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Angyalkert Óvoda 2019-2020 nevelési év munkaterv tervezete

A MUNKATERV JOGSZABÁLYI HÁTTERE
 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
 229/2012. VIII.28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény
végrehajtásáról
 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról
 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai
nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának
irányelve kiadásáról. 1. melléklet a 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelethez
 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
 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
 Oktatási Hivatal: Önértékelési Kézikönyv
 DMJV Önkormányzat Képviselő- testületének vonatkozó önkormányzati rendeletei
 Az Angyalkert Óvoda működését szabályozó dokumentumai (SZMSZ, Házirend,
Pedagógiai Program)
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1. A nevelési év rendje

Nevelési év

2019. szeptember 01. - 2020. augusztus 31.

Szorgalmi időszak

2019. szeptember 01. - 2020. május 31.

Nyári élet rendje

2020. június 01. - 2020. augusztus 31.

Óvodai jelentkezések

2020. február a fenntartó által meghatározott
időpontban

Óvodai beíratás

A fenntartó által meghatározott időpontban

Iskolaérettségi vizsgálati kérelmek

december 15. illetve szükség szerint

Szakértői vizsgálati kérelmek

szükség szerint

Kontroll vizsgálatok

Köznevelési törvénynek, szakvéleményeknek
megfelelően

Nemzeti ünnepekkor, munkaszüneti, pihenőnapokon az óvoda zárva tart.
A téli zárás időpontja 2019/2020. tanév rendjéről szóló EMMI rendeletben meghatározott téli
szünet időpontjával megegyezően 2019. december 23-tól 2020. január 03-ig. Az ügyeletet
szükség esetén intézményünk biztosítja. Az ügyeleti igénylésről óvodánk tájékoztatja a
szülőket, felméri az ügyeletet kérők számát, és felveszi a kapcsolatot az ügyeletet kérő
intézményekkel.
A Nyári zárás 6 hét, melynek időpontjáról a Fenntartó dönt. Az ügyeletet biztosító óvodák
megnevezését a Fenntartó határozza meg. A fenntartó döntéséről legkésőbb február 15-ig a
szülőket tájékoztatjuk.
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Fogadóórák:
A vezető fogadó órája: Angyalkert Óvoda székhely:
minden hónap első hétfője 9.00-10.00 előzetes egyeztetés alapján
Angyalkert Óvoda Telephely:
minden hónap első keddje 9.00-10.00 előzetes egyeztetés alapján
Óvodapedagógusi fogadóórák: hétfőnként 16-17 óráig, az óvónőkkel előre egyeztetve
Gyermekvédelmi felelős: minden hónap első délutános szerdai napja, előzetes
egyeztetés alapján 16.30-17.30 óráig
/A heti munkarendet az SZMSZ és a Munkaköri leírások tartalmazzák/.
Nevelés nélküli munkanapok
/Szülők tájékoztatása nevelésmentes nap előtt legalább 7 nappal./
A nevelési évben a nevelőtestület pedagógiai célra öt munkanapot nevelés nélküli
munkanapként használhat fel. Intézményünk a Karácsony György utcai Óvodával
együttműködve látja el a nevelésmentes napokon felügyeletet igénylő gyermeket.
Nevelésmentes nap (tervezett 3 nap)
Időpont

Felhasználása

2019.10.21.

Szakmai nap

2020. 03.06.

Szakmai nap

2020.06.15.

Nevelési évet záró időarányos értékelés, önértékelési feladatok,
előremutató feladatainak megbeszélése, ütemezése.

Nevelőtestületi értekezletek:
Időpontja

Témája

2019.09.10.

2018/2019 évi beszámoló elfogadása,
2019 /2020 munkaterv jóváhagyása,
feladatok ütemezése, felelősök megjelölése
felelős: óvodavezető

2019.10.21.

Gyermekek megfigyelése, fejlődést nyomon
követő dokumentáció elvégzése
felelős: munkaközösség-vezető
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Időpontja

Témája

2020.01.27.

Első félév értékelése, további feladatok
áttekintése, iskolai jelentkezés lebonyolítása.
felelős: óvodavezető, vezető helyettesek

2020.06.15.

Az eltelt időszak értékelése, további feladatok
áttekintése
felelős: óvodavezető

Nemzeti ünnepek:
Időpont

Tevékenység

október 23.

megemlékezés október 22-én kedden
csoportonként

március 15.

zászlók kihelyezése a Kossuth szobornál,
csoportonkénti megemlékezés március 13-án
pénteken

június 4.

óvodai szintű rendezvény (játékok nemzeti
jelképekkel)
kirándulás

Az ünnepek megszervezésért, az ünnepi ruházatért, dekorációért a csoportban dolgozó
óvodapedagógusok felelősek. Elsősorban gyermekek érzelmi motivációira építve az életkori
sajátosságok figyelembe vételével, aktuális énekekkel, dalokkal, játékos tevékenységekkel
emlékeznek, ünnepelnek. Nemzeti összetartozás napja a gyermekhét rendezvényéhez
kapcsolódóan kiemelt.
Nyílt nap (óvoda bemutatkozása)
Időpont

Felelős:

2020. január 20. és 21.

óvodavezető-helyettes, csoportban dolgozók

2020. óvodai beíratás 2 napján

óvodavezető-helyettes, csoportban dolgozók

Tervezett szülői értekezletek:
S.sz. Időpont

Téma

csoport

felelős

1

2019.09.11. Pedagógiai Program, Házirend, éves
feladatok, beszoktatás, programok,
Szmk választás

székhely

óvodapedagógusok

2

2019.09.12. Pedagógiai Program, Házirend, éves
feladatok, beszoktatás, programok,
Szmk választás

telephely

óvodapedagógusok
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2020.02.24. beiskolázás, farsang, ünnepek,
programok, szervezési feladatok

székhely

óvodapedagógusok

4

2020.02.26. beiskolázás, farsang, ünnepek,
programok, szervezési feladatok

telephely

óvodapedagógusok

Rendkívüli szülői értekezlet szervezhető, ha indokolt, a szülőket és gyermekeket érintő
ügyekben. Az óvodapedagógus az óvodavezetőnek 7 nappal előtte köteles bejelenteni és
tájékoztatni.
A szülői értekezleteken kötelezően vezetett dokumentációk:


jelenléti ív



jegyzőkönyv illetve feljegyzés

Mindkét dokumentáció őrzési helye a csoportnapló.
Vezetik: a csoport óvodapedagógusai
Vezetői, munkatársi értekezletek, megbeszélések
Értekezlet

Érintettek

Időpont

Témák

Felelős

Vezetői
szintű
értekezletek

óvodavezető,
helyettesek,
munkaközösség
vezetők, KT

minden hónap
utolsó szerdája

Óv. vez.,BECS
vezetője
Óv. vez.
helyettes, Mk.
vez.

Munkatársi
értekezletek

óvodavezető,
pedagógusok,
pedagógiai
munkát
segítők, egyéb
alkalmazottak

2 havonta hónap
első hetében,
valamint
aktualitásoknak
megfelelően

feladatok, intézményi
önértékelés
működtetése
egyenletes terhelés,
ellenőrzések eredménye
önértékelés statisztika
részfeladatok leosztása
együttműködés aktuális
feladatok

óvodavezető,
vezetőhelyettesek

Nem tervezett spontán értekezletek aktuális feladatok megbeszélése szükség esetén.
Hittan idejének és helyének meghatározása szülői szervezet véleményezésével történik.
Tervezett időpontja:
Angyalkert óvodában: minden héten, szerdán reggel 08.00-tól
Vezeti: Veres Jánosné lelkész
Bányai telephelyen: minden héten szerda délután 15.00-tól.
Vezeti: Tarcsali Katalin lelkész
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2019/2020. nevelési év feladatai az előző nevelési év értékelésére építve
Elvárások, külső mutatók összegzése, elemzése alapján a nevelési év feladatai
1.Pedagógiai A munkatervekben megjelölt programok és feladatok melyeket a
folyamatok

nevelőtestülettel egyeztetve, közös értékrend alapján tűztünk ki célul,
szorosan kapcsolódnak Pedagógiai Program célkitűzéseihez, feladataihoz. .
Az elért eredményeket folyamatosan rögzítjük. A Pedagógiai Program és
más stratégiai dokumentumban megtalálható célok megvalósulását biztosító
pedagógiai folyamatok tervezési, megvalósítási, ellenőrzési, értékelési rendje
tudatosan tervezett. Az intézményi dokumentumok elkészítésénél, az
intézményi célok meghatározásánál figyelembe vesszük a működést
befolyásoló adatokat, külső mutatókat, amelyek elemző értékelésen alapuló
beépítése segíti az intézmény tudatos tervezésen alapuló eredményességét,
végeredményben történő pozitív megítélését. A munkaközösségi tervek az
intézmény munkatervét alapul véve készülnek. A hatáskörök delegálása, a
folyamatok rendje a munkatervben rögzítésre kerültek.

A pedagógiai

folyamatokat nyomon követjük, szükség esetén korrigálunk. A fenntartót
tájékoztatjuk, adatszolgáltatást megvalósítjuk a fenntartó ütemezése alapján.
A tankötelesek összesített eredményeinek javításával melyek a sikeres
képességek, részképességek fejlesztéséből adódnak, javítjuk a beiskolázási
mutatókat.

A

tanköteles

korú

gyermekek

megfigyelési

mérési

eredményeinek alapján az erősségek:
-

testséma

-

vizuális diszkrimináció

-

pontos auditív észlelés, hangdifferenciálás

-

névutók, téri viszonyok rajzban

-

időrendi sorrend, pontos eseménysor, összefüggések felismerése
(esemény képsorról)

-

keletkeztetés, kiegészítés fogalmi szint, számkörben

A megfigyelési mérési eredmények alapján a fejleszthető területek:
-

térirányok

-

pontos reprodukció (tájékozódás négyzethálóban)
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Kontroláljuk a dokumentumokat, összehangoljuk a megfigyelési, mérési,
értékelési eredményeinkkel. Csoportnaplóban is megjelenik a fejlesztés
iránya. Az iskolaérettségi vizsgálatok ütemezését kiemelten kezeljük, hogy
időben megkapjuk a visszajelzést. A szakvéleményekben kitűzött fejlesztési
célokat figyelembe véve tervezzük az egyéni fejlesztéseket. A pedagógusok
gyűjtik

a

gyermeki

produktumokat.

Az

értékelések

elkészítésénél

alkalmazzuk a szakmai szempontrendszert. Ütemezzük, a tervezetteknek
megfelelően bonyolítjuk az önértékeléseket.

2.
Személyiségés közösségfejlesztés

A

gyermekek

személyiségének

teljes

megismerését

folyamatos

megfigyeléssel, fejlesztéséhez és értékeléséhez szükséges fejlődést nyomon
követő eszközrendszer alkalmazásával az erre vonatkozó szabályzat szerint
folyamatosan használjuk. A bemeneti mérésekre épített egyéni fejlesztési
terveket elkészítjük. Minden óvodapedagógus ennek megfelelően dolgozik a
határidők betartásával. A fejlődési napló tartalmáról a szülőket minimum
kétszer tájékoztatjuk. A szociális hátrányok enyhítését a hiányzások nyomon
követésével és csökkentésével segítjük. Közösségfejlesztési célokat, a célok
elérését szolgáló feladatokat tudatosan tervezzük. Az ünnepek, rendezvények
erősítik a gyermekek közötti és gyermekek- felnőttek (dolgozók, szülők)
közötti kapcsolatokat. A továbbiakban is kiemelt feladat nevelőtestület
javaslatainak figyelembevételével változatos óvodai rendezvények és
programok szervezése. Az egészséges életmódra nevelés a pedagógiai
program elvárásainak megfelelően nyomon követhető a tervezésből,
csoportnaplóból, események tervezésből és sikeres lebonyolításából. Kiemelt
feladat a mindennapi udvaron tartózkodás, és ennek ellenőrzése. Bővíteni
kell a cselekvéshez kötött ismeretszerzéshez használt eszközök számát, saját
készítésű eszközök alkalmazását. A „zöld tevékenységekhez” folyamatosan
biztosítjuk az eszközöket. A törvényi előírásoknak megfelelően indokolt
esetben kezdeményezzük a szakmai kapcsolatfelvételt a szakmai segítő
szolgálatokkal. Folyamatos információkkal adatok szolgáltatásával tartjuk a
kapcsolatot.
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3.
Eredmények

A gyermekek nyomon követését az iskolai rendezvényeken való óvodai
részvétellel, szakmai kapcsolattartással valósítjuk meg. A beszámolók
tartalmazzák

és

elemzik

az

intézményi

eredményeket,

pontos

nyilvántartásokat készítünk, vezetünk, melyek naprakész adatszolgáltatással
segítik a tervezést. A gyermekek versenyeken való részvételével és versenyre
felkészítéssel
tevékenységét,

támogatjuk

a

önmagukhoz

tehetségígéretes
mért

gyermekek

fejlesztését.

A

önkifejező

tehetségfejlesztő

munkaközösség segíti a jó gyakorlatok megismerését, alkalmazását,
hospitálások szervezésével a tapasztalatok átadását. A mérési eredmények
figyelembevételével javítjuk a tanköteles gyermekek iskolakezdési mutatóit.
Nyilvántartást vezetünk az eredményekről. Beindítunk még egy fejlesztő
műhelyprogramot. A hiányzások igazolására továbbra is nagy hangsúlyt
fektetünk. A felelősi rendszer részfeladatait pontosítjuk az egyenletes
terhelés

figyelembevételével.

Pedagógusok

továbbképzéseken

való

részvételének támogatása, ösztönzése továbbiakban is kiemelt jelentőségű.
Keressük a Zöld Óvoda programhoz az új lehetőségeket, bővítjük az
óvodakerti tevékenységeket. Az óvoda arculatának, hagyományainak
megfelelően

együttműködünk

más

intézményekkel,

szervezetekkel,

bekapcsolódunk a város kulturális, sport és egyéb rendezvényeibe.
Külső

elismerés

megszerzésére,

a

belső

eredmények

rendszeres

nyilvánosságra hozatalát megvalósítjuk. Kiváló pedagógus címet év végén
odaítéljük a kiemelt munkát végző pedagógus kollégánknak.
4. Belső
kapcsolatok,
együttműködés,
kommunikáció

Az intézmény munkatársai számára biztosított a munkájukhoz szükséges
információkhoz és ismeretekhez való hozzáférés. Intézményen belüli
továbbképzések, szakmai napok, bemutató foglalkozások, hospitálási
lehetőségek, jó gyakorlatok megosztása a nevelőtestület természetes
gyakorlata. A szakmai munkaközösségek hatékony működtetése az
intézményi célok, önértékelési eredmények figyelembe vételével zajlik a
jövőben is. A közösség fejlesztését a szülők bevonásával tervezzük, növeljük
a programok számát. Okos kocka alkalmazását jó gyakorlatként továbbadjuk
a kollégáknak. Előadás, képzés szervezésével segítjük a hatékony
alkalmazást.
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A két telephelyen működő csoportok közötti átjárhatóságot biztosítjuk, erre
ösztönzöm

a

pedagógusokat.

biztosítjuk

Folyamatosan

az

online

információkhoz való hozzáférést. A csoportnaplóban a tervezést elektronikus
formában végezzük, IKT kompetenciát fejlesztjük.

5. Az
intézmény
külső
kapcsolatai

A dokumentumok hozzáférését biztosítjuk. Az intézmény partnereinek
száma közel azonos a korábbi években kapcsolatot tartó intézmények
számával. A kapcsolattartás működtetése a szokásos, személyes, online stb.
A közéleti programokon való részvételt a továbbiakban is szorgalmazzuk, pl.
nárciszfutás, város napja, Galiba stb. Külső elismerések, díjak megszerzésére
törekszünk. A környező általános iskolákkal, középiskolákkal a meglévő
kapcsolatokat

működtetjük

együttműködési

megállapodás

keretében,

óvodásoknak szervezett versenyeken. A logopédiai és fejlesztő ellátást
helyben valósítjuk meg, szükség esetén további gyermekeket vonunk be a
fejlesztésbe. Év közben, ha indokolt igénybe veszünk SNI-s gyermek
fejlesztéséhez szakembereket.

A véleményezésre jogosult szervek,

személyek véleményezési jogát biztosítjuk a gyermekeket érintő és a törvény
által meghatározott ügyekben. A változásokról érdemben tájékoztatjuk őket.
6. A
pedagógiai
munka
feltételei

A gondozási-nevelési-oktatási folyamatok tárgyi környezetét pedagógiai
céljainknak

megfelelően

alakítjuk.

Az

óvodában

biztosítottak

a

nevelőmunkához szükséges tárgyi feltételek, melyet egyrészt a költségvetés,
másrészt az óvónői kreativitás tesz esztétikusabbá. A belső infrastruktúra
fejlesztésére vonatkozó konkrét tervet a fenntartóhoz benyújtottuk. A hosszú
távú fejlesztések, felújítások, nagyobb beruházások a DIM-el egyeztetve,
költségvetés függvényében zajlik. Emberibb kapcsolatokra, egyenletesebb
terhelésre törekszünk a feladatok arányos elosztásával. Mindenkitől
maximális munkát várunk el. A jó gyakorlatot továbbadjuk az igényesség
kiemelésével. Minden egyes döntés előtt a véleményezési jogokat
biztosítjuk. A humánerőforrás fejlesztése a szakmai hozzáértést preferálja a
pedagógiai munkát segítők körében is. A nevelőmunka személyi és tárgyi
feltételei adottak ahhoz, hogy az intézménybe járó valamennyi gyermek
megkapja a számára legmegfelelőbb fejlesztést, nevelést, szükség esetén
9
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külső szakemberek támogatását. Ebben valamennyi érintett pedagógus és
alkalmazott tevékenyen vesz részt, a kapcsolattartás magas szintjén
együttműködve a szülőkkel, az intézmény fenntartójával, külső partnerekkel.
Az új kolléganők beilleszkedését elősegítjük, a segítő hozzáállás a kijelölt
mentoroknak és minden pedagógusnak kötelessége. A gyakornoki minősítés
zavartalan lebonyolítását elősegítjük a technikai feltételek és a szakmai
segítségnyújtás biztosításával. A hagyományokat ápoljuk, új ötletekkel
bővítjük az intézmény sokszínűségét. A telephelyen is pályázunk a Zöld
Óvoda címre, mely a tudatos egészségnevelés megvalósítását segíti a
tervezett tevékenységek által.
7. Az ONAPban és a
Pedagógiai
Programban
megfogalmazott
intézményi
céloknak
való
megfelelés

A pedagógiai folyamatok eredményességének növelése, valamint az elemzőértékelő munka hatékonysága érdekében a mérési eredmények összesítésére,
összehasonlítására alkalmas mérőrendszer alkalmazása ütemezett, segíti a
hatékony pedagógiai tervezőmunkát. A kapott eredményeket elemzés,
értékelés után beépítjük a következő év kiemelt feladataiba.
Folyamatosan nyomon követjük a P.P.- ban foglaltak megvalósulását. Időrőlidőre vannak területek, amelyeket adott évben kiemelten kezelünk. Az
élményekben és tevékenységekben gazdag óvodai élet megszervezésével a
gyermekek sokoldalú harmonikus személyiségének kibontakoztatása, óvodai
környezetben, közösségben történő anyanyelvi nevelése, felzárkóztatása,
egyéni ütemű fejlesztése, a mérési eredmények felhasználása. Cél az
egészség, mint elfogadott érték épüljön be az óvoda mindennapjaiba. Több
gyermek

vegyen

részt

rendszeres

egészségfejlesztő,

mozgásos

tevékenységben. Rendszeres levegőztetéssel, nagymozgásos tevékenységek
szervezésével biztosítjuk az egészséges életvitel alakítását.
A célok és azok elérését támogató kiemelt pedagógiai, szakmai feladataink:
Feladataink: a célok elérését segítő, támogató környezet és tevékenység biztosítása
 Felkészülés a külső tanfelügyeleti -szakmai ellenőrzésre és a pedagógusok előmeneteli
rendszerének alapját képező gyakornoki minősítő vizsgákra, további minősítésekre.
 Az

intézményvezetés

felelőssége

a

nevelőtestület

felkészítése

a

szakmai

ellenőrzésekre, ennek érdekében az intézményi önértékelés jogkövető megszervezése,
10
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a

tevékenységlátogatási,

dokumentum

ellenőrzés

intézményi

gyakorlatának

működtetése, a sikeres munka feltételeinek biztosítása, részfeladatok, átruházott
jogkörök leosztása, az önfejlesztési terv megvalósításához szükséges önfejlesztési
irány meghatározása.
 A Köznevelési Intézmények Rendszerében történő adatok rögzítése, kezelése az
információs önrendelkezési jogról és az információs szabadságról szóló törvénynek és
rendeletnek megfelelően (GDPR).
A pedagógusok egyéni felelőssége a 8 kompetencia területnek való megfelelés.

Nevelő-oktató munka terén folyamatosan kiemelt feladatok:

Cél

Feladat

Felelős/felelősök

Egészséges életmód

A stratégiai

Óvodapedagógusok

kialakítása

dokumentumoknak
megfelelő tudatosan tervezés,
szervezés

Levegőzés, mozgás

Napi rendszerességgel a téli

Óvodavezető-helyettes

biztosítása napi

időszakban is szabadlevegőn

Óvodapedagógusok

rendszerességgel

tartózkodás, mozgásos
tevékenységek biztosításával

„Zöld Óvoda”

A heti tevékenységekben

Környezettudatos szemlélet kiemelten jelenik meg a Zöld
kialakítása

Óvodapedagógusok,
pedagógiai munkát segítők

Óvoda tevékenységeinek
megvalósítása

Egyéni fejlesztés,

Megfigyelések, mérések

Óvodapedagógusok,

felzárkóztatás

rögzítése, pontos

pedagógiai asszisztensek

megfigyelések, mérések

dokumentáció vezetése,

alapján

tudatos tervezőmunka
megjelenítése
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Cél

Feladat

Felelős/felelősök

Szülőkkel közös óvodai

Kézműves tevékenységek,

Óvodapedagógusok,

programok,

szüret, farsang, gyermekheti

pedagógiai asszisztensek,

közösségfejlesztés

rendezvények, kirándulások

dajkák

Tehetséggondozás

A meghirdetett

Óvodapedagógusok, felelős

Bozsik program

programokon, versenyeken

pedagógus

részt veszünk.
Nagymozgások fejlesztése:

A gyermekek részvételének

tánc, úszás, korcsolya heti

biztosításával

Óvodapedagógusok

rendszerességgel a P.P.-nak
megfelelően

3. Törvényességi feladatok

Dokumentum

Készíti

Véleményezi

Elfogadja

Éves munkaterv

óvodavezető

fenntartó

nevelőtestület

Házirend
módosítása

óvodavezető

szülői közösség,
nevelőtestület

nevelőtestület
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4. Megbízatások, felelősök
Óvodavezető:

Lipcseiné Szabó Ildikó

Vezető helyettesek:

Kulcsárné Simon Andrea (A)
Ujj Mónika (B)

Munkaközösségek vezetői:

Bakos Lászlóné(A)
Kovács-Haba Judit (A)

Gyermekvédelmi felelősök:

Kulcsárné Simon Andrea (A)
Burainé Bertók Anikó (B)

Közösségi munka:

Kovács-Haba Judit(A)
Ujj Mónika ( B)

Bölcsőde, Iskola, Szakszolgálat összekötő:

Kovács-Haba Judit(A)
Ujj Mónika(B)

BECS vezető

Bakos Lászlóné(A)

Információk, faliújság:

Váradiné Hock Szilvia (A)
Weidner Lilla(B)

Bábszínházi kapcsolattartó:

Kulcsárné Simon Andrea (A)
Ujj Mónika( B)

Gyermekrendezvény, mozgás, szabadidő szervező:

Kovács-Haba Judit(A)
Vass Krisztina(B)

Mentori feladatok:

Bakos Lászlóné(A)
Ujj Mónika (B)

Mozgás, úszás, korcsolya, tánc

Vass Krisztina, (B)
Ujj Mónika (B)
Federicsné Árva Mónika (A )
Váradiné Hock Szilvia (A)
Váradiné Hock Szilvia(A)
Süni csoport(B)

,
Dekoráció felelős:
Föld világnapja:

Vass Krisztina (B)
Kovács-Haba Judit (A)
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5. Az óvodai élet tervezése, szervezése
Csoport/ létszám

Csoportban dolgozók

Beosztás

Pillangó csoport:

Kulcsárné Simon Andrea

óvodapedagógus

27 fő

Ballai-Nagy Ibolya

óvodapedagógus

Oláh Istvánné

dajka

Szimáné Fazokán Éva

óvodapedagógus

Katona Éva

óvodapedagógus

Tóth Erika

dajka

Federicsné Árva Mónika

óvodapedagógus

Petró-Demeter Tímea

óvodapedagógus

Huri Lászlóné

dajka

Kovács-Haba Judit

óvodapedagógus

Makainé Kepics Fruzsina

óvodapedagógus

Bakos Zsuzsanna

dajka

Boldis Marianna

óvodapedagógus

Bakos Lászlóné

óvodapedagógus

Hutóczki Ferencné

dajka

Süni csoport:

Vass Krisztina

óvodapedagógus

25 fő

Weidner Lilla

óvodapedagógus

Vastagné Kokas Tünde

dajka

Burainé Bertók Anikó

óvodapedagógus

Konyáriné Veres Mariann

óvodapedagógus

Tóth Lászlóné

dajka

Farkasné Tarnóczai Andrea

óvodapedagógus

Zekéné Szögedi Krisztina

óvodapedagógus

Barta Csabáné

dajka

Nagyné Bán Andrea

óvodapedagógus

Ujj Mónika

óvodapedagógus

Vinczéné Bíró Nóra

dajka

Maci csoport:
27 fő

Nyuszi csoport:
24 fő
Vuk csoport:
27 fő
Katica csoport:
27 fő

Katica csoport:
29 fő
Őzike csoport:
24 fő
Maci csoport:
29 fő
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Munkakör

Név
Pedagógiai munkát segítő:

Óvodatitkár

Rátóczi Ferencné

Bihari Ferencné

Pedagógiai asszisztens

Váradiné Hock Szilvia

Kovács Anikó

Vengrinné Fenyvesi Beatrix
Egyéb alkalmazott:
Konyhai kisegítő

Szilágyi Barnáné

Vajda Zoltánné

Bereczky Andrea
László Attila

Udvaros

Szulyák István

Óvodavezető
Óvodavezető

Lipcseiné Szabó Ildikó

Heti kötelező óraszám:
Katica csoportban

8

6. Erőforrás bemutatás és fejlesztés
a, Statisztikai mutatók
Az engedélyezett, felvehető létszám az Alapító Okirat szerint 245 fő.
A beiratkozási adatok szerint a 2019/2020 nevelési évre 2019. februárban 104 gyermek
jelentkezési lapját nyújtották be a szülők. Ebből felvételt nyert és beiratkozott 68 fő. Ebből 0
fő SNI-s. A körzetesek száma csökkent, 22 fő. 2019. szeptemberében a 74 fő tanköteles
gyermekből 55 fő kezdi meg általános iskolai tanulmányait. Várható összlétszám: 236 fő.
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b, Humán erőforrások

óvodavezető

1 fő

óvodavezető-helyettes

2 fő

óvodapedagógus

19 fő

Ebből szakvizsgázott

7 fő

pedagógiai asszisztens

3 fő

dajka

9 fő

óvodatitkár

2 fő

egyéb alkalmazott

5 fő

A következő 5 évben a dolgozók 21%-nak van lehetősége a nők kedvezményes nyugdíjazás
lehetőségével élni.
Kiemelt feladatom, hogy bár óvodapedagógus hiány van, mégis a legalkalmasabb
személyeket kell megtalálni a közösségünk, gyermekeink számára, ezért szívesen fogadunk
főiskolai hallgatókat, szakmai gyakorlatra.

(A diagram a következő 5 évben várható humán erőforrás alakulását mutatja.)
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2 fő óvodapedagógus jogviszonya fog megszűnni, ebből 1 fő óvodapedagógus 40 év
munkaviszony után 2019. december végén nyugdíjba vonul. Helyére Weidner Lilla
gyakornok kerül határozatlan idejű kinevezéssel. A másik óvodapedagógus áthelyezéssel
intézményt vált. 1 fő dajka nyugdíjba vonul 2019. szeptemberében, helyére Bakos Zsuzsanna
dajka kerül határozatlan idejű kinevezéssel. 2019. augusztus végétől visszaérkezik Gyesről
Vastagné Kokas Tünde dajka.
Besorolás:
Besorolás/fokozat Mesterpedagógus Pedagógus II.

Pedagógus

Gyakornok

I.
Fő

1

5

11

2

c, Tárgyi feltételek
A DIM szervezi és kivitelezi a karbantartási, beruházási az intézmény vagyonkezelésével és
védelmével kapcsolatos teendőket. A pedagógiai programunk folyamatos megvalósításához a
kötelező eszköz-és felszerelési norma előírásának megfelelő eszközök rendelkezésre állnak.
2019. februárjában a DIM üzemen kívül helyeztette a működő ételszállító liftet
szabványossági indokokra hivatkozva. Az emeletre hónapok óta naponta háromszor a dajkák
kézben viszik fel az ételt, gyermekek és szülők között, mely nagyon balesetveszélyes.
Szükség lenne a probléma mihamarabbi megoldására, melyhez folyamatosan kérjük a DIM és
a fenntartó segítségét.
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2019/2020. Karbantartás, fejlesztés
Fejlesztés jellege

Megnevezése

Beszerzés

udvari mozgásfejlesztő játékok, labdák homokozó felszerelések.
Telephelyen párakapu kialakítása.

Karbantartás

Óvodai bútorok, játékok javítása.
Csaptelepek cseréje.
WC ülőkék cseréje.

7. Pedagógiai szakmai tevékenység
Cselekvési ütemterv
A cselekvési terv nyitott és az év folyamán módosítható program, mely tartalmazza a nevelési
évre előre tervezett nevelési, pedagógiai programokat, együttes feladatokat, amelyek szorosan
illeszkednek a óvodai programunkhoz, és az esélyegyenlőségi tervben meghatározottak
szerint valósulnak meg. (A nevelési év rendjében tervezett feladatok nem jelennek meg
ismételten.) Az időpontokat az időjárás és egyéb az óvónőktől, az óvodai szervezettől
független tényező befolyásolhatja. A programok csak a minimumot tartalmazzák. Ezek köre
bővíthető.
Óvodai élethez kapcsolódó ünnepek, jeles napok
Tevékenység

Időpont

Felelős

Szüret

2019. 09.18. (A)
2019. 09.19. (B)

Maci csoport
óvodapedagógusok, dajkák,
szmk, egyéb dolgozók

Állatok világnapja

2019.10.04.

csoportos óv.ped.

Mikulás

2019.12.05. (A)
2019.12. 06. (B)

Kulcsárné Simon Andrea
Ujj Mónika

Karácsony

2019.12.16. (A)
2019.12.17. (B)

Kulcsárné Simon Andrea
csoportos óv.ped

Farsang

2020. február 21-ig

csoportos óv. ped. szülők

Víz világnapja

2020.03.20.

óvodapedagógusok

Föld világnapja, virágültetés

2020.04.22.

munkaközösség vezető
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Tevékenység

Időpont

Felelős

Madarak és fák napja

2020.05.08.

csoportonként

Anyák napja

2020.04.27-05.08.

csoportos óv. ped.

Évzárók

2020. május vége

csoportos óv. ped.

Ballagás

2020. 05.29. (A)
2020. május vége (B)

Kulcsárné Simon Andrea
csoportonként

Gyermekhét
nemzeti összetartozás

2020. június 2-5.

(A)
Ujj Mónika (B)

Környezetvédelmi világnap

2020. június 5.

Kovács-Haba Judit (A)
Vass Krisztina (B)

Kirándulások

2020. június eleje

óvónők, dajkák, Szmk.

Egyéni fejlesztési terv készül a tanköteles korú óvodában maradó gyermekek részére
Óvodában maradó
fő összesen
19 fő

Maradás oka

Feladat

19 óvodai
szakvélemény

Egyéni fejlesztési terv alapján felkészítés az
iskolakezdésre

Képességfejlesztés
Tevékenység

Résztvevők

Felelős

Gondos Kertész

32 fő

Szakszolgálat munkatársa

Okoskocka

16 fő

Bakos Lászlóné óvodapedagógus
/szakvizsgázott fejlesztőpedagógus

Bozsik Program

22 fő
Váradiné Hock Szilvia

Gyermektánc

47 fő

Federicsné Árva Mónika (A)
Ujj Mónika (B)

Előreláthatólag 1 fő SNI-s gyermekünk egyéni fejlesztése a szakszolgálat segítségével
történik.
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8. Munkaközösségek
Párhuzamosan és együttműködve 2 munkaközösség működik.
1. Az intézményi önértékelés intézkedési tervének megvalósítására, tehetségígéretes
gyermekek kibontakoztatására.
Célunk:
A

munkaközösség

megalakulásakor

kijelölt

célok

nem

változtak.

Továbbra is célunk, hogy a gyermekek megfigyelésén és a helyben kialakított egységes
mérési eljáráson alapuló eredmények beépüljenek a stratégiai dokumentumokba és segítsék az
intézményünkben folyó tehetségfejlesztés hatékony megvalósulását és ezek alapján a
különleges bánásmódot igénylő gyermekek – a tehetségígéretek egyéni és mikrocsoportos
fejlesztésben részesüljenek.

Feladatunk:
 Az óvodapedagógusok ismereteinek bővítése a tehetségfejlesztés területén, a
kiemelten

tehetséges

gyermekek

sikeres

fejlesztéséhez

szükséges

pedagóguskompetenciák elmélyítése.
 Pszichológus, logopédus, tehetségszakértő és fejlesztőpedagógusok által kifejlesztett
játékos

eszközrendszer

és

módszer,

az

Okoskocka

fejlesztő

eszközcsalád

használatának megismerése, helyes alkalmazása.
 Tehetségígéretek feltérképezése, egyéni képességfejlődés változásainak beazonosítása,
nyomon követése az eszközcsalád segítségével.
 A

kiemelt

figyelmet

igénylő

gyermekek

tudatos,

tervszerű

fejlesztése,

a

tehetségfelismerés és a tehetségfejlesztés segítése a komplex eszközrendszerrel.
Tehetségfejlesztő – kiemelkedő részképességek, képességterületek, kompetenciák –
egyénre szabott, differenciált játékos tevékenységek szervezése az Okoskocka
fejlesztő eszközcsaláddal.
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2. Zöld Óvoda munkaközösség
Célunk:
 az Óvodai nevelés országos alapprogramjában megfogalmazott pedagógiai alapelvek
megvalósításával a „Zöld Óvoda Programunk” elvárásainak teljesítése a telephelyen is
a cím elnyerése


a gyermek számára élmény gazdag környezet biztosítása



környezettudatos, környezetre figyelő magatartás megalapozása



olyan szokások, magatartásformák alakítása, amelyek a környezettel való harmonikus
együttélést biztosítjuk a gyermek későbbi életvitelében



a környezettudat ébresztése, a környezetvédelmi ismeretek bővítése, az erre vonatkozó
értékrendszer elsajátítása, a környezettudatos magatartás kifejlesztése, a környezte
érdekeit szolgáló cselekvések és ehhez szükséges készségek kialakítása



a gyermekek igényévé váljon a természet gondozása, védése, megújulásának segítése

Feladatunk:


környezettudatos

gondolkodás,

magatartás

fejlesztése

a

mindennapi

óvodai

tevékenységek során


a családok bevonásával programok szervezése



jeles napok, „zöldnapok” kiemelése az óvoda mindennapi életében



az egészséges életmód, egészséges életvitel megalapozása példaadással



a játékos tanulás, a szenzitív módszerek, a terepi tapasztaltatás, a tevékenykedtetés, a
felfedeztetés, az élménypedagógia, a kooperatív tanulási elemek alkalmazása

9. Pályázat
Földművelésügyi Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából
jelenleg a Magyar Mezőgazdasági Múzeum hirdeti meg évente a Zöld Óvoda pályázatot. A
székhely után most a Telephely tűzte ki célul a cím elnyerését. Mindennapi gyakorlatukban az
elmúlt évben folyamatosan megtörténtek az eszközbeszerzések, pl. komposztáló, kerti
szerszámok, locsolószett, nagyítók stb. Pedagógiai Programunk által kitűzött céljaink és
feladataink megvalósítják a pályázati célokat.
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10. A pedagógiai ellenőrzés színterei, kiemelt területei
óvodán belüli
Tevékenység látogatása, értékelése
Udvari levegőztetés
Óvodai rendezvényen kapcsolattartás
Csoportnapló tartalmi, formai megfelelése
Felvételi mulasztási napló vezetése
Gyermekek fejlődésének nyomon követése
Hiányzások igazolása

11. Belső ellenőrzési terv 2019/2020
Az ellenőrzés
területei

Szept. Okt. Nov. Dec. Jan.

Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug.

Pedagógiai,tanügyi-igazgatás
Csoportnaplók
tartalmi és
formai
megfelelés

v, h

Mulasztási
naplók

h

Látogatások

v

v,
vh
mk

v, h

h
v, vh
mk

Statisztika
Igazolás

v,
vh
mk

v, vh
mk

h

v

Fejlődési napló

h

h

Mozgás,
testnevelés
rendszeressége

v,
mk

v,
mk

Udvari
levegőzés
rendszeressége
Beszoktatás

h

h

v
22
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Az ellenőrzés
területei

Szept. Okt. Nov. Dec. Jan.

Febr. Márc. Ápr. Máj Jún.
.

Óvodai felvétel

v

v

Ünnepek
előkészítése,
szervezése, jeles
napok

v

Szülői
értekezlet,
Kapcsolattartás

h

Gyermekvédelem

v

h

Júl. Aug.

v

v

v

h

v

Munkáltatói feladatok
Új dolgozók

v

h

v

Átruházott
jogkörök

v

Munkaidő

v

h

h

Munkaköri
leírások

v

Jelenléti ívek

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

Változásjelentés v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

Gazdálkodás
Takarékosság

v

Beszerzések
Eszköznyilvántartás

v
v

h

h
v

h

Leltár

h

h

Karbantartás

h

h

Balesetvédelem, v
udvari játék

h

Szabadságolás

v

v
h
v

Egyéb
Munkavédelmi
oktatás

mv

Munkavédelmi
előírások
betartása

v

mv
v

mv
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Az ellenőrzés
területei

Szept. Okt. Nov. Dec. Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug.

Orvosi
alkalmassági
vizsgálatok

v

Konyha
higiéniája

h

h

Csoportszoba
tisztasága

h

h

Óvoda külső,
tisztasága, járda

v

h

h

h
h
h

h

Mosdó, egyéb
helyiségek
higiéniája

h

h

h

Dekoráció

mk

mk

mk

Jelmagyarázat: v – óvodavezető, h- óvodavezető-helyettes , m- munkaközösség-vezető, mfmunkavédelmi felelős, b-Becs vezető
A pedagógusok min. 20%-nak ellenőrzése, kiemelten a tanügyi ellenőrzésben és minősítésben
résztvevőknél.

Hospitálások ütemezése
Tevékenységet vezeti

Szept.

Okt.

Demeter Tímea

Nov.

Dec.

Jan.

Febr.

x

Ballai-Nagy Ibolya

x

Farkasné Tarnóczai Andrea

x

12. Pedagógus továbbképzés
Jogszabályi háttér:


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

valamint

a

továbbképzésben

résztvevők

juttatásairól

és

kedvezményeiről
A továbbképzések közül előnyben részesítjük azokat a szakmai képzéseket, amelyek az óvoda
pedagógiai programjának megvalósításához szükségesek, módszertani megújulást segítik,
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melyek: egyéni fejlesztő programok a tehetséggondozásban, a halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek esélyegyenlőségét felzárkóztatását, a tanfelügyeleti ellenőrzésre felkészülést, a
pedagógus kompetenciák fejlesztést segítik elő. Konkrét továbbképzéseket nem tudunk előre
betervezni. Az éves továbbképzési tervbe nem jelentkezett jelenleg egyetlen pedagógus sem.
A nevelési évben a később induló képzéseknek megfelelően a fentiekben felsorolt
szempontoknak megfelelően jelentkezhetnek a pedagógusok. A továbbképzési terv évközben
módosulhat annak megfelelően, hogy milyen képzéseket indítanak 2020. januárjától.
Leginkább az államilag támogatott képzések megjelenését várják a pedagógusok, ez fogja
meghatározni a konkrét szakmai fejlődés irányát.
Szakvizsga megszerzését illetve támogatási igényét írásban nem jelezte egyetlen
óvodapedagógus sem a következő nevelési évre.

13. Gyermekvédelem
Az óvodai gyermekvédelem célja:
 Prevenció, együttműködés a szülőkkel a gyermek érdekében.
 Szülők tájékoztatása a vonatkozó jogszabályokról.
 A gyermekek hátrányos helyzetének csökkentése, esélyteremtés, veszélyeztetettség
kialakulásának megelőzése.


Segítségnyújtás-együttműködés a szociális segítő szolgálattal, egyéb szakemberekkel,
kapcsolattartás.

 A hátrányos helyzetű gyermekeink rendszeresen járjanak óvodába.
 Igazolatlan hiányzások elkerülése.
Az óvoda gyermekbántalmazás esetén kezdeményezi szakemberek bevonásával az
esetmegbeszélést, szükség esetén az óvodavezető pszichológus bevonását kezdeményezi, ha
viselkedésproblémákat észlel.
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Feladatok:
Határidő

Feladat

Felelős

Tájékoztató tartása a
csoportos óvónők részére, a
gyermekvédelemmel
kapcsolatos teendők
összehangolásával
kapcsolatban.

szeptember 20.

gyermekvédelmi felelős

Kapcsolattartás a
Gyermekvédelemmel

folyamatos

gyermekvédelmi felelős

Gyermekvédelmi munkaterv szeptember 27.
elkészítése,
csoportlátogatások
lebonyolítása

gyermekvédelmi felelős

Adatgyűjtés, Szülői
október 2.
nyilatkozatok óvodai szinten
történő összesítés

gyermekvédelmi felelős

Kedvezményekben
részesülő gyermekek
nyilvántartása

október 2.

gyermekvédelmi felelős
óvodavezető

Jelzőrendszer működtetése

folyamatos

gyermekvédelmi felelős
óv. ped. óv. vez.

Igazolatlan hiányzások
ellenőrzése, és a vezetővel
történő egyeztetés után az
illetékes hatóság értesítése.

folyamatos

óvodavezető, helyettes,

folyamatos

gyermekvédelmi felelős

Kapcsolattartás a védőnővel folyamatos, ütemterv alapján

gyermekvédelmi felelős

Az 5 évesek logopédiai
szűrése, eredmények
nyilvántartása
Adatszolgáltatás

szeptemberben folyamatos

gyermekvédelmi felelős

Fogadóóra

havi rendszerességgel

gyermekvédelmi felelős

Iskolakészültség
megállapítása- Az érintett
gyerekek esetében a
Pedagógiai Szakszolgálattól
vizsgálatkérés

december 13.

óvónők

„Amit az Óvónőnek tudni
kell” alapján

óvodavezető

óvodatitkár

A gyermekvédelmi
a fenntartó által meghatározott gyermekvédelmi felelős
tevékenységről szóló
időpont
beszámoló elkészítése
óvodavezető
szükséges statisztikai adatok
begyűjtése és összesítése
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14. Egészségügyi vizsgálatok rendje:
Vizsgálat
megnevezése

Időpontja

Helyszín

Végzi

Általános védőnői
vizsgálat

Éves ütemterv alapján

Óvodai csoportszoba

védőnő

Hallásvizsgálat

Évente egyszer
(egyeztetés után)

Óvodai foglalkoztató

védőnő

Vizsgálat
megnevezése

Időpontja

Helyszín

Végzi

Fogászati
szűrővizsgálat

Évente egyszer.
(egyeztetés után)

Óvodai csoportszoba

Szakorvos és
szakasszisztens

Szemészeti
szűrővizsgálat

Évente egyszer
(egyeztetés után)

Szakrendelő

Szakorvos és
szakasszisztens

Logopédiai
szűrővizsgálat

Évente egyszer
(egyeztetés után)

Óvodai foglalkoztató

Logopédus

15. SNI
Intézményünkben jelenleg 1 fő sajátos nevelési igényű gyermek van.

16. Kapcsolattartás
Kapcsolat a Fenntartóval
A fenntartóval szoros kapcsolatot tartunk, a hatékony óvodai nevelés érdekében naprakész
információátadás, adatszolgáltatás zajlik.
Módja: személyes, telefonos, e-mail, levelezés
Határidő: folyamatos Felelős: óvodavezető

Kapcsolat a DIM-mel
A hatékony gazdálkodás, felújítás az óvoda zavartalan működtetése érdekében naprakész
kapcsolattartás.
Módja: személyes, telefonos, e-mail, levelezés
Határidő: folyamatos Felelős: óvodavezető
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Kapcsolat a szülőkkel
Az óvoda szorosan együttműködik, erősíti kapcsolatait a családokkal, közös- rendezvényeket
szervezünk. Nyílt napok, szülőkkel közös ünnepek, rendezvények, kirándulások, szülők
bevonása az udvar szépítésében.
Határidő: folyamatos Felelős: minden óvónő
Évente kétszer, illetve szükség szerint tájékoztatjuk a szülőket gyermekük fejlődéséről.
Kapcsolat a Szakszolgálatokkal, Gyermekvédelmi intézményekkel
Folyamatos kapcsolatban vagyunk a munkatársaival, szükség esetén DMJV Család- és
Gyermekjóléti Központjával értekezletek, esetmegbeszélések szervezésével. Heti
rendszerességgel tartjuk a kapcsolatot szociális segítő szolgálat munkatársaival, akik szükség
esetén veszélyeztetettség kiszűrésében, a gyermekek beilleszkedésében segítik munkánkat
helyben az óvodában.
A Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Debreceni Tagintézményével és Megyei
Szakértői Bizottságával a felülvizsgálatok hatékony ütemezésének megvalósításában.
Módja: telefonos kapcsolattartás, konferenciák, e-mail, levelezés
Határidő: folyamatos Felelős:óvodavezető
Óvoda-iskola kapcsolata:
 Az óvodapedagógus látogatása az első osztályban
 Vezető részvétele meghívás alapján iskolai rendezvényeken, gálákon
 Óvodások részvétele iskolai programokon, nyílt napokon,
 Gergely járás,-kézműves program, sport rendezvény - megállapodás alapján
 Iskolások meghívásos fellépése óvodai ünnepélyeken
 e-mail, telefon
Határidő: folyamatos Felelős: kapcsolattartó, óvodapedagógusok, óvodavezető
Óvoda-bölcsőde kapcsolata:
 Szülői értekezleteken való vezetői részvétel
 Személyes látogatás, telefonos kapcsolattartással
 Hagyomány: bölcsődések meglátogatják az óvoda udvarát (minden év augusztusában)
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