 31 

12. Munkarend .................................................................................................................... 33 

13. GYERMEKVÉDELEM ................................................................................................ 34 

Gyermekvédelmi megbízottak: ................................................................................................ 34 

14. AZ ÓVODA KAPCSOLATAI ..................................................................................... 36 

15. HUMÁN ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSE ..................................................................... 39 

16. A PEDAGÓGIAI CÉLKITŰZÉSEK ÉS FELADATOK MEGVALÓSULÁSÁT 

SZOLGÁLÓ MÉRÉS-ÉRTÉKELÉS ....................................................................................... 41 

16.1 Szakmai innováció, változáskezelés .......................................................................... 41 

17. AZ ÓVODA SZOLGÁLTATÁSAI .............................................................................. 44 

17.1 Az intézmény szakmai pedagógiai munkát segítő szolgáltatásai: ............................. 44 

17.2 Egyéb szülői igény alapján szervezett szolgáltatások: .............................................. 44 

17.3 Tehetséggondozás érdekében program. ..................................................................... 45 

18. ÜNNEPEK, HAGYOMÁNYOK RENDJE .................................................................. 46 

19. AZ INTÉZMÉNYBEN FOLYÓ ELLENŐRZŐ ÉS ÉRTÉKELŐ TEVÉKENYSÉG . 48 

19.1 Csoportok ellenőrzései: ............................................................................................. 48 

19.2 Az óvodapedagógus pedagógiai-szakmai dokumentumellenőrzése .......................... 51 



3 

 

19.3 Az óvoda ellenőrzési terve ........................................................................................ 55 

19.4 Vezetői ellenőrzések: ................................................................................................. 57 

20. TOVÁBBI, A PEDAGÓGIAI MUNKÁT ÉS MŰKÖDÉST SEGÍTŐ 

MUNKATÁRSAK ................................................................................................................... 61 

21. AZ ÓVODA MŰKÖDÉSÉT TÁMOGATÓ ÜGYVITELI, PEDAGÓGIAI ............... 61 

22. ESEMÉNYNAPTÁR 2017/2018. Nevelési Év ............................................................ 69 

Mellékletek ............................................................................................................................... 79 

1. számú melléklet: Ovi-Foci 2018/19-as nevelési év, éves munkaterv ................................ 79 

2. számú melléklet: Szakmai innovációk gyakorlati alkalmazását segítő munkaközösség 

éves munkaterve 2018-2019. nevelési évre ........................................................................... 79 

3. számú melléklet: Éves Önértékelési Terv 2018-2019 ....................................................... 79 

4. számú melléklet: Gyermekvédelmi munkaterv 2018/19. nevelési évre ............................. 79 

5. számú melléklet: Mérés értékelés munkaközösség munkaterve 2018/19. nevelési évre ... 79 

6. számú melléklet: 2018/2019 nevelési év éves tervezete, Angol nyelv ............................... 79 

7. számú melléklet: Óvodapszichológusi munkaterv a 2018/2019-es Nevelési Tanévre ...... 79 

8. számú melléklet: Logopédus-gyógypedagógus éves munkaterve a 2018/2019-es Nevelési 

Tanévre ................................................................................................................................. 79 

9. számú melléklet: Környezettudatosságra és Egészségmegőrzésre nevelés munkaközösség 

2018/19. nev. év munkaterve ................................................................................................ 79 

10. Jegyzőkönyv .................................................................................................................... 79 

 

 

 



4 

 

A MUNKATERV JOGSZABÁLYI HÁTTERE 
 

 

1. 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről  

 

2. 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 

 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 

 Oktatási Hivatal:  

- Önértékelési kézikönyv óvodák számára:  

- Országos tanfelügyelet. Kézikönyv óvodák számára:  

- Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. Második 

javított változat 

- Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató 

a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció 

értelmezéséhez. Óvodai nevelés Harmadik, javított kiadás:  

 Gyál Város Önkormányzat Képviselő- testületének vonatkozó önkormányzati 

rendeletei  

 A Gyáli Liliom Óvoda működését szabályozó dokumentumok 
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1. Bevezető 
 

Az elmúlt feladatokkal és eseményekkel dús nevelési évet számost tanulsággal és 

„útravalóval” zártuk, éves beszámolónkat az önértékelési kézikönyv szerinti elvárásoknak 

is megfeleltetve készítettük el. A beszámoló elkészítése a nevelőtestület számára is új 

megközelítése volt a feladatok, illetve a megvalósítás átgondolásának és értékelésének.  

Az értékelés minőségelvű megközelítése révén igen sok információ és tény adat áll 

rendelkezésünkre a 20118/20119-es nevelés év tervezéséhez, melyekből kiindulva 

markánsabban fogalmazhatók meg ez évi céljaink és a megvalósításhoz kapcsolódó 

feladataink.  

Éves munkatervünk fókuszában a gyermekek állnak. 

Személyiségük fejlesztése, a személyes kapcsolatok minőségének a megalapozása és 

fenntarthatósága azt kívánja tőlünk, hogy az eddigieknél még inkább tudatosak, 

tervszerűek és hatékonyak legyünk. Mindeközben gondolatban is a lehető legtöbb időt 

töltsünk a gyermekeinkkel. Azért, hogy megfeleljünk ennek a saját elvárásnak egyrészt 

körültekintően kell, mérlegeljünk az intézményi és egyéni feladatok felvállalása és 

elosztása során, másrészt a kapott és vállalt feladatokat mindenkinek a tőle telhető legjobb 

minőségben kel megvalósítania.  

A 2018/2019-es nevelési évben továbbra is hangsúlyt kívánunk helyezni szakmai 

szervezetünk további fejlesztésére. Célunk az, hogy minden munkatárs tudása legjavát 

adva, intézményi céljaink és feladataink elérésében aktív, eredményes és elégedett legyen.  

Saját gyermekeik és a csoportközösségek együttnevelése érdekében a szülők támogató 

jelenlétére és együttműködésére továbbra is számítunk.  

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

erősítse óvodánk eredményit és hírnevét.  

 

A Nevelőtestület a következő feladatokat tűzte ki a 2018/2019-es nevelési évre: 

 A folyamatos napirend zökkenőmentes megvalósítása 

 Minősítési folyamatokhoz szakmai segítségnyújtás 

 Információáramlás javítása 

 Az önértékelési feladatok tudatosítása, folyamatos feltöltés az Oktatási Hivatal 

által rögzített informatikai felületre  

 Pedagógiai Program módosítása 

 Mozgáskotta komplex személyiségfejlesztő eszköz, Jó gyakorlatok óvodánk belüli 

átadása, tudásmegosztás kidolgozása, elfogadtatása 

 A tudatos tervezőmunka segítése a pedagógiai folyamatokban 

 Újabb Zöld Óvodai cím elnyerése  
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Fontos célunk kell, hogy legyen minden területen a hatékony működés, mely azt jelenti, 

hogy: céljainkat, feladatainkat a lehető legkisebb ráfordítással érjük el, ugyanakkor az 

adott ráfordítással a lehető legjobb eredményt kívánjuk elérni. 

 

 Tervezés, koncentráció, hatékonyság, pontosság – fontos erények ezek! 

 

 

 

1. 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI: 
 

 

 

 

Az intézmény neve:     Gyáli Liliom Óvoda 

OM azonosítója: 032993 

Székhelye: 2360 Gyál, Liliom u. 13-15. 

Felvehető gyermekek maximális létszáma: 300 fő 

Elérhetőség (Tel./Fax): 29/340-126; 29/345-241 

Email cím: gyali.liliomovi@gmail.com 

 

 

 

Az intézmény alaptevékenységébe tartozó feladatok: 

 

 8510 Iskolai előkészítő oktatás 

 851020 Óvodai nevelés 

 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának 

  szakmai feladatai 

 091140 Óvodai nevelés, ellátás, működtetési feladatai 

 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

Gazdálkodási jogkör: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.  

 

Pénzügyi gazdálkodási, számviteli feladatok: Gyál Önkormányzatának pénzügyi irodája. 

 

 

 

 

 

mailto:gyali.liliomovi@gmail.com
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2. MŰKÖDÉSI TERV 
 

2.1 A nevelési év rendje 

 

A nevelési év: 2018. szeptember 3-től  2019. augusztus 31. 

Óvodai fejlesztési időszak:     2018. szeptember 3-től    2019. Június 14. 

Nyári időszak:       2019. június 15-től  2019. augusztus 31. 

 

 

Szünetek időtartama, a nyári zárva tartás tervezett időpontjai 

 

   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. 

 

 

Iskolai szünetek időpontjai: 

 Az őszi szünet 2018. október 29-ától 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 2. 

(szerda). 

 A tavaszi szünet 2019. április 18-től 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).  

 

 

Nevelési év időtartama: 

  

A nevelési év első napja: 2018. szeptember 3., utolsó napja 2019. augusztus 31.  

A nevelőtestület által meghatározott pedagógiai célra öt munkanapot nevelés nélküli 

munkanapként használhatunk fel. 

Nevelőtestületi tanácskozásainkon (nevelés nélküli munkanap, nevelőtestületi értekezlet) a 

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

asszisztens, dajka, konyhai kisegítő, karbantartó) részvétele az alkalomszerű szervezés 

függvényében kötelező. 
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2.2 Nevelés nélküli munkanapok időpontjai és felhasználásuk – intézményi 

szint 

 

 

 
Időpont (tervezett) 

Esemény/téma 

Felhasználás tárgya 
Helye 

Érintett 

Felelős 

1. 2018. szeptember 30.  

 

Önértékelési, 

tanfelügyeleti 

ellenőrzésre felkészítés 

 

Egyeztetés alatt 
 Intézményvezető, 

 Közalkalmazotti Tanács 

2. 2018. november 03. 

 

Mozgáskotta eszköz 

gyakorlati alkalmazása 

 

Gyáli Liliom 

Óvoda 

intézményvezető, 

intézményvezető 

helyettes 

3. 2019. január 20. 

 

Magatartási problémák 

kezelése az óvodában. 

 

Gyáli Liliom 

Óvoda 

intézményvezető 

óvodapszichológus 

4. 2019. május 19. 
Szervezetfejlesztés, 

csapatépítés (kirándulás) 
Egyeztetés alatt 

intézményvezető, 

Közalkalmazotti Tanács 

 

5. 2019. augusztus 31. 
Záró-nyitó nevelési 

értekezlet 

Gyáli Liliom 

Óvoda 

intézményvezető, 

intézményvezető 

helyettes, 

 

A törvény által engedélyezett 5 nevelés nélküli munkanapból két nap szakmai program 

(belső/külső továbbképzés, a PP cél és feladatrendszerét támogató tanulmányi kirándulás, jó 

gyakorlat) céljából. 

 

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

felügyeletéről. 

Gyermekcsoportok összevonása: A Házirendben megfogalmazottak szerint történik. 

Logopédiai és pszichológiai foglalkozás folyamatos nyári napirend idején. 

 

 Óvoda nyitvatartása: 6ºº-18ºº-ig 

 

 

 

3. SZEMÉLYI FELTÉTELEK 
 

Óvodánk 10 csoport működésével kezdi meg a 2018-2019-as nevelési évet.  

Óvodánk 10 csoportban 300 gyermek számára tud férőhelyet biztosítani. 

 

Pedagógiai, szakmai helyzetelemzés: 

 

Vezetői munka – szervezetfejlesztés helyzete, és az ebből adódó feladatok:  
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Vezetői munka: személyi kérdéseiben változások történtek. 2015 augusztusában 

intézményvezetői pályázati kiírás történt. 2015 szeptember 1-től megbízott vezetőként 

dolgoztam, 2017. 01.31-ig. Pályázatom elbírálását követően 2017. 02. 01-től megtörtént a 

vezetői kinevezésem. . Személyi feltételek alakulása 2018/2019-es nevelési évre: 1 

óvodapedagógus, 2 dajka érkezett a nevelőtestületbe.  

 

Új dolgozók alkalmazásának módja: 

 

A pályázati kiírás után pályakezdő óvodapedagógust vettünk fel. A pályakezdők 

beilleszkedését, szakmai munkáját, a munkaközösség és mentor segíti, valamint jómagam is 

figyelemmel kísérem munkáját. 

 

A pedagógiai munkát segítők szemlélete:  

 

 

Minden dajkánk szakképzett, nagy gyakorlattal rendelkezik, a gyermekek minden 

szükségletét igyekeznek kielégíteni. Az óvónők közvetlen irányításával, de mégis önállóan 

végzik feladataikat.  

A BTM-es, SNI-s, státuszú gyermekek létszáma évről évre emelkedik, azokban a 

csoportokban ahol szükségét éreztük jól segítették a nevelői munkát. A pedagógusok 

betegségei esetén nem kellett a gyermekeket kimozdítani a megszokott környezetükből, 

csoportokat megbontani, összevonni, helyettesítésnél tudtam számítani a munkájukra. 

Programok, kirándulások alkalmával is kísérték a csoportokat, és ha szükséges 

adminisztrációs feladatokban is besegítettek. (jegyzőkönyvek gépelése, esztétikus kiírások 

készítése). A pedagógiai asszisztensek az óvodapedagógusok útmutatása alapján végezték 

munkájukat. A következő nevelési év feladata lesz, hogy még hogyan tudnánk hatékonyabbá 

tenni a pedagógiai asszisztensek munkakörét. 

 Az óvodatitkárunk felelősséggel és lelkiismeretesen végzi az óvoda feladatait.  

 

3.1 Létszámadatok, csoportbeosztások 

16 fő óvodapedagógus (ebből 2 fő intézményvezető helyettes) 

1 fő intézményvezető 

1 fő pszichológus 

1 fő logopédus 

 

Nevelő munkát segítők:  

16 fő dajka  

3 fő pedagógiai asszisztens.  

2 fő karbantartó 

1 fő óvodatitkár  

 

Összes dolgozói létszám:  40 fő 
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Minden dolgozó munkaideje:  40 óra 

Az óvodapedagógusoknak:  32 óra           

Kötött munkaideje:                                        40 óra  kötelező óra: 32 óra/hét 

Óvodán belüli eltöltött:  heti + 4óra 

 

 Szülői értekezletre 

 Pedagógiai munka felkészülésére 

 Családlátogatásokra, fogadóórákra 

 Úszás kísérése 

 Dokumentumok vezetésére 

 Szakmai beszélgetésekre 

 Felelős rendszer ellátására 

 Hiányzó óvodapedagógus helyettesítésére fordítják 

 

Intézményvezető kötött munkaideje:   40 óra 

Munkaidő:     8 óra 

A fennmaradó részről 69§5. bekezdés teljes kötetlen munkaideje felhasználásáról maga dönt. 

 

3.2  Vezetők benntartózkodásának munkarendje: 

 

Jogszabály alapján az intézmény működésével kapcsolatban biztosítani kell, hogy az 

intézményben a vezetői feladatok folyamatosak legyenek a gyermekek teljes tartózkodási 

ideje alatt. Törvényi előírás, hogy ez idő alatt a vezetés valamelyik tagjának az óvodában kell 

tartózkodnia. Az intézményvezető távolléte esetén a teljes vezetői jogkör gyakorlását az 

intézményvezető-helyettes látja el. Kivételt képeznek, ez alól azok az ügyek, amelyek 

azonnali döntést nem igényelnek, illetve amelyek a vezető kizárólagos hatáskörébe tartoznak. 

Az intézményvezető és az intézményvezető-helyettes egyidejű távolléte esetén a vezetői 

feladatokat a bent tartózkodó, leghosszabb szolgálati idővel rendelkező óvodapedagógus látja 

el. 

Intézkedési jogkörük az intézmény működésével, a gyermekek biztonságának megóvásával 

összefüggő, azonnali döntést igénylő ügyekre terjed ki. 6ºº-7ººóráig, illetve 16³º-tól 18ººóráig 

terjedő időben a vezető helyettesének ellátásában közreműködnek a munkarend szerinti 

beosztásban dolgozó pedagógusok. Intézkedési jogkörük az intézmény működésével, a 

gyermekek biztonságának megóvásával összefüggő azonnali döntést igénylő ügyekre terjed 

ki.  

 

 

 

Intézményvezető helyettesek munkaideje:   40 óra 

Kötelező óraszám:   22+10 óra a többi szabadon felhasználható. 

 

A túlmunkát végzők 16- órától 16³º-ig dolgoznak a csoportban, a még el nem vitt gyermeket a 

mindenkor legtovább dolgozó kollégának adják át. 
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Programunk: Tevékenységközpontú óvodai program adaptálásával készült, valamint a 

kompetencia alapú és a zöld óvodai programcsomag kiegészítésével és a Mozgáskotta 

komplex személyiségfejlesztő eszköz használatának kiegészítésével.  

 

 

4. KIEMELT CÉLJAINK, FELADATAINK 
 

 

Elsődleges cél: 

 

 

A gyermekek mindenekfelett álló érdekeinek tiszteletben tartásával óvodaépületünkben 

a nyugodt és kiegyensúlyozott légkör biztosítása 

Törvényes és színvonalas intézményműködés  

 

 

4.1 Az intézményi stratégia fő feladatai. 

 

1. Pedagógiai folyamatok – tervezés/megvalósítás/ellenőrzés/értékelés/korrekció. 

2. Személyiség – és közösségfejlesztés – munkatársi kör fejlesztése, etikai normarendszer, 

intézményi értékrend alakítása. 

3. Eredmények. 

4. Belső kapcsolatok, együttműködés, munkamegosztás.  

5. Az intézmény külső kapcsolatai – fenntartó, külső kapcsolatok ápolása: iskola, bölcsőde, 

Családsegítő munkamegosztás.  

6. A pedagógiai munka feltételei – innováció, karbantartás, beszerzések, minőségi 

körülmények, ezen belül munkamegosztás.  

7. Az Óvodai nevelés országos alapprogramban megfogalmazott elvárásoknak és a 

pedagógiai programban megfogalmazott intézményi céloknak való megfelelés.  

  

Felelős: intézményvezető 

 

a.Általános, a törvényből adódó céljaink és feladataink a 2018-19 nevelési évben: 

 Céljaink: 

 A gyermekek mindenekfelett álló érdekeinek tiszteletben tartásával valamennyi 

óvodaépületünkben a nyugodt, és kiegyensúlyozott légkör biztosítása. 

  Törvényes és színvonalas intézményműködés biztosítás. 

 A pedagógusminősítő rendszer fogalmi és tartalmi változásainak tanulmányozása.  

 Felkészülés a tanfelügyeleti ellenőrzésre.  

  A szervezet szakmai színvonalának további erősítése. 

 Önértékelési Támogató csoport működtetése. 

 Önértékelés elkészítése az intézményi elvárás rendszer alapján 
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b.A célok elérését támogató kiemelt feladataink:  
 

 Felkészülés a külső tanfelügyeleti szakmai ellenőrzésekre és a pedagógusok 

előmeneteli rendszerének alapját képező minősítési rendszerre. 

 

Az intézményvezetés felelőssége a nevelőtestület felkészítése a tanfelügyeleti ellenőrzésre, 

ennek érdekében az intézményi önértékelés jogkövető megszervezése, ha szükséges, a 

tevékenységlátogatási, dokumentumellenőrzési intézményi gyakorlat megújítása, folytatása.  

 

A pedagógusok felelőssége abban áll, hogy az intézményben meghatározott feladatokat, 

adminisztratív és tervezőmunkát, valamint a pedagógiai gyakorlatot a pedagógiai program és 

a nevelőtestület által elfogadott határozatok alapján minőségileg kifogástalanul végezze. 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. 

Minden tervező munka-értékelő munka a pedagógusminősítő rendszerben 

meghatározott tartalmi alapon nyugszik. 

 

c.Általános feladatok:  

 Felkészülés a minősítő rendszerre, egyénileg felkészülés a minősítő vizsgára. 

 Portfólió készítés alapjai, menete, módszerei. 

  A pedagógus kompetenciáknak való megfelelés, mind a tervezésben, mind a 

gyakorlatban.  

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

Önértékelési Program) egységes értelmezése, gyakorlati megvalósítása 

 A szervezet szakmai színvonalának további erősítése 

 

d.Pedagógus és intézményi minősítő rendszerre való felkészülés feladatai. 

A gyermekek csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, 

nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, 

csoportirányító tevékenység. 

  

 Milyen módszereket, eszközöket alkalmaz a közösség belső struktúrájának 

feltárására?  
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 Hogyan képes olyan nevelési, ismeretszerzési, tanulási környezetet 

kialakítani, amelyben a gyermekek értékesnek, elfogadottnak érezhetik 

magukat, amelyben megtanulják tisztelni, elfogadni a különböző kulturális 

közegből, a különböző társa-dalmi rétegekből érkezett társaikat, a 

különleges bánásmódot igénylő, és a hátrányos helyzetű gyermekeket is?  

 Hogyan jelenik meg a közösségfejlesztés a pedagógiai munkájában 

(helyzetek teremtése, eszközök, a gyermekek óvodai és óvodán kívül 

szervezett tevékenységeiben)?  

 Melyek azok a probléma-megoldási és konfliktuskezelési stratégiák, 

amelyeket sikeresen alkalmaz? 

 

A megvalósítás tartalma, módszerei, eszközei. 

Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó 

önreflexiók 

  

o Milyen a pedagógiai tervező munkája: tervezési dokumentumok, tervezési módszerek, 

nyomon követhetőség, megvalósíthatóság, realitás?  

o Hogyan viszonyul egymáshoz a tervezés és a megvalósítás?  

o A tervezés során hogyan érvényesíti az Óvodai nevelés országos alapprogram nevelési 

céljait, Hogyan határoz meg pedagógiai célokat, fejlesztendő kompetenciákat?  

o Az éves tervezés elemei megfelelnek-e a pedagógiai programban leírt intézményi 

céloknak?  

o Hogyan épít tervező munkája során a gyermekek előzetes neveltségi szintjére, 

tudására és a gyermekcsoport jellemzőire?  

 

Az ismeretszerzés, a tanulás támogatása  

 

 Mennyire tudatosan és az adott helyzetnek mennyire megfelelően választja meg és 

alkalmazza a nevelési és tanulásszervezési eljárásokat?  

 Hogyan motiválja a gyermekeket? Hogyan kelti fel a gyermekek érdeklődését, és 

hogyan köti le, tartja fenn a gyermekek figyelmét, érdeklődését?  

 Hogyan fejleszti a gyermekek gondolkodási, probléma-megoldási és együttműködési 

képességét?  

 Milyen ismeretszerzési, tanulási teret, ismeretszerzési, tanulási környezetet hoz létre 

az ismeretszerzési, tanulási folyamatra?  

 

Intézményi önértékelés:  

 

Konzultáció: 2018. október 13.  

Felelős: Váradi Attiláné munkaközösség vezető 
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4.2 Rendszeresen ismétlődő feladatok 

 

Végzi:  intézményvezető helyettes, óvodatitkár,  

 

Ellenőrzi:  intézményvezető, intézményvezető helyettes 

 

- Változásjelentés, szabadságolások jelentése 

- Bérletek 

- Jelenléti ívek összegyűjtése 

- Munkaidő koordinálása 

- KIR-ben pedagógusok, nem pedagógusok változásainak regisztrálása 

- KIR-ben gyermekek mozgásának (távozásának, érkezésének) nyomon 

követése 

 

a. Évente ismétlődő feladatok: 

 

- Védőnői tisztasági vizsgálat 

- Felnőtt alkalmassági vizsgálat 

- Nevelési Tanácsadó, Szakértői Rehabilitációs vizsgálat 

- Munkatervek beszámolók készítése (mk. vezetők, logopédus, fejlesztők, 

óvónők) 

- Tűzvédelmi oktatás 

b. Folyamatos napi feladatok: 

 

- Jelenléti ív vezetése (óvónők, dajkák) 

- Felvételi-mulasztási naplóvezetés (óvónők) 

- Létszámjelentés (óvónők, óvodatitkár) 

- Szabadságok vezetése (intézményvezető helyettes, óvodatitkár) 

- Csoportnapló heti tervek 

- A 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 63§-a szerint az óvodapedagógusok 

folyamatosan, de minimum évente két alkalommal a mérések után 

tájékoztatják a szülőt a gyermek fejlődéséről. A tájékoztatást a szülő 

aláírásával hitelesíti. 

- A gyakornok óvodapedagógus portfolió feltöltésének koordinálása. 

- Pedagógus életpályamodellel kapcsolatos teendők koordinálása, feladatok 

megvalósítása a havonként lebontott feladatokban megjelölt időpontok 

alapján. 

- Belső Önértékelési Rendszer működtetése. 

- Kezdeményezések, kooperatív tanulási technikák módszertanában való 

elméleti és gyakorlati tapasztalatgyűjtések. 

 

Ellenőrzés: Intézményvezető, intézményvezető helyettes 

 

c. A célok elérését támogató kiemelt feladataink: 
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i.  Az önértékelés, a külső szakmai ellenőrzés és a pedagógusok előmeneteli rendszerének 

alapját képező minősítési rendszer bevezetéséből adódó feladatok ellátása → a szakmai 

színvonal mérhető emelése 

 

Az intézményvezetés felelőssége a nevelőtestület felkészítése a tanfelügyeleti ellenőrzésekre 

és minősítésekre, ennek érdekében az intézményi önértékelés jogkövető megszervezése az 

elmúlt nevelési évben bevezetett tevékenységlátogatási, dokumentumellenőrzési 

gyakorlatunk további finomítása, szükség szerinti fejlesztése a szükséges szervezési, 

személyi és tárgyi feltételek biztosítása. 

 

Közvetlenül érintettek köre 

Minősítő vizsga 1 fő 

Minősítési eljárás 2 fő 

 

A pedagógusok felelőssége abban áll, hogy 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: 

 a nevelés, a tevékenység és foglalkozáslátogatás során 

 a dokumentumellenőrzés során  

 az interjú és a portfólióvédés során 

 

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

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

tartalmak: 

- Az intézmény saját elvárásainak való megfelelés 

- Az általános pedagógiai szempontoknak való megfelelés 

- Mesterségbeli tudás a pedagógus kompetenciák mentén: 

 

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  
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Felelős: óvodavezető 

Határidő: 2019.06.30. 

 

Minőségelvű működésünk garanciájaként - építve a kézikönyvekre és útmutatókra, 

valamint a bevezetésre kerülő új gyakorlatra - óvodánk Önértékelési Programjának 

szükség szerinti korrekciója.  

 

Felelős: szakmai munkaközösség vezető 

Határidő: 2019.06.30. 

 

Hatékony együttműködés a családokkal, a család elsődleges szerepének hangsúlyozása: A 

gyermekek egyéni fejlettségi állapotára épülő nevelés és fejlesztés családjaik széleskörű 

bevonásával. 

 

Felelős: óvodapedagógusok 

Határidő: 2019.08.31.  

 

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

ellátottságra, és az irányításra. 

 

 Felelős: óvodavezető 

 Határidő: 2019.08.31. 

 

 

 Szakmai munkaközösségeink tapasztalatai alapján, valamint az önértékelésekhez 

szükséges információgyűjtések (belső ellenőrzés-értékelések) során kiemelt figyelmet 

fordítunk az elmúlt nevelési évben végzett teljesítményértékelés egyéni eredményeire 

alapozott intézményi szintű, leginkább fejlesztést igénylő területekre, valamint a 

nevelőtestület javaslataira: 

 

 Problémamegoldó képesség, konfliktuskezelés 

 A napi fejlesztő mozgás megvalósítására biztosított megfelelő tér 

 Tervezési dokumentumok tartalmi és formai megfelelősége: tervezési és értékelési 

technikák, módszerek 

 Egyéni fejlesztési tervek: Fejlődési napló 

 Matematikai tartalmak a nevelés és fejlesztés során 

 A tehetségígéretek kibontakoztatása 

 Az idővel való hatékony gazdálkodás 

 Szakmai fejlődés: tanfolyamokon, továbbképzéseken való részvétel   

 

Pedagógiai gyakorlati munkánk során a továbbiakban is fókuszálunk az Óvodai nevelés 

országos alapprogramjának alábbi „üzeneteire”: 
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 Az eddigi gyakorlat továbbfejlesztése, értékmegőrzés 

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

  Hátránycsökkentő szerep: Inkluzív (befogadó) pedagógiai szemlélet 

 Játék megerősítése, a szabad játék kitüntetett szerepe 

 Kompetenciafejlesztés, támogató differenciált nevelés 

 Érzelmi, erkölcsi és közösségi nevelés és értékorientált közösségi nevelés 

 A tevékenységekben megvalósuló tanulás: Az óvodai tanulás folyamatos, jelentős 

részben utánzásos, spontán és szervezett tevékenység mely a teljes személyiség 

fejlődését támogatja. Projekt módszer alkalmazása, melyekbe a gyermeki igények 

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

 Iskolásítási tilalom: A gyermek az óvodáskor végén belép a lassú átmenetnek abba az 

állapotába, amelyben, majd az iskolában, az óvodásból iskolássá szocializálódik. 

 Óvónő feltétlen jelenléte: Kulcsszereplő az óvodapedagógus, akinek személyisége 

meghatározó a gyermek számára 

 Egészséges életmód igénye: Az egészség védelme, karbantartása tanítható. 

Egészségnevelési program kivitelezése 

 Környezettudatosság: a fenntartható fejlődés érdekében hangsúlyt fektetünk a 

környezettudatos magatartásformálás alapozására, alakítására 

 Mozgás megújulása: Egészségfejlesztő testmozgás → Az egyéni szükségletek és 

képességek figyelembe vétele minden gyermek számára biztosítandó lehetőség. 

Törekedni kell a gyermekeket legjobban fejlesztő kooperatív mozgásos játékok 

alkalmazására 

 Mozgáskotta komplex személyiségfejlesztő eszköz alkalmazása a mindennapokban 

 

 

 

 

5. PEDAGÓGUSOK KÖTELEZETTSÉGEI 

 

Heti munkaidő 40 óra-melyből a gyermekcsoportban kötelezően heti 32 óra neveléssel-

oktatással lekötött munkaidő. A fennmaradó heti 8 óra munkaidőből 4 óra a vezető által 

elrendelt-és hó végén igazolt kötött munkaidő, melyet a pedagógus a CXXXVII törvény 7§ 

alapján tölt az intézményben: tanügy igazgatási, mérési, adminisztrációs kötelezettségeit, 

felkészüléseket, a felelősségi, és megbízatásainak feladatait, tehetséggondozás, felzárkóztatás, 

egyéb pedagógiai tevékenységgel összefüggő feladatokat, valamint hiányzás esetén, 

helyettesítést-mely beszámít a 40 órás munkaidőbe.  

 

 

Vezetői ütemtervben szereplő látogatásoknál a közvetlen munkatársnak kötelező, a 

többieknek hospitálás szinten ajánlott a részvétel. 

 

Munkaközösségi foglalkozásokon a tagoknak kötelező a részvétel. 
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A pedagógusok a vezetővel történő egyeztetés alapján végzik az óvoda területén, illetve 

meghatározott esetekben azon kívül a feladataikat.  

 

A 7 éves képzési ciklusát mindenki figyelemmel kíséri, és a vezető felé jelzi igényét, 

kötelezettségét. 

 

A felelősök önállóan, és teljes felelősséggel végzik feladataikat-tervezés, szervezés, 

minőségi lebonyolítást. 

 

Hospitálási kötelezettség: évi minimum 4-5 alkalom.  

 

Kiemelt helyen szerepel a pedagógusok csoportjuk felé tartozó felelőssége, 

adatszolgáltatás pontossága, adatvédelem, gyermekvédelmi munkája, szülőkkel való 

kapcsolattartás minősége, a gyermek hiányzása esetén jelzéstelefon, szülő felelősségére 

figyelemfelhívás. Kiemelt a mulasztási naplók vezetésének, adatszolgáltatás pontossága és a 

csoport ismerete egyénenként, gyermekvédelem.  

 

A pedagógiai asszisztensek, és technikai dolgozók aktívabb bevonása a közösségi 

feladatokba, szervezésekbe – érezzük közösségként magunkénak az óvodánkat. Szervezői 

felelősség! 

 

Felnőttek munkavédelmi oktatása és egészségügyi vizsgálatának rendje: 

Munka-, és tűzvédelmi oktatás: 2018. szeptember. 

Egészségügyi vizsgálata: Egyéni ütemezés szerint 

 

o A kerti munka folyamatossága-növények esztétikus elhelyezése-kertgondozás. 

o Munkaruha használat rendje rendszere, kötelezettsége – minden dolgozóra érvényesítése. 

Külsőségek, megjelenés, példamutatás.  

Határidő: október 30-folyamatos  

Felelős: Vezető helyettes 

 

 

 

Szervezet helyzete – személyi feltételek alakulása:  

 

A három épületben, egységesen, egy pedagógiai programmal, egységes értékrendben és 

egységes szellemiségben működik, de megtartottuk a speciális kiemelt és hagyományokon 

alapuló, részben hangsúlyaiban eltérő elemeket. A projekt módszertant már egyre 

magabiztosabban alkalmazzák a pedagógusok. A következő évben is komoly hospitálás, és 

képzések szükségesek. Egyre nagyobb kitekintéssel és bátorsággal nyúlnak a kollegák 

izgalmas, újszerű témákhoz, melyeket a gyermekekkel közösen magas szinten és 

mélységében is feldolgoznak. Javaslom a továbbképzésen való részvételt és hospitálás 

folytatását. 
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6. FENNTARTÓI, TANÜGYI- ÉS SZAKMAI KAPCSOLATOK 
 

Intézmény 
Kapcsolattartás formája, 

tartalma 
Kapcsolattartó 

Gyál Város Önkormányzata 

Személyesen, telefonon, 

adatközlés, levél, e-mail. 

Heti tájékoztató, 

értekezletek, tájékoztatók. 

Intézményvezető,  

Intézményvezető helyettes,  

 

Szülői szervezet  

Személyes napi találkozás 

Megbeszélés, értekezlet, 

tájékoztatás. Közös célok, 

feladatok meghatározása. 

Törvény által előírt javaslat 

és véleményezési jogkör. 

Évi 2 alkalom. 

Intézményvezető,  

Intézményvezető helyettes,  

 

Óvodapszichológus 
Óvodai nevelőmunkát és a 

gyermeknevelést segítő 

Intézményvezető,  

óvodapedagógusok 

Logopédus 

Prevenciós, és korrekciós 

célú beszédprodukció és 

értés.  

KOFA, Szól-e teszt mérés 

 

Intézményvezető h. 

Óvodapedagógusok 

Gyermekvédelemmel 

összefüggő területek 
Családsegítő, gyámhatóság,  

Debreceni Zoltánné,  

Fakán Mihályné 

Bölcsődék 
Gyermekek átvétele, 

konzultáció 
Intézményvezető, pedagógusok 

Iskolák 
Ady Endre Ált. Isk., Zrínyi 

Miklós Ált. Isk. 

Intézményvezető,  

Intézményvezető helyettes,  

 

KSZKI, MÁK 
Munkaügy, gazdálkodás, 

pénzügyek 
Intézményvezető, óvodatitkár 

Korai fejlesztő, szakértői Szükség esetén 
Gyermekvéd. Ped. Pszichológus, 

Orvos 

Egyéb külön foglalkozást 

tartók 

Fogadóórák szülőkkel, 

pedagógusokkal konzultáció 
intézményvezető, és szakember 

BME Közoktatási vezető, 

menedzser szak 
 Intézményvezető 

Egyéb külső segítők Művészet, sport Intézményvezető/pedagógusok 

Szakértői bizottság 
Telefonon adatközlés, e-

mail, tájékoztatás 

Intézményvezető,  

óvodapedagógusok 

 

 

 

 

7. GAZDÁLKODÁSI FELADATOK, TÁRGYI FEJLESZTÉS 
 

 Ebben a nevelési évben is kérek mindenkit a takarékos gazdálkodásra és 

működtetésre. 

(villany, víz, telefon használat, fűtés, stb.) 
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 Minden dolgozónak kiemelt figyelmet kell fordítani a balesetveszélyes helyzetek 

elhárítására, aki ilyet észlel, jelezze a karbantartóknak. 

 

 Zöld Óvoda programjához tárgyi feltétel: madáretető, terrárium, szelektív 

hulladékgyűjtő vásárlása. 

 

 Pályázatokat és minden olyan forrást, amivel a szűkös költségvetést kiegészíthetjük, 

minden dolgozó segítségére számítunk. Kérem, hogy a szülőket is a lehetőségekhez 

mérten ösztönözzék az óvoda és az alapítvány támogatására. 

 

 

Gazdálkodást, és működés feltételeit segítő források. 

 

 Önkormányzat által biztosított források- költségvetés alapján. 

 Óvoda költségvetése: 

Személyi költségvetés:  

Dologi költségvetés: Belefoglaltatik az energia, rezsiszolgáltatás. 

 Személyi kiadásokban a kötelező törvényi előírásoknak megfelelő bérkifizetés 

történik. Tervezett túlóra és jutalomkeret nincs. Év közben lényegében tervezhetetlen 

a személyi kiadások változása. 

 Pedagógusok esetén heti 4 óra túlmunka elrendelhető a kötelező óra ellátásán felül. 
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 Az azt meghaladó helyettesítések túlmunkaként szerepelhetnek. A munka szervezésnél 

 tudatosan kell törekedni az egyenletes túlmunkateher elosztására. Ezért hiányzás 

esetén a heti beosztásban más csoportok kollegái is túlmunkát végeznek  

Alapszabály: szakszerű ellátás biztosítása a gyermekcsoportokban, egyenletes 

munkateher elosztása mellett. Túlmunka kizárólag vezetői elrendelés alapján történik. 

Minden egyéb kifizetésre Önkormányzati külön engedély szükséges.  

Törvényből adódó – normatív támogatáshoz és gazdálkodáshoz kapcsolódó feladatok 

Sorsz. Feladat megnevezése Felelős Határidő 

1. KIR Októberi statisztika óvodatitkár 2018.10. 

2. 
Felvételi és mulasztási napló 

ellenőrzése 

intézményvezető 

helyettesek 
2018.09-2018.10. 

3. 
Szabályzatok munkaköri leírások 

módosítása szükség esetén 

intézményvezető 

intézményvezető 

helyettesek 
2018. szeptember 10. 

5. Gazdálkodás ellenőrzése óvodatitkár, int.vez. folyamatos 

Ssz. 

 

Téma 

 

Időpont Megjegyzés 

 

1. 

 

A 2017/2018. 

nevelési év zárása, 

értékelése 

2018/2019. 

nevelési év 

indítása, 

munkatervi 

feladatok 

megvitatása 

 

 

2018. augusztus 31. 

Gyáli Liliom Óvoda, Gomba 

csoport 

 

 

Felelős: 

Intézményvezető, 

Intézményvezető 

helyettesek 

 

2. 

 

Munkaközösség vezetőkkel megbeszélés, az aktuális feladatoknak megfelelően 

 

3. 

Szülői szervezet 

választmányának 

értekezlete, 

megbeszélése:  

2018/2019. nevelési 

év értékelése, 

véleményezése, 

alapítvány 

bevételéről 

tájékoztatás, szülői 

szervezet 

vezetőjének 

megválasztása. 

2017/2018. 

nevelési év 

ismertetése. 

 

2018. szeptember 18. 

16³º-tól 

Süni csoport 

SZMK 

Felelős: 

Intézményvezető, 

Intézményvezető helyettes 

 



22 

 

 

8. 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 

helyszíne a Gyáli Liliom óvoda épülete. Helyszín vagy időpontváltozás esetén az érintettek 

időben tájékoztatást kapnak.  

 

8.1 Értekezletek 

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

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

intézményi szinten legalább két alkalommal. Szükség és igény szerint szervezhető a 

munkatársak mindegyikét érintő kérdések megvitatásának céljából megbeszélés vagy 

értekezlet.  

Ssz. 

 

Téma 

 

Helyszín és időpont Felelős 

1.  Alkalmazotti 

értekezletek 

 

2018. augusztus 31. 

 

óv.vez.h., óv.vez. 

2.  Munkaérte-

kezletek 

 

Munkaértekezletek várhatóan: 2 hetente hétfői 

napokon a délutános óvodapedagógus vesz részt, ő 

tájékoztatja a másik óvónőt. Dajkai 

munkaértekezletek: minden hónap utolsó szerdája. 

 

Helye:   Nevelői szoba épület) 

Ideje:  13ºº órától - 14ºº óráig 

Témák: 

 

 Aktuális problémák, feladatok megbeszélése 

 Ellenőrző látogatások összegzése 

 Tapasztalatok megbeszélése 

 Ünnepi készülődéssel, rendezvényekkel 

kapcsolatos feladatok 

 

Délutános 

óvodapedagóguso

k részvételével 

3.  Szülői 

értekezletek 

Gyáli Liliom Óvoda 

évente 3 alkalommal 

óvodapedagóguso

k 

4.  Szülői 

Szervezet 

választmány

ának 

értekezlete 

Gyáli Liliom Óvoda 

évente 2 alkalommal 

óv.vez.h., óv.vez. 
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8.2 Továbbképzés, szakmai programok 

 

 

Belső továbbképzés 

 

 

Tervezett ideje Tárgya Helye Résztvevők 

2018. augusztus 31. 
Balesetvédelmi és 

tűzvédelmi oktatás. 

Gyáli Liliom 

Óvoda 
nevelőtestület tagjai 

2018. Október 

Cseriné Demeter 

Bernadett ADGD 

felmérése az 

óvodában 

Gyáli Liliom 

Óvoda 

intézményvezető, 

óvodapedagógusok 

2018. November 03. 
Fakán Mihályné 

előadása 

Gyáli Liliom 

Óvoda 

intézményvezető 

helyettes, 

2019. március 

A Gyáli Nevelési 

Tanácsadó által 

szervezett szakmai 

nap 

Arany János  

Közösségi Ház 
intézményvezető  

 

 

 

A nevelési év folyamán aktuálisan adódó továbbképzésekre jelentkezünk, lehetőség szerint 

kevés anyagi forrást igénylő továbbképzéseken. A képzéseken és programokon résztvevők az 

eseményt követő óvónői megbeszélésen adják át a tanultakat. 
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9. A SZÜLŐI KÖZÖSSÉG TAGJAINAK NÉVSORA 
 

Szülői szervezet tagjai 

 

2018/2019-es nevelési év 

 

Csoport 

 

Tagok 

 

 

Halacska 

Nagy Martina 

Szévaldné Szakály Mária 

Kiss Tenyeri Andrea 

Csibe Dávidné Semega Mónika, 

Csizmadiáné Szedlmajer Gréta, 

Molnár Gabriella Kinga 

Gomba Domokos Katalin, 

Soltész Mária 

Bambi Szarkáné N. Andrea 

Prátpál-Horváth Mónika, 

Stefanidett Orsolya 

Süni Félián Emese 

Bodó Anita 

Beke-Nagy Edina 

 

Katica 

Lévai Csilla, 

Fehérné Tóth Ildikó, 

Dócziné Pallagi Ágnes 

 

Nyuszi 

Kele Krisztina, 

Kun Judit 

Vanya- Giltner Andrea 

Napsugár Bihal Ibolya, 

Jenei Mária 

Pápainé Gazdag Anita 

Virág Daróciné Nagy Nikolett, 

Demeter Dalma 

Mitku-Orosz Krisztina 

Cica Molnár Anita, 

Koi Kitty, 

Szentiványi Mónika 
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10. SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK 
 

ÓVODÁNKBAN MŰKÖDŐ SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK 

 

Téma Munkaközösség vezető 

1. Egészséges életmódra és környezettudatosságra 

nevelés munkaközösség 

 

Karvalics Béláné 

2. Önértékelési Támogató Csoport és Portfólió Készítő 

Munkaközösség a Szakmai innovációk gyakorlati 

alkalmazását segítő munkaközösség 

 

Váradi Attiláné 

3. Mérés-értékelés munkaközösség Fakán Mihályné 

4. Gyermekvédelem az óvodában. 

            Gyermekvédelmi munka összehangolása, 

kapcsolattartás szakemberekkel, pszichológussal. 

Munkaközösségek és gyermekvédelemi munkaterve a 

mellékletben. 

 

Fakán Mihályné 

Debreceni Zoltánné 

 

Az elmúlt években alapelv volt intézményünkben, hogy a nevelőtestület minden tagja 

valamelyik szakmai munkaközösség tevékeny tagja.  

Munkaközösségeink ez évi tevékenységében meghatározó lesz a jogszabály által előírt 

pedagógus önértékelés, a külső tanfelügyeleti szakmai ellenőrzésekre (3 fő érintett 

pedagógus) és a minősítési rendszer tényleges gyakorlatára (2 fő gyakornoki vizsga) történő 

tudatos felkészülés támogatása. 

A szakmai munkaközösségek és egyéb szakmai szerveződéseink/munkacsoportok 

(gyermekvédelmi, dajka, között szoros tartalmi kapcsolat van, melyet az intézményi célok és 

feladatok indokolnak.  

 

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

pedagógiai program és a munkaközösségi feladatok megvalósítását segítő külső szakmai 

továbbképzéseken, konferenciákon és egyéb szakmai rendezvényeken. 

 

A munkaközösség vezetőkkel szembeni általános elvárás:  

 Személyes bekapcsolódás és aktív szerepvállalás az önértékelési kiscsoportokban  

 Törekvés a munkaközösségi tagok személyes szakmai igényeinek megismerésére 

 Munkaközösségi feladatok koordinálása, feladatok megosztása a munkaközösség 

tagjaival 

 

A munkaközösségi tagokkal szembeni általános elvárás: 

 Hatékony feladatvállalás a munkaközösségben; felkészülés egy-egy foglalkozásra, 

pontos és precíz feladatellátás 

 A székhely és telephelyek szakmai és működésbeli „specialitásainak” megjelenítése 

 Szakmai információ áramlás biztosítása a közvetlen munkatársak és a munkaközösség 

között 
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A munkaközösségi feladatok ellátásához - az aktuális téma és feladat szerint - az alábbi 

eszközök és információk szükségesek:  

 Az intézmény működését szabályozó dokumentumok (SZMSZ, PP, Önértékelési 

Program, Házirend, Munkaterv) 

 Az Óvodai nevelés országos alapprogramja 

 

 Oktatási Hivatal:  

- Önértékelési kézikönyv óvodák számára:  

 

- Országos tanfelügyelet. Kézikönyv óvodák számára:  

 

- Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. Második 

javított változat 

 

- Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató 

a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció 

értelmezéséhez. Óvodai nevelés Harmadik, javított kiadás:  

 

A munkaközösségi foglalkozások helye és időpontja is változhat, az érintettek időben 

megkapják a tájékoztatást. 

A munkaközösség nyitott, a tagokon kívül minden érdeklődőt akár csak 1-1 alkalomra is 

szeretettel várunk. 

A foglalkozás terveket a résztvevők a bemutató előtt a helyszínen kapják kézhez. 

A hospitálási napló elkészítésének határideje 1 hét. 

 

A szakmai munkaközösség kiemelt feladata a gyerekek testi-lelki egészségének a 

gondozása. 

 

10.1 Önértékelési Támogató Csoport és Portfólió Készítő Munkaközösség  

 

A munkaközösség kiemelt feladatai: 

 

a.) Az önértékelések ütemezése 

A pedagógus és intézmény értékelés az új elvárások tükrében új feladatként lesz jelen 

nemcsak a munkaközösség, de a teljes nevelőtestület körében is. Az önértékelés 

kivitelezhetőségének érdekében-lehetőség szerint- az önértékelést végző (értékelt) pedagógus 

kollégáról a szükséges információkat az ugyanabban az óvoda épületben dolgozó kollégák 

gyűjtik össze.  

Mindhárom típusú önértékelésben három fő (önértékelési kiscsoport) vesz részt.  

Önértékelés kiscsoport 

- Állandó csoporttag: Óvodavezető 

- Csoporttag1: Intézményvezetés tagjai: Óvodavezető-helyettes, 

munkaközösség vezető 
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- Csoporttag2: Pedagógus önértékelés esetén az önértékelési csoportból 

önmaga által választott személy 

Az adatgyűjtés pontos időpntjait a BECS vezetője az ö9nértékelési ütemtervek szerint 

koordinálja: egyeztet az érintettekkel, tájékoztatást nyújt. 

Szükséges háttéranyagok: 

- Gyáli Liliom Óvoda Önértékelési Programja 

- OH: Önértékelés Kézikönyv Óvodák számára 

 

b.) Önértékelés végzése:  

Munkaközösség vezető: Váradi Attiláné  

Ellenőrzés célja: 

 

 Önértékelés folyamatos elvégzése, informatikai felületen való rögzítése. 

 A pedagógiai minősítő rendszernek portfólió elvárásai alapján a helyi pedagógiai 

programnak és gyermekcsoportnak való megfeleltetés, 

  A projektek tervezése, 8 pedagógus kompetenciafigyelembe vétele. A projektek 

anyaga-témája, korcsoportos megfeleltetés, kreativitás, logika. 

  A projektpedagógia minőségének emelése. 

  1 tématerv elemzése-reflexióval és önreflexióval ellátása.  

 

 

Feladata:  

Szerepvállalás a pedagógiai program elméletével és gyakorlatával kapcsolatos feladatok 

ellátásában, hangsúlyt helyezve az alábbi célokra és tartalmakra:  

 Intézményünk szolgáltatási színvonalának növelése 

 Szakmai szervezetfejlesztés 

 Az intézményi elvárás-rendszer meghatározásának folyamatos és tervezett 

felülvizsgálata, korrekciós javaslat készítése  

 A pedagógiai programban foglaltak megvalósulását támogató tevékenységek, 

programok, szolgáltatások megszervezésében vezető/szervező/irányító szerepvállalás 

 

o Munkaközösség vezető tájékozódik a témában - a pedagógus portfólió elvárásai alapján.  

o Tájékozódik az elmúlt év értékelése alapján 

o Megállapodik a tagokkal a munka menetébe  

o Tájékoztatja a nevelőtestületet a szempontokról, és határidőkről  

o Elvégzik az értékelő munkát  

o A munkaközösség megvitatja a tapasztaltakat, és egységes álláspont alapján  

o Szóban és írásban értékelnek.  

o A pedagógusok a csoportnaplóba helyezik az értékelést a javaslatokkal. 

Felkészülés a pedagógus, és intézményi minősítésre 

Célja: felkészülés a pedagógusminősítő rendszerre, portfólió szakszerű megírására, reflexív 

pedagógiai gyakorlat kialakítása. 

Feladata: gyakorlat megszerzése, gyakorlás 
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A munkaközösség vezetője: Váradi Attiláné Munkaközösség vezető 

 

 

A munkaközösség tagjai: 

 

Csizmadia Jánosné Csibe csoport 

Daróczi Csabáné Gomba csoport 

Debreceni Zoltánné Katica csoport 

Oláhné Galovicz Tímea Virág csoport 

Faragó Zita Halacska csoport 

Pintér Éva Cica csoport 

Váradi Attiláné Napsugár csoport 

 

 

Tartalom Csatolandó Felelős Módszer 

Éves Önértékelési 

Terv kidolgozása. 
Önértékelési Terv Váradi Attiláné 

Dokumentáció: 

ellenőrzés Írásos 

értékelés Összegzés 

szóban, írásban. 

Leadás a vezetőnek 

 

 

1 projekt kidolgozása. Pedagógusok 
Dokumentáció: 

csoportnaplóba 

Ebből 1 vázlat a 

munkaközösségi 

tagoknak az adott 

munkaközösség 

témájában 

1 önreflexió Dézsi Edina 

Összegyűjtés 

munkaterv szerint 

Konzultáció Team 

összegzés Szóbeli és 

írásbeli 

dokumentáció: a 

csoportnaplókba, éves 

értékelésbe. 

Elvárás rendszer 

kidolgozása. 

Intézményi, 

pedagógusi. 
Dézsi Edina 

Dokumentáció: Írásos 

összegzés. 

10.2 Környezettudatosságra és Egészségmegőrzésre Nevelés Munkaközösség  

 

A munkaközösség kiemelt feladata:  

 Fejlesztő hatású természetes és mesterséges környezet megteremtése 

 Egészséges életmód feltételeinek biztosítása (mozgás, táplálkozás) 

 Sokoldalú lehetőség biztosítása az egyéni és csoportos élmény-és tapasztalatszerzésre, 

szűkebb és tágabb környezetünk megismerésére, szépségeinek és értékeinek 

megláttatására 

 Séták, kirándulások alkalmával tapasztalatszerzés 

 A szerzett tapasztalatok, élmények sokszínű feldolgozásának biztosításában való 

segítségnyújtás 
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 Környezetünk szépítésének lehetőségei  

 a szülők bevonásával működő óvodapedagógusok hatékonyan és eredményesen tudják 

környezettudatos, környezetre figyelő magatartásra nevelni a gyermekeket.  

 Célunk a környezettudatos, környezetbarát életvitel megalapozása, kialakítása, annak 

érdekében, hogy gyermekeink képesek legyenek a közvetlen és tágabb 

környezetükben jelenlévő problémák felismerésére és kezelésére az életkoruknak 

megfelelő szinten. 

 

A munkaközösség vezetője: Karvalics Béláné 

 

A munkaközösség tagjai:  

 

Karvalics Béláné Munkaközösség vezető- Cica csoport 

Hrazdyra Henrietta Gomba csoport 

Daróczi Réka Gomba csoport 

Paskó Éva Krisztina Katica csoport 

Győriné Eszényi Zsuzsanna Napsugár csoport 

Roik Szilvia Ped.-i asszisztens – Nyuszi csoport 

 

Működési rend: 

A munkaközösségi foglalkozások időpontja minden hónapban előre megbeszélt időpontban 

történik. Helyszín vagy időpontváltozás esetén az érintettek időben tájékoztatást kapnak.  

 

A szakmai munkaközösség célja: 

 

 az óvoda egészségnevelési feladatainak közös áttekintése  

 módszertani ismeretek bővítése az elmélet, az előadások és a gyakorlat során 

  az egészséges, vitaminokban gazdag táplálkozás fontosságának hangsúlyozása, 

megerősítése, az egészséges ételek, italok ízének megismertetése, megszerettetése  

 az egészséges ivóvíz fontosságának megismertetése, a környezettudatos szemlélet 

kialakítása 

 

 

 

10.3 Mérés-értékelés munkaközösség 

 

Munkaközösség vezető: Fakán Mihályné 

 

A munkaközösség kiemelt feladatai: 

óvodánkban a gyermekek fejlődésének követése folyamatos. Az óvodáskor végéig nyomon 

követhető az egyéni megfigyelési naplóban. A mérések ütemezése a mérési naptárban 

találhatók. 
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Mérések végzése: 

 

Mérés 

korcsoportonként 
Gyermeki mérések Ideje 

Értékelési 

határidő 

Kis csoport 

Anamnézési felvétele 

óvodába kerüléskor 

Szeptembertől 

folyamatosan 

október 15-ig 

október 20. 

Koffa 3 teszt 

Viselkedés jellemzői – 

megfigyelés 

Beszoktatás folyamata 
Bemeneti vizsgálati lap 

kitöltése 

Középső csoport 

Finomkoordinációs 

fejlettség mérései 

(Goodenough) családrajz 
Október 30. November 15. 

Fejlődési napló folyamatos 

vezetése, szüli tájékoztatás 

évente kétszer 

Február 28 

Május 31. 
Június 02. 

Nagy csoport 

Szól-e? Anyanyelvi 

fejlettséget vizsgáló teszt 
Szeptember 30. Október 20. 

Kognitív képesség 

vizsgálat rövid differ 
Szeptember 30-ig Október 20. 

Kimeneti vizsgálati lap 

neveltségi szint mérés 
Április 30. Június 15. 

Fejlődési napló, gyermek, 

gyermek értékeléséről 

tájékoztatás a szülőknek 

évente kétszer 

November 30-ig 

Február 28-ig 
Június 02. 

 

 

Mérés célja: 

- A mérések folyamatos elvégzése. 

- A fejlesztések meghatározása a mindennapi fejlesztő munkához 

- Az iskolai élethez szükséges részképesség hiányok megelőzése, megvalósulhat 

csoportos, mikro csoportos, vagy egyéni fejlesztő tevékenységben. 

- A mérések összesítse óvodai szinten  

Bemeneti mérés elkészítésének határideje: október 20. 

Kimeneti mérés elkészítésének határideje: április 30. 

 

Egyéni mérések eljárásrendje: 

- A bemeneti vizsgálatot minden gyermeknél óvodába lépéskor kell elvégezni, legkésőbb 

október 20-ig. 

A tavaszig érkező gyermekek bemeneti vizsgálata folyamatosan történik. 

- Az óvoda logopédusa a Szól-e teszt vizsgálat eredményeit óvodai szinten Május 31-ig 

elkészíti. 
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11. MEGBÍZATÁSOK ÉS RESZORTFELADATOK  
 

Felelősi rendszer  

 

Feladat és felelősi terv alapja: 

 

 A törvényi előírások, a helyi nevelési program, a házirend, SZMSZ, munkaköri 

leírások, óvoda 

 éves munkaterve, csoportok munkatervei a nevelőtestületi határozatokban foglaltak, 

óvoda 

 hagyományai, működési rend 

 

 A felelősség azt jelenti, hogy az adott terület a munka, illetve feladat tervezése, 

szervezése,  

ellenőrzése, és megvalósítása önálló munkaszervezéssel az adott dolgozó a felelős. 

 

 A felelősség át és elhárítása nem elfogadható. 

A felelősi terület akkor adható át, ha a munkát az adott nevelési évre a dolgozó 

elvégezte maradéktalanul. A felelős felelősséggel tartozik a tervezésért, időbeli és 

határidő betartásért, betartatásáért, a megvalósítás minőségéért! 

 

 Az Ünnep munkaközösség vezető – feladata a felelősök munkájának koordinálása, 

segítése, támogatása. Annak meghatározása-mi óvodai feladat, mi személyesen a 

felelős feladata. 

 

 A felelős a munkáját önállóan végzi – természetesen a munka jellegétől függően 

maga tervezi, szervezi, szükség esetén kiosztja a feladatokat. A felelős – felelős a 

feladat minőségi megvalósításáért. 

 

Kapcsolattartók: 

 

 Iskolákkal:    Lendvay-Kiss Anita 

 Szülők Szervezetével:  Lendvay-Kiss Anita, Juhászné Túri Kinga 

Társ.intézményekkel:   Lendvay-Kiss Anita, Juhászné Túri Kinga  

 Nevelési Tanácsadóval:   Lendvay-Kiss Anita, Kovács Ágnes 

 Családvédelmi Központtal:               Debreceni Zoltánné, Fakán Mihályné 

 Gyál Városfejlesztési és  

      Városüzemeltetési Nonprofit Kft.:    Baranyai Krisztina 

 

 

Óvodán belüli megbízatások: 

 

  Intézményvezető: Lendvay-Kiss Anita 
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 Intézményvezető helyettes: Mezeyné Szennyai Judit, Juhászné Túri Kinga 

 Közalkalmazotti Tanács Elnöke: Csizmadia Jánosné, óvodapedagógus 

 

 Tagok:  Debreczeni Zoltánné, óvodapedagógus 

 Tóthné Takács Ilona, dajka 

 

Feladat / terület Név 

Egészséges életmódra és környezettudatosságra 

nevelés munkaközösség 

Karvalics Béláné óvodapedagógus 

 

Önértékelési Támogató Csoport és Portfólió 

Készítő Munkaközösség 

Váradi Attiláné, óvodapedagógus 

 

Külső képzés 

Belső képzés 

intézményvezető, intézm.vez.h. 

óvodapedagógusok 

Fejlesztő pedagógus 
Kovács Ágnes, óvodapedagógus 

Nevelési Tanácsadó 

Felnőtt programok szervezése, terem  

előkészítése 

Közalkalmazotti Tanács, 

óvodapszichológus 

Gyermek program szervezők 

Roik Szilvia Ped. asszisztens, Katona 

Csilla dajka, Papp-Kiss Judit Ped. 

asszisztens 

Információs füzet felelős Tolnai Lilla logopédus 

Úszás szervező 
Oláhné Galovicz Tímea,  

óvodapedagógusok 

Mérésértékelés Munkaközösség Fakán Mihályné óvodaped. 

Egészségügyi felelősök 

Hrazdyra Henrietta, Hámori Kitti, 

Daróczi Réka, Baranyai Krisztina, 

Pellerné Göndör Róza, Váradi Attiláné, 

Oláhné Galovicz Timea, Lendvay-Kiss 

Anita, Paskó Éva 

Munka-tűzvédelmi felelősök 

Paskó Éva Krisztina, Győriné Eszéki 

Zsuzsanna, Hrazdyra Henrietta 

óvodapedagógusok, Lendvay-Kiss Anita 

intvez., Papp-Kiss Judit, Bakos Melinda 

ped. asszisztensek  

Munka-tűzvédelmi felelős kapcsolattartó 
Székely Zoltán (megbízatás alapján), 

intézményvezető 

Fejlődési naplók nyomon  

követése, felelős 

 intézményvezető, intézményvezető 

helyettesek 

Rendszergazda Iványi Gergő (megbízási szerződéssel) 

Irattárkezelés 

Baranyai Krisztina, óvodatitkár, 

Pallerné Göndör Róza, pedagógiai 

asszisztens 

Honlap felelős 

Pellerné Göndör Róza 

Pedagógiai asszisztensek és minden 

óvodapedagógus 

Jeles napok ellenőrzése 
Környezettudatosságra és egészségre 

nevelés munkaközösség vezetője 

HACCP felelősök Baranyai Krisztina, óvodatitkár, 
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Debreceni Zoltánné, óvodapedagógus 

Bihariné Nagy Gizella, dajka 

 

Az aula díszítése 

A dolgozók, évszak szerinti díszítés. 

Épületenkén: ősz- B épület, tél- C épület, 

tavasz- A épület dolgozói a felelősek 

Liliomos Nap szervezésének felelőse 
Hálóné Molnár Kinga, Hrazdyra 

Henrietta óvodapedagógusok 

Búcsú az óvodától 
A kis és középső csoportok 

óvodapedagógusai. 

Felnőtt és szabadidőprogramok szervezője 
óvodapszichológus,  

Közalkalmazotti Tanács tagjai 

Tornaszertár felelős Roik Szilvia 

Külső játéktároló felelőse Gönczi Sándorné, Langmajer Istvánné 

 

12. Munkarend 
 

 

Ssz. 

 

Csoport neve 

 

Óvodapedagógus 
Pedagógiai 

asszisztens 

 

Dajka 

1. Katica 

Debreceni Zoltánné, 

Paskó Éva Krisztina 

(32 óra) 

 
Szekercés Sándorné 

(40 óra) 

2. Halacska 

Kiss Anita 

Dézsi Edina 

 (32 óra) 

 
Knittel Tamásné 

(40 óra) 

3. Napsugár 

Györiné Eszényi 

Zsuzsanna, 

Váradi Attiláné 

(32 óra) 

 

Langmajer Istvánné 

(40 óra) 

4. Csibe 

Csizmadia Jánosné, 

29 óra, 3 óra kedv. 

Közalk.-i Tanács Elnöke 

Katona Csilla 

 (26 óra) 

 

Király Jánosné 

(40 óra) 

 

5. Nyuszi 
Fakán Mihályné, 

(32 óra) 

Roik Szilvia 

(40 óra) 

Zsalakó Sándorné 

(40 óra) 

6. Süni 
Hámori Kitti 

(32 óra) 

Papp-Kiss Judit 

(40 óra) 

Gyenge Béláné 

(40 óra) 

7. Bambi 

Mezeyné Sz. Judit, 

(22 óra) 

Juhászné Túri Kinga, 

(22 óra) 

 Tóthné Takács 

Ilona, 

(39 óra)  

Közalk.-i Tanács 

Tag  

1 óra kedvezmény 

8. Gomba 

Hrazdyra Henrietta, 

Hálóné Molnár Kinga, 

(32 óra) 

 
Szitkó Ida Száva 

(40 óra)  

9. Virág Oláhné Galovicz Tímea  Németh Andrea 
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Ssz. 

 

Csoport neve 

 

Óvodapedagógus 
Pedagógiai 

asszisztens 

 

Dajka 

Daróczi Ilona Réka 

(32 óra) 

(40 óra) 

10. Cica 
Karvalics Béláné, 

(32 óra) 

Bakos Melinda 

(40 óra) 

Gönczi Sándorné 

(40 óra) 

 

 

Pedagógiai asszisztensek: Pallérné Göndör Róza, Papp-Kiss Judit, Roik Szilvia 

 

 

 

 

13. GYERMEKVÉDELEM 

 

Gyermekvédelmi megbízottak: 

Debreceni Zoltánné Katica csoport 

Fakán Mihályné Nyuszi csoport 

 

 

Gyermekvédelmi feladataink 

 

A szakmai csoport tagjai - a tervezett megbeszéléseken túl - egyéni igényeik szerint tartanak 

kapcsolatot a munkacsoport vezetőjével és egymással. 

 

Feladat 
Felelős 

 

Időszak 

Határidő 

Kedvezményes/térítésmentes étkezési 

térítésre feljogosító dokumentumok 

begyűjtése az érintett szülőktől 

(rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezmény, szociális étkezési 

támogatás, szükséges nyilatkozatok) 

óvodatitkár 

 

 

szeptember 

Szükség és igény szerint konzultáció 

a szülőkkel, családsegítővel, 

fenntartóval 

óvodapedagógus 

 

szeptember 

A gyermekvédelmi szempontból 

veszélyeztetett, hátrányos helyzetű és 

nehezen nevelhető gyermekek 

feltérképezése, ezekről feljegyzés 

készítése, folyamatos nyomon 

követésük 

 

óvodapedagógus 

 

szeptember 
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Feladat 
Felelős 

 

Időszak 

Határidő 

Tanulási nehézséggel, magatartás 

zavarral és beilleszkedési 

nehézségekkel küzdő gyermekek 

feltérképezése, vizsgálatuk 

kezdeményezése 

óvodapedagógus 

 

szeptember 

Konzultáció az óvodavezetővel: az 

egyes gyermekek helyzete, a 

segítségnyújtás lehetőségei, feladatai 

 

óvodapedagógus 

 

szeptember 

Igény szerint részvétel 

családlátogatásokon, hospitálás a 

csoportokban, konzultáció a 

szülőkkel és óvónőkkel 

óvodapedagógus 

 

augusztus 

24- től 

Októberi statisztikához adatok 

gyűjtése és elemzése 

 

óvodapedagógus 

munkacsoport 

vezető 

 

szeptember  

21. 

 

Munkacsoport megbeszélés – 

Esetmegbeszélő kör 

 október 

9. 

hétfő 

14:00- óra 

A karácsonykor segítségre szoruló 

gyermekek és családok 

feltérképezése, konzultáció a 

családsegítővel, szükség esetén 

források keresése 

óvodapedagógus 

munkacsoport 

vezető 

 

december 

1. 

péntek 

Változások felmérése az étkezési 

kedvezmények területén, szociális 

étkezési támogatások felülvizsgálata 

óvodatitkár 

 

október 

Nevelőtestületi tanácskozáson 

(szóbeli) beszámoló a 

gyermekvédelmi tevékenységről 

 

munkacsoport 

vezető 

 

március  

14.  

szerda 

Munkacsoport vezető (írásbeli) éves 

beszámolója 

munkacsoport 

vezető 

 

május 

31. 

csütörtök 

Aktuális feladatok ellátása óvodapedagógus 

 

feladatfüggő 

folyamatosan 

 

 

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 
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 Problémamegoldó képesség fejlesztése: Pedagógiai esetmegbeszélő kör működtetése 

→segítségnyújtás kötelező pedagógiai portfólió tartalom elkészítéséhez 

 

 

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 programban részletezett 

kompetenciaszintek betartásával végezzük. 

 

Folyamatos feladat havi rendszerességgel az étkezési kedvezményben részesülő gyermekek 

adatainak egyeztetése az óvodatitkárral. 

 

14. AZ ÓVODA 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 - 

lehetőség szerint - mindkét óvodapedagógus és a csoportban a nevelőmunkát segítő 

munkatársak (pedagógiai asszisztens, dajka) részt vesznek. A csoportok szülői értekezleteiről 

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

tartalmazzák.  

A Szülői Szervezet (SzK) tagjainak megválasztására – a kiscsoportok kivételével - a nevelési 

év első szülői értekezletén kerül sor. 

 

 

A Szülői Közösség értekezletei – fórumai 

 

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 

csoportok számával, személyéről (a megválasztott 3 szülő közül) az újonnan induló csoportok 

kivételével szintén az első szülői értekezleten döntenek a jelenlévők.  

 

Ssz. 

 

Téma 

 

Helyszín és időpont Felelős 

1. 
Az éves munkaterv céljainak 

és feladatainak 
2018. szeptember 18. 

16:30 óra 
Lendvay-Kiss Anita 
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Ssz. 

 

Téma 

 

Helyszín és időpont Felelős 

véleményeztetése 

elektronikus formában. 
Süni csoport 

 

 

A csoport szintű szülői értekezletek helyszíne az érintett csoportszobában, időpontja 16:30 

óra, az ettől eltérő időpontot az óvodapedagógusok jelzik. 

 

2018. szept. 04-től – szept.15-ig minden csoportnak szülői értekezlet. 

 

A kis és középső csoport kivételével videó felvétel készítése november 15-ig, majd 2 héten 

belül szülői értekezlet tartása. 

Téma: A videón látottak megbeszélése, aktualitások. 

Január utolsó hete fogadóórák, szülői értekezletek az iskolába menő gyerekek szüleinek, 

írásos tájékoztató a gyerekek fejlődéséről. 

Március első és második hete: Videó felvétel készítése a kis és középső csoportban, majd 2 

héten belül szülői értekezlet. 

Téma: A videón látottak megbeszélése, aktualitások március utolsó hete hagyományos szülői 

értekezlet a kis és középső csoport kivételével minden csoportnak. 

 

 

Elvárás minden óvodapedagógustól a szülők tájékoztatása az alábbi 

területeken/témákban: 

- Csoportprofil bemutatása 

- Házirend ismertetése, felelevenítése 

- Korcsoporttól függetlenül: A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végére (ahová 

együtt kell eljuttatnunk a gyermekeket) 

- Éves nevelési és tanulási terv ismertetése 

- Az együttműködés, ezen belül az információ áramlás kialakítása és gyakorlata 

- Étkezési térítési díjfizetés módja 

- Pedagógus önértékelés szülőket érintő tartalmainak ismertetése (szülői kérdőív) 

- Szülők támogatásával megvalósítandó programok és azok költségvonzatai 

(megállapodás erről az első szülői értekezleten) 

 

Javasolt tartalmak: 

- A szabad játék kitüntetett szerepének jelentősége  

- A cselekvésbe ágyazott tanulási folyamatot 

- A differenciálás elvének érvényesítése 

- Figyelem a gyermek egyéni szükségleteire 

- A gyermekek motiválása, aktivizálása 

- Konzultálási lehetőségek nevelési kérdésekben: a hatékony családi beszélgetés 

(fogadó óra, családlátogatás  

- Közös feladataink és lehetőségeink a gyermekek a tehetségének kibontakoztatásában 
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Fogadó órák időpontjai 

 

Beosztás Időpont Helyszín 

 

Óvodavezető 

 

Előzetes bejelentkezés 

alapján 

Gyáli Liliom Óvoda 

 

Óvodapedagógusok 

 

Előre egyeztetett időpontban, 

családonként évente legalább 

két alkalommal. 

 

 

 

Gyáli Liliom Óvoda 

 

 

Gyermekvédelmi megbízott 

 

Épületenként a központi 

hirdetőre kifüggesztett 

időpontban  Logopédus 

 

Fejlesztő pedagógus 

 

 

Az óvodapedagógusok fogadó órái 

 

Célja az intervenciós pedagógiai gyakorlat érvényesítése minden gyermeket érintően legalább 

félévente egy alkalommal, melynek tartalmi alapja a gyermekek folyamatos nyomon 

követésének írásos (Fejlődési napló) és szóbeli tapasztalata. Az egyes csoportok fogadó 

óráinak időpontja – óvodavezetővel történt egyeztetés szerint – a csoportok hirdetőtábláin van 

kifüggesztve. 

 

 

Család-óvoda kapcsolat formái, tartalma 

 

Tartalom Csoportok Időszak Helyszín 
Szükséges 

dokumentum 

Szülői ért. 

SZMK ért. 

 Iskolába távozó 

nagycsoportok 

számára májusban 

nem tartunk szülőit. 

A még maradók 

részére azonban 

igen! Gyermekek 

fejlettségére 

vonatkozó adatok, 

vizsgálati 

eredmények, 

jellemzés-

fejlesztendő 

területek. 

Csoportszoba 

Iroda  

Nevelői 

szoba 

Tornaterem 

Nyilatkozatok 

Jegyzőkönyv 

Fogadóórák Személyes visszajelzés 

alapján pedagógus, 

szülő, vezető, szülő  

Igény szerint a 

nevelési év folyamán 

folyamatosan. A 

csoportok hirdetőjén 

jelentkezési lap 

található. 

Társalgó 

Pszicho. 

szoba 

Iroda 

Gyermek anyag 

Jelzés a csop. 

naplóba 
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Ünnepek, 

események 

Felelősi és feladatterv 

szerint Az ünnepek 

nyitottak- szülők aktív 

bevonásával történik. 

Hagyományosan 

kialakított óvodai 

ünnepek 

Csoportszoba 

tornaterem, 

udvar 

Munkaterv, 

csoportnaplóban  

eseményterv 

Kirándulás Csoportszervezés. 

Esetenként szülőkkel. 

Változó, folyamatos  Csoportnapló, 

eseményterv 

Családlátoga-

tás 

Kis csoport, 

nagycsoport új gyerek 

és szükség sz. 

Minden családnál Elsősorban 

kiscsoport 

Csoportnapló 

gyermek dok. 

emlékeztető 

Hirdetők Nevelés kereti Heti 

rend, Házirend. 

Aktuális projektek. 

Fogadóóra lehetőség. 

Folyamatos  Iskolahívogató 

Egyéb szülőkre 

vonatkozó 

dokumentáció 

WEB lapok karbantartása Folyamatos   

Szülői 

szervezettel 

Szervezés Évente 2 alkalom   

 

Az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú óvodai nyílt napok  

 

Leendő óvodásainkat szüleikkel együtt 2018. május első hetében fogadjuk, az óvodai 

beiratkozáskor és a Liliomos Nap keretén belül, ahol a leendő gyerekek és szülők 

megismerkedhetnek óvodánkkal és az itt dolgozó pedagógusokkal játékos, oldott formában. 

 

 

 

15. HUMÁN ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSE 
 

 

Gyakornokok mentorálása az intézmény Gyakornoki szabályzatában rögzítettek szerint,  

 

Gyakornokok felkészítése: 

A letöltött dokumentumok ismertetése, átadása: 

Konzultációs megbeszélés: 2018. október - november, 2019. január, 2019. április  

Gyakornok vizsgára jelentkeztetése: 2018. 

 

Ssz. Gyakornok Mentor 
Mentorálási terület 

 

1. Hámori Kitti 
Juhászné Turi 

Kinga 

- Az intézmény pedagógiai 

célkitűzéseinek megismerése, 

gyakorlati megvalósítása 

- A munkakörhöz kapcsolódó 

követelmények 

- Általános követelmények: a 

működési dokumentumok és 

jogszabályi rendelkezések 

értelmezése 
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Kiemelés a Gyakornoki Szabályzat tartalmaiból 

 

A segítő mentor feladatai: 

  Feladatait a kötött munkaidőnek neveléssel-oktatással le nem kötött részében látja el. 

 Segíti a gyakornokot a köznevelési intézményi szervezetbe történő beilleszkedésben 

és a pedagógiai- módszertani feladatok gyakorlati megvalósításában.  

 Legalább félévente írásban értékeli a gyakornok tevékenységét, és az értékelést 

átadja az intézményvezetőnek és a gyakornoknak. 

 Támogatja a gyakornokot az általa ellátott pedagógus-munkakörrel kapcsolatos 

tevékenységében:  

 segíti az óvoda pedagógiai programjában a munkaköri feladataira vonatkozó 

előírások értelmezésében és szakszerű alkalmazásában 

 segíti a foglalkozások felépítésének, az alkalmazott pedagógiai módszereknek, 

foglalkozási eszközöknek a célszerű megválasztásában 

 segíti a foglalkozások előkészítésével, megtervezésével és eredményes 

megtartásával kapcsolatos írásbeli teendők ellátásában, 

 segíti a minősítő vizsgára való felkészülésében 

 szükség szerint, de negyedévenként legalább egy, legfeljebb négy alkalommal 

látogatja a gyakornok foglalkozását, és ezt követően megbeszélést tart, 

továbbá, amennyiben a gyakornok igényli, hetente konzultációs lehetőséget 

biztosít számára 

  A gyakornok kötelezettsége, hogy: 

  a kötött munkaidőnek neveléssel-oktatással le nem kötött részében felkészüljön a 

minősítő vizsgára 

 a legteljesebb mértékben együttműködjön a mentorral 

 a szakmai követelmények teljesítéséhez szükséges ismereteket megszerezze 

 gyakornoki feladatainak teljesítésével kapcsolatban felmerülő akadályoztatásáról 

mentorát, az óvodavezetőt azonnal értesítse, 

  részt vegyen a nevelőtestület munkájába 

 a munkaköréhez kapcsolódó feladatokat elvégezze 

 

Mentorálási alkalmak 

 

Mentorálás tartalmai Megvalósítás időtartama, időpontja 

Az intézmény pedagógiai 

célkitűzéseinek 

megismerése, gyakorlati 

megvalósítása 

A munkakörhöz kapcsolódó 

követelmények 

 

 

Mentor és mentorált együttműködése, döntése szerint 

 folyamatos 

 

 

Általános követelmények: a 

működési dokumentumok és 

jogszabályi rendelkezések 

értelmezése 

 

Folyamatos 

önképzés 

október 

2. 

hétfő 

8:00-12:00 

október  

26. 

csütörtök 

14:00-17:00 

november 

27. 

hétfő  

8:00-12:00 
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Kiemelés a Gyáli Liliom Óvoda Önértékelési Programjából:  

A tudásmegosztás hatékonyságának érdekében a tevékenység/ foglalkozáslátogatásokon - 

előre egyeztetett módon - az értékelő csoport tagjain túl további kollégák (pld. gyakornok, 

szakmai munkaközösségi tagok, hospitáló, stb.) kollégák is részt vehetnek 

 

 

 

16. A PEDAGÓGIAI CÉLKITŰZÉSEK ÉS FELADATOK 

MEGVALÓSULÁSÁT SZOLGÁLÓ MÉRÉS-ÉRTÉKELÉS 
 

Pedagógiai feladatok: Pedagógiai feladataink a munkaközösség éves tervében található havi 

lebontásban, ennek megvalósítását segíti a munkaterv. 

A pedagógusok a HOP céljait, feladatait, tervezzék meg. Az óvodába járó gyerekek 

elsődleges tevékenysége továbbra is a szabad játék legyen. Az óvónő biztosítsa a feltételeket 

(élményszerzés, módszerek, eszközök) a változatos játéktémához. 

Továbbra is feladat az iskolába készülő gyerekek részképesség zavarainak kiszűrésére 

irányuló vizsgálat. E vizsgálatnak szept.28-ig minden tanköteles korú gyermeknél meg kell 

történnie. 

Nevelési Tanácsadóba javasolt gyermekeket szeptember 28-ig jelezni kell. 

Folyamatosan köteles figyelni a rá bízott gyerekek fejlődését, és amennyiben észrevétele 

olyan szintű, hogy külső személy, szakember bevonása szükséges, azonnal kezdje meg a 

kapcsolatfelvételt, már kiscsoportos gyermeknél is, megítélése szerint. 

 

Belső ellenőrzési csoport működtetése, felkészülés az intézményi pedagógiai szakmai 

ellenőrzésre november 30-ig kapják meg az időpontot-  

 

 

16.1 Szakmai innováció, változáskezelés 

 

A vezető pedagógiai-szakmai feladatai az 5 vezetői kompetencia alapján:  

 

1. A nevelési,- tanulási, - fejlesztési folyamatstratégiai vezetése és operatív irányítása  

2. A változások stratégiai vezetése és operatív irányítása 

3. Önmaga stratégiai vezetése és operatív irányítása 

4. Mások stratégiai vezetése és operatív irányítása  

5. Az intézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása 

 

Sorsz Terület Forma Tartalom Felelős Dokumentum 

1. 

Ismerkedés a 

projektekkel. 

Gyakorlati projekt 

alkalmazása 

Team 

Ellenőrzés 

A projekt 

tervezés 

gyakorlata. 

Logikája, 

szakmaiság, 

 

Váradi 

Attiláné 

Évi egy 

értékelő lap 

csoportnapló 
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szakszerűség, 

kompetenciák 

2. 
Gyakornok 

felkészítése 
Mentorálás 

Gyakornoki 

munka tartalmi 

és formai elemei 

Mentor Dokument. 

3. 

Portfólió Vázlat, 

tevékenységterv 

összeállítása 

Éves feladat 

Ld. 

6. pont 

konzultáció 

1-1 vázlat + 

reflexió 

munkaközösségi 

tagok 1-2 1 

tematikus terv+ 

reflexió+2 

önreflexió 

 

Váradi 

Attiláné 

2016.10.06 

konz. 

Végleges: 

2016.10. 30. 

leadandó 

4. 

Szülői elégedettség 

mérés: 

Vezető értékelése 

Intézményi 

önértékelés 

Óvoda szakmai 

munkája a 

szülői 

elégedettség 

tükrében. 

Vezető 

értékelése 

Az 

óvodahasználók 

elégedettségének 

mérése 

Pedagógusok 

egyéni 

értékelése 

Vezetői 

értékelés 

Intézményi 

önértékelés 

 

Váradi 

Attiláné 

 

5. 

Egészséges életmódra 

és 

környezettudatosságra 

nevelés. 

Zöld Óvoda projekt. 

Megjelenés: a 

tervezésben, 

Ünnepeken, 

rendezvényeken 

mindennapi 

életben 

Zöld óvodai 

program 

folyamatos 

megvalósítása. 

Fakán 

Mihályné 

Munkaterv, 

értékelés 

6. 
Csoportnapló formai 

megfelelés 
Ellenőrzés 

A napló formai 

elvárásainak 

való megfelelés, 

mellékletek. 

Tartalomjegyzék 

alapján 

csoportonként. 

Juhászné 

Túri 

Kinga 

Október 30 

Április30. 

 

 

Terület Érintettek 

köre 

Módszer 

eszköz 

Időpont Felelős Elvárt 

eredmény 

A működés feltételei – eszköz, felszerelés 

 

Tárgyi 

környezet 

Munkaterv 

szerinti 

felelősök 

Helyi szintű 

leltározás 

 Intézmény 

vezető 

Kész leltár 

Légkör 

 

Dolgozók 

közérzete 

Teljes 

dolgozói kör 

 

Mérőeszköz 

félévi és év 

végi 

I. 31. 

VI.15. 

Intézmény 

vezető- 

helyettesek 

Erősségek 

és 

fejlesztendő 
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Terület Érintettek 

köre 

Módszer 

eszköz 

Időpont Felelős Elvárt 

eredmény 

értékelésnél területek 

beazonosí- 

tása 

Gyermekek fejlettségi állapotmérése 

 

Értelmi, 

beszéd-, 

hallás-, látás-, 

mozgás 

fejlődés 

eredménye 

Valamennyi 

gyermek 

Folyamatos 

megfigyelés, 

óvónők 

választása 

szerinti egyéb 

módszerek 

 

11.10. 

04.15. 

Óvoda- 

pedagógusok 

Adatokkal 

feltöltött 

fejlődési 

napló, mely 

a szülői 

beszélgeté- 

sek alapja 

Dolgozók teljesítményértékelése 

 

Önértékelési 

terv szerint 

pedagógus 

önértékelés a 

8 pedagógus 

kompetencia 

területeken 

 

 

 

 

 

 

Kijelölt óvoda- 

pedagógusok 

 

 

+ 

pedagógiai 

munkát 

segítők 

Dokumentum 

elemzés, 

megfigyelés, 

ellenőrzés, 

kérdőív, 

interjú 

 

Értékelést 

végzők 

04.30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Értékelt 

pedagógus 

05.31. 

 

 

Az 

önértékelési 

csoport a 

tanévzáró 

értekezletig, 

de legkésőbb 

06.30-ig 

elkészíti az 

összegző 

értékelést 

Munkatervben 

kijelölt 

önértékelési 

munkaközössé

gi tagok 

+ 

bevont 

kollégák 

 

 

Intézmény 

vezető- 

helyettesek 

 

 

 

Intézmény 

vezető 

 

Pontos 

adatszolgált

atás és 

vezetés, 

értékelésre 

alapozott 

tervek, 

elvárt 

színvonal,, 

munkaköri 

feladatok jó 

színvonalon 

történő 

ellátása. 

 

 

 

 

Vezető és intézményértékelésre 2019-ben kerül sor, melyről értesítést kaptunk a pontos 

időpont meghatározásáról.  2018. november 30-ig küldenek értesítést.  

- - - - - - 
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17. AZ ÓVODA SZOLGÁLTATÁSAI 
 

Alapszolgáltatások 

 

17.1 Az intézmény szakmai pedagógiai munkát segítő szolgáltatásai: 

 

Tartalma Név 

Óvoda pszichológusa Nagy Emőke Kinga 

Fejlesztő pedagógus Kovács Ágnes 

SNI gyermekek 

gyógypedagógiai ellátása 
Tolnai Lilla 

Logopédus Tolnai Lilla 

 

 

17.2 Egyéb szülői igény alapján szervezett szolgáltatások: 

 

 

Szolgáltatás 

megnevezése 

szülői igények 

alapján, 

önköltséges 

Időpont Felelős Helye Megjegyzés 

Úszás 

(nagycsoportos 

gyerekek 

számára) 

Kedd: 

 

9ºº-10ºº 

10ºº-11ºº 

 

Oláhné 

Galovicz 

Tímea 

Gyáli uszoda A mindenkori 

„délutános” 

óvodapedagógusok 

és a ped.-i 

asszisztensek 

kísérik a 

gyerekeket. 

Angol 

nyelvoktatás 

Szerda: 16ºº Hámori Kitti Cica csoport A nagycsoportos 

gyerekek részére. 

 

Szülői igényekre alapozott (a szolgáltatónak kifizetett térítési díj ellenében nyújtott) 

szolgáltatások épületenként – a szülői igények függvényében változók.  

 

Hittan oktatás 

 

Katolikus 

hittan 

Hétfő-

Péntek:  

8ºº-8³º 

Hitoktató:  

Egyeztetés 

alatt 

Csoportszobától 

elkülönítve 

A gyermeket a 

hitoktató viszi el és 

kíséri vissza a 

csoportba. 

Református 

hittan 

Szerda:           

8ºº-8³º 

Hitoktató:  

Csider 

Krisztián 

Csoportszobától 

elkülönítve 

A gyermeket a 

hitoktató viszi el és 

kíséri vissza a 

csoportba. 
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17.3 Tehetséggondozás érdekében program. 

 

Óvodánk olyan tehetséggondozó programot kíván működtetni amelynek, célja, hogy 

elősegítse és esélyt adjon a gyermekekben rejlő tehetség kibontakoztatásának. 

Programunkban kiemelkedő az egészséges életmódra nevelés, megújult intézményünk tárgyi 

felszereltsége lehetővé teszi a mozgásos tevékenység során a tehetséggondozást.  

Célunk: A tehetséges gyermekek felfedezése. 

 

A 2018/2019-as nevelési évben 2 programot indítunk óvodásaink számára. 

 

- Játékos kézilabda a tornaszobában. 

- Középső és nagycsoportos gyermekek számára. 

- Bozsik programban való részvétel (3 csoporttal indul) OVI FOCI! 

- Fitnesz Dance 

 

 

Partnereink A programban résztvevő gyermekek 

- Megjelenik a folyamatos szakmai 

segítségnyújtás mentorálás. 

- A szülők érdeklődése folyamatos. 

- Iskolába menő tehetséges gyermekek 

tehetséggondozása folytatódik. 

- SNI, hátrányos és halmozottan 

hátrányos helyzetű gyermekek 

esélyegyenlősége biztosított. 

- Folyamatos szakmai együttműködő 

kapcsolatok jönnek létre. 

- Megvalósul az egymástól tanulás 

lehetősége. 

- Megismerkednek a mozgás örömével. 

 

- Közös sikerélményhez juttatás. 

 

- Szem-kéz koordináció fejlesztése. 

 

- Egyensúlyérzék fejlesztése. 

 

- Önértékelési képességeik erősödése. 

 

- A program legfontosabb eredménye, 

hogy a gyermekek csapatban 

játszanak, örömmel végezzék a 

játékos feladatokat. 

 

 

A pedagógiai programban is megjelenített óvodai ünnepek és egyéb programok tervezett 

időpontjai 

 

A gyermekek fizikai állapotát felmérő egészségügyi vizsgálatok és azok időpontjai 

 

Az óvoda orvosának és védőnőinek neveit és az intézményben való tartózkodásuk időpontját 

a központi faliújságok tartalmazzák. A vizsgálat időpontját a szakorvosok határozzák meg, 

melyről az óvodapedagógusok 1 héttel előtte értesítik a gyermekek szüleit. 

Szűrővizsgálatok: 

- Fizikai állapotvizsgálat 

- Látásvizsgálat 

- Hallás vizsgálat 

- Iskolai alkalmassági vizsgálat 
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18. ÜNNEPEK, HAGYOMÁNYOK RENDJE 
 

Jeles napok, 

hagyományok, 

kulturális 

programok 

Tervezett 

időpont 
Helye Felelős 

Október 23-i ünnep Október 12. 

Az óvoda udvarán, a kis és 

középső csoportok, a vegyes 

és nagycsoportok a 

Kopjafánál. 

Dudásné-Kiss Anita 

MIKULÁS 

(Kölyökidő 

Alapítvány) 

2018. 

December 6.  
Épületenként a csoportban. Intézményvezető 

KARÁCSONYI 

ÜNNEPKÖR 

várakozás, sokszínű 

tevékenység 

2018. 

December 17-

21 December 

17-21ig 

Épületenként a csoportban. 

Óvodapedagógusok, 

csoport dajkák, 

ped.-i asszisztensek 

Gondolkodj 

Egészségesen nap 
2019 Épületenként a csoportban. 

Óvodapedagógusok, 

csoport dajkák, 

ped.-i asszisztensek 

FARSANG  

Készülődés, díszítés 

versenyjátékok, 

hagyományápolás, 

mesejáték 

épületenként. 

2019. február 

22 
Épületenként a csoportban. 

Óvodapedagógusok, 

csoport dajkák, 

ped.-i asszisztensek 

Március 15. 
2019. március 

14. 

A nagy és vegyes csoportok a 

kopjafához mennek. A kis és 

középső csoportok az óvoda 

udvarán. 

 

 

Óvodapedagógusok 

HÚSVÉTI 

ÜNNEPKÖR 

Hagyományápolás, 

díszítés, 

ajándékkészítés, 

előkészület. 

Tojáskeresés, 

locsolkodás. 

Nyúlcipő bajnokság 

2019. Április 

15, 16, 17 

Épületenként a csoportban. 

Aula 

Óvodapedagógusok, 

csoport dajkák, 

ped.-i asszisztensek 

 

 

 

 

 

ANYÁK NAPJA 

Ünnepi sarok, 

díszítés, ajándék, 

meghívók készítése. 

2019. első hete Épületenként a csoportban. Óvodapedagógusok, 

csoport dajkák, 

ped.-i asszisztensek 



47 

 

APÁK NAPJA 

Meghitt vidám 

játszódélután, apukák, 

nagypapák 

részvételével. 

2019. május 2. 

hete 

Épületenként minden csoport 

a saját udvarrészén. 

Óvodapedagógusok, 

csoport dajkák, 

ped.-i asszisztensek 

NEMZETI 

ÖSSZETARTOZÁS 

NAPJA 

2018. JÚNIUS 4. 

2019. június 

első hete 

Épületenként a csoportban az 

óvoda udvarán. 

Óvodapedagógusok 

BÚCSÚ AZ 

ÓVODÁTÓL. 

2019. június Az óvoda udvarán. A kis és középső 

csoportban dolgozó 

óvodapedagógusok. 
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19. AZ INTÉZMÉNYBEN FOLYÓ ELLENŐRZŐ ÉS 

ÉRTÉKELŐ TEVÉKENYSÉG 
 

Ellenőrzési Terv 

 

Óvodapedagógusoknál: Lásd munkaközösségek munkaterve. 

 

A kiemelt feladatok beépítése a nevelőmunkába, annak megjelenése a csoportnaplókba, a 

szülői értekezlet anyagába a csoportokban. 

 

A szülővel való kapcsolattartás: (szülői értekezletek, fogadóórák) 

 

 A szakmai munkaközösségek munkatervi feladatainak megvalósítása a mindennapi 

tevékenységekben való megjelenése. 

 

 Az óvodapedagógusok kulturáltsága, beszédstílusa, érzelmi kapcsolata, együttműködése 

gyermekkel, egymással, dajkákkal, szülővel, vezetővel. 

 

 A pedagógiai dokumentációk (csoportnaplók, felvételi mulasztási naplók, fejlődési 

naplók, étkezési ívek, jelenléti ívek, jegyzőkönyvek, szakvélemények pontos, szakmailag 

hiteles esztétikus vezetése. 

 

 Az udvari élet tartalmassá tétele-a baleset megelőzés. 

 

 Egyéni bánásmód (felzárkóztatás, tehetséggyanús gyermek, esélyegyenlőség 

megvalósítása) 

 

 Gyermekvédelem időben jelezni a szakemberek felé. 

 

 Zöld Óvoda Kritérium rendszer megvalósítása a mindennapok során.  

(munkaközösség vezető)  

Ellenőrzés: a Környezettudatosságra és Egészségmegőrzésre Nevelés Munkaközösség 

Munkatervében. 

 Mozgáskotta komplex személyiségfejlesztő eszköz alkalmazása 

 

 

19.1 Csoportok ellenőrzései: 

 

Csoportlátogatások  

 

A vezetői tervezett csoportlátogatások az év folyamán lebontva a vezetői ütemterv alapján 

történnek folyamatosan.  

Minden látogatáson a közvetlen kollegának részt kell vennie, és megfigyelési lapot kitölteni. 

Hospitálás lehetőség adott minden kollegának. A konzultáción, elemzőmunkában, önértékelő 
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és értékelő munkában a résztvevők aktívan jelen vannak. Bemutatók a munkaközösségek 

munkaterve alapján történik. (évi 4-5 alkalom)  

Minden csoportba tervezek látogatást, szakmai elemzőmunkát. 

 

 

Csoportok ellenőrzései: 

 

Pedagógiai feladat Csoport Ellenőrzést végző Tervezett időpontja 

Az új gyermekek beilleszkedése a 

csoportba, az alap és kiemelt 

pedagógiai feladatoknak 

megfelelően. 

Süni, Halacska, 

Napsugár 

intézményvezető, 

intézményvezető 

helyettes, 

munkaközösség vezető 

Október-November 

Az új gyermekek beilleszkedése a 

csoportba, az alap és kiemelt 

pedagógiai feladatoknak 

megfelelően. 

Nyuszi, Cica, 

Virág 

intézményvezető, 

intézményvezető 

helyettes, 

munkaközösség vezető  

November-December 

Az új gyermekek beilleszkedése a 

csoportba, az alap és kiemelt 

pedagógiai feladatoknak 

megfelelően. 

Bambi, Katica, 

Gomba  

intézményvezető, 

intézményvezető 

helyettes, 

munkaközösség vezető  

Január-Február 

Az új gyermekek beilleszkedése a 

csoportba, az alap és kiemelt 

pedagógiai feladatoknak 

megfelelően. 

Csibe, Süni, 

Halacska, Virág 

intézményvezető, 

intézményvezető 

helyettes, 

munkaközösség vezető 

Február-Március 

Az új gyermekek beilleszkedése a 

csoportba, az alap és kiemelt 

pedagógiai feladatoknak 

megfelelően. 

Katica, Napsugár, 

Gomba, Süni 

intézményvezető, 

intézményvezető 

helyettes, 

munkaközösség vezető 

Március 

Az új gyermekek beilleszkedése a 

csoportba, az alap és kiemelt 

pedagógiai feladatoknak 

megfelelően. 

Nyuszi, Csibe, 

Virág, Bambi, 

Gomba 

intézményvezető, 

intézményvezető 

helyettes, 

munkaközösség vezető 

Április 

 

 Az ellenőrzés, elemzés fő szempontjai:  

 

Pedagógiai módszertani felkészültség 

 

 Milyen a módszertani felkészültsége?  

 Milyen módszereket alkalmaz a nevelés folyamatában és a gyermeki 

tevékenységekben? Alkalmazza-  e a gyermekközösségnek, különleges 

bánásmódot igénylőknek megfelelő, változatos módszereket?  

 Hogyan értékeli az alkalmazott módszerek beválását? Hogyan használja fel a 

megfigyelési, mérési és értékelési eredményeket saját pedagógiai 

gyakorlatában? Hogyan, mennyire illeszkednek az általa alkalmazott 

módszerek a gyermekközösséghez, illetve a képességfejlesztési területekhez?  
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A gyermek személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos 

helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 

küzdő gyermek, többi gyermekkel, együtt történő sikeres neveléséhez, fejlesztéséhez 

szükséges megfelelő módszertani felkészültség  

 Hogyan méri fel a gyermekek értelmi, érzelmi, szociális és erkölcsi állapotát? 

Milyen hatékony gyermeki megismerési technikákat alkalmaz?  

 Hogyan jelenik meg az egyéni fejlesztés, a személyiségfejlesztés a tervezésben 

és a pedagógiai munkájában (egyéni képességek, adottságok, fejlődési ütem, 

szociokulturális háttér)?  

 Milyen módon differenciál, hogyan alkalmazza az adaptív oktatás gyakorlatát?  

 Milyen terv alapján, hogyan foglalkozik a kiemelt figyelmet igénylő 

gyermekekkel, ezen belül a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, 

magatartási nehézséggel küzdő, a kiemelten tehetséges gyermekekkel, illetve a 

hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekkel?  

 

 

Pedagógiai folyamatok és a gyermekek személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, 

elemzése 

  

 Milyen esetekben alkalmazza az ismeretszerzési, tanulási-tanítási folyamatban 

a diagnosztikus, fejlesztő és szummatív értékelési formákat?  

 Milyen ellenőrzési és értékelési formákat alkalmaz?  

 Mennyire támogató, fejlesztő szándékú az értékelése?  

 Milyen visszajelzéseket ad a gyermekeknek? Visszajelzései támogatják-e a 

gyermekek önértékelésének fejlődését? Kommunikáció és szakmai 

együttműködés, problémamegoldás  

 Szakmai és nyelvi szempontból igényes-e a nyelvhasználata (életkornak 

megfelelő szókészlet, artikuláció, beszédsebesség stb.)?  

 Milyen a gyermekekkel a kommunikációja, együttműködése?  

 Milyen módon működik együtt az óvodapedagógusokkal és a pedagógiai 

munkát segítő más felnőttekkel a pedagógiai folyamatban? 

 Együttműködik-e (és ha igen, milyen módon) más intézmények 

pedagógusaival?  

 Milyen pedagógiai fejlesztésekben vesz részt (intézményen belül, kívül, jó 

gyakorlat stb.)?  

 Reális önismerettel rendelkezik-e? Jellemző-e rá a reflektív szemlélet? Hogyan 

fogadja a visszajelzéseket? Képes-e önreflexióra? Képes-e önfejlesztésre?  

 Mennyire tud azonosulni az intézmény pedagógiai programjának céljaival, az 

intézmény pedagógiai hitvallásával? Elkötelezettség és szakmai felelősség-

vállalás a szakmai fejlődésért  

 Saját magára vonatkozóan hogyan érvényesíti a folyamatos értékelés, fejlődés, 

továbblépés igényét?  

 Mennyire tájékozott pedagógiai kérdésekben, hogyan követi a szakmájában 

megjelenő változásokat?  
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 Hogyan nyilvánul meg kezdeményezőképessége, felelősség-vállalása a 

munkájában? Munkájában mennyire pontos, megbízható? 

 

19.2 Az óvodapedagógus pedagógiai-szakmai dokumentumellenőrzése 

 

Dokumentumelemzés – Az OAP és pedagógiai program összefüggése a tervezéssel és 

gyakorlattal (munkaközösség-vezetők, team vezetők, vezetői ellenőrzések, konzultációk, 

vezető helyettesi ellenőrzése, gyermekvédelmi felelős ellenőrzése)  

 

 Milyen tervezési módszereket használ a differenciált tevékenységek tervezéshez?  

 Milyen tartalmi egységeket tartalmaz az éves tervezés? A tartalmi elemek hogyan 

biztosítják a nyomon követhetőséget? Hogyan épít a tervező munka során a 

gyermekek előzetes ismereteire?  

 A pedagógiai program tartalmi elemei megfeleltethetők-e a tematikus tervekben, 

nevelési tervekben, foglalkozási tervekben és a gyermekek képességeinek fejlesztési 

tervében? 

 Tartalmazza-e a pedagógiai program, a nevelési tervek, tematikus tervek, foglalkozási 

tervek a céloknak megfelelő tevékenységekben megvalósuló tanulási eszközöket 

 Az óvodai fejlesztő programban milyen tervezési elemek szerepelnek, amelyek 

konkrétan az adott intézményre szabottak?  

 Hogyan jelenik meg az egyéni fejlesztési tervben a fejlesztés-központúság? (A 

gyermekek fejlődésére vonatkozó feljegyzések stb.) 

 Milyen elemeket tartalmaz a közösségi nevelést érintő munka éves tervezése? Azok 

hogyan kapcsolódnak az intézmény nevelési céljaihoz?  

 Hogyan történik a pedagógiai program, a nevelési tervek, tematikus tervek, 

foglalkozási tervek egyéni fejlesztési tervek, óvodai fejlesztő program stb. 

korrekciója?  

Egyéb foglalkozások tervezése: 

 Milyen csoporton, óvodán kívüli foglalkozásokat tart, ezekhez hogyan építi fel a 

tervet?  

 (Felzárkóztatás, tehetséggondozás, megfigyelő, élménygyűjtő séta stb.)  

 A csoporton, óvodán kívüli tevékenység és foglalkozástervek hogyan kapcsolódnak az 

intézmény éves munkatervéhez, célkitűzéseihez? (Intézményi és nevelési célokhoz, 

nevelési területhez, tudásterületekhez, intézményi innovációhoz.)  

 A csoporton, óvodán kívüli tervezés tartalma hogyan kerül összhangba az adott 

gyermekcsoport életkori sajátosságaival?  

 A csoporton, óvodán kívüli tevékenységek, foglalkozások tervezésénél hogyan 

érvényesül a cél– ismeretanyag–eszköz koherenciája?  

Csoportnapló:  

 Hogyan követi a csoportnapló szerinti haladás a pedagógiai programot és az éves 

tervezést, vezetői utasítást?  
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 Mennyire fegyelmezett a csoportnapló adminisztrációja? (Naprakész naplóvezetés, 

bejegyzések, feljegyzések.)  

Tevékenységterv – projektterv (kidolgozása, szakmaisága, PP. és korcsoportos 

megfeleltetés – reflexió- önreflexió  

 Milyen módszert használ a tevékenység/projekt tervezéséhez? Milyen elemeket 

tartalmaz az tevékenység-, projekttervezet, vázlat?  

 A tevékenység/projekt feladatainak, célkitűzéseinek teljesülését hogyan segítik a 

tervezett módszerek, tanulásszervezési eljárások?  

 A célkitűzés teljesülését hogyan segíti az tevékenység/projekt tervezett felépítése?   

 Megtalálható-e a tervezésben a személyiség kibontakoztatásának és a közösség 

fejlesztésének lehetősége?  

 Milyen értékelési formák jelennek meg az tevékenység/ projekt tervezésében?  

 A tartalmi elemek egymásra épülése hogyan segíti a nyomon követhetőséget? 

 

 

A feladatok ellátásához a feltételek biztosítása:  

 

Alapelv intézményünkben, hogy a nevelőtestület minden tagja valamelyik szakmai 

munkaközösség tevékeny tagja legyen. A folyamatban való működés biztosításának 

érdekében - lehetőség szerint - javasolt a munkaközösség tagjainak stabilitása. A szakmai 

munkaközösségek és egyéb szakmai szerveződéseink (gyermekvédelmi, dajkai és pedagógiai 

asszisztensi munkacsoportok) között szoros tartalmi kapcsolat van, melyet az intézményi 

célok és feladatok indokolnak. Munkaközösségeink, és szakmai alapon szerveződő 

teamjeink ez évi tevékenységében meghatározó lesz a külső tanfelügyeleti szakmai 

ellenőrzésekre és a pedagógusok előmeneteli rendszerének alapját képező minősítési 

rendszer bevezetésére történő tudatos felkészülés. 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: 

 Elmúlt év munkaközösség vezetők eredményei alapján:  

 Törekvés a munkaközösségi tagok személyes szakmai igényeinek megismerésére  

 Személyes, aktív bekapcsolódás a szakmai áramkörbe  

 A feladatokat megosztása a munkaközösség tagjaival.  

 Határidők betartása.  

 Szakmai kompetenciák figyelembevétele.  

 

A munkaközösségi tagokkal szembeni általános elvárás:  

 Hatékony feladatvállalás a munkaközösségben  

 A szakmai és működésbeli „specialitások” megjelenítése.  

 Szakmai információ áramlás biztosítása a közvetlen munkatársak és a munkaközösség 

között.  

 Bemutató tartása.  
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 Reflexió. 

  

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 (vázlat) 

 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 megfigyelési lapot. 

 Az értékelés önreflexióval kezdődik 

 Intézményi gyakorlat ismerete 

 

 

Ellenőrzés 

területei 
Szept. Okt. Nov. Dec. Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. 

Felvételi és 

mulasztási 

napló (minden  

hó 5-ig) 

Feladat: 

ped.assziszten

s szedi  

épületenként. 

Int.vez.h

. 

Int.h. Int.h. Int.h. Int.h. Int.h. Int.h. Int.h. Int. 

vez. 

Csoport napló, 

fejlődési 

napló. 

Int. 

vez.h. 

(szept.4-

ig) 

 Int.h.  Int.vez

. 

 

 Int.h.  Int. 

vez. 

 

Szülői 

tájékoztatás, 

anamnézis  

felvétel 

minden 

gyermeknél, 

folyamatosan. 

 

 

Int.h. 

    

 

Int.vez

. 

 

 

 

Int.vez. 

Nagy-

csop. 

   

 

Int.vez. 

Munkaközös-

ségek 

működése. 

Folyamatosan, intézményvezető- intézményvezető helyettes 
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Szülői 

értekezletek. 

Gomba, 

Nyuszi, 

Napsu-

gár 

Katica,  

Csibe,  

Bambi, 

Halacs-

ka, 

Virág, 

Cica 

 Videófelvétel 

elkészítése, 

hazaadása 

nov.  

30-ig (A nagy 

és vegyes 

csoportoknak) 

Nov. végéig,  

Dec első 

hetéig szülői 

értekezlet.  

Szülői 

értekezlet  

az 

iskolába 

menő 

gyerekek 

szüleinek. 

Jan. 20-tól 

23-ig. 

 Márc. 

eleje 

videófelvé

tel 

készítése 

és 

hazaadása. 

A kis é 

középső 

csoportok

nak. 

Ápr. 

eleje 

hagyomá

nyos 

szülői 

értekez-

let a 

Gomba,  

Nyuszi,  

Bambi  

Csibe,  

Katica,  

Napsugá

r, 

Cica, 

Virág, 

Halacska 

csoport 

 

Nyílt napok.     Az 

iskolába 

menő 

nagy-

csoporto-

soknak 

Int.vez. 

Napsu-

gár, 

Süni 

Int.vez. 

   

Kirándulások, 

csoport  

programok. 

Folyamatosan, intézményvezető 

Udvari élet,  

dajka és 

óvodapedagóg

us  fokozott 

baleset 

védelme, 

egészségfejles

ztő mozgás. 

Alkalomszerű, intézményvezető, intézményvezető helyettesek, közvetlen a 

csoportban 

dolgozó óvodapedagógus kollégája. 

Telefonhaszná

lat gyermekek  

között, 

munkaidő  

betartása. 

Folyamatosan, intézményvezető 

Logopédus, 

pszichológus, 

fejlesztőpedag

ó- 

gus 

munkájának 

ellenőrzése. 

Alkalomszerű, intézményvezető 

Csoportösszev

o- 
Folyamatosan, intézményvezető, intézményvezető helyettes 
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nás délelőtt és 

délután. 

Dajkák és 

egyéb 

alkalmazottak 

munkavégzése

. 

Az egészséges  

tiszta 

környezet 

biztosítása. 

Alkalomszerű, intézményvezető, intézményvezető helyettes, munkaközösség vezetők 

Konyha 

működtetése, 

HACCP 

előírások  

betartása. 

Alkalomszerű, intézményvezető, intézményvezető helyettes 

Pedagógiai 

asszisztens 

munkájának 

ellenőrzése. 

Alkalomszerű, intézményvezető, intézményvezető helyettes 

 

 

 

Technikai munkatársak, értékelési szempontjai: 

 Gyermekekhez, szülőkhöz, kollégákhoz való viszonya, kulturáltsága. 

 

 Munkaköri leírásban foglaltak megvalósításának színvonala, minősége. 

 

 Munkaterületének tisztasága, rendje, alkalmazkodása a gyerekek igényeihez, 

szükségleteihez. 

 Közösségben való együttműködése, segítése. 

Lásd: A pedagógiai munkát segítő dajkai munkaközösség éves terve a mellékletben. 

 

 

19.3 Az óvoda ellenőrzési terve 

 

Általános ellenőrzési feladatok: pedagógiai menedzselés, tanügyigazgatás, munkáltatói, 

gazdálkodás.  

 

Tartalma: 

 

1.  Szakmai ellenőrzés  

2. Pedagógusértékelés / Közalkalmazotti értékelés 

3.  Belső ellenőrzés 
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1-2 A pedagógusok számára meghatározott, éves folyamatos feladatok, illetve az 

ellenőrzések elsődleges szempontjai: 

A pedagógusok vállalt, vagy megbízáson alapuló feladatainak elvégzése, annak minősége, 

igényessége, egyéni felelőssége. 

 

Pedagógusi és dajkai attitűd.  

 

A pedagógus szerepe, attitűdje, gyerekekhez, közösséghez való viszonya, felkészültsége-

tervezés naprakészsége, minősége, gyakorlat minősége, módszertana  

A két pedagógus együttműködésének minősége. / tervező munka, gyakorlati munka 

A dajka szerepe, bevonása, a 3 fő összedolgozásának minősége, a dajkával szembeni 

elvárások  

megvalósulása, kommunikációjuk egymással. Nevelésünk keretei, szokás-szabályrendszer. 

 

Csoport esztétikája– dekoráció, környezeti és tárgyi kultúra, dekoráció, növények 

elhelyezésének módja, esztétikája/mellékhelységekben is. 

 

Csoportszobai eszközök elhelyezése, használata, jól láthatóan, elkülönült kuckók. 

  

A gyermek érzelmi nevelését és egyéb ismereteit bővítő táblák elkészítése. 

 

Csoport információs rendszere –faliújság tartalmi és formai minősége 

étlap, fogadóóra lehetőségei, játszó-csevegő délután-kézművesnap, gyümölcs, mosás, 

befizetések, projektterv-téma, mit kérünk, gyűjtünk.,nevelési terv, heti rend, versek, mesék, 

amiket veszünk...mit kérünk, miben segíthetnek....egyéb információk.  

Része a gyermekmunkák kitétele a kiírások minősége esztétikája. Dekoráció. 

 

Adminisztráció/ napra készen!: jelenléti ív, mulasztási naplók, tervezés a hét első napjára, 

gyermekvédelemmel kapcsolatos információk, gyermekanyag, gyermekek adatai, gyermekek 

fejlettségére vonatkozó információk, a gyermek milyen fejlesztő foglalkozásokra jár.  

 

Tervezőmunka: Projektek minősége. A nap-hét-hónap felépítettsége, a műveltségi területek 

kapcsolódási pontjai, módszerek, komplexitás. Tervezés-gyakorlat. 

Szülői nyilatkozatok. 

 

Vezetői, és pedagógiai, team ellenőrzés és konzultáció rendszere: 

 

Lásd.6.2. Pedagógus, és intézményi minősítő rendszerre való felkészülés feladatai- egyben az  

ellenőrzési rendszer 2016-17. év feladata. 

 

Az ellenőrzés és értékelés alapelvei az alábbiak: 

- Az értékelés területei lefedik a működés valamennyi területét 

- Kiemelt hangsúlyt helyezünk a szabályozó dokumentumainkban foglaltak betartására 
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- Az ellenőrzés formai (megfelelőségi) és tartalmi (minősítő értékelési) feladatai az 

önértékelés módszereivel történnek 

- A szakmai munka értékelésének alapjai az intézményi elvárásokra alapozott 

önértékelési (teljesítményértékelési) és a külső szakmai ellenőrzés és értékelés,  

valamint az általános pedagógiai elvárásokra alapozott – a pedagógusok előmeneteli 

rendszeréhez kapcsolódó -  nyilvános szempontok alapján történik. 

19.4 Vezetői ellenőrzések: 

 

Ellenőrzés 

tartalma 

Résztvevők köre Határidő vezetői 

részvétel 

Dokumentáció 

Csoportlátogatási, 

szakmai 

ellenőrzések 

 

Aktuális: havi 

vezetői 

ütemtervben 

Intézményvezető, 

közvetlen kolléga, 

hospitáló kollégák  

Látogatást 

megelőző 

Közvetlen megbeszélés 

ellenőrző lapok.   

Foglalkozási terv, 

csoportnapló. 

Szülői értekezletek 

látogatása 

Beosztás szerint Szülői ért. Szülői ért. jegyzőkönyv-

elhelyezés a csoportnaplóba 

Technikai dolgozók 

munkaszervezése 

Aktuálisan bevont 

személyek 

Havonta Folyamatos, havonta Éves 

összegző értékelés. 

Zöld óvoda külső-

belső 

kritériumrendszer. 

Általa megbízott 

kollega 

Folyamatos Tervezés. 

Évközi beszámoló. 

Éves összegző értékelés. 

 

Gyermekvédelem Beszámoló Évi 2 alk. ill. 

aktuálisan 

Éves összefoglaló. 

Tornatermi beosztás, 

ellenőrzés. 

Táblázat Folyamatos Heti szinten-eszköz, 

rendaláírással. 

 

Ünnepszervezés 

írásos, szervező. 

Ünnepszervezéssel 

megbízottak 

 Beszámoló. 

Éves összegző értékelés. 

Dajkai munka 

szervezése, 

ellenőrzése. 

Konzultáció  Írásban-csoportnaplóba 

elhelyezve. 

Folyamatos fél-évi és év 

végi beszámoló. 

Havi 1 megbeszélés. 

Éves összegző értékelés. 

Udvar állapotának 

ellenőrzése. 

  Beszámoló. 

havi konzultáció-

visszajelzés csoportoknak. 

Éves összegző értékelés. 

Adminisztráció    
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Ellenőrzés-

értékelés 

területei 

Érintettek Időpontok Felelős Megjegy

zés megfelelési 

ellenőrzés 

értékelés 

A működés törvényessége – Gazdálkodás 

 

Étkezési 

befizetések 

dokumentumainak 

ellenőrzése 

Óvodatitkár Havonta óvodatitkár 

(ön 

ellenőrzés) 

óvodavezető 

óvodavezető  

Felvételi és 

mulasztási napló 

óvodapedagó

gusok 

 óvodavezető óvodavezető  

Statisztikai adatok 

nyilvántartása 

óvodapedagó

gusok 

10.01. 

szükség 

szerint 

óvodatitkár 

(ön 

ellenőrzés) 

óvodavezető  

KIR- adatbázis 

naprakészsége 

óvodatitkár  óvodatitkár 

(ön 

ellenőrzés) 

óvodavezető  

A működés törvényessége – Tanügyigazgatás 

 

Törzskönyv óvodatitkár 09.01. óvodatitkár 

(ön- 

ellenőrzés) 

óvodavezető  

Jegyző értesítése: 

nem kerületi 

óvodakötelesek 

óvodapedagó

gusok 

 óvodatitkár 

(ön- 

ellenőrzés) 

óvodavezető  

Felvételi, 

előjegyzési napló 

telephelyveze

tő 

 

 

 

Lezárás 

08.31. 

Nyitás 

09.01. 

telephely-

vezető 

óvodavezető  

Óvodai 

szakvélemény 

 

óvodapedagó

gusok 

03.15.  

 

 

óvodavezető  

Ellenőrzés-

értékelés 

területei 

Érintettek Időpontok Felelős Megjegy

zés megfelelési 

ellenőrzés 

értékelés 

Továbbképzési terv óvodapedagó

gusok 

03.15.  óvodavezető 

 

 

Intézmény működését szabályozó dokumentumok – felülvizsgálat, elkészítés 

 

Pedagógiai 

program 

 

óvodapedagó

gusok 

szakmai  

munkaközöss

égek 

munkacsopor

tok 

01.31. int. 

vezetőhelyett

esek 

bevonásával 

óvodavezető 

szakértő 

bevonásával 

 

Részt 

vesz a 

Minőség

gondozó 

- 

Önértéke

lési 

szakmai 

SZMSZ és 

Mellékletei 

 

Házirend 
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munkakö

zösség 

Önértékelési 

Program 

 

Munka és 

tűzvédelmi 

szabályzat 

megbízott  

HACCP dajkák  

A működés feltételei – fizikai környezet 

Bejárás:  

- munkavédel

mi szemle 

munkavédel

mi megbízott 

 

havonta óvodavezető 

szakértő 

bevonásával 

óvodavezető  

Ellenőrzés-

értékelés 

területei 

Érintettek Időpontok Felelős Megjegy

zés megfelelési 

ellenőrzés 

értékelés 

Tisztasági szemle   dajka 

konyhai 

dolgozó 

Minden hó 

első hétfő 

1 fő dajka, 

int.vez.+hely

ettesek 

óvodavezető Szükség 

szerint 

azonnali 

visszacsa

tolás 

Személyi 

 

Személyi anyagok óvodatitkár 11.30  óvodavezető  

Egészségügyi 

könyvek 

óvoda 

dolgozói 

09.30. óvodatitkár telephelyveze

tő 

 

Munkaköri leírások minden 

dolgozó 

11.15. int. 

vezetőhelyett

esek 

óvodavezető  

Önértékelés, 

teljesítményértékel

és záró 

dokumentumai 

értékelt 

munkatársak 

08.31. int. 

vezetőhelyett

esek 

óvodavezető 

munkaközöss

ég vezetők 

 

Nevelési folyamatok – fejlesztési tartalmak – alkalmazottak munkája 

Tervezési és 

értékelési 

dokumentumok 

 

óvodapedagó

gusok 

minden hó 

20. 

int. 

vezetőhelyett

esek 

óvodavezető 

szakértő 

bevonásával 

 

Feladatel

osztás 

szerint 

részt 

vesznek: 

Munkak

özösség 

vezetők 

Nevelési gyakorlat: 

- szülői 

értekezletek 

- befogadás 

- foglalkozás

vezetés 

- tervezés - 

értékelés 

óvodapedagó

gusok 

Látogatási 

ütemterv 

szerint 

telephelyveze

tő 

óvodavezető 

szakértő 

bevonása 

szakmai 

munkaközöss

ég vezetők 

Feladatel

osztás 

szerint 

részt 

vesznek: 

Munkak

özösség 

vezetők 

Nevelőmunkát nevelőmunká Látogatási Telephelyvez  
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segítő 

alkalmazottak 

munkája 

t segítő 

alkalmazotta

k 

ütemterv 

szerint 

ető szakértő 

bevonása 

Gyermekvédelem felelős 

óvodapedagó

gusok 

10.30., 

01.20., 

05.20. 

telephelyveze

tő 

 szakértő 

bevonása 

 

Részt 

vesz: 

Gyermek

védelmi 

munkacs

oport 

vezető 

Ellenőrzés-

értékelés 

területei 

Érintettek Időpontok Felelős Megjegy

zés megfelelési 

ellenőrzés 

értékelés 

Szakmai 

Munkaközösségek 

és Munkacsoportok 

tevékenysége 

 

munka 

csoport 

vezető 

Félévente 

feladatterv 

szerint 

óvodavezető 

h. 

 

óvodavezető 

szakértő 

bevonása 

 

 

Szolgáltatások 

Gyermekétkeztetés 

 

konyhai 

dolgozók 

dajkák 

havi 

program 

szerint 

telephelyveze

tő 

szakértő 

bevonása 

telephelyveze

tő 

szakértő 

bevonása 

 

Szülők igényeire 

alapozott 

szolgáltatások 

óvodapedagó

gusok 

11.15. 

04.15. 

óvodavezető 

szakértő 

bevonása 

óvodavezető 

szakértő 

bevonása 

 

A szervezet működése 

 

Vezetés színvonala Óvoda 

vezetés 

szakértő 

bevonása 

telephelyveze

tők 

óvodatitkárok 

Szóbeli 

értékelés 

vezetői 

értekezletek

en: 

XI.3. 

   I.5. 

III.2. 

VI.1. 

óvodavezető óvodavezető  

Kapcsolatok: 

- fenntartóval 

- bölcsődével 

- iskolával 

kapcsolattart

ók 

féléves 

éves 

értékelés 

óvodavezető óvodavezető  

 

Zöld Óvodai projekt megvalósítása.  

 

Hagyomány és munkaterv szerint.  

Felelős: Karvalics Béláné 

Munkaterv a mellékletben. 
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20. TOVÁBBI, A PEDAGÓGIAI MUNKÁT ÉS MŰKÖDÉST 

SEGÍTŐ MUNKATÁRSAK 
 

Beosztás Név 

Óvoda pszichológusa Nagy Emőke Kinga 

Logopédus Tolnai Lilla 

Fejlesztő pedagógus Kovács Ágnes 

 

Munkaterület Dajka Munkaidő 

Csoportokon túli dajkai 

feladatot ellátó 

 

 

 

 

Tálaló konyhában dajkai 

feladatot lát el. 

Bakos Melinda 

Juhász Attiláné 

Szitkó Ida Száva 

Katona Csilla 

 

 

Lőrincz Istvánné 

Szíjjártó Mária 

 

40 óra 

40 óra 

40 óra 

 

 

40 óra 

40 óra 

Óvodatitkár Baranyai Krisztina 40 óra, 7³º-15³º-ig 

Kertész-karbantartó Kardos Gyula 

Ruttersmidt József 

              6ºº-14ºº  -ig  vagy 

            10ºº-18ºº  -ig 

 

21. AZ ÓVODA MŰKÖDÉSÉT TÁMOGATÓ ÜGYVITELI, 

PEDAGÓGIAI  
 

FELADATOK HAVI LEBONTÁSBAN 

 

Hónap/Feladat 

Pedagógiai 

- Tanévnyitó nevelőtestületi értekezlet benne:    

 önértékelési feladatok 

megbeszélése 

 a HOP beválás vizsgálat 

ütemében a feladatok 

meghatározása, 

 gyermekvédelem feladatai, 

 egyéb rendhagyó óvodai 

feladatok részletes 

megbeszélése 

 belső önértékelési rendszer 

működtetése 

- Munkaközösségek éves terveinek 

elkészítése, összhangban az éves munkaterv 

cselekvési tervével 

- Fejlesztőpedagógusok feladatainak 

meghatározása, a fejlesztésre váró 

gyermekek elosztása 

- Esélyegyenlőségi terv összehangolása a 

Városi Esélyegyenlőségi Programmal és 

Határidő/felelős 

 

 

2018. szept. 01. és meghatározott 

folyamatok után folyamatosan az 

elkészült terveknek megfelelően 

 

intézményvezető és helyettes,  

gyermekvédelmi felelős,  

óvodapedagógusok 

 

 

önértékelési team vezető, 

intézményvezető 

 

2018. szept. 15,/munkaközösség vez./ 

2018. szept. 15. 

 

Fejlesztőpedagógusok, intézm.vez.-h. 

 

2018. szept. 29. /gyermekvéd.-i felelős/ 
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az ebből adódó feladatok éves ütemezése 

 

Ügyviteli 

 

Szeptember 

- Új gyerek fogadása 

- Beszoktatás 

- Szülői Szervezet alakuló ülése, 

munkatervének elkészítése 

- Intézményi Belső Önértékeléshez érdekeltek 

körének meghatározása  

- Szülői értekezletek 

- Csoportnapló elkészítés 

- Fejlődési napló előkészítése 

- Felvételi mulasztási napló előkészítés 

- Anamnézis elkészítése, családlátogatás 

- Munkaközösségek megalakulása, 

munkatervek elkészítése 

- Munkaköri leírások felülvizsgálata, 

előkészítése 

- Munkaidő, munkarend beosztások 

- Gy.védelmi felelős munkaterve 

- Pedagógus ig.-ok érvényesítése 

- Munka és tűzvédelmi oktatás 

- GKM rendelet alapján a játszóudvar 

minősítésének vizsgálata 

- Azonosító szám kérése az új gyermekek  

számára a KIR-ben 

Hónap/Feladat 

 

Pedagógiai 

 

- Ütemterv készítése: 

(kit, mikor értékelnek, felelősök) 

- Udvari játék ellenőrzések 

 

 

Ügyviteli 

 

Október 

 

- Statisztikai létszámjelentés 

- Gyermekek nyomonkövetési rendszere  

mérések 

 

- Hitoktatás megszervezése, beindítása 

 

2018. szept. 13,27. /intézm.vez.-h./ 

 

 

 

 

Folyamatos /óvónők/ 

Folyamatos /óvónők/ 

2018. szept. 15.  

/Szülői szerv. koordinátor/ 

2018. szept. 15. 

 

2018.szept.  20. /óvónők/ 

2018. szept. 20. /óvónők/ 

2018. szept. 15. /óvónők/ 

2018. szept. 01. és utána folyamatos 

/óvónők/ 

2018. szept. 29. és utána folyamatos 

2018. szept. 15. és folyamatos /óvónők/ 

2018. szept. 29. /intézm.vez.-h., mk. 

vez./ 

2018. szept. 15. /intézm.vez.-h./ 

 

2018. szept. 01. /intézm.vez.-h./ 

2018. szept. 20. /gy.véd.-i felelős/ 

2018. szept. 01. /intézm.vez.-h./ 

2018. szept. 29. /intézm.vez./ 

2018. szept. 29. /karbantartó/ 

 

2018. szept. 29. /óvodatitkár/ 

 

Határidő/felelős 

 

 

 

 

2018. okt. 2. /belső önértékelési team 

vez./ 

 

2018. okt. 31.-ig karbantartó 

 

 

 

 

 

2018. okt. 16. /intézm.vez./ 

2018. okt. 31. /óvodapedagógusok/ 

2018. okt. 16. /intézm.vez./ 

 

2018. okt.2. /intézm.vez./ 
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Hónap/Feladat 

 

Pedagógiai 

 

- Portfolió feltöltés, segítségnyújtás 

 

Ügyviteli 

 

November 

 

- Iskolai látogatás az első osztályban 

- Tanügyigazgatási, nevelési dokumentumok 

ellenőrzése 

- Költségvetéshez, bérek, változások  

előkészítése 

- Óvodáztatási támogatáshoz rendszeres 

óvodábajárási igazolások megküldése a  

- fenntartó számára 

- Dajkai tisztasági elenőrzés 

Határidő/felelős 

 

 

 

2018. nov. 30. /munkaköz.vez./ 

 

 

 

 

 

2018. nov. 30./óvoda-isk.kapcs.tartó,    

óvodaped./ 

2018. nov. 30./intézm.vez.-h./ 

 

2018. nov. 30./intézm.vez. és h.,  

óvodatitkár 

2018. nov. 15. óvodatitkár, 

intézm.vez.h. 

 

 

2018. nov. 30./intézm.vez.-h., dajkai 

csoport vez./ 

 

 

Hónap/Feladat 

 

Pedagógiai 

 

- Mikulás 

- Karácsonyi ünnepkör megünneplése 

- Évadzáró 

 

Ügyviteli 

 

December 

 

- Selejtezés, előkészület a leltárra 

- Költségvetés készítése 

(Az éves karbantartási terv elkészítése) 

- Költségvetés elkészítése 

- Téli szünetre létszám meghatározás 

- GKM rendelet alapján a játszóudvar 

minősítésének vizsgálata 

Határidő/felelős 

 

 

 

munkaközösség vezető 

óvónők, csoportonként az SZMSZ-

ben foglaltaknak megfelelően 

utolsó munkában töltött nap 

/intézm.vez.h./ 

 

 

 

 

2018. dec.31./óvodatitkár/ 

2018. dec.15./intézm.vez.-h./ 

óvodatitkár, karbantartó 

2018. dec.15./ intézm.vez.-h., 

óvodatitkár/ 

2018. dec.15./óvodatitkár, 

intézm.vez.-h./ 

2018. dec.31./intézm.vez.,karbantartó/ 
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Hónap/Feladat 

 

Pedagógiai 

 

- Csoportnapló „Nevelés-tanulás értékelése a 

Pedagógiai Programban meghatározottak 

szerint. 

- Dajkai tisztasági ellenőrzés 

- Udvari játék ellenőrzések 

 

Ügyviteli 

 

Január 

 

- Irattározás 

- Éves irattár és iktatás előkészítése 

- Nevelési Tanácsadó Iskolaérettségi vizsgálat 

- Leltárkészítés 

Határidő/felelős 

 

 

 

2019. jan.31. 

 

 

2019. jan.31./intézm.vez.-h.,dajkai 

csop.vez./ 

2019. jan.31. /karbantartó/ 

 

 

 

 

2019. jan.15./intézm.vez.-h./ 

2019. jan.01./intézm.vez.-h./ 

2019. jan.15./intézm.vez.-h.,óvónők/ 

 

2019. jan.30./óvodatitkár/ 

 

Hónap/Feladat 

 

Pedagógiai 

 

- Óvodai farsang 

- Minősítési keretszám, és a minősítési  

terv különös feltételeinek közzététele 

/326/2013.VIII.30. Korm.r. 10§(1) 

 

Ügyviteli 

 

Február 

 

- Óvodai dokumentumok ellenőrzése 

(tanügyigazgatási) 

- Előzetes egyeztetés a következő évi 

beiskolázási terv elkészítéséhez 

Határidő/felelős 

 

 

/óvónők, csoportonként SZMSZ-ben  

foglaltaknak megfelelően/ 

EMMI miniszter, intézm.vez. 

 

 

 

 

 

 

 

2019. febr.28./intézm.vez.-h./ 

 

2019. febr.15./intézm.vez.-h. 

közalkalmazotti tanács, érintett 

kollégák/ 

 

Hónap/Feladat 

 

Pedagógiai 

 

- Nyílt napok /fenntartó, partnerek, 

tanítók, szülők/ 

- Virágosítás, udvarrendezés 

- Pedagógus kezdeményezi a minősítését a 

kormányhivatalnál /326/2013.VIII.30.Korm.r. 

10§(2) 

- Gyermekek nyomon követési rendszere 

Határidő/felelős 

 

 

 

2019. márc. 19-23./óvónők/ 

 

Zöld Óvoda team 

intézm.vez., óvodapedagógus 

 

 

március hónapban 



65 

 

mérések 

 

Ügyviteli 

 

Március 

 

- Tűzvédelmi oktatás 

- Beiskolázási terv készítése 

- Üzemorvosi alkalmassági vizsgálatok 

megszervezése 

- Óvodai beíratás fenntartói 

sajtóközlemények megjelenítése 

 

 

 

 

 

 

2019. márc.30./intém.vez.-h., 

tűzvédelmi előadó/ 

2019. márc.30./intézm.vez.-h./ 

2019. márc.30./intézm.vez.-h./ 

 

2019. márc.21./fenntartó/ 

 

 

Hónap/Feladat 

 

Pedagógiai 

 

- Miniszteri döntés a minősítési eljárásban 

részt vevő pedagógusokról 

kormányhivatalnál /326/2013.VIII.30. 

Korm.r. 10§(3) 

 

Ügyviteli 

 

 

Április 

 

- Szükséges iratminták, értékelőlapok 

előkészítése 

- Beíratási dokumentumok (felvételi előjegyzés, 

szolgálati megállapodás, beleegyező nyíl.) 

előkészítése 

- Beiratás 

- Az óvodai felvétellel kapcsolatos döntés 

közlésének napja 

- Szülői értekezletek 

- Óvodáztatási támogatáshoz rendszeres 

óvodába járási igazolások megküldése a 

fenntartó számára 

- GKM rendelet alapján a játszóudvar 

minősítésének vizsgálata 

Határidő/felelős 

 

 

 

intézm.vez. 2019.máj. 31-ig 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019. ápr. 03./Belső Önértékelési 

team vez./ 

Mindenkori EMMI rendeletben 

meghatározottak szerint az iskolai 

beiratkozás előtt. 

2019. ápr.16. /intézm.vez.-h./ 

 

2019. ápr. 23-27-ig/intézm.vez.-h/ 

2019. máj. 18-ig/intézm.vez., 

óvodatitkár/ 

 

2019. ápr.30./óvónők/ 

2019. ápr.16./intézm.vez.-h., 

óvodapedagógusok/ 

 

 

2019. ápr.30./intézm.vez.-

h.,karbantartó/ 
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Hónap/Feladat 

 

Pedagógiai 

 

- Partneri elégedettség mérés lebonyolítása 

- Anyák napja, Apák napja 

- Látogatás a 4. osztályosokhoz az  

iskolába menő nagycsoportosokkal 

 

Ügyviteli 

 

Május 

 

- Szülői értekezlet az iskolába menő 

nagycsoportosoknak 

- Szülői Szervezet záró értekezlet 

- Közoktatási díjra javaslatkérés,  

javaslattétel 

- Szabadságolási terv elkészítése 

Határidő/felelős 

 

 

 

2019. máj.31-ig (Belső 

Önértékelési Team vez.) 

SZMSZ-ben rögzítettek alapján 

/óvónők/ 

2019. máj.30./módszertani 

munkaközösség vez./ 

 

 

 

 

 

 

 

2019. máj.30./résztvevők: 

óvodaped. is./ 

 

2019. máj.31./SZ.SZ. koordinátor/ 

2019. máj.31./Közalkalmazotti 

Tanács elnöke, intézm.vez.-h./ 

2019. máj.31./intézm.vez.-h., 

megbízott  

óv.ped.-ok 

 

 

 

Hónap/Feladat 

 

 

Pedagógiai 

 

- Beszámolók bekérése/óvónőktől/ 

 

- Év végi értékelés, elkészítése 

 

- Tanévzáró nevelőtestületi értekezlet 

 

- Év végi értékelés elkészítése és  benyújtása a 

fenntartónak, megjelenítése a honlapon 

 

- Humán-erőforrás gazdálkodás 

- Nemzeti Összetartozás Napja megemlékezés 

 

 

 

 

 

 

 

Határidő/felelős 

 

 

 

 

2019. jún. 11./óvónők, 

munkaközösség vez. 

gyermekvédelmi felelős, fejlesztő 

pedagógusok 

2019. jún.22./intézm.vez.-h./ 

 

2019. jún.29./intézm.vez./ 

 

2019. jún.29./intézm.vez./ 
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Ügyviteli 

 

Június 

 

- Csoportelosztás 

- Csoportnapló ellenőrzése/projekt  

megvalósulásai, egyéni értékelések stb./ 

- Következő tanévi munka előkészítése 

- Nyári karbantartási feladatok közvetlen 

előkészítése 

- Kérdőívek számítógépes összesítése 

 

2019. jún.29./intézm.vez./ 

 

2019. jún.04. 

 

 

 

 

 

 

2019. jún.05./intézm.vez.-

h.,óvónők/ 

 

2019.jún. 29./intézm.vez.-h., 

karbantartó/ 

 

 

2019. jún.29. /Belső Önértékelési 

Team vezető/ 

 

 

 

 

 

Hónap/Feladat 

 

Ügyviteli 

 

Július 

 

- Karbantartási munkák 

- Nagytakarítások elvégzése 

 

 

 

Határidő/felelős 

 

 

 

 

 

/intézm.vez.-h., karbantartók/ 

/intézm.vez.-h.,/ 

 

 

 

 

Hónap/Feladat 

 

Pedagógiai 

 

- Nyári élet megszervezése 

- Szülői értekezlet az óvodába érkező 

gyerekeknek 

- Éves munkaterv elkészítése,  

elküldése a pedagógusoknak  

- Tanévnyitó értekezlet 

 

Ügyviteli 

 

 

 

Határidő/felelős 

 

 

 

2019. aug.01./intézm.vez.-h., 

óvodatitkár/ 

2019. aug.24./intézm.vez./ 

 

2019. 

aug.31./intézm.vez.,intézm.vez.-h.,  

TSZ vezető/ 

2019. aug.24./intézm.vez.-h., 

módszertani munkaközösség vez./ 
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Augusztus 

 

- Fenntartói és Szülői Szervezeti véleménykérés a 

következő tanévi munkatervhez 

- Kormányhivatal felé jelentési kötelezettség 

megküldése 20/2012  

EMMI 146§(1) 

Adminsztrációs feladatok elvégzése 

(szerződések, csoportnaplók, felvételi 

mulasztási napló fejléce, csoportlisták 

elküldése, szülői nyilatkozatok  

beszedése) 

 

- Óvodai jogviszony megszűnésével értesítés a 

fenntartónak 

 

 

 

 

2019. aug.01./intézm.vez./ 

 

 

2019. aug.15./intézm.vez./ 

 

 

2019. aug.22./intézm.vez.-h./ 

 

 

2019. aug.24./intézm.vez.-h./ 

 

2019. aug.27./intézm.vez.-

h.,óvodatitkár/ 
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22.   ESEMÉNYNAPTÁR 2017/2018. Nevelési Év 
 

 
 

 

 

Időpont 

(tervezett) 
Program Felelős 

Szept. 18. 

Óvodai SZMK.  

Szülői értekezlet. 

16³ºóra 

intézm.vez. h. 

óvodapedagógusok

. 

Szept. 28. 

Csoportnaplók és 

mulasztási naplók 

megnyitása, leadása 

a vezetőnek. 

óvodapedagógusok 

Szept. 18. 

Nemzeti 

Hulladékgyűjtő 

Nap. 

1. Papírgyűjtés. 

2. Semmiből 

valamit 

barkácsoljun

k. 

(Hulladék 

újrahaszn.) 

 

 

 

Hrazdyra Henrietta  

 

 

 

 

Szept. 21. 

Takarítási 

Világnap.  

Az óvoda 

játszóudvarának 

rendben tartása.  

(lombseprés, 

gereblyézés, 

komposztálás) 

 

 

Pintér Éva 

A hónap 

folyamán 

folyamatosan, 

nagycsoportoso

k legalább heti 

1 alkalommal: 

Séták, 

kirándulások 

tervezése.  

(Az óvoda belső és 

külső környezetének 

megismerése. 

 

 

óvodapedagógusok 

Szept. 28. 

Tűz- és 

balesetvédelmi 

oktatás 

int.vez. 

Szept. 22 Autómentes Nap 
Győriné Eszényi 

Zsuzsanna 

Szept. 29. 

Népmese Napja. 

1. 

Könyvtárlátogatás.  

-   Mesehallgatás. 

Minden csoport az 

óvodán belül beépíti 

a foglalkozásokba. 

Cica csoport 

Gomba csoport 
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Időpont 

(tervezett) 
Program Felelős 

Első hete 
Az óvoda weblapjának 

áttekintése, aktualizálása. 
Pintér Éva 

Egyeztetés 

alatt 
Papírgyűjtési hét Kardos Gyula 

Okt. 3. 

Idősek Világnapja. 

(Nyugdíjas kolléganők 

meghívása, vendégül 

látása.)Ajándékkészítés. 

Környezettudatosságra 

És Egészségmegőrzésre 

Nevelés Munkaköz. T. 

Csizmadia Jánosné 

Október első 

hete 

Szolgáltatások kezdete. 

(OVI FOCI, Kézilabda 

oktatás,  

Hittan-katolikus, reform.) 

 

Angol, német nyelv - 

oktatás 

 

 

  

Csider Krisztián hitoktató 
 

 

Pintér Éva, 

Karvalics Béláné,  

Október 4. 

Állatok Világnapja. 

Lehetőségekhez mérten 

kirándulás szerv.-e egy 

közeli állatkertbe, ahol 

egzotikus, érdekes 

állatokkal 

ismerkedhetnek meg a 

gyerekek. Állathangok 

utánzása. 

 

Környezettudatosságra 

és Egészségmegőrzésre 

Nevelés 

Munkaközösség tagjai. 

Október 18. Mozgáskotta bemutató  

Csizmadia Jánosné, 

fakán Mihályné, 

Győriné Eszényi 

Zsuzsanna, Hrazdyra 

Henrietta, Juhászné Túri 

Kinga, Karvalics 

Béláné, Oláhné 

Galovicz Tímea, Hálóné 

Molnár Kinga, Hámori 

Kitti 

Okt.12. 

 

 

Bábszínházi látogatás 

Szóló szőlő mosolygó 

alma, csengő bércek  

Csibe, cica, Bambi, 

Virág, Napsugár, 

Gomba csoportok 

Okt.15-18. 
Fényképezés 
 

Óvodapedagógusok, 

óvodatitkár, dajkák, 

ped.-i asszisztensek 

Okt. 20. 

Október 23-i ünnep. 

Az óvoda udvarán, a kis 

és középső csoportok, a 

vegyes és nagycsoportok 

a Kopjafánál. 

Oláhné Galovicz Tímea 

Dudásné-Kiss Anita 

Okt. 26. Tök jó hét. Óvodapedagógusok 
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Töklámpás készítés és 

felvonulás az óvoda 

udvarán. 

 

 

 

 

 

Időpont 

(tervezett) 

Program Felelős 

Nov.  Ovifoci bajnokság 

Lendvay-Kiss Anita 

Juhászné Túri Kinga 

Váradi Attiláné 

Nov. 10-ig 

Nov. 30-ig 

Videófelvétel 

készítés. 

Szülői értekezletek,  

vegyes és 

nagycsoportokban. 

 

 

óvodapedagógusok 

Nov. vége 

Dec. eleje 

Szülői értekezlet a 

kis és középső 

csoportokban. 

óvodapedagógusok 

Nov. 16. 

péntek 

Nils Holgersson 

csodálatos utazása a 

Vadludakkal 

Cica, virág, napsugár, bambi, 

gomba, nyuszi, csibe csoportok 

Nov. 22. 
Dudásné-Kiss Anita 

Halacska csoport 

Mezeyné Szennyai Judit, 

Oláhné Galovicz Tímea, 

Győriné Eszényi Zsuzsanna, 

Hámori Kitti, Debreczeni 

Zoltánné 
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Időpont 

(tervezett) 
Program Felelős 

Dec. 4-8. 

Iskolaérettségi 

vizsgálatok 

előkészítése, 

egyeztetés a 

szülővel. 

 

Érintett óvodapedagógusok, 

nevelést segítő szakemberek. 

Dec. 6. 

Mikulás várás a 

csoportban. 

Kölyökidő 

Alapítvány. 

8³º-11ºº-ig  

Mikulás műsor és 

fényképezés. 

 

 

 

óvodapedagógusok 

Dec. 8. 

Madarak 

karácsonya. 

Madáretető 

készítése, feltöltése 

az óvoda udvarán. 

Madáreleségről való 

folyamatos 

gondoskodás. 

A Környezettudatosságra És 

Egészségmegőrzésre 

Nevelés Munkaközösség 

vezetője: 

 

Hrazdyra Henrietta 

Dec.19. 
Felnőtt karácsony. 

17órától 

Közalkalmazotti Tanács 

Elnöke, óvodatitkár 

Dec. 11-18. Karácsonyi Vásár Pedagógiai asszisztensek  

Dec. 21.  8:00 óra NACCP Ellenőrzés 

Dec. 21. 

10:00 óra 

A zeneiskolások 

karácsonyi 

koncertje 

Felelős: Intézményvezető 

Dec. 7. 

(péntek) 
Megjött a Mikulás 

Csibe, Nyuszi, Halacska, 

Napsugár, Cica, Virág 
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Időpont 

(tervezett) 
Program Felelős 

Jan. 22. 

Magyar Kultúra 

Napja.  
Óvó nénik 

meseelőadása. 

 

Roik Szilvia 

Jan. 15-19. 

Szülői ért. és 

fogadóórák az iskolába 

készülő gyermekek 

szüleivel. 

 

óvodapedagógusok 

 

Jan. 22-26. 

Hagyományos nyílt 

napok szervezése.  

(A vegyes és nagy 

csoportoknak.) 

 

óvodapedagógusok 

 

Jan. 29- febr. 

02. 

Szülői értekezletek, 

fogadóórák írásos 

tájékoztató a 

gyermekek fejlődéséről. 

Intézményvezető 

Érintett 

óvodapedagógusok  

  

Jan. 18. 

Mese a 

Csodaszarvasról. 

Bábszínházi előadás. az 

Arany János Közösségi 

házban 

Virág, Napsugár, Cica, 

Gomba, Bambi, Süni, 

Katica, Halacska, Csibe, 

Nyuszi 
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Időpont 

(tervezett) 
Program Felelős 

Febr. 09. péntek 
Bűvész látogat az 

óvodánkba 600 ft/fő 

Intézményvezető, 

pedagógusok 

Szervezés alatt 
Cirkuszlátogatás.  

(6 csoport) 140 gyermek 
Óvodapedagógusok 

Febr. 23-ig 

Hagyományos nyílt 

napok szervezése.  

(A kis és középső 

csoportoknak.) 

óvodapedagógusok 

A hónap 

folyamán 

folyamatosan. 

Éledő természet. 

(hajtatás, csíráztatás) 
óvodapedagógusok 

Febr. 23. 

Farsangi zenés műsor a 

gyermekeknek, farsang a 

csoportokban. 

intézményvezető, 

óvodapedagógusok, 

csoportdajkák, 

ped.-i asszisztensek. 

Szervezés alatt 

Szülői értekezlet az 

iskolába menő 

nagycsoportos 

gyerekeknek 

intézményvezető, 

ped.-i asszisztensek. 

Febr. 21. 
Csoportos látogatás, 

Mozgáskotta bemutató 

Mezeyné Szennyai 

Judit, Oláhné Galovicz 

Tímea, Debreczeni 

Zoltánné, Dudásné-Kiss 

Anita, Razdira Henrietta 
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Időpont 

(tervezett) 
Program Felelős 

Márc.eleje, 

2 hét múlva 

Videófelvétel készítés. 

Szülői értekezlet.  

(A kis és középső 

csoportoknak.) 

óvodapedagógusok, 

csop.dajkák 

 

Márc. 13. 

Nemzeti ünnep, 

megemlékezés: 
Kopjafánál és az óvoda 

udvarán. 

Kiss Anita 

Egyeztetés 

alatt. 
Fogorvos látogatása 

csoportba.  

A Környezettudatosságra 

És Egészségmegőrzésre 

Nevelés Munkaközösség 

Tagjai. 

Márc. 24. Szülők-nevelők bálja 

Váradi Atilláné 

Győriné Eszényi 

Zsuzsanna 

Egyeztetés 

alatt. 

Nevelési Tanácsadó 

által szervezett 

szakmai nap. 

intézményvezető 

Márc. 22. 

Víz Világnapja. 

Kísérletek, vízzel való 

takarékoskodás 

lehetőségei. 

Csizmadia Jánosné 

 

Márc. 28-29. Húsvéti előkészületek 
Óvodapedagógusok, 

dajkák 

Márc. 27. Nyúlcipő bajnokság 
Óvodapedagógusok, 

dajkák 

Márc. 21. 

 

 

 

Csoportlátogatás, 

Munkaközösség  

Váradi Atilláné 

Csizmadia Jánosné 

Hálóné Molnár Kinga 

Paskó Éva 

Fakán Mihályné 

Daróczi Ilona dajka 
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Időpont 

(tervezett) 
Program Felelős 

Ápr. első hete 

Szülői értekezletek. 

(A vegyes és 

nagycsoportosok ahonnan 

mennek iskolába.) 

óvodapedagógusok, 

csop.dajkák 

Ápr. 6. 

Egészség világnapja.  

Óvónénik meselőadása. 

Mozgásos játékok a 

szabadban. 

Gyümölcsfogyasztás. 

 

Roik Szilvia 

Ápr. 9-13. 

 

 

 

 

 

Egészséghét.  

Szemészeti vizsgálat 

Alakuljon ki a gyermekek 

igénye az egészséges 

életvitelre. Pozitív énkép 

formálása, 

tapasztalatszerzés. 

A 

Környezettudatosságra 

És 

Egészségmegőrzésre 

Nevelés 

Munkaközösség Tagjai. 

Ápr. 9,10,11 Mézhét 

A 

Környezettudatosságra 

És 

Egészségmegőrzésre 

Nevelés 

Munkaközösség Tagjai 

Ápr. 20. 

Föld napja. (ápr. 22.) 

1. Játékos vetélkedők.  

-   Szelektív hull. gyűjt.-e. 

-   Föld védelmére, 

-   Víztisztításra, 

-   Levegő szennyezésre.  

2.  Fa, virágültetés az 

óvoda 

     udvarán.  

Egy gyermek egy palánta. 

Paskó Éva Krisztina 

(Katica csoport) 

A hónap 

folyamán 

folyamatosan 

nagycsoportosok 

legalább heti 1 

alkalommal. 

Séták kirándulások. 

(Az óvoda környezetének 

megismerése, az óvoda 

környéke, sétával, ill. 

járművel elérhető 

helyszínek. 

 

 

óvodapedagógusok 

Ápr. 16-20 
Papírgyűjtés. 

Pallérné Göndör Róza 

Áps. 17 

Ovi foci gála 

14:30-tól 15:30-ig  
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Időpont 

(tervezett) 
Program Felelős 

Máj 7-11. Anyák napja a csoportokban. óvodapedagógusok 

Egyeztetés alatt Óvodai beiratkozás. intézményvezető 

Máj. 14-18. Apák napja. óvodapedagógusok 

Máj. 10. 

Madarak- Fák napja, 
udvaronként játékos vetélkedő 

minden csoportnak. 

Házi rajzverseny, Kirándulás 

A Környezettudatosságra 

És Egészségmegőrzésre 

Nevelés Munkaközösség 

Tagjai 

 

Egyeztetés alatt Liliomos nap  

Egyeztetés alatt 
Nevelői kirándulás.  

Helyszín: egyeztetés alatt 

Közalkalmazotti Tanács 

 

Máj. 26. 
Egészségügyi alkalmassági 

vizsgálat. 

intézményvezető, 

Győriné Dr. Mező Beáta 

Máj. 25-ig 
Szülők írásos tájékoztatása a 

gyermek fejlettségéről. 

Minden csoportban 

óvodapedagógusok, 

fejlesztőpedagógus 

Máj. 31-ig Csoport kirándulások: óvodapedagógusok 

Máj. 05. 17 
Látogatás az Ady Endre 

Általános Iskolába 
ped. asszisztensek 

 

 

 

 
 

 
 

Időpont 

(tervezett) 
Program Felelős 

Jún. 4. 
Nemzeti összetartozás napja.  

Az óvoda udvarán. 
óvodapedagógusok 

Jún. 5. 
Környezetvédelmi Világnap. 

Hulladékgyűjtés, Séta, 

Udvarrendezés 

óvodapedagógusok 

Egyeztetés 

alatt 
Búcsú az óvodától. 

A kis és középső 

csoportok. 

Jún. 15 Szakmai nap 
óvodavezető 
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Mellékletek 
 

1. számú melléklet: Ovi-Foci 2018/19-as nevelési év, éves munkaterv 

2. számú melléklet: Szakmai innovációk gyakorlati alkalmazását segítő 

munkaközösség éves munkaterve 2018-2019. nevelési évre 

3. számú melléklet: Éves Önértékelési Terv 2018-2019 

4. számú melléklet: Gyermekvédelmi munkaterv 2018/19. nevelési évre 

5. számú melléklet: Mérés értékelés munkaközösség munkaterve 2018/19. 

nevelési évre  

6. számú melléklet: 2018/2019 nevelési év éves tervezete, Angol nyelv 

7. számú melléklet: Óvodapszichológusi munkaterv a 2018/2019-es 

Nevelési Tanévre 

8. számú melléklet: Logopédus-gyógypedagógus éves munkaterve a 

2018/2019-es Nevelési Tanévre 

9. számú melléklet: Környezettudatosságra és Egészségmegőrzésre nevelés 

munkaközösség 2018/19. nev. év munkaterve 

10. Jegyzőkönyv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 

 

 

 

 

1. sz. melléklet  
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2. sz. melléklet 
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3. sz. melléklet 
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4. sz. melléklet 

 

 

Gyál, 2018. szeptember 7. 
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5. sz. melléklet 
 

 



 

113 
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6. sz. munkaterv 
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120 

 

 

7. sz. munkaterv 
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8. sz. munkaterv 

Logopédusi munkaterv a 2018/2019-es tanévre 

 

Tolnai Lilla  

Gyógypedagógus - Logopédus 

Gyáli Liliom Óvoda, Gyál. Liliom u. 13-15 
 

 CÉL FELADAT HATÁRIDŐ 

1. 
A 3. és 5. életévüket betöltött gyermekek beszédállapotának és 

iskolaérettségének megállapítása.   

- KOFA3 szűrőeljárással történő mérés a 3. 

életévüket betöltött gyermekek körében 

- Szól-e? teszttel történő felmérés az 5. 

életévüket betöltött gyermekek körében 

2018. szeptembere 

2. 
A gyermekek megismerése, óvónőkkel és pszichológussal történő 

konzultálás a gyermekek állapotát tekintve.  

- Csoportlátogatások és pedagóguskonzultációk 

- A korai problémák felismerése 

- Problémák megoldása  

2018. szeptemberben és 

októberben  

3. A szülők tájékoztatása gyermekük állapotáról. 

- Szülői értekezlet tartása (jogok és 

kötelezettségek, célok és feladatok) 

- A szülők tájékoztatása szülői konzultációk 

során  

- Szükség esetén egyéb vizsgálatra irányítás 

(audiológia, fül-orr-gégészet, neurológia, 

2018. Szeptember 24-28. 
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 CÉL FELADAT HATÁRIDŐ 

foniátria) 

4. Órarend összeállítása, gyermekek beosztása. 

- Gyermekek órarendjének összeállítása 

hanghibák és részképesség fejlesztés alapján 

- Várólista felállítása beszédhiba súlyossága 

szerint 

2018. Szeptember 24-28. 

5. Gyermekek hanghibáinak javítása, részképességük fejlesztése. 

- Logopédiai terápiák végzése 

- Hanghibák javítása  

 hang kialakításának előkészítése 

 hang fejlesztése 

 hang rögzítése 

 hang automatizálása 

 hang motoros differenciálása 

- Részképességük fejlesztése  

2018. október 1-jétől  

2019. május 31-ig 

(SNI-s gyermekek 

esetében augusztus 31-

ig.) 
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 CÉL FELADAT HATÁRIDŐ 

6. Kapcsolattartás a szülőkkel. 

- Tanácsadás, szülőkonzultáció 

- Szükség esetén igazodás a gyermek egyéni 

szükségleteihez 

Folyamatos 

7. 

Kapcsolattartás az óvodai dolgozókkal: óvónőkkel, 

óvodavezetővel,pszichológussal, fejlesztőpedagógussal, pedagógus 

asszisztensekkel.  

- A gyerekek csoporton belüli fejlődésének 

nyomon követése 

- Folyamatos konzultáció a pszichológussal és a 

fejlesztővel, a „közös” gyerekek fejlődése 

kapcsán 

Folyamatos 

8. Kapcsolattartás a Pedagógiai Szakszolgálattal 

- Az egyéb problémával küzdő gyermekek 

átirányítása a Pedagógia Szakszolgálat felé 

- Állandó kapcsolattartás a Pedagógiai 

Szakszolgálattal  

- Esetismertetés logopédiai vélemények által 

Folyamatos 

9. Kapcsolattartás a Mentorral 
- Esetmegbeszélések 

-Kérdés felmerülésekor konzultáció, 
Folyamatos 
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 CÉL FELADAT HATÁRIDŐ 

információcsere Dr. Arányiné Mócsán Máriával 

 10. Logopédiai vélemények készítése 
- A Pedagógiai Szakszolgálat vagy más illetékes 

intézmények kérésére 
Folyamatos  

11. Gyermekek állapotának kiértékelése félévkor 
-A logopédiai terápiában részesülő gyermekek 

fejlődésének adminisztrációja 
2019. Január 18. 

12. Gyermekek állapotának kiértékelése nevelési év végén 

 - Logopédiai terápiában részesülő gyermekek 

fejlődésének, javulásának adminisztrációja 

- Szükség esetén gyakorló feladatok írása home- 

training folytatásához szülő számára 

2019. június 1-jétől 

június 15-ig. 

13. Az intézményt érintő tevékenységek 

- A vezető által elrendelt feladatok végrehajtása 

- Előadások lebonyolítása 

- Az intézményi értekezleteken való részvétel 

- Adminisztrációs tevékenységek 

Folyamatos 

2019. június 15-től 

 

 

Gyál, 2018. 09. 03 

                                                                                                                                                                                          Tolnai Lilla 

                                                                                                                                                                                        Gyógypedagógus - Logopédus 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

……………………………
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9. sz. melléklet 
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10. sz. melléklet Jegyzőkönyv 

 

 

 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Időpontja: 2018. augusztus 31. 

Esemény: 2017/2018-as nevelési év értékelése, 

      2018/2019-es nevelési év tanévnyitó értekezlete 

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint 

Jegyzőkönyvvezető: Baranyai Krisztina 

Hitelesítő: Pallérné Göndör Róza Margit 

 

Lendvay-Kiss Anita óvodavezető szeretettel köszönt mindenkit és megnyitja az értekezletet. 

 

Elsőként bemutatja az új dolgozókat: Hámori Kitti a Süni csoport új óvónénije lesz, illetve 

Bakos Melinda dajka néni a Cica csoportban fog dolgozni. 

Változások lesznek még a Halacska csoportban, Dézsi Edina óvodapedagógus október 1-től a 

Gyáli Nevelési Tanácsadóban fogja folytatni a munkáját fejlesztőpedagógusként. 

 

A nyári időszakban baleset nem történt. A nyári ügyeletet kérők létszáma a felmérésekkel 

megegyezett, így a dolgozók szabadságát is sikerült kiadni. 

 

Kéri, hogy a Felvételi-és mulasztási naplókat továbbra is minden hónap 5-én a Bambi 

csoportban adják le a pedagógusok. 

 

A következő napirendi pont a Beszámoló ismertetése. A vezető elmondja, hogy az éves 

Beszámolót az intézményi önértékelés szerint készítette el. 

 

A dokumentum ismertetése után Székely Zoltán szakember munka-és tűzvédelmi oktatásban 

részesíti a dolgozókat. 

 

Az értekezlet felénél Lendvay-Kiss Anita intézményvezető szeretettel köszönti Pápai Mihály 

Polgármester Úrat, aki elmondja, hogy Gyál Város Önkormányzata megbecsülése kifejezése 

képpen idén is külön jutalomban részesíti dolgozóit. A Liliom Óvodából a következő 

dolgozóknak gratulál: 

 

Pallérné Göndör Róza pedagógiai asszisztens 5 éves, 

Roik Szilvia pedagógiai asszisztens 5 éves, 

Tóthné Takács Ilona dajka 15 éves, 

Knittel Tamásné dajka 20 éves munkaviszony után Törzsgárda jutalomban, 

Hrazdyra Henrietta pedagógus 25 éves, 

Szekercés Sándorné dajka 25 éves, és 

Csizmadia Jánosné óvodapedagógus 30 éves munkaviszonya után Jubileumi jutalomban 

részesültek. 

 

Az oklevelek kiosztása után az értekezlet folytatódik. 
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Vezetőasszony kéri a pedagógusokat, hogy szóljanak azon gyermekek szüleinek, akik az 

óvodakezdési csomagot nem vették át, a titkárságon aláírás után megkaphatják. 

 

A 2017/2018-as nevelési évben induló foglalkozásokra kéri a pedagógusokat, hogy a szülői 

értekezleteken mérjék fel az igényeket.  

A foglalkozások a következők: 

- Úszás (oktató: Menczinger Melinda), szervező: Oláhné Galovicz Tímea 

- Ovifoci, szervezők: Lendvay-Kiss Anita, Juhászné Túri Kinga, Váradi Attiláné 

- Kézilabda 

- Református hit oktatás 

- Katolikus hit oktatás 

 

Ez után a munkaközösség-vezetők, és felelősök választására kerül sor. 

 

Munka-és tűzvédelmi felelősök:  Pintér Éva 

          Paskó Éva 

          Hrazdyra Henrietta 

          Lendvay-Kiss Anita  

 

Mérésértékelés munkaközösség vezető: Fakán Mihályné 

 

Környezettudatosság munkaközösség vezető: Karvalics Béláné 

 

Önértékelési munkaközösség vezető: Váradi Attiláné 

 

Pályázatfigyelő és író csoport tagjai: Karvalics Béláné 

 Paskó Éva 

 

Gyermekvédelmi felelősök: Debreceni Zoltánné 

             Fakán Mihályné 

 

Honlap szerkesztő: Pallérné Göndör Róza 

 

Információs füzet felelős: Tolnai Lilla 

 

Úszás felelős: Oláhné Galovicz Tímea 

 

Rendszergazda: Iványi Gergő 

 

HACCP felelős: Debreceni Zoltánné 

      Baranyai Krisztina 

 

Liliomos nap felelős: Kiscsoportos pedagógusok 

    

Tornaszertár felelős: Oláhné Galovicz Tímea 

 

Felnőtt szabadidő szervező: Nagy Emőke, és a 

             közalkalmazotti tanács tagjai 

 

Gyermek program szervezők: Roik Szilvia 
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