Táncsics Mihály Utcai Óvoda 2018/2019. nevelési év munkaterv-tervezet
A 2018/2019-es nevelési évben az intézménybe érvényesen beírt gyermekek létszáma: 183 fő
I.

II.

csoport: 27 fő - Katica csoport
 óvodapedagógusok:
 Fekete – Szücsné Balsa Emese Erzsébet
 Gellénné Bordás Zsuzsanna
csoport: 27 fő - Pillangó csoport
 óvodapedagógusok:
 Baloghné Pál Judit
 Egy fő alkalmazott óvodapedagógus

III.

csoport: 12 fő - Bambi csoport
 óvodapedagógusok:
 Jakabné Kulcsár Zsuzsa
 Nyíriné Szaniszló Emőke
 gyógypedagógus:
 Máthéné Szász Éva

IV.

csoport: 9 fő - Mazsola csoport
 óvodapedagógusok:
 Zékány Éva
 Bartha Barbara
 gyógypedagógus:
 Koncz Gusztávné

V.

VI.

VII.

VIII.

csoport: 27 fő - Micimackó csoport
 óvodapedagógusok:
 Gelléné Lőrinczi Anikó
 Vinczéné Péter Renáta
csoport: 27 fő - Süni csoport
 óvodapedagógusok:
 Nagy Beáta
 Németh - Heinrich Szilvia
csoport: 27 fő - Csiga csoport
 óvodapedagógusok:
 Lakatosné Gyulai Lívia
 Fazekas Gyuláné
csoport: 27 fő - Ficánka csoport
 óvodapedagógusok:
 Horváth Judit
 Király Krisztina
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1. Az óvodai nevelési év helyi rendje 20/2012. (VII. 31.) EMMI rendelet 3. §
 Nevelés nélküli munkanapok: 3
Ideje: 2018. szeptember 28.
Téma: A minősítési rendszer áttekintése, a minősítésre való felkészülés megtervezése.
Felelős: óvodavezető.
Ideje: 2019. január 25.
Téma: Szakértők bevonásával a portfóliókészítés és –védés ismertetése.
Felelős: óvodavezető.
Ideje: 2019. június 07.
Téma: Szervezetfejlesztő szakmai nap.
Felelős: óvodavezető.
 Szünetek időtartama:
Téli zárás:
A téli zárás időpontját és az ügyeletes óvodát a fenntartó már meghatározta a 4/2018. (I.
23.) OISB határozat 1. c) pontja alapján: 2018. december 27-28. napok. Ügyeletes óvoda – az

előzetes igényfelméréseredményét figyelembe véve, szükség esetén – a Faragó Utcai
Óvoda (Faragó u. 20-22.).
Nyári zárás: Fenntartói döntés alapján.
A döntés várható ideje: 2019. január.
A szülők tájékoztatásának határideje: 2019. február 15.
A zárás időtartama: 6 hét.
Felelős: óvodavezető.
 Nemzeti, óvodai ünnepek ünneplésének időpontjai:
A Pedagógiai Program és a Szervezeti Működési Szabályzatban foglaltak szerint a
nemzeti, óvodai ünnepek ünneplése a következő elvek alapján és formában zajlik
intézményünkben. Az óvodai ünnepek létfontosságúak a nevelőmunkánkban. Az ünnepek
kiemelik a résztvevőket a hétköznapokból és ez által nagyobb aktivitásra, kreativitásra
ösztönöznek. Ügyelni kell arra, hogy az ünnep ritka, kiemelkedő alkalom maradjon. Bármilyen
formában és bármilyen tartalommal ünnepelünk, mindig a gyermek legyen a középpontban.
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Az aktív és önálló gyermekek nevelésének egyik igen sajátos eszköze a jól előkészített és
szépen megformált ünneplés. Csak azt ünnepeljük, ami közel áll a gyermekhez, aminek érzelmi
töltése az ünnep lényegét megérezteti a gyermekkel. Az ünneplés lényegének az ünnepet
megelőző készülődést tartjuk, melyet kiteljesít az ünneplés. Az előkészület a csoporton belüli
közösségi érzések alakítására igen kitűnő alkalmakat teremt és természetesen tág teret nyújt a
gyermekek közötti együttműködésnek: kooperációnak és a kommunikációnak a gyakorlásához.
Az ünneplés pedagógiai szempontból kiemelt lehetőségeket kínál a nevelés minden terén,
gondoljunk itt a rengeteg tevékenységi lehetőségekre az esztétikai élmények hatására vagy a
közösségi érzések széles skálájának megmutatkozására stb.Az óvodai ünnepek a szülőkkel való
nyílt párbeszéd és szoros együttműködés legfontosabb színterei, a szülők igénylik ezeket az
együttléteket, rendezvényeket.
Az ünnepek a legjobb lehetőséget nyújtják az óvodában a sajátos, egyéni arculat
megteremtésére és megmutatására. Az ünnep alkalmas arra, hogy a szélesebb nyilvánosság
számára is megmutatkozzon az óvoda nevelőközössége. Ezért nagyon fontos, hogy
körültekintően szervezzük az ünnepeket, a szülőket is vonjuk be az óvoda munkájába.
Fontos tényező:
A, az idő:
 Legyen elég időnk az ünnepekhez kapcsolódó tevékenységek elvégzésére.
 Ügyeljünk arra, hogy ne legyen megterhelő és fárasztó tevékenység a gyerekek számára.
 Kerüljük a felesleges holtidőket és várakozási időket.
B, hely:
 Fontos, hogy mindenki kényelmesen elférjen, az eseményekbe be tudjon kapcsolódni.
 Helyszín az ünnep jellegétől függően csoportszoba, a tornaterem vagy az udvar.
C, körülmények:
 Az ünnepi készülődés és maga az ünnep is meghatározott külsőségek között zajlik,
esztétikai élmények, örömök, újdonságok az ünnephez kapcsolódnak, erre minden
óvodapedagógusnak fokozottan ügyelnie kell.
D, eszközök:
 Az ünnepléshez használatos eszközök színesek, esztétikusak legyenek.
 Az eszköz minden gyerek számára elérhető, használható legyen.
E, szereplés:


A közös szereplés domináljon, de fontos a gyerek önként vállalt, önálló szereplése.
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Célunk
 Olyan gyerekek nevelése, akik bátran, önállóan képesek tevékenykedni, akiknek ötletei
vannak, akik az ötleteket igyekeznek megvalósítani.
 A felnőtt és a gyerek aktív együttműködése az ünnepek alkalmával.
 Az óvodapedagógus ne korlátozza a gyerekeket.
 Amit lehet, azt együtt kell eldönteni és megvalósítani.
 Lehetőséget kell adni a gyermeki önállóság megvalósítására.
Felelős: óvodavezető, csoportban dolgozó óvónők.
Az óvoda ünnepei:
 Mikulás: télapóvárás, csomagkiosztás csoportonként 2018. 12. 06.
 Advent: adventi koszorú készítése, gyertyagyújtás 2018. 12. 10-21.
 Karácsonyi ünnepség: együtt ünneplés, ajándékok kiosztása, játék 2018. 12. 18.
 Farsang: fánk evés, vidám jelmezes, játékos délelőtt. Az ünnepség nyitott, együtt
ünneplik a szülők, az egész óvoda 2019. 02. 28.
 Húsvét: néphagyományok felelevenítése, locsolkodás, tojás-ajándékozás 2019. 04.
15-18.
 Anyák napja: az édesanyák köszöntése műsorral, virággal, ajándékokkal 2019. 05.
02-03.
 Évzáró: az ünnep lényege, hogy megmutassuk, mit tudnak, mit tanultak a gyermekek az
év során. Ezzel állandó szülői igényt elégítünk ki. Fontos, hogy a gyerekek számára
felszabadult, örömteli, együttes ünnepet, játékot jelentsen ez a nap. A színes
programokat az óvodapedagógusok a szülőkkel együtt szervezik és bonyolítják le:
műsor, iskolába menők ballagása. 2019. 05. 21 – 05. 31.
 Gyermeknap: játékszervezés, műsor, palacsinta-evés. Az egész napot áthatja a boldog,
felszabadult játék, öröm. 2019. 06. 06.
 A gyermekek név- és születésnapja: csoportonként más-más hagyományok szerint
zajlik az ünneplés. Lényeges, hogy rövid, bensőséges és változatos legyen.
Felelősök: csoportban dolgozó óvodapedagógusok.
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Nemzeti Ünnepek, emléknapok, megemlékezések:
Megemlékezés október 23-ra, március 15-re, és június 4-re a csoportokban. 2018. 10. 19.,
2019. 03. 14., 2019. 06. 04.
A gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodva, az ünnepi hangulat megéreztetése, közös
séta, zászlólengetés.
Felelősök: csoportban dolgozó óvodapedagógusok.
Nevelőtestületi értekezletek időpontjai:
 Tanévnyitó nevelőtestületi értekezlet: 2018. 09. 12.
 Ellenőrzések tapasztalatai: 2018. 09. 28.; 2019. 01. 31.
 Beiskolázási terv elfogadása: 2019. 03. 08.
 Tanévzáró értekezlet: 2019. 06. 14.
Felelős: óvodavezető.
Szülői értekezletek tervezett időpontjai:
 2018. 09. 19-20. (csoport) felelős: csoportban dolgozó óvónők.
 2019. 01. 23-24. (csoport) felelős: csoportban dolgozó óvónők.
 2019. 08. 27. (új szülők).
Felelős: óvodavezető.
Fogadó órák:
Óvodavezető: hétfő 9 - 15 óráig.
Gyermekvédelmi felelős: szerda: 12: 30 - 13: 30 –ig.
Óvodapedagógusok: szülővel történt egyeztetés alapján hétköznap 13-14 óra között
Az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú nyílt nap:


2019. január 18. Katica csoport

Óvodába járó gyermekek szülei részére: 2019. 4. hó.
Felelősök: óvodavezető, csoportban dolgozó óvónők.
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AZ ÓVODA NEVELÉSI CÉLJAI
Célkitűzések
Óvodai nevelésünk épít a magyar óvodapedagógia hagyományaira, értékeire, ötvözve azokat a
korszerű fejlődés- és nevelés-lélektani eredményekkel.
Óvodánk nevelési célja a családi nevelésre alapozva a gyermekek életkori és egyéni
sajátosságainak, eltérő fejlődési ütemének figyelembe vételével a hátrányok csökkentésével:


Az óvodás gyermek sokoldalú, harmonikus fejlődésének elősegítése.



A gyermeki személyiség kibontakoztatása.



A sikeres iskolai beilleszkedéshez szükséges testi, erkölcsi, értelmi érettség
kialakítása.



Az iskolai potenciális zavarok megelőzése az óvodai nevelési feltételek sajátos
megszervezésével.



A gyermekek környezettudatos szemléletének és magatartásának megalapozása.



A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek korrekciós és prevenciós fejlesztése, sikeres
iskolai életmódra felkészítése, esélyegyenlőségük biztosítása.

AZ ÓVODAI NEVELÉS FELADATAI
Az óvodai nevelés feladata a gyermekek testi, lelki szükségleteinek maximális kielégítése. Ez
egyben a gyermekek alapvető joga is, melynek betartására programunk maximálisan törekszik.
Harmonikus személyiségfejlesztés


Az interperszonális kapcsolatok új formáinak alakítása a személyiségközpontú,
befogadó, inkluzív nevelésünk alapvető feladata, mely egyaránt értendő a gyermekfelnőtt és gyermek-gyermek kapcsolatra, hogy értelmes kooperációra alkalmassá
váljanak. Ehhez szükséges a kapcsolat érzelmi igényének és a kapcsolatfelvétel
képességének folyamatos fejlesztése, elsősorban az óvodapedagógus modellhatása és a
szoktatás révén.
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Az

énkép

-

önismeret-önértékelés

fejlesztése,

a

gyermek

természetes

megnyilvánulásaira és teljesítményére adott konkrét és pozitív megerősítések által.
Ennek eredményeként képesek felmérni saját helyzetüket a csoportban, képesek az
önálló helyzetmegoldásokra (autonómok), hatékonynak (kompetensnek) érzik, észlelik
magukat, így önérvényesítésük szociálisan, elfogadható módon, teljesítményen
keresztül történik.


Új attitűdök, értékek, normák kialakítása

Alapvető, hogy a gyermekek megismerjék és gyakorolják a társas együttélés,
önérvényesítés alapvető szabályait:


egymásra figyelés, együttérzés, egymáshoz alkalmazkodás, egymás segítése,



a nevelési helyzetekben az összpontosításra, erőfeszítésekre való képesség mellett a jó
megoldásra ösztönző belső igény, belső motiváció, (igénynívó) alakítása, a jól elvégzett
"feladat" utáni megelégedettség, mint jutalom - értékének alakítása,



az érzelmi átélés, az érzelmek felismerésének és saját érzelmeik pontos kifejezésének
alakítása, az érzelmek feletti- életkorban elvárható kontroll erősítése.

Az erkölcsi értékek alakítása, a szociális erkölcsi normák felfogásán, beépülésén keresztül:


a jó - rossz felismerése, az őszinteség, igazmondás, igazságosság, felelősségvállalás, a
gyengébb védelme, segítése - saját élethelyzeteikben való megtapasztalása, érzelmi
átélése mellett - megfelelő értelmezéssel párosulva, s a nevelő személyes példáján
keresztül.

Az értelmi nevelés feladatai
 melyben feladat a kultúraátadás hatásrendszerében az óvodai nevelési módszerek
segítségével a gyermek spontán szerzett tapasztalatainak, ismereteinek a rendszerezése,
célirányos bővítése oly módon, hogy ezen keresztül fejlődjenek megismerő kognitív
képességei:
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Így:


egyre pontosabb, valósághű észlelés,



figyelemösszpontosításra való képesség,



valósághoz közelítő képzeleti működés,



reproduktív emlékezet,



problémamegoldó és kreatív gondolkodás,



az alakuló fogalmi gondolkodás.

A testi nevelés
A testi nevelés átfogó tevékenység és feladatrendszerét elsősorban a gondozás és a mozgás által
kívánjuk megvalósítani. E két tevékenység az egész óvodai életet átszövi. A gondozás
elsősorban az óvodapedagógus feladata. Folyamatos odafigyelésével biztosítja a gyermekek
komfortérzetét. A gyermek jó közérzete adhat alapot az összes óvodai tevékenységhez. A
gyermek legalapvetőbb, természetes megnyilvánulási formája a mozgás is csak akkor lehet
fejlesztő hatású, ha azt a gyermek kellemes, nyugodt, biztonságos környezetben, jó közérzettel,
örömmel végzi.
Ezért a testi nevelésben fő feladatunk:


Sokirányú gondozási tevékenységgel a gyermek komfortérzetének biztosítása, a
gyermek ilyen irányú igényeinek felkeltése, jó szokások kialakítása.



A természetes mozgáskedv fenntartása, a mozgás megszerettetése.



Rendszeres mozgással egészséges életvitel kialakítása.



Testi képességek, fizikai erőnlét fejlesztése.
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2. 2018/2019-es nevelési év kiemelt szakmai feladatai
Az éves munkaterv összhangban van az intézmény többi stratégiai dokumentumával a
munkaközösségek terveivel.
A Pedagógiai Program alapján a nevelési év kiemelt szakmai feladata:
-

A mozgás

MOZGÁSRA NEVELÉS
Az óvodás korosztály nevelésének egyik alapvető feladata a fizikum gondozása, az erő,
a gyorsaság, az állóképesség, az egyensúlyérzék, a koordináció, az ügyesség fejlesztése,
valamint a keringés, légzés, mely az egészséges életmódra szoktatást segíti elő. Ezért az
óvodában minden nap, sőt napjában többször is alkalmazzuk a mozgás különböző formáit.
Célunk, hogy a gyermekek maguk is érezzék meg, mikor van szükségük mozgásra, s önállóan
kezdeményezzék, mikor azt szervezetük megkívánja: pl. egy-két perces frissítő mozgás
beiktatása valamilyen művészeti tevékenység: festés, ragasztás, gyurmázás, gyöngyfűzés.
A mozgás 3-7 éves korban több szempontból is kiemelt jelentőséggel bír.
Nélkülözhetetlen a környezethez való alkalmazkodásban, és az észlelési (percepciós)
folyamatokban a látás, hallás, tapintás mind a mozgáshoz kötődnek. A kielégítő mozgásellátás
fizikai, pszichikai és intellektuális szempontból igen fontos. Ha a gyermek ebben a szenzitív
szakaszban nem kapja meg a megfelelő mozgási lehetőségeket, motoros képességei
visszamaradnak, s ez kihat a szellemi fejlődésre, érzelmi életére és szervezetére egyaránt.
A mozgás fejlesztő hatásai:
A gyermekkorban begyakorolt, kifejlesztett mozgáskészség kihat a felnőtt korra is. Az
egyes mozgásmodellek különböző helyzetekben előhívhatóak. A begyakorolt mozgásminták
révén az idegrendszer úgynevezett sablonokat épít ki a megfelelő izom működéséhez, ez jelenti
a beidegződést, mely később bármikor előhívható. A mozgás fejlődése elősegíti a testi, az
értelmi, az érzelmi és a szociális fejlődést.
A mozgásnak nagy szerepe van a következő részképességek fejlődésében:


alaklátás



formaészlelés
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térészlelés



testséma



motoros fejlődés



egyensúlyérzékelés



kognitív feladatok



szocializációs folyamatok.

A mozgás fejlődésére több környezeti tényező is hatással van, melyek pozitív és negatív
irányban is hathatnak:
 A biológiai tényezők: a születés előtti események, a születéskori fejlettség, testalkat.
 A földrajzi környezet: az éghajlat, az időjárás hatásai, az ivóvíz minősége és a benne
oldott ásványi anyagok mennyisége.
 A szociokulturális környezet: a lakásviszonyok, a család nagysága, a szülők
iskolázottsága, a táplálkozás, az anyagi körülmények, a nevelési attitűd, a szokások.
Az óvodai nevelésben fontos az indirekt beavatkozás. Bőségesen van idő az óvodás évek
alatt azoknak az alapképességeknek a kifejlesztésére, amelyekre majd a későbbi tevékenységek
épülnek. Pozitív pedagógiai hatásoknál nagyon fontos a jó hangulat, a jókedv, semmit nem
erőltetünk, a gyermek ösztönös mozgásvágyát ébresztjük fel. A gyakorlatok az egész testet
igénybe veszik, hatnak az izmokra, a légzésre, keringésre, idegrendszerre, hormonális
rendszerre és ezen keresztül az egész személyiségre.
A mozgás által olyan reflexek, kapcsolatok épülnek ki az idegrendszerben, melyeket
később más környezetben, más relációkban is működtetünk. A legegyszerűbb és
leglátványosabb transzferhatás a testrészek között fellelhető bilaterális és multilaterális (a láb
ügyesítése a kezet is ügyesebbé teszi).
A mozgásanyag felépítése a szervezet működési törvényeihez igazodik: 3-4 perces
bemelegítés után következik a fő rész, végül az 1-2 perces levezetés. A nap folyamán többször
a fáradtság oldására, a feszültség levezetésére 2-3 perces frissítő mozgást végzünk (kar-, láb-,
törzsmozgások, intenzív légfrissítő mozgás, s levezetésül mély légzés, fejmozgások). A
mozgásfoglalkozások folyamán meghatározott terhelési görbét követünk, hogy ne elfáradást,
hanem felfrissülést hozzon az edzés. A mozgásellátás mindig egész testre kiterjedő, minden
szerv megkapja a működéséhez szükséges ingereket.
A tervszerűen összeállított gyakorlatok igen sokoldalúan fejlesztik a gyermek szervezetét.
11
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 A testtartás a tartóizmok erősödésével stabilizálódik.
 Az izom ereje, tónusa, nyújthatósága, rugalmassága fokozódik.
 Tágulnak az ízületi mozgáshatárok.
 A gerinc mozgékonysága javul.
 Erősödik a kéz izomzata.
 A csontanyagcsere gyorsul, ez segíti a csontosodási folyamatot.
 Az érzékszervek funkciói differenciálódnak, pontosabb lesz az észlelés.
 A légzési, keringési rendszer fokozatos terhelése jótékony hatással van a fejlődésünkre
(mellkas- és légzőizmok, szív- és érhálózat).
 Kiemelkedően fejlődik a mozgáskoordináció, a gyorsaság, ügyesség, állóképesség,
finommotorika, egyensúly és térészlelés.
 A jótékony hatás a pszichés funkciókon is megmutatkozik: érzelmi stabilitás, lelki
egyensúly, pozitív énkép.
 Nő a szellemi teljesítőképesség, figyelem, memória.
Mozgásfejlesztés az óvodában
Az óvodai mozgásfejlesztéssel alapvető célunk, hogy a gyerekek mozgásigényét
kielégítsük és bővítsük mozgástapasztalataikat. Játékosan, a gyerekek számára élvezetes
módon, változatos, fokozatosan nehezedő feladatokkal fejlesztjük a mozgást, megelőzve a rossz
testtartást, a gerincferdülés és a lúdtalp kialakulását. Az óvodáskor a legalkalmasabb arra, hogy
gyermekekben kialakítsuk a napi rendszeres mozgás igényét és ez szokássá váljon a későbbi
életük során.
A kielégítő mozgásellátás fizikai, pszihikai és intellektuális szempontból nagyon fontos.
Mivel a központi idegrendszer érési folyamata és a mozgásfejlődés szoros egységben biztosítja
az értelem fejlődését, és a mozgás fejlesztésével hatni tudunk az idegrendszer fejlődésére, az
iskolai kudarcok nagy része megelőzhető egy jól kidolgozott mozgásfejlesztő programmal.
A mozgásos tevékenységek célja, feladata:
 rendszeres testmozgással a szervezet egészségi állapotának szinten tartása vagy
javítása;
 egyensúlyfejlesztés;
 helyes testtartás kialakítása, deformitások megelőzése;
 lábtorna a láb statikai elváltozásainak megelőzésére, illetve a már kialakult lúdtalp
csökkentésére;
 nagymozgások fejlesztése (járás, futás, kúszás, mászás, ugrás, gurulás, stb.);
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 koordinációs (egyensúlyozás, térbeli tájékozódás, mozgásérzékelés, ritmusképesség)
és kondicionális (erő, állóképesség, gyorsaság) képességek fejlesztése;
 szem-kéz, szem-láb koordinációjának fejlesztése;
 mozgáskoordinációs zavarok megelőzése;
 magatartási zavarok kialakulásának megelőzése;
 a testséma kialakítása, dominanciafejlesztés;
 problémamegoldások erősítése mozgásos tevékenységekben;
 a csapatversenyek által éljék át a siker és kudarc érzését, így megtanulva azok
kezelését, elfogadását;
 bizalomerősítő gyakorlatok.
A mozgás jelentősége az óvodás gyermek fejlődésében:
A kisgyermekkorban a legnagyobb a mozgás jelentősége. A személyiség valamennyi
szegmensét fejleszti. A mozgás cselekvésen, játékon kersztül tapasztalja meg önmagát, társait
és az őt körülvevő világot. A mozgás élménye segíti énképének formálódását. Az egészséges
gyermek fejlődésében a mozgásfejlődés bázisán alakulnak ki az író- rajzolómozgások, valamint
a beszéd. Ezért, ha a mozgásfejlődés késik, vagy zavart szenved, akkor ez a grafomotorium és
a beszéd késői szerveződését vonja maga után.
A torna, és a mozgásos játékok fejlesztik a gyermekek természetes mozgását (járás, futás,
ugrás, támasz, függés, egyensúlyozás, dobás). Fejlesztik a testi képességeket, mint az erő,
ügyesség, gyorsaság, állóképesség. Kedvezően befolyásolják a gyermeki szervezet
növekedését, teherbíró-képességét és az egyes szervek teljesítőképességét. Fontos szerepük van
az egészség megőrzésében, megóvásában. Felerősítik és kiegészítik a gondozás és egészséges
életmódra nevelés hatását. A mozgáskultúra fejlesztése mellett segítik a térben való
tájékozódást, a helyzetfelismerést, valamint a személyiség akarati tényezőinek alakulását.
A tornának, játékos mozgásoknak teremben és szabad levegőn, eszközökkel és eszközök
nélkül, spontán vagy szervezett formában az óvodai nevelés minden napján lehetőséget kell
biztosítani.
Az óvodáskorú gyermek legtermészetesebb tevékenysége a játék és a mozgás. A
mozgásos foglalkozások tartalmát megfelelően kiválasztott testnevelési játékokkal tehetjük
teljessé, s a gyermek számára élményt adóvá. A testnevelés legértékesebb anyagai a játékok.
A játék során fejlődnek a gyermekek mozgásszervei, testi képességei. Hatására fontos
személyiségtulajdonságok alakulnak ki, mint például a bátorság, fegyelmezettség, kitartás,
13
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együttműködés, ötletgazdagság, akarat, leleményesség. A páros versengések, sor- és
váltóversenyek, csapatjátékok segítik a közösség kialakulását. A játékban való részvétel során
a gyermek megismeri saját képességeit. A közösség minden tagja egyénileg maximális
teljesítményre törekszik.
A gyermek megtanul a játékszabályok keretein belül agresszivitástól mentesen küzdeni.
A játék közben saját magát is megismeri. Megtanulja a sikerek mellett az esetleges kudarcokat
is elviselni.
A mozgásos játékok hasznosan alkalmazhatóak más foglalkozások keretében is.
Matematikában: szimmetriák felismertetésében, téri tájékozódás kialakításában fontos
szerepe van.
Vizuális nevelésben: rávezetésként alkalmazhatjuk a nagymozgások gyakorlását,
természetes mozgásokat.
A játék szolgálhat a mozgásos foglalkozás különféle didaktikai és élettani feladatainak
megoldására. Egy foglalkozáson játékra több ízben is sor kerülhet. Minden foglalkozáson
figyelembe kell venni a gyermekek játékigényének kielégítését és a változatosságot.
A

mozgásos

játék

-

gyűjtőfogalom,

magába

foglalja

mindazon

mozgásos

tevékenységeket, melyeknek a célja a kitűzött feladatok eredményes megoldása, a győzelem
kivívása. A mozgásos játék minden életkorban aktív mozgást jelent, és egyben
versenyszerűséget is. A versenyzés egyenlő feltételeit a játékszabályok biztosítják. A
játékszabályok összefüggnek a játék, céljaival és feladataival.

A mozgásos játék

testgyakorlatokat foglal magában, ebben az értelemben a testnevelés eszköze és egyben a
tartalma is.
A mozgástevékenységek segítik a térben való tájékozódást, a helyzetfelismerést, az
alkalmazkodó képességet, valamint a személyiség akarati tulajdonságainak fejlesztését,
(kitartás, kudarctűrés, önfegyelem, bátorság), egészséges versenyszellemet alakít ki a
szórakoztató élményekben gazdag testnevelési játékok szervezésével.
Megvalósul a pszichikus funkciók fejlesztése közvetett módon (érzékelés, észlelés,
figyelem, emlékezet, képzelet, gondolkodás), problémamegoldó gondolkodás fejlesztése.
Vizuális és auditív percepció fejlesztését alapozó illetve azt kiegészítő szerepű
mozgásokat gyakoroltat.
Nagymozgások és ezen keresztül a finommozgás fejlesztése, testséma ismerete,
egyensúlyfejlesztés.
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A gyermekek természetes mozgásának -járás, futás támasz függésgyakorlatok,
egyensúlyozás, ugrás, dobás fejlesztése, gimnasztikai és talajtorna elemek, labdagyakorlatok
elsajátítása.
Mozgásműveltség

kialakítása

jártasság,

készség szintjén: mozgásos

feladatok

végrehajtási módjának elsajátítása, mozgásos cselekvések szép kivitelezése, mindezekkel
összefüggő elméleti ismeretek elsajátítása. Laterális dominancia fejlesztése.
Mozgás,-és tartás rendellenességek megelőzése, javítása.
A mozgásos tevékenység feltételeinek megteremtése: megfelelő sportöltözet megléte a
gyermek és az óvodapedagógus számára, tornaterem, sportpálya higiéniájának megteremtése,
állandó levegőcsere, a mozgásigénynek és a mozgásgyakorlás anyagának megfelelő hely
biztosítása, megfelelő mennyiségű, méretű, anyagú balesetmentes eszköz használata,
rendszeres gyakorlási lehetőség biztosítása. A tevékenységek az óvodapedagógus folyamatos
ellenőrzése, segítségadása, modellnyújtó szerepe megjelenik.
A mozgásos tevékenységek, feladatok korosztály szerinti csoportosítása:


3-4 éves korbana tevékenységek a nagymozgások gyakorlására, csúszás, mászás,
kúszás és az egyensúlyérzék fejlesztésére irányulnak:
természetes járásgyakorlatok, futások, támaszok, mászások, kúszások,
ugrások páros lábon szökdelések,
gimnasztika egyszerű kézi szerekkel (babzsák, karika)
-

különböző testhelyzetek, kartartások, törzs-, és lábmozgások,

egyensúlygyakorlatok a fokozatosság elvének betartásával,
labdagyakorlatok (labdagurítás),
lábboltozat erősítő mezítlábas torna és vitamin torna,
korcsoportnak megfelelő testnevelési játékok és rendgyakorlatok (utánzó,
futó, helykereső játékok),
mozgáskotta módszer ide vonatkozó feladatsorai.


4-5 éveseknél kiemelt a testséma fejlesztés, a test részeinek mozgásos
megtapasztalása, feltérképezése. Kibővülnek a nagymozgások a guruló átfordulással
előre, az ugrásokkal, dobásokkal. Bővül a térismeret képessége.
Az előző évben megismert mozgásformák önálló alkalmazása és
összekapcsolása,
téri irányokat alakító gyakorlatok,
gimnasztika változatos kézi szerekkel (babzsák, karika, szalag, tüskelabda),
egyszerű páros gyakorlatokkal,
15
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változatos padgyakorlatok, egyensúlygyakorlatok,
gurulóátfordulás előre, és hossztengely körül,
távol és magasugrások,
eladatok kis és nagylabdával, egykezes célbadobás,
nagyobb ügyességet, kitartást, állóképességet igénylő feladatok,
lábboltozat erősítő mezítlábas és helyes testtartást kialakító gerinctorna és
vitamintorna,
szabály-és versenyjátékok megjelenése (futó, fogó, helyfoglaló játékok),
mozgáskotta módszer korosztályra vonatkozó elemei.


5-6-7 éves korban hangsúlyossá válik a téri irányok mozgás közbeni tartása, a
koordinált nagymozgás, a szem-kéz koordinációt igénylő mozgásos feladatok sora.
speciális járás-futás feladatok megjelenése, járás, futás, ugrás feladatok
különféle alakzatokban keresztirányú haladással,
a gimnasztika elemeinek bővülése a nehezebb páros gyakorlatok
megjelenésével, gimnasztikai szakkifejezések ismerete, alkalmazása (pl.
oldalsó középtartás, nyújtottülés, mellső fekvőtámasz, galoppszökdelés)
kéziszerek használatának nehezítése (karika, szalag, bot, babzsák, Body-Roll
henger, torna korongok),
ugrások (távol és mélyugrások),
gurulóátfordulások nehezített körülmények között,
egyensúlyozás nehezített körülmények kötött (rézsútos padon, átbillenő
szeren,

lépegető

hengerrel,

billenő

rácshintán),

differenciált

egyensúlygyakorlatok automatikus végrehajtása, egyensúlyfejlesztő eszközök
magabiztos

használata

/egyensúlyozó

libikóka,

egyensúlydeszka,

rugósdeszka, guruló labirintus/,
dobások különböző technikákkal, célba dobások,
nehezített labdagyakorlatok (pattogtatós labdavezetés, célbadobás kosárba),
lábboltozat erősítő mezítlábas és helyes testtartást kialakító gerinctorna,
vitamintorna,
szabályjátékok, sorversenyek, csapatversenyek, váltóversenyek,
függés gyakorlatok bordásfalon (felállított Greifswald pad korlátján),
kézállás előkészítése,
léglabda vezetés és –adogatás társhoz egykezes felső dobással, labdaleütéssel
társhoz,
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labdajátékok, csapatjátékok egyszerűsített szabályainak ismerete, alkalmazása
léglabdával (kosárlabda, röplabda, foci),
mozgáskotta módszer nehezített gyakorlatsorai, mozgáskotta anyag ismétlése
több keresztcsatornát fejlesztő gyakorlattal, több láthatatlan szimbólummal
(emlékezetből végzett elemekkel).

A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végére
A testileg egészségesen fejlődő gyermekek 6–7 éves korukra eljutnak az első
alakváltozáshoz, testarányaik megváltoznak, arányosan fejlettek. A gyermekek szeretnek
mozogni, kitartóak a mozgásos játékokban, elsajátítják a természetes mozgások elemeit.
Mozgásuk összerendezettebb, egyensúlyészlelésük kialakult, erőteljesen fejlődik a
mozgáskoordináció és a finommotorika. Ismerik az irányokat, mozgás közben tudnak irányt
változtatni, tudnak térben tájékozódni, jobbra, balra, hátra fordulatot tenni az irányok
megnevezésével, szókincsük bővül. Tudnak ütemtartással járni, tudnak egyenletes iramban
futni képességeinek megfelelő időtartamban.
A gimnasztikai gyakorlatokat esztétikusan végzik, törekednek a pontos végrehajtásra,
hibajavításra, ügyesen bánnak a kézi szerekkel. Tudnak helyben labdát pattogtatni, labdát
elkapni, célba dobni, gurítani, kézzel-lábbal labdát vezetni. Képesek a sor -és köralakításra.
Tudnak egy és páros lábon szökdelni, kisebbakadályokat átugrani, előre gurulóátfordulást
végezni, egy lábon egyensúlyozni. Ismernek mozgásos szabályjátékokat, melyeket irányítás
nélkül játszanak. Betartják a szabályokat a különböző versenyjátékokban. Képesek
mozgásukat, viselkedésüket, testi-, lelki szükségleteik kielégítését szándékosan irányítani.
Elméleti megalapozás óvodába lépésétől kezdve a gyermek mozgásfejlődését, későbbi
sportbéli sikereit, a rendszeres testedzéshez fűződő viszonyát jelentős mértékben az
intézményes testnevelés színvonala határozza meg.
A szülők átruházzák a testi nevelés jelentős részét az óvodapedagógusokra, akikre ez által
nagy felelősség hárul. A városban élőgyermekek számára különösen fontos a mozgásszegény
életmód kompenzálása testmozgással egészségük megőrzése érdekében.
Az óvodai testnevelés szervezeti kereteit és tartalmát tekintve alkalmas az életen át tartó
sportolás megalapozására.
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3. Törvényességi feladatok
Az NKT. által meghatározott feladatok
Felelős: óvodavezető, nevelőtestület
A BECS működtetése, az intézményi önértékelés rendszerének működtetése.
Felelős: óvodavezető, BECS vezetője: Fekete – Szücsné Balsa Emese.
A vezetői feljlesztési terv alapján.
Fejlesztési terv I.:
Intézkedés mérföldkövei, ellenőrzési pontjai:
-

a pedagógusok felkészítése,

-

jelentkezések az Oktatási Hivatal minősítési eljárására: 2019 - 2021-ig,

A célok eléréséhez szükséges feladatok:
-

a pedagógusok inspirálása, felkészítése a minősítési eljárásokra.

A feladat végrehajtásának módszere:
2018. 09. 01. - 2019. 02. 28.
Pedagógusok felkészítése:
-

tanácsadók meghívása,

-

portfólió tartalmának megismertetése,

-

tartalmi elemek készítése,

-

portfólióvédés megismertetése.

2019. 02. 28. Jelentkezések támogatása a minősítési eljárásra.
A feladat elvárt eredménye:
-

Portfólió tartalmi elemeinek megismerése.

-

Pedagógusok jelentkezése a minősítési eljárásra.

A feladat tervezett ütemezése:
2018. 09. - 2019. 02. 28. Pedagógusok felkészítése.
2019.03.31. Jelentkezések a minősítési eljárásra, kb. 4 fő.
A feladat felelősei: intézményvezető, pedagógusok.
Fejlesztési terv II.:
Intézkedés mérföldkövei, ellenőrzési pontjai:
-

tehetségfejlesztő szakmai munkaközösség alakítása,

-

tehetséggondozó program létrehozása,

-

évenkénti ellenőrzés, értékelés,

-

gyermekek iskolai nyomonkövetése.

A célok eléréséhez szükséges feladatok:
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tehetséggondozó program készítése.

-

A feladat végrehajtásának módszere:
a tehetségdiagnosztika rendszerének kialakítása (tehetségazonosítás, beválogatás,

-

hatásvizsgálat), megvalósítása, évenkénti felülvizsgálata,
az egyéni képességekhez igazodó tevékenységtartalmak kimunkálása (műhelyek

-

kialakítása), éves munkaterv, gazdag, színes tehetséggondozó programok készítése,
a műhelymunkákhoz szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása.

-

A feladat elvárt eredménye:
-

tehetséggondozó program létrehozása,

-

kiemelt képességekkel rendelkező gyermekek /tehetségígéretek/ „felfedezése”,
egyénre szabott fejlesztése.

A feladat tervezett ütemezése:
-

2018. 09. 01. - 2019. 06. 30. Tehetségfejlesztő szakmai munkaközösség alakítása.

-

Tehetséggondozó program létrehozása.

-

2019. 09. 01. Tehetséggondozó program működtetése.

A feladat felelősei: intézményvezető, pedagógusok.
A vezetői önértékelés alapján:
1. Fejlesztendő terület.
Fejlesztési feladat mérföldkövei, ellenőrzési pontjai:
1. A gyermeki méréseken alapuló eredmények azonosítása, összesítése, beépítése a
dokumentumokba.
2. A feltárt hiányosságok alapján egyéni fejlesztési terv készítése.
3. Az összesített mérési eredmények szerepeltetése az év végi értékelésben.
A célok eléréséhez szükséges feladatok:
1. A nevelőtestület tájékoztatása, a feladatok megosztása.
2. A százalékos rendszer kidolgozása.
3. A mérések elvégzése, az összesítés értékelése, beépítése a dokumentumokba.
4. Egyéni fejlesztési tervek kidolgozása.
A feladat végrehajtásának módszere:
-

elemzés, együttműködés, tervezés,

-

dokumentumok elkészítése, megvalósítás,

-

ellenőrzés.

A feladat elvárt eredménye:
-

a mérési rendszer hatékonyabb, mérhetőbb működtetése.
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A feladat tervezett ütemezése:
-

2018. 03. 28. Nevelőtestület tájékoztatása

-

2018. 11. 30. Az értékelő rendszer kidolgozása

-

2019. 04. 15. A mérések elvégzése, értékelése

-

2019. 06. 30. Az értékelés beépítése az év végi beszámolóba

-

2019. 10. 01. Egyéni fejlesztési tervek kidolgozása.

A feladat végrehajtásába bevontak köre: a teljes nevelőtestület.
2. Fejlesztendő terület.
Fejlesztési feladat mérföldkövei, ellenőrzési pontjai:
1. Partneri elégedettségmérés eszközeinek kidolgozása.
2. Mérések elvégzése.
3. Tapasztalatok összesítése.
4. Saját erősségek, fejlesztendő területek meghatározása.
5. Dokumentáció elkészítése.
A célok eléréséhez szükséges feladatok.
A feladat:
1. Nevelőtestület tájékoztatása.
2. Kérdőívek összeállítása.
3. Mérések elvégzése, kiértékelése.
4. Megbeszélések.
5. Eredmények beépítése.
A feladat végrehajtásának módszere:
-

kérdőívezés, együttműködés, elemzés, értékelés, megbeszélés.

A feladat elvárt eredménye:
-

konkrétabb, pontosabb helyzetkép kialakítása,

-

fejlesztendő területek erősítése.

A feladat tervezett ütemezése:
-

2018. 09. 15. Nevelőtestület, partnerek tájékoztatása.

-

2018. 10. 15. Kérdőívek összeállítása.

-

2018. 12. 20. Elégedettségmérések elvégzése.

-

2019. 09. 01. Eredmények beépítése a dokumentumokba.

A feladat végrehajtásába bevontak köre: a teljes nevelőtestület, szülők, alkalmazotti
közösség.
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4. Ellenőrzések
a. Külső ellenőrzés
Az Ellenőrzési Osztály által végzett normatíva ellenőrzés 2019. február – március.
b. Belső ellenőrzés
A 2018/2019-es nevelési év és ellenőrzési terv alapján.
ELLENŐRZÉSI TERV
DOKUMENTÁCIÓ ELLENŐRZÉSE 2018/2019
Cél:
Feladat:
Felelős:
Határidő:
Tervszerű, tudatos,
Felvételi, mulasztási Óvodavezető
2018. szeptember 14.
követhető, a törvényi naplók, étkezési
2019. január 31.
előírások
naplók, fejlesztési
betartásának
naplók
megfelelő és
Tervező munka a
Óvodavezető
2018. szeptember 28.
ellenőrizhető munka csoportnaplókban
2019. január 31.
SZAKMAI (MUNKAKÖRÖKHÖZ KAPCSOLÓDÓ) ELLENŐRZÉSEK
Az ellenőrzést
Célszemélyek
Kiemelt terület
Határidő:
végezheti:
Óvodavezető,
A tanév kiemelt
Folyamatosan,
óvodavezető-hely.
Óvodapedagógusok
feladatainak
szempontok alapján/
Munkaközösség
végrehajtása
ellenőrzési dosszié
vezetők
Az egészséges
életmódra nevelés
Folyamatosan, ill.
szokásainak
Óvodavezető, vezető
Dajkák
szúrópróbaszerűen
kialakításában való
helyettes
ellenőrzési dosszié
részvétel, munkaköri
tevékenységek
A tálalás
Óvodavezető,
esztétikuma, az
Szúrópróbaszerűen,
Tálalósok
óvodavezetőétkezésben való
ellenőrzési dosszié
helyettes
közreműködés
Az udvar folyamatos
Óvodavezető,
gondozottsága,
Szúrópróbaszerűen,
Fűtő-eljáró udvaros
óvodavezetőbalesetmentes
ellenőrzési dosszié
helyettes
állapota
Étkezési kedv.
Óvodavezető,
Folyamatosan,
Nyilvántartása.
Adminisztrátor-dajka
óvodavezetőszempontok alapján/
Térítési díj
helyettes
ellenőrzési dosszié
számítása, beszedése
Munkaköri
Óvodavezető,
Folyamatosan,
Óvodatitkár
leírásában szereplő
óvodavezetőszempontok alapján/
feladatok elvégzése helyettes
ellenőrzési dosszié
Munkaköri
Óvodavezető,
Folyamatosan,
Mosodai dolgozó
leírásában szereplő
óvodavezetőszempontok alapján/
feladatok elvégzése helyettes
ellenőrzési dosszié
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5. Munkarend
1. hét
Délelőttös pedagógus

Délutános pedagógus

Fekete - Szücsné Balsa Emese

Gellénné Bordás Zsuzsanna

Baloghné Pál Judit

Egy fő alkalmazott
óvodapedagógus

Nyíriné Szaniszló Emőke
Máthéné Szász Éva

Jakabné Kulcsár Zsuzsa

Bartha Barbara
Koncz Gusztávné

Zékány Éva

Vinczéné Péter Renáta
(gyűjt: 06:30)

Gelléné Lőrinczi Anikó

Süni

Németh-Heinrich Szilvia

Nagy Beáta

Csiga

Fazekas Gyuláné

Lakatosné Gyulai Lívia

Horváth Judit

Király Krisztina
(gyűjt: 17:00)

Csoport neve

Katica
Pillangó
Bambi
Mazsola
Micimackó

Ficánka
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2. hét
Délelőttös pedagógus

Délutános pedagógus

Gellénné Bordás Zsuzsanna

Fekete Szücsné Balsa Emese

Egy fő alkalmazott
óvodapedagógus

Baloghné Pál Judit

Máthéné Szász Éva
Jakabné Kulcsár Zsuzsa

Nyíriné Szaniszló Emőke

Koncz Gusztávné
Miltényiné Radványi Éva

Bartha Barbara

Gelléné Lőrinczi Anikó

Vinczéné Péter Renáta

Nagy Beáta

Németh-Heinrich Szilvia

Lakatosné Gyulai Lívia
(gyűjt:06:30)

Fazekas Gyuláné

Király Krisztina

Horváth Judit
(gyűjt: 17.00)

Csoport neve

Katica
Pillangó
Bambi
Mazsola
Micimackó
Süni
Csiga - biga
Ficánka

Heti váltásban dolgoznak az óvodapedagógusok, a délelőttösök 7 órától 13:50-ig, a délutánosok
10:10-től 17 óráig. A reggeli gyűjtős 6:30-ra jön dolgozni 13:20-ig, a délutános gyűjtős
munkaideje pedig 10:40-től 17:30-ig tart.
A táblázatból is kitűnik, hogy a reggeli gyűjtősök személye állandó, hetente váltják egymást. A
délutáni gyűjtés pedig csoportonként haladva, meghatározott időpontokban kerül a délutános
óvónőkre. Lásd gyűjtős táblázat.
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Gyűjtősség rendje:
Szeptember 3. – Szeptember 7.

Király Krisztina

Szeptember 10. – Szeptember 14.

Horváth Judit

Szeptember 17. – Szeptember 21.

Lakatosné Gyulai Lívia

Szeptember 24. – Szeptember 28.

Fazekas Gyuláné

Október 1. – Október 5.

Nagy Beáta

Október 8. – Október 13.

Németh - Heinrich Szilvia

Október 15. – Október 19.

Baloghné Pál Judit

Október 24. – Október 26.

Vinczéné Péter Renáta

Október 29. – Október 31.

Miltényiné Radványi Éva

November 5. – November 10.

Bartha Barbara

November 12. – November 16.

Gellénné Lőrinczi Anikó

November 19. – November 23.

Jakabné Kulcsár Zsuzsa

November 26. – November 30.

Gellénné Bordás Zsuzsa

December 3. – December 7.

Fekete Szücsné Balsa Emese

December 10. – December 14.

Király Krisztina

December 17.– December 21.

Horváth Judit
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Gyűjtősség rendje:
Január 2. - Január 4.

Lakatosné Gyulai Lívia

Január 7. - Január 11.

Fazekas Gyuláné

Január 14. - Január 18.

Nagy Beáta

Január 21. - Január 25.

Németh-Heinrich Szilvia

Január 28. - Február 1.

Baloghné Pál Judit

Február 4. - Február 8.

Vinczéné Péter Renáta

Február 11. - Február 15.

Miltényiné Radványi Éva

Február 18. - Február 22.

Bartha Barbara

Február 25. - Március 1.

Gellénné Lőrinczi Anikó

Március 4. - Március 8.

Jakabné Kulcsár Zsuzsa

Március 11. - Március 14.

Gellénné Bordás Zsuzsa

Március 18. - Március 22.

Fekete Szücsné Balsa Emese

Március 25. – Március 29.

Király Krisztina

Árpilis 1. - Április 5.

Horváth Judit

Április 8. - Április 12.

Lakatosné Gyulai Lívia

Április 15. - Április 18.

Fazekas Gyuláné

Április 23. – Április 26.

Nagy Beáta
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Április 29. - Május 3.

Németh-Heinrich Szilvia

Május 6.- Május 10.

Baloghné Pál Judit

Május 13. - Május 17.

Vinczéné Péter Renáta

Május 20. - Május 24.

Miltényiné Radványi Éva

Május 27. - Május 31.

Bartha Barbara

Június 3. - Június 7.

Gellénné Lőrinczi Anikó

Június 11. - Június 14.

Nyíriné Szaniszló Emőke

A megbízások miatti órakedvezményt napi lebontásban veszik ki a felelősök. Lásd egyéni
megbízások táblázat.

Dajka munkakörben dolgozók
1. hét
Délelőttös dajka

Délutános dajka

Katica
Pillangó

Mizsák Illésné

Kozma Péterné

Bambi
Mazsola

Csonka János Istvánné
Marton Szilvia

Varga Sándorné

Molnárné Kovács Annamária

Baloghné Gyüre Márta

Papp László Kálmánné

Dandé Zsoltné

Csoport neve

Micimackó
Süni
Csiga
Ficánka
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2. hét
Délelőttös dajka

Délutános dajka

Katica
Pillangó

Kozma Péterné

Mizsák Illésné

Bambi
Mazsola

Varga Sándorné
Marton Szilvia

Csonka János Istvánné

Baloghné Gyüre Márta

Molnárné Kovács Annamária

Dandé Zsoltné

Papp László Kálmánné

Csoport neve

Micimackó
Süni
Csiga
Ficánka

A dajkák heti váltásban dolgoznak, a délelőttös 7:40 16 óráig, a délutános 9:40 -18 óráig.
A dajkákon kívül az intézményben dolgozik még:
- 2 fő tálalós 7:30-tól 15:50-ig
- 1 fő óvodatitkár 8-tól 16:20-ig
- 1 fő mosodás 7-től 15:20-ig
- 1 fő eljáró-fűtő 6-tól 14:20-ig
- 1 fő udvaros 6-tól 14-ig
- 2 fő pedagógiai asszisztens 7:30-tól 15:50-ig

Engedélyezett álláshelyünk 36 fő.
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6. Munkaközösségek
Intézményünkben két munkaközösség működik:
1. A Mozgás munkaközösség
2. Tehetséggondozó munkaközösség
Mindkét munkaközösség munkaterve megtalálható az alábbiakban:
1. A mozgás
Munkaközösség vezetője: Gellénné Lőrinczi Anikó
A mozgás sokoldalú tevékenység, mely az egész óvodai életet átszövi. Jelen van a
testnevelés foglalkozásokon túl a szabadjátékban, a környezeti és esztétikai nevelés valamint a
gondozási és önkiszolgáló tevékenységekben is. A szabad mozgás és szabad játék szoros
koherenciát alkotnak. Amikor a gyerekek felfedezik a környezetüket, fontos mozgássorokat
gyakorolnak be és edzik gondolkodási képességüket. A mozgás nem csak testi és lelki
hogylétünkre hat kedvezően, hanem gondolkodásunkra is.
A munkaközösség célja: A gyerekek minél több mozgásformával való megismertetése,
változatos formában és helyszineken.
Váljék igényükké a mozgás a sport.
Őrízzék meg természetes mozgáskedvüket.
A szülők bevonása az élvezetes, szórakoztató mozgások, pl. akadályversenyek,
kirándulások, túrák szervezésebe.
Vegyenek részt a gyermekek irányított tevékenységekben, melyek alkalmával az
óvónéni tervezhet: fejlesztést, felmérést, tehetséggondozást, versengést stb.
Feladat:
Nagymozgások fejlesztése.
Tudatos mozgás kialakítása.
Testséma fejlesztése, lateralitás kialakítása
Egészséges életmód megalapozása.
Tartásjavítás
Kreativitás fejlesztése
Tehetségek kiszűrése, tehetséggondozás.
Közösségi érzés erősítése.
Hagyományteremtés.
A közös mozgás okozzon örömet, legyen szórakoztató, magával ragadó és neveljen.
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2. Tehetséggondozó munkaközösség
Munkaközösség vezetője: Gellénné Bordás Zsuzsanna
Óvodáskorban nem beszélhetünk még tehetségekről, csak tehetségre utaló jellemző
jegyekről, tulajdonságokról, kivételes képességekről. Éppen ezért a hosszú ideig tartó lágy
megfigyelés a legjobb tehetségdiagnosztika. Minden gyermek tehetséges valamiben, ezt a
tehetségét fel kell fedeznünk.
A munkaközösség célja:
A gyermek személyiségének figyelembe vételével az átlagon felüli adottságaik,
kreativitásuk,

motivációjuk

felfedezése,

személyiségük

optimális

fejlesztése,

önmagukhoz mérten tehetségük kibontakoztatása.
A család - mint legfontosabb szereplő a tehetség nevelésben - teljes bevonása a
különböző programok lebonyolításában.
Gondozói hálózat kiépítése, amiben minden dolgozó részt vesz és munkájával,
törekvéseivel támogatja azt.
A pedagógusok módszertani kultúrájának gazdagítása.
A mozgás munkaközösséggel maximális együttműködés egész évben.

Feladat:
Komplex tehetségfejlesztő program működtetése, ahol egyszerre fejlesztjük a gyermek
személyiségét és képességeit, valamint erős és gyenge oldalát. Minden esetben a
gyermek pozitívumait, erősségeit emeljük ki.
A tehetségdiagnosztika rendszerének kialakítása (tehetségazonosítás, beválogatás)
megvalósítása, évenkénti felülvizsgálata.
Az egyéni képességekhez igazodó tevékenységtartalmak kimunkálása (műhely
kialakítása) gazdag, színes tehetséggondozó programok készítése.
A családok bevonása a tehetséggondozásba.
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7. Gyermekvédelem kiemelt feladatai
Gyermekvédelmi éves munkaterv a 2018/2019-es nevelési évre
A tervezést segítő dokumentumok


2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről



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



Emberi Erőforrások Minisztérium által kiadott MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ „A
gyermekvédelmi észlelő- és jelzőrendszer működtetése kapcsán a gyermek
bántalmazásának felismerésére és megszüntetésére irányuló szektorsemleges egységes
elvek és módszertan” 3. átdolgozott kiadása.

Az óvodapedagógus, illetve az óvodánk, mint intézmény gyermekvédelmi feladatai:
Az óvodapedagógus alapvető feladata a rábízott gyermekek nevelése, oktatása. Ezzel
összefüggésben kötelességünk, hogy közreműködjünk a gyermek-és ifjúságvédelmi feladatok
ellátásában, a gyermek fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában,
megszüntetésében. Együttműködünk a Debrecen Megyei Jogú Város Család- és Gyermekjóléti
Központjával, illetve a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó más
személyekkel, intézményekkel és hatóságokkal. Elsődleges célunk, hogy biztonságos,
szeretetteljes, aktív légkörben a gyermekek jól érezzék magukat. A saját, az integrált nevelést
elfogadó hozzáállásunk mellett a gyermeki és szülői közösségekben is szorgalmazzuk a sajátos
nevelést igénylő gyermekek jelenlétének elfogadását. Elvárt eredmény, hogy minden
gyermeket szeretetteljes, biztonságos légkör vegyen körül, az óvodában dolgozó felnőttek
pozitív modellt nyújtsanak, fejlesztő hatású szokás és szabályrendszert alakítsanak ki az
óvodapedagógusok.
Szeptember - Október
Folyamatos kapcsolattartás a segítő intézményekkel: Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai
Szakszolgálattal, Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Debreceni Tagintézményével,
Debreceni Egyetem Kenézy Egyetemi Kórház Városi Gyermekideggondozóval.
Ellenőrizzük a tanköteles korú gyermekek óvodába járását.
Családlátogatások a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeknél, folyamatosan
szülői értekezleten tájékoztatjuk a szülőket az igényelhető segélyezési formákról.
Környezettanulmány készítése az óvodába érkező veszélyeztetett és hátrányos helyzetű
gyermekek szociális körülményeiről.
Az kedvezményes óvodai étkezésben résztvevő gyermekek névsorát egyeztetjük.
A csoportban dolgozó óvodapedagógusokkal megbeszéljük a hátrányos helyzetű családok
esetleges megsegítésének lehetőségeit.
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A hátrányos és veszélyeztetett helyzetű óvodások nyilvántartásba vétele, különös tekintettel a
nevelőszülőknél elhelyezett gyerekekre.
November - December
Egyéni beszélgetések a nevelőszülőkkel (fogadóórák alkalmával) tanácsadások.
Kapcsolattartás folyamatos a nevelőszülői és gyámi tanácsadókkal.
A szociális helyzetelemzés összegzéséből adódó csoportonkénti prevenciós feladatok
összeállítása.
Karácsonyi adománygyűjtés a rászoruló családok részére.
Családlátogatások a csoportok óvónőivel szükség szerint.
Január - Február
A hátrányos helyzetű gyermekek fejlődésének nyomon követése, esélyegyenlőség biztosítása
az optimális időben történő iskolakezdés érdekében.
A tanköteles gyermekek óvodába járatásának ellenőrzése.
A tapasztalt problémák nevelőtestülettel történő egyeztetése.
Közös családlátogatások a családsegítő munkatársával, ha szükségesnek érezzük.
Információcsere a Debrecen Megyei Jogú Város Család- és Gyermekjóléti Központjával.
Március - Április
„Szülők Klubja” szervezése a hátrányok leküzdése, a gyermekek és szülők érdekében Csere bere: ruha, cipő börze.
„Beszélgető körök” – fontos témák feldolgozása pl. magatartásproblémák, viselkedési zavarok,
lelki egészségvédelem, az ingerszegény környezet, egészségtelen lakáskörülmények,
egészségtelen életmód hatása a gyermekek testi-lelki egészségére, személyiségük fejlődésére,
szocializációjukra.
Május
Nyári programok indítása (nyári udvari játékok).
Sportnap a szülők bevonásával. Gyermeknap.
A gyermekek megsegítésének lehetőségei:
A gyermek feltétel nélküli elfogadása, szeretete.
Ideális kapcsolat kialakítása, fenntartása a szülőkkel, nevelőszülőkkel.
Többszöri családlátogatás. Beszélgető tanácsadás, családsegítés.
Óvodánk pozitív kapcsolatot ápol:


Szülői munkaközösséggel



Védőnőkkel



Gyermekorvossal
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Debrecen Megyei Jogú Város Család- és Gyermekjóléti Központjával



Debreceni

Egyetem

Kenézy

Egyetemi

Gyula

Kórház

Városi

Gyermekideggondozójával


Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályával



Első osztályos tanítónőkkel

Problémák esetén
Az óvodapedagógusokkal együtt keressük a megoldást az adott problémára.
A probléma jelzése Debrecen Megyei Jogú Város Család- és Gyermekjóléti Központja felé az
„Eseti jelző” lapon történik. A megoldás kimeneteléről visszajelzést kérünk.
Óvodánk pozitív kapcsolatokat ápol mind a hivatalos szervezetekkel, mind a nevelőszülőkkel,
így tudható be az- az eredmény, hogy hosszú évekre visszatekintve az óvodapedagógusok
sikeresen végezhették munkájukat.
Óvodába járó gyermekek száma szeptember 1-én: 183 Fő
Ebből:
Hátrányos helyzetű gyermek: 5
Halmozottan hátrányos helyzetű: 2
Gyermekvédelmi támogatásban részesül: 9
8. Egészségügyi vizsgálatok rendje
Az SZMSZ és a szerződések szerint, valamint az iskola-egészségügyi ellátásról szóló
26/1997. (IX.3) NM rendelet alapján intézményünkben is megtörténnek minden évben az

egészségügyi-tisztasági és fogászati, vizsgálatok. A következő táblázat tartalmazza ezen
vizsgálatok tervezett időpontjait, éves megoszlását.
Egészségügyi szűrések:
Csoport Eü - tisztasági
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Szeptember
Október
December
December
Január
Március
November
Április

Fogászat
Október, Május
Október, Május
Október, Május
Október, Május
Október, Május
Október, Május
Október, Május
Október, Május
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9. Gazdálkodás, tárgyi fejlesztés feladatai
 A kötelező eszköz és felszerelések ellenőrzése során megállapítottuk, hogy a
legfontosabb az ágyak cseréjének második üteme.
 Tervezett karbantartás:

- csoportszoba
- öltözők festése
- járdák javítása

 Tervezett felújítás:

- műanyagablakok cseréjének befejezése, beltéri ajtók cseréje
- a fajátékok javítása, karbantartása az udvaron.

10. Ütemterv
Szeptember 1. – Október 31.
 Az éves munkaterv megfogalmazása, elfogadtatása a nevelőtestülettel, kiosztása
valamennyi csoportnak.
 A tűz-, munka- és balesetvédelmi oktatás megtartása.
 Évnyitó, nevelőtestületi- és munkatársi értekezlet.
 Ingyenes étkezésre jogosult családoktól az erről szóló határozatok begyűjtése.
 A nevelés nélküli munkanapok meghatározása (4 nap nevelési napon).
 A pedagógusigazolványok érvényesítése.
 A gyerekek baleset-biztosításának megkötése.
 Az új gyerekek szüleinek a kérdőívek kiosztása, összeszedése és feldolgozása.
 A régi gyerekek adatainak frissítése.
 A gyerekek személyiséglapjának megnyitása.
 A házirend aktualizálása, kitétele a helyben szokásos módon.
 A csoportos szülői értekezletek lebonyolítása.
 A gyerekek képesség szerinti mérése, a felmérőlapok kitöltése.
 A dolgozók személyi anyagának rendezése.
 Az alapító okirat átnézése.
 Csoportnaplók, felvételi napló ellenőrzése.
 Megbízások elkészítése.
November 1. – December 31.
 A gyermekek képességszerinti mérése, a felmérő lapok kitöltése.
 A következő év költségvetésének elkészítése.

33

Táncsics Mihály Utcai Óvoda 2018/2019. nevelési év munkaterv-tervezet
 Jubileumi jutalom tervezése.
 A december 31-én lejáró munkaszerződések meghosszabbítása.
 A következő év soros lépés elkészítése.
 Az iskolaérettségi vizsgálatra küldendő gyermekek névsorának leadása a Hajdú-Bihar
Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Debreceni Tagintézményéhez.
 Téli zárással kapcsolatos feladatok.
 Felújítási igények felmérése, beküldése.

Január 1. – Február 28.
 Az éves szabadságok kiszámítása, szabadságolási karton kitöltése.
 Átsorolások elkészítése (január 10-ig).
 Szülői értekezlet az iskolába menő gyermekek szüleinek.
 Iskolaérettségi vizsgálatok elvégzése.
 A nyári zárás idejének kihirdetése.
Március 1. – Április 30.
 Az iskolaérettségi szakvélemények kiadása.
 31-ig az utazási utalványok kiadása az arra jogosultaknak.
 Iskolai beiratkozás tájékoztatójának kifüggesztése.
 Nyári karbantartási munkák megtervezése, szervezése.
 Kitüntetési javaslatok elküldése.
 A szabadságolási terv elkészítése.
 Óvodai beiratkozás, a statisztika beküldése a DMJV Polgármesteri Hivatal
Intézményfelügyeleti Osztályára.
 A Továbbképzési Terv elkészítése.
Május 1. – Június 31.
 Majális, gyermeknap szervezése.
 Tanévzáró értekezlet.
 Az évzáró műsorok megtartása.
 Ballagás megszervezése.
 A szabadságok kiadása.
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