2018/2019. nevelési év

MUNKATERV
tervezet

1

HOMOKKERTI PITYPANG ÓVODA

Intézményvezető: Tasnádi Józsefné
ph.
OM azonosító: 201 889
……………………………………….

Legitimációs eljárás
Nevelőtestületi elfogadás

Szülői Szervezet nevében

határozatszáma: …./201.. ………..

véleményezte:

……………………………………

………………………………………

név

név

Dokumentum jellege: nyilvános

Iktatószáma: ……………./2018.

Megtalálható: a vezetői irodában
Hatályos:
2018. szeptember 01-től

Érvényes:

2019. augusztus 31-ig.

A kihirdetés napjától visszavonásig.

2

Tartalom

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
2.
2.1.
2.2.
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.
2.2.5.
2.2.6.
2.2.7.
2.3.
3.
3.1.
4.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
6.
6.1.
6.2.
7.
8.

Bevezetés
Pedagógiai munka és működési feltételek
Gyermeklétszám
Személyi feltételek alakulása, humán erőforrás fejlesztés
Továbbképzések, szakmai munkaközösségek
„A gyermek egyéni képességfejlesztése, fejlesztő játékok készítése” c.
munkaközösség munkaterve
„Játék” munkaközösség munkaterve
Tárgyi feltételek fejlesztése
Nevelési év rendje
Működési rend
Beosztások, megbízatások
Pedagógiai folyamatok, szakmai munka, eredmények
A nevelési év kiemelt feladatai
Feladatok megvalósításának terve
A szervezet szakmai színvonalának erősítése
Szakmai kompetenciák bővítése, szakmai pedagógiai munka feladatai
Anyanyelvi nevelés
Szabad játék kitűntetett szerepének erősítése
A gyermekek képességeinek mérése
Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek hátránykompenzációjának biztosítása
Esélyegyenlőség biztosítása
Önértékelési feladatok
Személyiség, közösségfejlesztés
Hagyományőrzés, ünnepek az óvodában
Partneri kapcsolatok, együttműködés óvodán kívüli és belüli
szervezetekkel
Az intézmény belső ellenőrzési feladatai
A nevelőmunka ellenőrzésének szempontjai, ütemezése
Dajkák munkájának szakmai ellenőrzési szempontjai
Munkáltatói feladatok
Gyermekvédelmi tevékenység munkaterve
Céljaink a törvényi elvárások szerinti működés során
Gyermekvédelmi felelős konkrét feladatterve
Szülői munkaközösség munkaterve
Nevelés év feladatellátási, ellenőrzési terve
Összegzés

3

5. oldal
6. oldal
6. oldal
7. oldal
8. oldal
9. oldal
10. oldal
11. oldal
12. oldal
13. oldal
15. oldal
16. oldal
16. oldal
17. oldal
17. oldal
19. oldal
19. oldal
20. oldal
20. oldal
21. oldal
21. oldal
22. oldal
25. oldal
25. oldal
27. oldal
29. oldal
29. oldal
31. oldal
32. oldal
33. oldal
33. oldal
35. oldal
36. oldal
38. oldal
48. oldal

Munkatervünk az alábbi jogszabályok és szempontok alapján készült
1. A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
2. 229/2012. (VIII.28.) Korm. Rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény
végrehajtásáról
3. 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet A nevelési oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról
4. A 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról
5. 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
6. 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési
intézményekben történő végrehajtásáról
7. Oktatási hivatal: Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez
8. Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési
rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez. Óvodai nevelés
9. Oktatási hivatal: Országos tanfelügyelet. Kézikönyv óvodák számára
10. Segédanyagok

–

melyeket

a

pedagógusok

pedagógusminősítés rendszerhez használnak
11. Vezetői Program 2017-2022-ig.

4

az

éves

munkájukhoz,

és

a

BEVEZETÉS

„A múltat tartsd meg a jelennek,
s mutass a jövő felé.”
Vörösmarty Mihály

A 2018/2019-es nevelési évben is olyan értékeket szeretnénk teremteni, ahol az
igényesség az alapvető feladat.
Törekszünk arra, hogy minőségi intézményt tudjunk működtetni, mely napjaink
elvárásainak megfelel. A köznevelési törvényből adódó változásokat is figyelembe
kell venni.
Az előző nevelési év beszámolójának megállapításai alapján készült a munkaterv
tartalmi tervezete.
Éves munkatervünk tartalmazza az ellátandó aktuális feladatokat, az adott időre
vonatkozó célokat, valamint magába foglalja a nevelési év helyi rendjét is.
Továbbra is célunk a gyermekek mindenekfelett álló érdekeinek tiszteletben
tartásával a nyugodt, kiegyensúlyozott légkör biztosítása és az intézmény
törvényes működése.
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1. PEDAGÓGIAI MUNKA ÉS
MŰKÖDÉSI FELTÉTELEK
1.1. Gyermeklétszám adatok
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°

Alapító okirat szerinti gyermeklétszám:
Óvodánkban működő csoportok száma:

114 fő
4 csoport
(3 homogén, 1 heterogén szervezésű)
2018/2019. nevelési évre jelentkezett gyermekek száma: 41 fő
2018/2019. nevelési évre felvett gyermekek száma:
27 fő
Elutasítottak száma:
14 fő
Összes gyermeklétszám 2018/2019. nevelési évben:
108 fő
2018. október 01. után érkező gyermekek száma:
4 fő
Más településről bejáró gyermekek száma:
1 fő
Sajátos nevelési igényű gyermekek száma:
2 fő
Beilleszkedési, tanulási magatartási zavarral
4 fő
küzdő gyermekek száma:
Halmozottan hátrányos helyzetű:
4 fő
A 2018/2019. nevelési évre mind a négy csoportra megkértük a maximális
gyermeklétszámhoz szükséges fenntartói engedélyt.

Megnevezés

1.

csoport
MÓKUS
középsős
csoport

Csoportba beosztott
dolgozók
Muszka Attiláné óvodapedagógus
Birkó Gyöngyi óvodapedagógus
Farkasné Mercs Andrea dajka

2. csoport
NYUSZI
kiscsoport

Sipos Árpádné óvodapedagógus
………….. óvodapedagógus
Szilágyi Sándorné dajka

3. csoport
SÜNI
nagycsoport

Rácz Zoltánné óvodapedagógus
Bagdi Zita óvodapedagógus
Makó Andrea dajka

4. csoport
PILLANGÓ
kiscsoport

Ádámszki Gáborné óvodapedagógus
Nemes Lászlóné óvodapedagógus
Ágoston Tiborné dajka
ÖSSZESEN:
6

Gyermeklétszám
szeptember
01-én

Előjegyzésbe
vett gyermekek
május 31-ig

(26+1 SNI)
27 fő

21 fő

6 fő

(24+ 1 SNI)
25 fő

-

26 fő

2 fő

100 fő

8 fő

1.2. Személyi feltételek alakulása, humán erőforrás fejlesztés
A személyi feltételek a négy csoporthoz és az óvodaműködéséhez szükséges feladatellátást
biztosítják.
Terveink szerint egy új munkatárssal kezdjük meg az új nevelési évet. A Nyuszi csoportban
dolgozó Nagyné Muszka Gabriella óvodapedagógus szülési szabadságra megy, így
szeptember 01-től az új kiscsoportba keressük az őt helyettesítő óvodapedagógust. A
meghirdetett álláshelyet 2018. júniusában tesszük közzé.
Szeretnénk olyan óvodapedagógust alkalmazni, aki intézményünk jól képzett
nevelőtestületébe illeszkedik szakmai tudásával. Át tudja venni az óvoda szellemiségét.
Az óvoda dolgozóinak létszámkerete 18 fő
Ebből óvodapedagógus:
9 fő
Óvodavezető :
Óvodavezető-helyettes:
Munkaközösség-vezető:
Óvodapedagógus:
Segítő alkalmazottak létszáma:

1 fő
1 fő
2 fő
5 fő

9 fő

6 fő
Pedagógiai munkát segítők:
Dajka:
Óvodatitkár:
Pedagógiai asszisztens:

4 fő
1 fő
1 fő

Egyéb dolgozók:
3 fő
Konyhai dolgozó:
1 fő
Udvaros-fűtő:
1 fő
Egyéb kisegítő alkalmazott: 1 fő
Bízunk benne, hogy ebben a nevelési évben is 1 fő utazó fejlesztőpedagógus segíti fejlesztő
munkánkat a tanköteles korú gyermekek felzárkóztatásában és a tehetséggondozásban.
A sajátos nevelési igényű gyermekek (2 fő) fejlesztését heti 2 órában 1 fő utazó
gyógypedagógus látja el, akivel jól kialakított szakmai együttműködés keretében konzultálnak
az óvónők.
1 fő logopédus heti 2-2 órában segíti pedagógiai munkánkat a beszédjavítás területén.
Továbbra is igényt tartunk az újonnan lehetőséget kapott 1 fő pszichológus tevékenységére
ebben a nevelési évben is, aki segítséget nyújt a rászoruló gyermekek részére, valamint az
óvodapedagógusok szakmai munkájához is támogatást nyújt.
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1.3. Továbbképzések, szakmai munkaközösségek
Munkaközösségek működése
Továbbra is fontos feladatnak tekintjük a hatékony, jól működő munkaközösségek
működését, a szakmai tapasztalatcseréket, gyakorlati bemutatók szervezésével.
Cél: Az intézményi ellenőrzésbe a szakmai munkacsoportok és munkaközösség-vezetők
hatékonyabb bevonása.
Munkaközösség-vezetők:

Ádámszki Gáborné
Bagdi Zita

Munkaközösségi tagok: valamennyi óvodapedagógus
Munkaközösség feladatai:
-

Az intézmény működését szabályozó dokumentumok (Pedagógiai Program, Szervezeti
és Működési Szabályzat, Házirend), a szervezeti működés folyamatos nyomon
követése, szükséges javaslatok megtétele.

-

A gyermekek fejlődésének folyamatos nyomon követése, dokumentálása.

-

Csoportnapló tartalmi elemeinek megvitatása, pedagógiai tervező munka közös
értelmezése.

-

Esetmegbeszélések, jó gyakorlatok bemutatása.

A munkaközösségek a 2018/2019. nevelési évre vonatkozó feladataikat a 2017/2018. nevelési
év lezárását követően határozzák meg a PDCA logika szerint. Éves munkatervüket 2018.
júniusára készítik el, mely a nevelőtestület által 2018. augusztus 31-i nevelési évet nyitó
értekezleten kerül elfogadásra.
Külső továbbképzések
Pedagógusaink szakmailag jól felkészültek. Az elmúlt évek során megújították tudásukat,
képességeiket, megszerezték a kötelezően előírt 120 órás továbbképzési előírást. Igyekeztek
olyan területen kompetenciát szerezni, mely összhangban van a helyi nevelési program
céljaival, feladataival. A kötelező 120 órás továbbképzések megszervezése érdekében Bagdi
Zita óvodapedagógus további képzésének tervezése a feladat ebben a nevelési évben. A
hiányzó 60 órát szükséges teljesítenie a Beiskolázási tervnek megfelelően.
A Montessori féle pedagógiai módszer alkalmazása „Engedd felfedezni” címmel 30 órás
továbbképzésre jelentkezett. Elvárás, hogy a megszerzett tudásával, tapasztalatokról
beszámolót tartson a képzésben résztvevő a nevelőtestület részére. Nevelőtestületünk tagjai
továbbra is nyitottak legyenek az út törekvések, innovációk megismerésére, befogadására.
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1.4. „A
gyermekek egyéni képességfejlesztése, fejlesztő
játékok készítése” című munkaközösség munkaterve a
2018/2019. nevelési évre
Célunk:
-

Saját készítésű fejlesztő játékeszköz tárunk bővítése, ezáltal elősegítve a fejlesztéseket.
Fejlesztő játékok alkalmazása.
Az intézményi célok megvalósítása a fejlesztő-, nevelőmunka segítése, szakmai színvonal
fejlesztése.

Feladatunk:
- Évszakhoz igazodó, képességterületenként megfelelő fejlesztő játékok elkészítése.
- Új anyagok, ötletek megismertetése, elsajátítása. Új eszköztár készítése.
- Tanulási zavarok megelőzése, fejlesztése játékokkal.
- Résztvevő óvodapedagógusok közös munkába való bevonása.
- Rendszeres saját készítésű fejlesztő játékok alkalmazására való ösztönzés.
Szeptember-október
- A 2018/2019. nevelési éve tervezett munkaközösségi tevékenységek megvitatása,
elfogadása, feladatok elosztása.
- Testséma fejlesztő játékok – Nyuszi csoport.
- Szem-kéz koordinációt fejlesztő játékok – Mókus csoport.
- Szem-láb koordinációt fejlesztő játékok - Süni csoport.
- Finommotorika fejlesztő játékok – Pillangó csoport.
Felelős: Ádámszki Gáborné munkaközösség-vezető, csoportos óvónők.
November-december
- Énkép fejlesztő játékok – Nyuszi csoport.
- Térbeli irányokat fejlesztő játékok – Süni, Mókus csoport.
- Térbeli irányok fejlesztése síkban, fejlesztő játékok – Pillangó csoport.
Felelős: Ádámszki Gáborné munkaközösség-vezető, csoportos óvónők.
Január-február
- Finommozgást fejlesztő játékok – Nyuszi csoport
- Oldaliságot fejlesztő játékok - Süni, Mókus csoport
- Szándékos figyelmet fejlesztő játékok – Pillangó csoport
- Leendő kiscsoportosoknak nyílt nap megszervezése
Felelős: Tasnádi Józsefné óvodavezető, Ádámszki Gáborné munkaközösség-vezető
csoportos óvónők.
Március-április
- Figyelemfejlesztő játékok – Nyuszi csoport.
- Érzékelést, észlelést fejlesztő játékok – Süni, Mókus csoport.
- Szeriális emlékezet fejlesztő játékok – Pillangó csoport.
Felelős: Ádámszki Gáborné munkaközösség-vezető, csoportos óvónők.
Május-június
- Játékos matematika korcsoportonként – Nyuszi, Mókus, Sün, Pillangó csoportok.
- Értékelő összegzés az éves munkánkról, további ötletek, felvetések megbeszélése.
- Nyári udvari élet megszervezése.
Felelős: Tasnádi Józsefné óvodavezető, Ádámszki Gáborné munkaközösség-vezető, csoportos
óvónők.
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1.5. „Játék” című munkaközösségének munkaterve a
2018/2019. nevelési évre
A munkaközösség célja:
- Montessori pedagógiai módszerének felfrissítése.
- BMM pedagógiai módszer bemutatása (Béres Mária Montessori nyomán kidolgozott
képességfejlesztő módszere).
A munkaközösség feladatai:
- Szemléletváltás elősegítése az életkor, illetve az eltérő képességbeli különbözőség
figyelembevételével a gyermeki személyiség optimális fejlődéséért.
- Játékos tapasztalatszerzésen alapuló fejlesztési lehetőség bemutatása.
- Szabad játék elsődlegességének biztosítása a tevékenységek közötti harmonikus
arányok megteremtésével.
- Montessori, illetve a BMM módszerekkel a gyermekek örömteli játékáért.
1. foglalkozás: szeptember
Az éves munkaterv ismertetése, megvitatása.
Montessori nevelési módszerei és eszközei, elméleti előadás a kollektíva felé.
Beszélgetés, tapasztalatok átadása, ötletbörze, együttgondolkodás.
Felelős: Bagdi Zita munkaközösség-vezető, csoportos óvodapedagógusok
2. foglalkozás: november
BMM módszer bemutatása Béres Mária Montessori nyomán kidolgozott képességfejlesztő
módszere.
Előadó meghívása munkaközösségi foglalkozásra, program ismertetése, beszélgetés,
tapasztalatcserék.
Felelős: Bagdi Zita munkaközösség-vezető, csoportos óvodapedagógusok
3. foglalkozás: január
Különböző kompetenciák egyéni fejlesztése. A játékos tanulás során egyéni utakat járnak be
a gyermekek. Melyek ezek a BMM eszközök – melyekkel elérhető ez a folyamat?
Továbbképzésen ismertetett játékok bemutatása a kollektíva felé.
Felelős: Bagdi Zita unkaközösség-vezető, csoportos óvodapedagógusok
4. foglalkozás: február
BMM játékok további bemutatása, illetve óvónők által készített saját készítésű játékok
bemutatása a kollektíva felé. Milyen részképességeket fejleszt? Mely korcsoport számára
megfelelő?
Játékok kipróbálása, tapasztalatcserék átadása.
Felelős: Bagdi Zita munkaközösség-vezető, csoportos óvodapedagógusok
5. foglalkozás: április-május
BMM játékok – Montessori játékok beépítése a gyakorlati munkába. Bemutató foglalkozás
megtekintése a Süni csoportban.
Felelős: Tasnádi Józsefné óvodavezető, Bagdi Zita munkaközösség-vezető, csoportos
óvodapedagógusok
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1.6. Tárgyi feltételek fejlesztése
Továbbra is arra törekszünk, hogy a Pedagógiai Programunk megvalósításához biztosítsuk az
eszközöket, felszereléseket, bútorzatokat.
Nagy gondot kell fordítani továbbra is az esztétikus, tiszta környezet alakítására.
A játékeszközök minden esetben feleljenek meg az életkori sajátosságoknak, esztétikusak
legyenek és folyamatosan cserélődjenek.
A belső berendezések kialakításánál a dolgozók kreativitása is előtérbe kerül.
A beszerzések alkalmával az időtállóság és a minőség az irányadó.
Tervezett felújítási igény a költségvetésből
-

Mókus csoport parkettájának felújítása.

-

Gazdasági iroda parkettázása.

-

Technikai dolgozók öltöző-zuhanyzó-WC helyiségeinek felújítása.

-

Festés, tisztasági meszelés a főfolyosón.

-

Udvari homokozón takaróponyva beszerzése – 3 db.

Alapítványi és szülői támogatásból tervezett beszerzések, felújítások
-

Udvari játékeszközök beszerzése – függeszkedők.

-

Udvari játékok csiszolása, lefestése.

-

Tisztasági meszelések a mosdókban, öltözőkben.

-

Fa és cserjék ültetése mindhárom udvarrészen.

Beruházási igény
Folyamatosan számíthatunk a jelentkező gyermekek gyarapodására a Híd utcai lakópark
felépülése kapcsán. Ezeket az igényeket nem tudja az óvodánk – mint körzetes óvoda –
ellátni. Az óvoda csoportbővítésében látjuk a megoldást.
Ezért jelzéssel voltunk a fenntartó felé az óvodabővítés szükségességét illetően.
Egyúttal a tornaterem/tornaszoba hiányára is megoldást jelentene a bővítés.
Az udvari járdaszakasz felújítási igénye folyamatos, de egyenlőre keresni kell a megoldást és
a forrást a felújításra.

11

1.7. Nevelési év rendje
A nevelési év 2018. szeptember 01-től 2019. augusztus 31-ig tart.
A gyermekek fogadása 2018. szeptember 01-től folyamatosan történik.
A nyári zárás ideje alatt – 6 hét – a gyermekek elhelyezését a szülői igényeknek megfelelően
ügyelet kialakításával biztosítjuk melyet 2019. február 15-ig tájékoztatásul a szülők
megkapnak.
A nyári élet szervezése 2019. június 01-től augusztus 31-ig történik.
A nevelési év rendje szerinti téli zárás időszaka alatt, - a szülői igényeknek megfelelve,
ügyelet biztosításával - az intézmény 2018. december 27-től 2018. január 01-ig tart zárva.
2019. január 02-án nyit az óvoda.
A téli zárás ideje alatt a Faragó Utcai Óvoda tart ügyeleti ellátást.
A nevelőtestület által meghatározott pedagógiai célra a nevelőtestület valamennyi tagja részt
vesz a nevelőtestületi értekezleteken és a nevelés nélküli tanácskozások, helyi továbbképzések
alkalmain.
A nevelőmunkát segítő munkatársak részvétele az alkalomszerű szervezés függvényében
kötelező.
Értekezletek rendje – nevelés nélküli munkanapok
Nevelés nélküli munkanapok
Az öt igénybe vehető nevelés nélküli munkanapból 4 napot
tervezünk, melyet
továbbképzésre, nevelési értekezletekre, valamint csapatépítésre kívánunk felhasználni.
A nevelés nélküli napokat igyekszünk arra az időszakra tervezni, amikor szünetek miatt
csökken amúgy is a létszám.
Amennyiben a szülő nem tudja megoldani gyermeke elhelyezését, ügyeletes óvodában
biztosítjuk gyermeke ellátását.
Értekezletek rendje
Tartalom

Időpont

Munkafolyamatok indítása: munkaközösségek,
szakmai tervek, gyermekvédelem, Belső
Önértékelési Csoport éves tervének elkészítése,
felelősök beosztásával.

2018. szeptember 05.

Őszi nevelési értekezlet.
Belső képzés szervezése a nevelőtestületnek,
szakember meghívásával

2018. november 10.
Nevelésmentes munkanap
Felkért ügyeletes óvoda:
Áchim András Utcai Óvoda
2018. december 14.
Nevelésmentes munkanap
Felkért ügyeletes óvoda:
Áchim András Utcai Óvoda
2019. február 01.

Adventi családi nap, kézműves hagyományőrző
programokkal
Megvalósult feladatok megbeszélése.
Munkaközösség-vezetők beszámolója.
Második nevelési évben megvalósuló feladatok
tervezése.
Tavaszi nevelési értekezlet: szervezetfejlesztő
szakmai nap.
Nevelési évet záró értekezlet. Nyári munkarend
megtervezése. Éves beszámoló véleményezése.
Következő év feladatok előkésztése.
Nevelési évet nyitó értekezlet.
Az óvodai munkaterv véleményezése és
elfogadása.

2019. április 26.
Nevelésmentes munkanap
Felkért ügyeletes óvoda:
Áchim András Utcai Óvoda
2019. június 14.
2019. augusztus 30.
Nevelésmentes munkanap
Felkért ügyeletes óvoda:
Áchim András Utcai Óvoda
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Felelős
Tasnádi Józsefné óvodavezető,
Ádámszki Gáborné munkaközösségvezető
Bagdi Zita munkaközösség-vezető
Sipos Árpádné BECS-vezető
Ádámszki Gáborné
munkaközösség-vezető
Tasnádi Józsefné óvodavezető

Tasnádi Józsefné óvodavezető
Ádámszki Gáborné
munkaközösség-vezető
Bagdi Zita munkaközösség-vezető
Sipos Árpádné
óvodavezető-helyettes
Bagdi Zita munkaközösség-vezető
Tasnádi Józsefné óvodavezető
Tasnádi Józsefné óvodavezető

Egyéb értekezletek
Dajkai értekezletek
A technikai
dolgozókkal szükség szerint megbeszéléseket és rendszeres tisztasági
ellenőrzéseket tartunk kéthavonta.
Szülői értekezletek időpontjai
- Időpont: 2018. szeptember 20-tól 26-ig. A nevelési év feladatai, szervezési feladatok.
-

Időpont: 2019. január 20-tól 25-ig. A nevelési év második félévének feladatai, az előző
nevelési év értékelése.

-

Időpont: 2019. június 20. Óvoda előkészítő szülői értekezlet a leendő kiscsoportosok
részé. Tájékoztatások megtartása.

Nyílt nap
Az intézményben szerveződő nyílt napot a beiratkozás előtti időszakra tervezzük.
Az intézményünkben óvodai nyílt nap tervezett időpontja:
2019. január 15. 15,00 – 17,30 óráig.
A nyílt napon megismertetjük a szülőket és a gyermekeket az óvodával, az óvoda dolgozóival,
az óvoda helyiségeivel, játékaival.

1.8. Működési rend
Minden dolgozó kötelező munkaideje: 40 óra
Óvodapedagógusok: délelőttös, illetve délutános munkarendben dolgoznak.
Kötelező óraszám: 32 óra, 4 óra felkészülés, 4 helyettesítés óra vezetői döntés megbízás
alapján.
Óvodavezető-helyettes kötelező óraszáma: 24 óra, 8 órában vezető helyettesi feladatait látja
el.
Óvodavezető kötelező óraszáma: 10 óra
Pedagógiai asszisztens: heti 40 óra
Óvodatitkár: heti 40 óra
Technikai dolgozók: heti 40 óra (5x8 óra)
Óvoda nyitva tartása:
Hétfőtől – péntekig 55 óra, napi 11 óra: 6,30-tól 17,30-ig.
A nyitva tartástól, zárásig óvodapedagógus foglalkozik a gyermekekkel.
Csoportok nyitvatartási rendje:
6,30 - 17,30 óráig
1 csoport: Nyuszi csoport.
7,00 - 17,00 óráig 3 csoport: Pillangó, Mókus, Süni csoportok.
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Munkaidő beosztás
Az intézményvezető és a megbízott helyettese váltva tartózkodnak az intézmény épületében a
nyitvatartási időben.
Az intézmény vezetője és helyettese gondoskodnak arról, hogy akadályoztatásuk esetén a
vezetői feladatokat egy megbízott pedagógus látja el.
Az óvodapedagógusok a munkarend szerinti időben dolgoznak.
A munkaidő beosztást az óvodavezető készíti el, mely szeptember 01-től lép életbe.
Óvodavezető 8,00 – l6,00 óráig.
Fogadó óra: Minden hónap első hétfő 8,00 – 10,00 óráig.
Akadályoztatás esetén óvodavezető-helyettes, ill. megbízott óvónő látja el a feladatot.
Csoportban lekötött órája: Heti 10 óra a négy gyermek csoportban: Nyuszi csoportban
befogadás: 4 óra, étkezések (minden csoportban): 2 óra, szabadidős tevékenységek
során (minden csoportban): 4 óra – szükség szerint helyettesítések a csoportban, a
hiányzó óvónők helyén.
Óvodavezető- helyettes:
Heti lekötött órája: 24 óra.
7,00 – 11,40 óráig délelőtt.
12,00-16,40 óráig délután.
A heti váltás esetén megbízott óvónő látja el a vezető helyettesi feladatokat a Szervezeti- és
Működési Szabályzat alapján.
Óvodapedagógusok:
Heti lekötött óra: 32 óra, 4 óra felkészülés, plusz legfeljebb heti 4 óra a munkáltató
elrendelésével – helyettesítés, egyéb pedagógiai feladatok.
Csoporton belül heti váltásban, illetve a nyitás és zárás négyhetenkénti beosztásában:
6,30 - 13,00 -ig délelőtt - nyitás
7,00 - 13,30 -ig délelőtt
10,30 - 17,00-ig délután
11,00 - 17,30-ig délután - zárás
(Heti 30 perc csökkentéssel pénteken , a munka befejezése és kezdése alkalmával.)
Fogadó óra: Minden hónap első hétfői napja 16,00 -17,30-ig.

Segítő alkalmazottak:
6,00 - 14,00 óráig: udvaros-fűtő nyitja az óvodát
8,00 – 16,00 óráig: egyéb kisegítő alkalmazott
8,00 - 16,00 óráig: pedagógiai asszisztens
8,00 - 16,00 óráig csoportos dajka munkarendje
9,30 - 17,30 óráig csoportos dajka zárja az óvodát, az óvónővel
8,00 - 16,00 óráig konyhai dolgozó
8,00 – 16,00 óráig óvodatitkár, valamint
6,30 - 14,30 óráig minden hónap befizetési napjain térítési díj befizetése esetében.
Kulcsok: Tasnádi Józsefné óvodavezető, Bakó Ferenc fűtő-udvaros, zárós dajka.
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1.9. Beosztás, megbízatások

Óvodavezető: Tasnádi Józsefné

Birkó Gyöngyi Etelka
1. Mókus csoport Muszka Attiláné

Óvodapedagógus

Közalkalmazotti Tanács elnöke

Óvodapedagógus

Munka-és balesetvédelmi felelős

Farkasné Mercs Andrea Dajka
Sipos Árpádné
2. Nyuszi csoport

3. Süni csoport

4. Pillangó
csoport

Óvodapedagógus

Óvodavezető-helyettes

………………………… Óvodapedagógus
Szilágyi Sándorné

Dajka

Rácz Zoltánné

Óvodapedagógus

Bagdi Zita

Óvodapedagógus

Makó Andrea

Dajka

Ádámszki Gáborné

Óvodapedagógus

Munkaközösség-vezető

Nemes Lászlóné

Óvodapedagógus

Alapítványi kuratóriumi elnök

Ágoston Tiborné

Dajka

Pedagógiai asszisztens: Gombárné Kévés Tünde
Óvodatitkár – térítési díj beszedő, eljáró: Széles Imre Attiláné
Konyhai kisegítő: Szathmári Józsefné
Udvaros-fűtő: Bakó Ferenc
Takarító: Szilágyi Katalin
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Gyermek-és ifjúságvédelmi
felelős
Munkaközösség-vezető

„A gyermek olyan mint a pillangó a szélben:
egyesek magasabbra szállnak mint mások,
de mindegyikük legjobb tudása szerint repül.
Miért hasonlítanánk össze őket?
Mindegyik más. Mindegyik különleges.
(ismeretlen szerző)

2. PEDAGÓGIAI FOLYAMATOK, SZAKMAI MUNKA,
EREDMÉNYEK

2.1. A 2018/2019. nevelési év kiemelt feladatai
Elsődleges cél
°

A gyermek mindenekfelett álló érdekeinek tiszteletben tartásával a nyugodt és
kiegyensúlyozott légkör biztosítása.

°

A törvényes és színvonalas intézmény működtetés biztosítása.

°

Az óvodával kapcsolatban álló intézményekkel, partnerekkel a megbízható, pontos
együttműködés fenntartása.

A célok elérését támogató feladatok
°

A szervezet szakmai színvonalának további erősítése. Személyi feltételek, változások
zökkenőmentességének segítése.

°

Szakmai kompetenciák bővítése, erősítése a pedagógusok körében.

°

Tevékenységekben megvalósuló tanulás folyamatos biztosítása.

°

Hátránycsökkentő szerep: inkluzív (befogadó) pedagógiai szemlélet.

°

Anyanyelvi nevelés: a beszélő környezet az óvodai nevelés egészében jelen van.

°

Tervszerű környezettudatos nevelés biztosítása. Környezettudatosság a fenntartható
fejlődés érdekében.

°

A család-óvoda kapcsolatának minőségi szinten tartása.
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Az elmúlt év tapasztalataiból adódó feladatok a 2018/2019. nevelési évre
°

A „szabad játékidő” lehetőségének gyarapítása továbbra is.
Indok: Felgyorsultak az óvodai mindennapok, túl sok a program. Egyik esemény
követi a másikat. Így sokszor eltűnik a játékidő, a szabad játék lehetősége.

°

Pedagógiai

szakemberek

meghívása

nevelési

értekezletekre

(pszichológus,

mentálhigiénikus, gyógypedagógus, stb.), akik ötletekkel, tanácsokkal segítik a
pedagógusokat, illetve a gyermekek fejlesztését.
°

Mérések-értékelések pedagógiai tudatosítása, az eredmények felhasználása a fejlesztés
érdekében.

°

Szervezetfejlesztés, közösségépítés. Új dolgozók mentorálása,

beilleszkedésük

segítése.

2.2 Feladatok megvalósításának terve
2.2.1. A szervezet szakmai színvonalának erősítése
°

Továbbra is törekedjünk arra, hogy nevelőtestületünk és alkalmazotti közösségünk
gondot fordítson arra, hogy a közösen egyeztetett és elfogadott értékrend alapján
végezze napi munkáját.
Cél, hogy a csoport egymás eredményét, tapasztalását átadja, megismerje. Fontos,
hogy mindenki megismerje, érezze, együtt eredményesebbek vagyunk/lehetünk.

°

Az intézmény alapfeladatainak ellátása mellett a működést támogató folyamatokat
szabályozzuk, ütemezzük, az intézményi szervezetet folyamatosan fejlesszük, javítsuk
az aktualitásoknak megfelelően.

°

Nevelőtestületünk közösségformása, új kollégák megismerése, beilleszkedésük
segítése, közösségi programok szervezése, a vezetés együttműködésének megerősítése
folyamatos feladat legyen.

°

A Homokkerti Pitypang Óvoda szakmai jó hírének erősítése(Homokkerten kívül és
belül is szakmai programokkal).

°

A szervezeti kultúra fejlesztésében nagy szerepet kapjon a csapatépítés, a közösen
vállalt feladatok teljesítése, az egymás iránti bizalom megerősítése, a szakmai
nyitottság egymás munkája felé. A szervezeti értékrend és a dolgozók magatartása
között kiemelt legyen az összhang.
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Az Óvodai nevelés országos alapprogramjából adódó feladatok
°

Az eddigi gyakorlat továbbfejlesztése, értékmegőrzés.

°

Anyanyelvi nevelés: a beszélő környezet, az óvodai nevelés egészében jelen van.

°

Hátránycsökkentő szerep: inkluzív (befogadó) pedagógiai szemlélet.

°

Játék megerősítése, a szabad játék kitűntetett szerepe.

°

Érzelmi, erkölcsi és közösségi nevelés.

°

A tevékenységben megvalósuló tanulás.

°

A gyermek az óvodáskor végére belép a lassú átmenetnek abba az állapotába,
amelyben majd az iskolában, az óvodásból iskolássá szocializálódik.

°

Óvónő feltétlen jelenléte: kulcsszereplő az óvodapedagógus, akinek személyisége
meghatározó a gyermekek számára.

°

Egészséges

életmód

igénye:

az

egészség

védelme,

betegségmegelőzés.

Egészségnevelési program kivitelezése.
°

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

°

Mozgás megújulása: egészségfejlesztő testmozgás. Az egyéni szükségletek és
képességek figyelembe vétele minden gyermek számára biztosítandó lehetőség.
Törekedni kell a gyermeket legjobban fejlesztő kooperatív mozgásos játékok
alkalmazására.

Pedagógiai Programból adódó feladatok
°

A

gyermekek

testápolási

szokásainak

követése,

fejlesztése

prevenciós

és

egészségtudatosító céllal.
°

A tevékenységek szabad levegőn történő szervezésének bővítése.

°

Alvási szokások, zavartalan pihenőidő biztosítása, az óvodás relaxáció megtanítása,
gyakorlása, stressz kezelés. A szülőkben a relaxáció fontosságának tudatosítása.

°

A mindennapi nagymozgások folytatólagos megvalósítása, illetve ehhez alkalmazkodó
napirend felülvizsgálata.

°

Az egyéni bánásmód összhangjának fenntartása.

°

Az erkölcsi nevelés, azon belül az érzelmi intelligencia fejlesztése.

°

A művészi élmény befogadására való igény és képesség fejlesztése.

°

A nyelvi kreativitás fejlesztése.
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2.2.2. Szakmai kompetenciák bővítése, szakmai pedagógiai munka feladatai
°

A pedagógiai munka írásos dokumentumainak (éves tervek, csoportnapló, egyéni
fejlesztési tervek, fejlődési napló) naprakész vezetése, megfeleltetése a pedagógus
kompetenciákkal.

°

A napi mozgás éves tervezésének nyomon követése.

°

A játék kiemelt szerepének megfigyelése, a gyermekek játéktevékenységének
tartalma, színvonala, az óvodapedagógus játékirányító tevékenysége, szerepe,
megfelelő hely, idő, tér és eszköz a játékra. Korcsoportok játékai (a fő feladat
kiemelten fontos, ezért munkaközösséget alakítunk a szakmai színvonal emelésének
megsegítésére).

°

Anyanyelvi nevelés jelenléte a pedagógusok munkájában, anyanyelvi játékok.

°

A fejlesztési feladatok pontos dokumentálása, és annak nyomon követése, a
nagycsoportos korúak egyéni fejlesztési tervének áttekintése.

2.2.3. Anyanyelvi nevelés
A beszélő környezet az egész óvodai nevelés egészében jelen van. Ez a kooperációs és
kommunikációs képességének kialakulásának nevelési eszköze. Valamennyi tevékenységi
forma

keretében

megvalósítandó

feladat.

Kiemelt

feladat

legyen

a

különböző

tevékenységekben és élethelyzetekben való gyakorlása.
A gyermeki magatartás szempontjából modell értékű az óvodapedagógus és az óvoda egyéb
dolgozóinak kommunikációja, bánásmódja.
Az óvodapedagógus-gyermek, gyermek-dajka, gyermek-gyermek kapcsolatot pozitív attitűd,
érzelmi töltés jellemezze.
A nevelési év végi mérési eredmények nagyszámú beszédhibát mutattak. Így előtérbe kell
helyezni a gyermekek beszédének fejlesztését a mindennapi nevelőmunka során.
A logopédussal legyen folyamatos a konzultáció
esetmegbeszélések legyenek gyakoribbak.
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az ellátásra szoruló gyermekekről, az

2.2.4. A szabad játék kitűntetett szerepének erősítése
Az óvodai mindennapokban a játék az elsődleges meghatározó tevékenység, melyre a legtöbb
időt szükséges fordítani. Fontosnak tartjuk a gyermekek számára a játék – mint belső
tevékenységből fakadó tevékenységi forma – része legyen az ismeretszerzésnek, lehetőséget
adjon a megszerzett tapasztalatok többszöri átélésére.
Tudatosan hagyjunk minél több időt a jól eső, örömteli játékra.
Figyeljük arra, hogy a nekik tetsző, önmaguk számára lényeges tevékenységeket tegyük
lehetővé számukra.
Feladat:
-

alkotó légkör teremtése

-

a játék során erősödjön szocializációjuk, műveltségi szintjük, kommunikációjuk

2.2.5. A gyermekek képességeinek mérése
Fontos feladatunk az óvodába minden nevelési év elején a gyermekek képességeinek
felmérése (bemenet), ezt követően a folyamatos fejlesztő tevékenységek tervezése, biztosítása
és dokumentálása, majd nevelési év végén a visszamérés.
Működtetünk értékelő rendszereket, melyeket mindenki elfogadott. Ezek határozzák meg a
közös munka folyamatát, rögzítése a Pedagógiai Programunkban történt. Az eredmények,
vagy nem megfelelőség esetén ezek alapján történik a korrekció.
Az iskolaérettség állapotáról az óvodapedagógusok a gyermekek egyéni megfigyelései,
valamint a gyermekrajzok fejlettsége és a gyermek egyéb megnyilvánulásai alapján az adott
nevelési év márciusáig véleményt alakítanak ki.
A gyermek fejlődésével kapcsolatos óvodai feladatok koordinálása:
Minden óvodapedagógus kötelezettsége, hogy folyamatosan nyomon kövesse az óvodás
gyermek fejlődését, arról tájékoztassa a szülőket, és indokolt esetben kezdeményezze a
szülőnél a szakszolgálat igénybevételét. A gyermek értelmi, beszéd-, hallás-, látás-,
mozgásfejlődésének

eredményét

és

a

további

fejlődést

szolgáló

intézkedéseket,

megállapításokat és javaslatokat az óvodapedagógusoknak írásban rögzíteni kell. Ha az
óvodapedagógus az óvodai élet tevékenységi formái során azt észleli, hogy a rábízott gyermek
nem az elvárható módon fejlődik, és a lemaradást saját pedagógiai eszközeivel nem tudja
korrigálni, akkor a szülő bevonásával, egyetértésével, végszükség esetén a 2011. évi CXC.
törvény 47§ (6) bekezdése alapján a Debreceni Járási Hivatal, - mint köznevelési feladatot
ellátó hatóság - segítségével el kell juttatni a gyermeket Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai
Szakszolgálathoz.
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2.2.6. Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek hátránykompenzációjának biztosítása,
Az esélyteremtő célkitűzések megvalósítása érdekében a képességkibontakoztatás és
integrációs felkészítéssel célunk, hogy minden gyermek számára biztosítsuk az optimális
intellektuális és érzelmi fejlődést, a kiegyensúlyozott személyiség kialakulását.
Kiemelt feladatunk ezért a hátránykompenzáció erősítése és az esélyteremtés, a befogadó
környezet kialakítása, és az óvodapedagógusok befogadó attitűdje. Egyre nagyobb szerepet
kell vállalniuk a családi nevelés támogatásában. A gyermekek eltérő ütemű fejlődéséről,
fejlesztési szükségletéből fakadó egyéni hátrányok csökkentése és az alapkészségek sikeres
megalapozása és kibontakozása érdekében felmérjük őket. Az óvodáskor végén jelzünk az
iskola felé azokról a gyerekekről, akiknek az alapkészségek fejlesztését hangsúlyosabban kell
támogatni majd. A cél azon kompetenciák fejlesztése, amelyek a különböző családokkal való
együttműködés hatékonyságát növelik a gyermekek képességfejlesztésében.

2.2.7. Esélyegyenlőség biztosítása
Biztosítani kell:
-

Az intézményen belül a szegregáció mentességet és az egyenlő bánásmód elvének
teljes körű érvényesülését.

-

A szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférést.

-

A hátrányos/halmozottan hátrányos gyermekek hátrányainak kompenzálását.

-

Az egyenlő bánásmódot és esélyegyenlőséget, diszkriminációmentes nevelést, a
befogadó és toleráns légkört.

-

Kiemelt figyelmet igénylő (SNI, BTM, HHH, kiemelten tehetséges) gyermekek
óvodáztatásának elősegítése, fogadásukra a feltételek további javítása.
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2.3. Önértékelési feladatok
Az intézmény az önértékelése során azt vizsgálja, hogyan tud megfelelni saját céljainak, azok
megvalósításában hol tart.
Az önértékelésben feltárt pedagógiai javaslatok a következő nevelési év dokumentumaiban
(vázlatok, tematikus tervek, csoportnapló) jelenjenek meg a nevelőtestület által egységesen
meghatározott formai és tartalmi elemek.
A fejlesztendő területekre koncentrálva, ebben a nevelési évben lehetőséget keresünk a
felmerült hiányosságok pótlására.
Folytatni kell a belső ellenőrzési terv megvalósítását minden szempontnak megfelelően.
Az önértékelési csoport kiemelt céljai, feladatai
-

Szakmai szervezetfejlesztés.

-

Az intézmény önértékelésének előkészítése, elkészítése.

-

Vonatkozó törvények, jogszabályok tanulmányozása, közös értelmezés.

-

Az

intézmény

alapdokumentumainak

megfeleltetése,

javaslata, folyamatos nyomon követése.
-

A feladatok ellátásához szükséges információk begyűjtése.

2018/2019. nevelési év önértékelései
Önértékelési csoport vezetője: Sipos Árpádné
Önértékelt: Birkó Gyöngyi Etelka
Önértékelési csoporttagok:
-

Tasnádi Józsefné

-

Ádámszki Gáborné

Támogató tagok:
Muszka Attiláné
Nemes Lászlóné
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szükséges

változtatások

Önértékeléshez kapcsolódó feladatok

Felelős

Határidő

Intézményvezető általános tájékoztatást ad a
nevelőtestület számára a várható intézményi
önértékelési feladatokról.

Intézményvezető

2018. augusztus 30.

Az intézményvezető megválasztja az
önértékelési csoport tagjait, vezetőjét.
Az önértékelési csoport elkészíti az
önértékelés éves tervét.
A dokumentum-elemző csoport
nevelőtestületi értekezleten ismerteti a
dokumentum elemzésen alapuló intézményi
elvárásokat, a dokumentumok tartalmával
indokolja az értelmezést.
Önértékelési csoport lebonyolítja az
értékeléseket, interjúkat, segíti az
önértékelésben részt vevő kollégák
értékelését.
A véglegesített intézményi elvárások szerint
önértékelési csoport vezetője rögzíti az
Oktatási Hivatal által működtetett
informatikai támogató rendszerben az
önértékelési dokumentumokat.

Intézményvezető

2018. augusztus 21.

BECS vezető

2018. augusztus 31.
2018. szeptember 11.

BECS vezető

BECS vezető

2018. szeptember 30.

Belső önértékelési
csoport vezetője

2018. október 25.

Vezetői kompetenciák és önértékelésből adódó feladatok
A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása
Az óvodapedagógusok tervező munkájának elemzésekor, ellenőrzésekor a Pedagógiai
Programunkkal való megfelelést (játék kiemelt szerepe, anyanyelvi nevelés, mozgás
tervezés).
A változások stratégiai vezetése és operatív irányítása
A személyi változások tekintetében, az új kollégák beilleszkedésének segítése, intézményi
céljaink megismertetése, a célokkal való azonosulás megsegítése szintén hangsúlyos vezetői
feladat lesz.
A többletmunkák arányos elosztására a meglévő erőforrás hatékony felhasználására törekvés.
Irányító szerep megtartásával a feladatok közös tervezésének szorgalmazása.
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Önmaga stratégiai vezetése és operatív irányítása
Önképzés tekintetében a NAV által indított APBE képzésen vesz részt, hogy a vezetéssel járó
feladatokat hatékonyabban, az előírtak szerint végezze.
Az Oktatási Hivatal konferenciáin, a Menedzser Praxis által indított konferenciákon ebben a
nevelési évben is fontos a részvétel.
Mások stratégiai vezetése és operatív irányítása
A belső tudásátadás a 2018/2019- es nevelési évben is kiemelt fontossággal bír.
Nevelés nélküli munkanapjainkat az éves nevelési célokhoz rendelve szakmai tartalommal
töltjük meg és csoportmunkában szervezzük.
A kollégák tanfolyamokon szerzett új ismereteiket a havonta 2 alkalommal szervezendő
megbeszélések alkalmával továbbadják.
Az intézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása
Az intézmény tárgyi feltételeinek fejlesztése folyamatos feladat,

valamint a gazdaságos

működtetésre törekvés. Beszerzések alkalmával az időtállóság és a minőség az irányadó.
A kollégáktól inkluzív, korszerű, a gyermeki szükségleteknek megfelelő nevelőmunka

az

elvárás.
Feladatok az önértékelésnél
-

Egyeztetés az érintett pedagógusokkal.

-

A partnerek és a pedagógus informálása.

-

A papír alapú kérdőívek továbbítása, eredmények rögzítése

az informatikai

rendszerben.

Az

-

Előző önértékelési eredmények vizsgálata.

-

Interjúterv készítése – interjú lefolytatása – eredmények rögzítése.

-

Két tevékenységet érintő látogatás, megbeszélés tapasztalatai.

-

Az önértékelt pedagógus értékeli az elvárások teljesülését.

-

A pedagógus a vezető segítségével két évre szóló önfejlesztési tervet készít.
önértékelési

feladatok

összekapcsolódnak

a

vezetői

ellenőrzéssel,

helyzetfeltáró/visszacsatoló vizsgálatok területeivel.
Az intézményi önértékelés pedagógusokra vonatkozólag legkésőbb 2021. június 30-ig el kell
végezni.
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3. SZEMÉLYISÉG, KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS

3.1. Hagyományőrzés, ünnepek az óvodában
Ha az ünnep napján a gyermekeket körülvevő felnőttek magatartása és a környezet jelzései
(ünnepi jelképek) hitelesek, a naphoz kapcsolódó közös élmények a gyermekekben mély
érzelmi nyomot hagynak. Átélik az ünnepnapok „másságát”, a bensőséges összetartozás
élményét, alapozódik az ünnepelni tudás képessége. Ezek az élmények hatnak a gyermekek és
a családok szemléletmódjára, és ismét bővíthetjük a családokkal való együttműködés sajátos
formáit.
Így tehát a hagyományőrzés:
-

a teljes nevelési folyamatot hatja át

-

beépül a gyermek, a felnőtt tevékenységrendszerébe

-

gazdagítja a családokkal való együttműködést

Az óvodai nevelésünkben a néphagyományőrzés folyamatosságát

a mindennapok

hagyományőrző tevékenységei és a jeles napok tevékenységei adják.

Nemzeti ünnepeink, hagyományápolás
Mindennapos nevelőmunkánk szerves részét képezi a hagyományok ápolása, a jeles napok
megtartása, melyek a kollektív öröm átélésének színterei. Ezek a rendezvények minden
évben megismétlődnek, mégis törekszünk arra, hogy a gyermekek minden alkalommal
újszerű élményekkel gazdagodjanak (új helyszínek, más előadók, új technikák, módszerek
alkalmazásával).
A

néphagyományok

felelevenítésével,

kézműves

foglalkozások,

előadások,

népi

kismesterségek színesítik a programokat.
Nagy segítséget kapunk a Homokkerti Közösségi Háztól a rendezvények lebonyolításához.
Közös az elv az óvodai ünnepek és a hagyományok tartalmának élményszerűvé tételében.
Az érzelmi feltöltődés mellett fontosnak tartjuk ünnepeink közösségépítő, összetartozást
erősítő jellegét.
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Ünnep megnevezése

Tervezett időpont

Magyar népmese napja

2018. szeptember 28.

Zenei világnap

2018. október 01.

Őszi vásár, szüreti mulatság

2018. október 08.

„Érik a szőlő” - szüreti játszóház

2018. október 15.

1956-os forradalom évfordulója

2018. október 22.

„Itt kopog, ott kopog…” - Megérkezett a Mikulás!

2018. december 06.

„Éj mélyből földzengő…” - Adventi előkészület

2018. december 14.

„Járjunk táncot…” - Farsangi mulatság

2019. február 21.

„Zászlóval csákóban…” - ünnepi játszóház

2019. március 14.

Víz világnapja

2019. március 22.

Költészet napi rendezvény

2019. április 11.

Húsvéti játszóház

2019. április 17.

„Pitypang napok” - családi rendezvény

2019. április 26.

„Édesanyám virágosat álmodtam” - Anyák napi köszöntő

2019. május 02-03.

„Zeng a fészek” - Madarak, fák napja

2019. május 10.

„Nagy sportválasztó” családi sportnap

2019. május 30.

„Búcsú az óvodától” - évzáró, ballagó rendezvények

2019. május 30.

Gyermeknap - kirándulások, rendezvények

2019. május 30-31.

Összetartozás

napja

-

Hagyományőrző

közreműködésével
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egyesület 2019. június 04.

4. PARTNERI KAPCSOLATOK, EGYÜTTMŰKÖDÉS
ÓVODÁN KÍVÜLI ÉS BELÜLI SZERVEZETEKKEL
Cél: Az intézmény eddigi kapcsolatainak megőrzése, erősítése, bővítése, Mélyítsük az
összedolgozást, biztosítsuk az együttgondolkodást. A jó partneri viszony ápolása, új
kapcsolati formák kialakítása továbbra is feladat.

Szülőkkel való együttműködés
Cél: A partnerközpontú szemlélet, a szülői igények figyelembevétele.
Közösségi programjainkon a szülők is vegyenek részt nagy számmal, melyek kapcsán
különböző feladatokat is szívesen vállalják, ezzel is segítve munkánk eredményességét.
A jövőben több közös programot kívánunk szervezni a családokkal, ezzel is elmélyítve az
óvoda-család kapcsolatát. Pl. konzultációs lehetőségek nevelési kérdésekben: hatékony
családi beszélgetés a fogadóórákon, szülői fórumokon.
Elvárás minden óvodapedagógustól a szülők tájékoztatása területén:
-

Házirend ismertetése, felelevenítése

-

A fejlődés várható jellemző óvodáskor végére (korcsoporttól függetlenül).

-

Éves nevelési-tanulási terv ismertetése.

-

A szülővel való együttműködés kialakítása, gyakorlása.

-

Intézményi önértékelés szülőket érintő tartalmának ismertetése.

-

Közös feladatok és lehetőségek a gyermekek tehetségének kibontakoztatásában.

-

Egyéni fejlesztési napló bejegyzéseinek megbeszélése.

Együttműködés formái:
-

Családlátogatások, közös programok, fogadóórák.

-

A gyermek egyénre szabott beszoktatása, igény szerint szülő jelenléte-

-

Egyéni beszélgetések, gyermekneveléssel kapcsolatos nézetek kicserélése, a család
értékrendjének megismerése.

-

Nyílt nap biztosítása.

-

Rendezvények szervezése.
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Óvoda-iskola átmenet támogatása
Minden óvónő feladata az érintett iskolákkal a jó kapcsolat ápolása, fenntartása. A tanulási
képességek megalapozása, a tanulási és egyéb részképesség zavarok kialakulásának
megelőzése. Lehetőség szerint a gyermekek fejlődésének nyomon követése az iskola első
évében. A város általános iskoláival a fenntartó útmutatásai szerint tartjuk a kapcsolatot.

Gyermekjóléti, családsegítő szolgálat
Szülők támogatása, erőforrások feltárása. Esetmegbeszélések alkalmával a lehető legjobb
megoldás megtalálása a gyermekek érdekében. Probléma esetén a folyamatos kapcsolattartás
fontossága.

Szakmai szolgáltatók
Iskolaérettségi vizsgálatok megszervezése. Szolgáltatások biztosítása, megtervezése:
- A BTM-es gyermekek esetében a fejlesztőpedagógus munkájára számítunk.
- Az SNI-s gyermekek fejlesztését az utazó gyógypedagógus látja el.
- A logopédiai ellátás szakszerű, folyamatos prevenciós és korrekciós célú fejlesztés
keretében zajlik.

Védőnői hálózat-óvodaorvos tanácsadás
A védőnő által összeállított munkaterv alapján végzik a feladatot. A gyermekek rendszeres
szűrővizsgálatát végzi két havonta.
Óvodaorvos: Dr. Hornyák Julianna
Védőnő: Fábiánné Czifra Mária
Évente egy alkalommal fogászati szűrővizsgálaton vesznek részt a gyermekek.

Közművelődési intézmények
Az óvodánk kapcsolatot tart továbbra is a Méliusz Péter Városi Könyvtárral és a Homokkerti
Tagintézményével is.
A kapcsolattartás formái: rendezvények, előadások, játszóházak, látogatás, stb.
Továbbra is szoros kapcsolatot szeretnénk fenntartani a Homokkerti Közösségi Házzal,
mellyel egyre több és igényesebb programot szervezünk kulturális, hagyományőrző és
szórakoztató műfajok szervezésében (játszóházak, táncházak, népi kézműves foglalkozások,
jeles napok ünnepei, kemencés napok, zenés és irodalmi előadások).
A Vojtina Bábszínház gyermekbérletes előadásain a nagycsoportosok továbbra is részt
vesznek.
Lehetőséget teremtünk az együttműködési megállapodások alapján a közösségi szolgálat
keretében középiskolás diákoknak segítő munkára. Különösen a Debreceni Szakképző
Centrum intézményével alakítottunk ki jó kapcsolatot.
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5. AZ INTÉZMÉNY BELSŐ ELLENŐRZÉSI FELADATAI
5.1. A nevelőmunka ellenőrzésének szempontjai, ütemezése
Cél: Az intézmény jogszerű működésének, a belső szabályozók által meghatározott
munkarendjének, a kiemelt pedagógiai feladatok vezetői ellenőrzése.
A rendszeres és szakszerű vezetői ellenőrzés célja:
-

Segítse az intézmény szabályok szerinti folyamatos és zökkenőmentes működését.

-

Segítse megerősíteni a jól zajló folyamatokat, ismerje el az eredményeket.

-

Mutasson rá az elkövetett hibákra, rosszul megválasztott módszerekre.

-

Adjon információkat a visszacsatoláshoz, a stratégiai tervezéshez és döntéshez, illetve
az eseti döntések, problémamegoldások esetében.

-

Adjon támpontot a személyek munkájához, illetve a folyamatok értékeléséhez.

Feladatok végrehajtásának ellenőrzési terve
Valamennyi csoportot érintő ellenőrzések szempontjai
Az óvodapedagógusok feladatai a nevelőmunka dokumentálásával kapcsolatban
A saját tervezésű csoportnaplóban:
-

Befogadási tervek, értékelések.

-

Félévenkénti nevelési terv, értékelés.

-

Az évszaknak megfelelő napirend és szervezési feladatok.

-

A korszerűsített napló naprakész vezetése.

-

Statisztikai adatok pontos vezetése.

-

A gyermekek fejlődésének megfigyelését szolgáló dokumentum folyamatos vezetése,
szülői tájékoztatás félévente.

-

Szülői értekezletek, fogadóórák megtartása.

-

Pedagógiai célú nyílt napok szervezése.

-

Ünnepélyeken, gyermeki élet eseményeivel kapcsolatos rendezvényeken való
részvétel.

Az

óvoda

hagyományainak

összehangolása

figyelembevételével.
-

Egyéni megbízatások vállalása, arányos teherviseléssel.
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a

szülői

igények

A pedagógia munka ellenőrzési szempontjai
A Pedagógiai Program és az éves munkaterv megvalósítása során át kell gondolni, és
törekedni kell arra, hogy megmutatkozzanak a gyermek-, és tevékenységközpontúság és a
játékosság jellemzői az óvodapedagógusi munkánkban.
-

A gyermekek mindenekfelett álló érdekeinek biztosítása.

-

A pedagógiai légkör megteremésekor az otthonosság, a szeretettelesség, a nyitottság, a
családias, előítélet-mentesség legyen jellemző.

-

A gyermeki szükségletek kielégítése során azokat az értékeket kell beépíteni, amelyek
a nevelés folyamatában valóban hosszú távon értékesnek mutatkoznak.

-

Rugalmas napirend biztosítása, amely megfelel a gyermekek életritmusának.

-

Biztosítsuk

a

kötetlen,

szabadon

választott

tevékenységeket

a

feltételek

megteremtésével, kínálásával, a meglévő tevékenységekbe való bekapcsolódással, a
benne lévő tapasztalatszerzési lehetőségek kihasználásával.
-

Az ünnepek élményszerű megszervezése.

A pedagógusok látogatásának ellenőrzési szempontjai:
-

A pedagógus személyisége, attitűdje.

-

A Pedagógiai Program megvalósítása a csoportban.

-

Kapcsolat a csoportban tevékenykedő dajkával.

-

Milyen módon segíti a pedagógus a tapasztalatszerzést, a saját élményeken alapuló
ismeretszerzést?

-

Épített-e a gyermek kíváncsiságára?

-

Milyen viszonyt alakított ki a gyermekekkel?

-

Figyelembe veszi-e az adott gyermek aktuális fejlettségét, differenciál-e?

-

A módszerek, a hely, az idő megválasztása az adott tevékenységet hogyan szolgálta?

-

A szervezési, előkészítési feladatok megfelelő színvonalon valósulnak-e meg?

-

Megfelelően motiválta-e a gyermekeket?
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5.2. Dajkák munkájának szakmai ellenőrzési szempontjai
-

tisztaság a csoportszobában és a kiszolgáló helyiségekben

-

tálalás, étkezés segítése

-

higiéniai szabályok betartása

-

kapcsolat az óvónőkkel

-

kapcsolat a gyermekekkel

-

munkaidő pontos betartása

-

gyermekszerető magatartás

Az ellenőrzés rendje
Pedagógiai, tanügyi, igazgatási
Téma
Naplók ellenőrzése

Felelős
óvodavezető

Időpont
negyedévente

munkaközösségvezetők
Mulasztási naplók ellenőrzése

óvodavezető

2018. október
2019. január
2019. május

Statisztika

óvodavezető

2018. október

Ünnepek, hagyományok

óvodavezető

folyamatosan,
aktualitásnak
megfelelően

Tematikus (nevelési területek)

óvodavezető

folyamatosan, illetve
csoportlátogatások
november és március

Kirándulás

óvodavezető

Csoportok

óvodavezető-helyettes

tervezett
időpontokban

Szülői értekezlet

óvodavezető

aktuálisan

Kapcsolattartás

óvodavezető

folyamatosan

óvodavezető-helyettes
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által

5.3. Munkáltatói feladatok
Téma
Új dolgozók segítése

Felelős
óvodavezető

Időpont
folyamatosan

óvodavezető-helyettes
mentor felelős
munkaközösségvezetők
Jogkörök, munkaköri leírások

óvodavezető

szeptember

óvodavezető-helyettes
Munkaidő betartása

óvodavezető

folyamatosan

óvodavezető-helyettes
Technikai dolgozók munkavégzése

óvodavezető-helyettes

folyamatosan

Gazdálkodás
Téma
Takarékos gazdálkodás

Felelős
óvodavezető

Időpont
folyamatosan

óvodavezető-helyettes
Beszerzések

óvodavezető

folyamatosan

óvodavezető-helyettes
érintett pedagógusok
Eszköznyilvántartás

óvodavezető-helyettes

selejtezés, leltározás
időszaka

Karbantartás

óvodavezető

folyamatosan

óvodavezető-helyettes
Biztonságtechnikai előírások

óvodavezető

2018. október
2019. március, ill.
folyamatosan

Szabadságolás

óvodavezető

folyamatosan

óvodatitkár
Térítési

díj

megállapítása,

szülők óvodatitkár

nyilatkoztatása
Pedagógus továbbképzések

2018. szeptember 10ig, 2019. június

óvodavezető

2019. március 15.

óvodavezető-helyettes
Költségvetés

óvodavezető
óvodavezető-helyettes
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2018. december

6. GYERMEKVÉDELMI TEVÉKENYSÉG MUNKATERVE
2018/2019. NEVELÉSI ÉV
Feladatunk: Olyan légkör, pedagógiai tevékenység biztosítása, amely kizárja annak
lehetőségét, hogy bármelyik gyerek, bármilyen oknál fogva hátrányos, kitaszított helyzetbe
kerüljön. Intézményünk gyermekvédelemmel kapcsolatos tevékenysége magába foglalja: a
családdal, a szülőkkel való kapcsolattartás rendszerét.

6.1. Céljaink a törvényi elvárások szerinti működés során
Prevenció, a gyermekek hátrányos helyzetének csökkentése, a veszélyeztetettség
kialakulásának megelőzése, illetve szükség szerint segítségnyújtás, valamint
együttműködés a különböző intézményekkel, szakemberekkel.
- Családok tiszteletben tartása, a családi nevelés erősítése a rászorulók körében.
Figyelembe vesszük:
- A sajátos nevelési igényű gyermekekkel kapcsolatos törvényi elvárásokat és
intézményi alapelveket.
- Differenciált fejlesztés lehetőségeit a hátrányos helyzetű és nehezebben kezelhető
gyermekek számára.
- Folyamatos feladat a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat szakembereivel való
rendszeres esetmegbeszélések.
-

Csoportos óvónőkre vonatkozó feladatok
° A gyermekek megfigyelése, a csoport feltérképezése.
° Az óvodába járó gyermekek szociális, szociokulturális hátterének megismerése.
° Csoportokra vonatkozó helyzetkép elkészítése.
° A beszédhibás, hátrányos helyzetű, veszélyeztetett, magatartászavarral küzdő
gyermekek stb. felmérése.
° Névsor, statisztikákhoz szükséges adatok leadása a gyermekvédelmi felelősnek.
Határidő: 2018. szeptember 15.
° Nagycsoportos korú beszédhibás gyermekek logopédiai foglalkozásra küldése, időpont
megbeszélése szülővel, logopédussal.
Határidő: 2018. szeptember 30.
° Szülői értekezletek tartása.
° Egyéni bánásmód elvének érvényesítésével, szükség esetén fejlesztési terv készítése,
folyamatos vezetése (SNI, BTM, HHH).
° Folyamatos kapcsolattartás a gyermekvédelmi felelőssel.
° A nyilvántartott gyermekek figyelemmel kísérése, problémák jelzése a
gyermekvédelmi felelősnek, illetve az óvoda vezetőjének, valamint a megfelelő
szervek felé.
° Problémás gyermekeknél szükség szerinti családlátogatás.
° Rendszeres kapcsolattartás a logopédussal, folyamatos tájékoztatás a gyermekek
beszédének fejlődéséről.
° Rendszeres kapcsolattartás a fejlesztőpedagógussal, tehetséggondozóval,
gyógypedagógussal, a gyermekek egyéni fejlődési ütemével kapcsolatosan.
° Szükség szerint
a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű és veszélyeztetett
gyermekek családlátogatása. A látogatás alkalmával felmérni mennyire biztosított a
családi környezetben a gyermekek megfelelő gondozása, nevelése, fejlődése.
Együttműködés kialakítása a szülőkkel és azok meggyőzése a gyermekek rendszeres
óvodába járásának fontosságáról.
° Felmerülő problémák megbeszélése, megoldása a szülőkkel közösen.
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°
°
°
°
°

Veszélyeztetett gyermekek környezetének tanulmányozása, a veszélyeztetettség
okainak kiderítése. A tapasztalt dolgok megbeszélése a gyermekvédelmi felelőssel.
Magatartászavarral, vagy más problémával küzdő gyermekek megfelelő szakemberhez
történő irányítása, előzetes szülői tájékoztatással.
A hátrányos helyzetű és egyéb okok miatt lemaradt gyermekek differenciált
nevelésének, fejlesztésének biztosítása.
Gyermeki hiányzások, mulasztások jelzése a gyermekvédelmi felelősnek,
óvodavezetőnek.
Esélyegyenlőség biztosítása.
Határidő: folyamatos

Gyermekvédelmi felelős feladatai
° Gyermekvédelmi feladatokat ellátó intézmények címének, telefonszámának
közzététele jól látható helyen az óvodában.
° Gyermekvédelmi munkaterv megismertetése és elfogadtatása a nevelőtestülettel,
Szülői Munkaközösséggel.
° Törvényi változások figyelemmel kísérése, ismertetése a nevelőtestülettel.
° Adatszolgáltatás a halmozottan hátrányos helyzetű, illetve a sajátos nevelési igényű
gyermekekről, önkéntes felmérés, nyilatkozatok begyűjtése a szülőktől.
° Statisztikához szükséges adatok összegyűjtése, összegzése.
° Szakmai konzultáción, konferenciákon való részvétel, információk közlése a
nevelőtestülettel.
° Szükség szerint családlátogatás a csoportos óvónőkkel együtt, kérésre
környezettanulmány végzése.
° Probléma esetén jelzés továbbítása a DMJV Család- és Gyermekjóléti Központ felé,
illetve folyamatos kapcsolattartás.
° Tehetséggondozás kibontakoztatása a hátrányos helyzetű gyermekek segítése
érdekében.
° Szülők részére ingyenes szabadidős programok ajánlása a kikapcsolódás illetve a
gyermekek fejlődése érdekében.
° Jelzőrendszeri megbeszélés a DMJV Család- és Gyermekjóléti Központban.
° Éves munka értékelése, beszámolók készítése.
Az óvodavezető feladatai
° Szükség szerint családgondozó, védőnő segítségének igénybe vétele.
° Nyilvántartás vezetése.
° Beszámoló készítése.
° Bizalomelvű kapcsolat kiépítése a családokkal.
° Veszélyeztetettség esetén a Gyermekjóléti Szolgálat tájékoztatása.
° Étkezési kedvezmények meghatározása a törvényi szabályoknak és az önkormányzati
rendeleteknek megfelelően, ezek dokumentálása
° A családok anyagi helyzetét ismerve, a különböző támogatások hozzájutásának
támogatása.
Az óvoda vezetője köteles hatósági eljárást kezdeményezni a gyermek bántalmazása, illetve
súlyos elhanyagolása, súlyos veszélyeztető ok fennállása, továbbá a gyermek önmaga által
előidézett súlyos veszélyeztető magatartása esetén.
Javasolt figyelembe venni az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott módszertani
útmutatót: „A gyermekvédelmi észlelő- és jelzőrendszer működtetése kapcsán a gyermekek
bántalmazásának felismerésére, és megszűntetésére irányuló szektorsemleges egységes elvek
és módszertan” 3. átdolgozott kiadását.
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6.2. Gyermekvédelmi felelős konkrét feladatterve
TEVÉKENYSÉG
HÓNAP
Szeptember

Október

Felmérés készítése a gyermekekről HH, HHH gyermekek
számbavétele.
Statisztikához szükséges adatok összegyűjtése, összegzése.
Szükség szerint családlátogatás a csoportos óvónőkkel
együtt. Differenciált nevelés, fejlesztés biztosítása.
Gyermekvédelmi szempontból veszélyeztetett gyermekek
nyomon követése (SNI, BTM), gyermekek időszerű
vizsgálatának kezdeményezése, közös megbeszélés
szakember és védőnő bevonásával a segítségnyújtás
lehetőségeiről.

November

Jelzőrendszeri megbeszélés
Gyermekjóléti Központ.

December

Szakmai konzultáción, konferenciákon való részvétel,
információk közlése a nevelőtestülettel.

Január

Február

Március
Április

Május

a

DMJV

Család-

és

Aktuális feladatok ellátása, iskolába kerülő gyermekekkel
kapcsolatos gyermekvédelmi feladatok feltérképezése.
Iskolaérettségi
vizsgálattal
kapcsolatban
felmerülő
gyermekvédelmi feladatok elvégzése.
Igény szerint szülői ankét szervezése: védőnő, pszichológus
bevonásával.
Félévi értékelésnél beszámoló, visszacsatolás az óvónők
felé.
Beszámoló készítése a DMJV Család- és Gyermekjóléti
Központ felé.
Ingyenes szabadidős programok ajánlása, illetve szervezése
a kikapcsolódás és a hátrányos helyzetű gyermekek
fejlődése érdekében.
Nevelőtestületi értekezleten beszámoló a gyermekvédelmi
tevékenységről.
Beszámolók készítése, éves munka értékelése.
Tájékoztatás nyújtása a nyári táborokról,
elhelyezése a csoportok faliújságján.

plakátok

o A tanév folyamán folyamatos kapcsolattartás a DMJV Család- és Gyermekjóléti
Központtal.
o Statisztikai adatok, változások rögzítése havonta, kéthavonta.
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7. SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉG
2018/2019. NEVELÉSI ÉVRE

MUNKATERVE

A

A Szülői Munkaközösség
Az SZMK 4 tagú (csoportonként 1 fő), az év eleji szülői értekezleteken választják meg a
tagokat a csoportok. A választott tagok maguk közül elnököt választanak. Minden félév elején
tartunk SZMK gyűlést, illetve – ha bármilyen okból kifolyólag erre szükség van – ezenkívül
is. Év közben folyamatos a kapcsolattartás a tagok között. Munkaközösségünk éves
munkarend szerint tervezi feladatait.
Az SZMK véleményezési jogot gyakorol a Szervezeti- és Működési Szabályzatban leírtak
alapján, pl.:
- a Házirend megállapításaiban
- a szülőket anyagilag is érintő ügyekben
- az óvoda és család kapcsolattartási rendjének kialakításában
Az SZMK elnökének feladatai
- aktív részvétellel támogatni az óvodai rendezvényeket, ahol a szülők jelenléte
megkívánt
- együttműködni az óvodavezetővel, segíteni munkáját, közvetíteni az SZMK-s szülők
felé
- szervezni az SZMK munkáját, szétosztani a feladatokat és nyomon követni a
későbbekben
Az SZMK feladatai
- Az SZMK tagok a szülők körében felmerült nevelési, szervezési problémákat az óvoda
vezetése felé továbbítják. Közösen orvosolják a gondokat, meghallgatva a szülők,
nevelők véleményét, javaslatait.
- A szülők körében népszerűsítik a nyílt napokat, szülői értekezleteket, közös
programokat.
Cél
A Szülői Munkaközösség alapvető céljai a 2018/2019-es nevelési évben:
- a nevelőtestületi munka segítése
- az óvodába járó gyermekek szüleinek képviselete a szülői kötelességek és jogok
gyakorlása érdekében
- az óvoda és az otthon közötti aktív együttműködés elősegítése
- a gyermeki jogok érvényesülésének figyelemmel kísérése
- az óvodai foglalkozások, programok megvalósításához szükséges anyagi feltételek
megteremtésében való segítség
- a nevelők kéréseinek közvetítése a szülők felé
- a szülők bevonása az óvoda környezettudatos, környezetbarát nevelési elveinek
segítésébe
- az óvodai hagyományok ápolásában, az óvoda aktuális ünnepeinek, programjainak
megszervezésében való segítségnyújtás
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Megbeszélések időpontjai
2018. szeptember 10.
- SZMK tagok megválasztása, az éves munkarend elfogadása.
- Tájékoztatás a nevelésnélküli munkanapokról.
- Tájékoztatás az óvoda alapítványának helyzetéről.
2019. január közepe
- Első félév elemzése.
- Második félévi feladatok megbeszélése.
Természetesen minden alkalommal, az aktuális feladatokkal, kérdésekkel kibővül a napirend.
Ha év közben valami miatt szükséges, rendkívüli SZMK gyűlést hívunk össze.

Szülői értekezletek témái, időpontjai
2018. június 20.
- Új gyermekek szüleinek bemutatkozó szülői értekezlet.
- Házirend, SZMSZ, Pedagógiai Program megismerése.
- A beszoktatás, befogadás folyamata.
2018. szeptember 12.
Nevelési évet nyitó szülői értekezlet.
- Szokás és szabályrendszer, oktatási-nevelési feladatok minden csoportban.
- Szülői képviselet választás, megújítás.
- Őszi vásár szervezése.
2018. december 10.
- Nagycsoportosoknak szülői értekezlet.
- Az iskolaérettség kritériumai – a törvényi előírások tükrében.
- Mikulás, Karácsony ünnepi készülődés.
- Munkadélután szervezése.
2019. január 17.
- Szakmai konzultáció a második félév feladatairól.
- Farsang és egyéb programok megbeszélése.

Szülői Szervezet vezetője
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8. A 2018/2019. NEVELÉSI ÉV FELADATELLÁTÁSI, ELLENŐRZÉSI TERVE
2018. AUGUSZTUS
FELATADAT
Csoportszobák, hozzá tartozó helyiségek
tisztasági
ellenőrzése
a
nyári
nagytakarítás után
Balesetvédelmi szemle
Tűzvédelmi, balesetvédelmi oktatás
megtartása
Nevelési évet nyitó értekezlet megtartása
Munkatervek előkészítése

FELELŐS

HATÁRIDŐ

ELLENŐRZI

DOKUMENTUM

Csoportos dajkák

augusztus 21.

Sipos Árpádné
Muszka Attiláné

Ellenőrzési napló

Palugyainé Grega Erzsébet
Munka- és tűzvédelmi
szakember

augusztus 31.

Tasnádi Józsefné

Balesetvédelmi napló

augusztus 31.

Tasnádi Józsefné

Értekezlet jegyzőkönyve

Tasnádi Józsefné óvodavezető

SZEPTEMBER
FELATADAT

FELELŐS

Tasnádi Józsefné óvodavezető
Bagdi Zita gyermek-és
2018/2019. nevelési év munkatervének ifjúságvédelmi felelős,
végleges elkészítése
munkaközösség-vezető,
Jegyzőkönyv készítés
Ádámszki Gáborné
munkaközösség-vezető
Muszka Attiláné
jegyzőkönyvvezető

HATÁRIDŐ

szeptember 15.
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ELLENŐRZI

Tasnádi Józsefné

DOKUMENTUM

Munkatervek

Munkatársi értekezlet a nem pedagógus Tasnádi Józsefné óvodavezető
munkakörben dolgozók részére
Sipos Árpádné óvodavezető- szeptember 03.
helyettes
Csoportnaplók, Felvételi- és mulasztási
Naplók megnyitása
Óvodai adatlapok, orvosi igazolások, Mókus, Nyuszi, Süni, Pillangó szeptember 10.
szülői nyilatkozatok bekérése az új csoport óvodapedagógusai
folyamatosan
gyerekek szüleitől
Csoportnaplóba
a
szeptembertől
decemberig
terjedő
nevelőmunka Mókus, Nyuszi, Süni, Pillangó
tervezése, korcsoportnak megfelelő éves csoport óvodapedagógusai
szeptember 14.
anyaggyűjtés beírása
Beszoktatás ellenőrzése a Nyuszi és a Nyuszi, Pillangó csoport
Pillangó csoportban
óvodapedagógusai

Csoportos szülői értekezletek megtartása

szeptemberoktóber
hónapban

Tasnádi Józsefné

Tasnádi Józsefné

szeptember 28.
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Csoportnaplók
Felvételi- és mulasztási naplók
Szülői nyilatkozatok
Óvodai adatlapok

Tasnádi Józsefné

Csoportnaplók

Tasnádi Józsefné

Ellenőrzési napló

Mókus, Nyuszi, Süni, Pillangó szeptember 4-tól Tasnádi Józsefné
csoport óvodapedagógusai
28-ig.
Munkatervből

A Mese világnapja alkalmából „Batyus
mesék” címmel Sőrés Rozka bábszínész Tasnádi Józsefné óvodavezető
interaktív meséjének megtekintése az
óvodában.

-

Tasnádi Józsefné

Jelenléti ívek

Eseményterv

OKTÓBER
FELATADAT

FELELŐS

A Zene világnapja alkalmából műsor a Tasnádi Józsefné óvodavezető
Homokkerti Közösségi Házban

HATÁRIDŐ

ELLENŐRZI

DOKUMENTUM

október 01.

Tasnádi Józsefné

Eseményterv

Őszi Óvodai
Vásár a Huncutka Mókus, Nyuszi, Süni, Pillangó október 08.
Alapítvány közreműködésével
csoport óvodapedagógusai

Tasnádi Józsefné

Eseményterv

„Érik a szőlő…” Szüreti játszóház

Tasnádi Józsefné

Csoportnaplók

Derecskei
Almáskert
interaktív Nyuszi és Pillangó csoport október 25-ig.
foglalkozásán való részvétel a két óvodapedagógusai
nagycsoportnak

Tasnádi Józsefné

Csoportnaplók

Őszi
élményszerző
kirándulások Mókus, Nyuszi, Süni, Pillangó október
lebonyolítása a csoportoknak
csoport óvodapedagógusai
hónapban
folyamatosan
Játéktevékenységek
gazdagítása, Mókus, Süni csoport
október 26.
élményszerzések
Kapcsolattartás a Szülői Szervezet Tasnádi Józsefné óvodavezető folyamatos
csoportos vezetőivel
alkalomszerű

Tasnádi Józsefné

Csoportnaplók

Tasnádi Józsefné

Ellenőrzési napló

Tasnádi Józsefné

Jelenléti ív
Feljegyzések

Fejlődési napló kitöltése

Tasnádi Józsefné

Fejlődési napló

Tasnádi Józsefné óvodavezető

október 15.

Süni,
Mókus,
Pillangó október 31.
csoport óvodapedagógusai

Nagycsoportos óvodások műsora
Pillangó csoport
Idősek napja alkalmából az Idősek óvodapedagógusai
Otthonában

október
hete
40

utolsó Tasnádi Józsefné

Eseményterv

NOVEMBER
FELATADAT

FELELŐS

Óvoda helyiségeinek első negyedévi Technikai dolgozók
tisztasági ellenőrzése

HATÁRIDŐ

DOKUMENTUM

Sipos Árpádné
Muszka Attiláné

Ellenőrzési napló

Szokásrend alakításának ellenőrzése a Nyuszi és Pillangó csoport folyamatos
Nyuszi, Pillangó csoportban
óvodapedagógusai
november
hónapban

Tasnádi Józsefné

Ellenőrzési napló

Heti tervezések, szervezési feladatok Mókus, Nyuszi, Süni, Pillangó november 15.
beírásának ellenőrzése
csoport óvodapedagógusai

Tasnádi Józsefné

Csoportnaplók

Pillangó csoport:
Játékosság, befogadásnak ellenőrzése

Tasnádi Józsefné

Ellenőrzési napló

Pillangó csoport
óvodapedagógusa

november 08.

ELLENŐRZI

november 23.

Iskolaérettségi vizsgálat elvégzése – Pillangó, Süni csoport
szükség szerint - a tanköteles korú óvodapedagógusai
gyermekeknél

november 23-ig Tasnádi Józsefné
folyamatosan

„Zenél az egész világ”

megbeszélt
időpontban,
november végén

Muzsikás Péter műsora

Sipos Árpádné óvodavezetőhelyettes
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Tasnádi Józsefné

Fejlettségmérő lapok

DECEMBER
FELATADAT

FELELŐS

Mikulás ünnepség szervezése
az
óvodában
Adventi kézműves játszóház szervezése a
Homokkerti Közösségi Házban

Mókus, Nyuszi, Süni, Pillangó december 06.
csoport óvodapedagógusai
Mókus, Nyuszi, Süni, Pillangó december 12.
csoport óvodapedagógusai

Jellemzések megküldése szükség szerint Süni, Pillangó csoport
a Pedagógiai Szakszolgálathoz
óvodapedagógusai
Gondozási feladatok ellenőrzése
Nyuszi és a Süni csoportban

HATÁRIDŐ

december15.

a Nyuszi és a Süni csoport folyamatos
óvodapedagógusai
hónapban

Fejlődési napló kitöltésének ellenőrzése

Pillangó és Mókus csoport december 18.
óvodapedagógusai

ELLENŐRZI
Tasnádi Józsefné

DOKUMENTUM
Eseményterv

Tasnádi Józsefné
Tasnádi Józsefné
a Tasnádi Józsefné

Jellemzések, nyomtatványok
Ellenőrzési napló

Tasnádi Józsefné

Fejlődési napló

Szülők szóbeli tájékoztatása a gyermekük Mókus, Nyuszi, Süni, Pillangó folyamatos
fejlődéséről fogadóórákon
csoport óvodapedagógusai

Tasnádi Józsefné

Fejlődési napló

A szeptembertől decemberig terjedő Mókus, Nyuszi, Süni, Pillangó december 20.
nevelőmunka értékelésének elkészítése
csoport óvodapedagógusai

Tasnádi Józsefné

Csoportnaplók

Nagycsoportosok karácsonyi műsora az
Idősek Otthonában, illetve a Homokkerti
Közösségi Házban
Kézműves játszóházi foglalkozások a
Homokkerti Könyvtárban
Mikulás várás

Süni, Pillangó csoport
óvodapedagógusai

meghívás
alapján

Tasnádi Józsefné

Eseményterv

Mókus, Süni, Nyuszi, Pillangó
csoport óvodapedagógusai

a
megbeszélt Tasnádi Józsefné
időpontban

Eseményterv

42

2018. JANUÁR
FELATADAT

FELELŐS

HATÁRIDŐ

ELLENŐRZI

DOKUMENTUM

A januártól májusig terjedő nevelőmunka Mókus, Nyuszi, Süni, Pillangó január 15.
tervezésének elkészítése
csoport óvodapedagógusai

Tasnádi Józsefné

Csoportnaplók

Sára napi kemencézés és táncház a Mókus, Nyuszi, Süni, Pillangó január 18.
Homokkerti
Közösségi
Ház csoport óvodapedagógusai
szervezésében

Tasnádi Józsefné

Csoportnaplók

Nyílt
nap
az
új
kiscsoportos Süni és Pillangó csoport
gyermekeknek és szüleiknek a Süni és a óvodapedagógusai
Pillangó csoportban

Tasnádi Józsefné

Jelenléti ív

Tasnádi Józsefné

Jelenléti ívek

Tasnádi Józsefné

Csoportnaplók
Felvételi- és mulasztási naplók

január 28.

Tasnádi Józsefné

Eseményterv

tervek Mókus, Nyuszi, Süni, Pillangó január 31.
csoport óvodapedagógusai

Tasnádi Józsefné

Fejlődési naplók
Fejlesztési tervek

Tasnádi Józsefné

Jelenléti ívek

Csoportos szülői értekezletek megtartása
Heti tervezések
Felvételiés
mulasztási
vezetésének ellenőrzése

fejlesztési

Mókus, Nyuszi, Süni, Pillangó január 21-25-ig.
csoport óvodapedagógusai

Mókus, Nyuszi, Süni, Pillangó január 25.
naplók csoport óvodapedagógusai

A Kultúra napja alkalmából műsor a
Homokkerti Közösségi Házban
Fejlődési napló,
ellenőrzése

január 23.

Tasnádi Józsefné

Összevont szülői értekezlet megtartása az Pillangó, Süni csoport
iskolába menő gyermekek szüleinek
óvodapedagógusai

január 31.
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FEBRUÁR
FELATADAT
Csoportszobák,
egyéb
második
negyedéves
ellenőrzése

FELELŐS

ELLENŐRZI

DOKUMENTUM

február 04.

Sipos Árpádné
Muszka Attiláné

Ellenőrzési napló

Iskolaválasztáshoz szükséges adatlapok Nyuszi, Pillangó csoport
begyűjtése a szülőktől
óvodapedagógusai

február
(a kért
időpontban)

Tasnádi Józsefné

Adatlapok

Zenebona társulat farsangi műsora az Sipos Árpádné
óvodában
Zenebohóc címmel

február 21.

Tasnádi Józsefné

Mókus, Nyuszi, Süni, Pillangó február 22.
csoport óvodapedagógusai

Tasnádi Józsefné

Eseményterv

Eseményterv

Farsangi délelőtt az óvodában

helyiségek Technikai dolgozók
tisztasági

HATÁRIDŐ

Nagycsoportosok farsangi műsora az Süni, Pillangó csoport
Idősek Otthonában
óvodapedagógusai

meghívásnak
megfelelően

Tasnádi Józsefné

Farsangi
kézműves
foglalkozások
a
Könyvtárban

a megbeszélt
időpontban

Tasnádi Józsefné

játszóházi Mókus, Nyuszi, Süni, Pillangó
Homokkerti csoportok óvodapedagógusai
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-

MÁRCIUS
FELATADAT
Csoportnaplók, egyéb dokumentációk
ellenőrzése
„Most szép lenni katonának” verbunkos
táncház Rajz József előadásában
Megemlékezés március 15-ről csoportos
szinten. Séta a Petőfi és a Kossuth
szoborhoz

FELELŐS

HATÁRIDŐ

Mókus, Nyuszi, Süni, Pillangó március 04.
csoport óvodapedagógusai
Sipos Árpádné
március 14.
óvodapedagógus
Mókus, Nyuszi, Süni, Pillangó március 15.
csoport óvodapedagógusai

ELLENŐRZI

DOKUMENTUM

Tasnádi Józsefné

Csoportnaplók

Tasnádi Józsefné

Csoportnaplók

Tasnádi Józsefné

Csoportnaplók

ÁPRILIS
FELATADAT
Irodalmi délelőtt a Költészet napján a
Homokkerti Közösségi Házban
Élményszerző
séták,
kirándulások
szervezése a csoportoknak
Beiratkozás az óvodába
Egészségnap az óvodában

FELELŐS

HATÁRIDŐ

ELLENŐRZI

DOKUMENTUM

Tasnádi Józsefné

április 11.

Tasnádi Józsefné

Eseményterv

Mókus, Nyuszi, Süni, Pillangó
csoport óvodapedagógusai
Tasnádi Józsefné óvodavezető,
Sipos Árpádné óvodavezetőhelyettes
Mókus, Nyuszi, Süni, Pillangó
csoport óvodapedagógusa

folyamatos

Tasnádi Józsefné

Csoportnaplók

meghatározott
időpontban

Tasnádi Józsefné

Előjegyzési napló

április 23.

Tasnádi Józsefné

Eseményterv

Tasnádi Józsefné

Csoportnaplók

Mókus, Nyuszi, Süni, Pillangó megbeszélt
Kalácssütés – táncház a Homokkerti csoport óvodapedagógusa
időpontnak
Közösségi Házban
megfelelően
45

Nyílt napok szervezése a csoportokban
Költészet napi rendezvény a Homokkerti
Közösségi Házban
Süni csoport: Kezdeményezésből indított
vizuális tevékenység megtekintése
Pitypang Napok szervezése az óvodában
Kézműves játszóházi foglalkozások a
Homokkerti
Könyvtárban,
Húsvéti
témakörben

Mókus, Nyuszi, Süni, Pillangó
csoport óvodapedagógusai
Mókus, Nyuszi, Süni, Pillangó
csoport óvodapedagógusa
Süni csoport
óvodapedagógusai
Mókus, Nyuszi, Süni, Pillangó
csoport óvodapedagógusai
Mókus, Nyuszi, Süni, Pillangó
csoport óvodapedagógusa

folyamatos

Tasnádi Józsefné

-

április 12.

Tasnádi Józsefné

Csoportnaplók

április 19.

Tasnádi Józsefné

Ellenőrzési napló

április 26-27.

Tasnádi Józsefné

Eseményterv

a megbeszélt
időpontnak
megfelelően

Tasnádi Józsefné

Csoportnaplók

MÁJUS
FELATADAT
Csoportszobák,
egyéb
helyiségek
tisztasági
ellenőrzése
(harmadik
negyedéves)
Anyák napi köszöntés megszervezése a
nagycsoportokban
Anyák napi műsor megszervezése az
Idősek Otthonában
Anyák napi – évzáró műsor megtartása a
kis és középső csoportokban
Évzáró-ballagó műsor a Pillangó
csoportban
Sporttevékenységek szervezése a Kihívás
napján az óvodában
A januártól májusig terjedő nevelőmunka
értékelésének beírása a csoportnaplókba

FELELŐS
Technikai dolgozók
Pillangó, Süni csoport
óvodapedagógusai
Süni, Pillangó csoport
óvodapedagógusai
Nyuszi, Mókus csoport
óvodapedagógusai
Pillangó csoport
óvodapedagógusai
Mókus, Nyuszi, Süni, Pillangó
csoport óvodapedagógusai
Mókus, Nyuszi, Süni, Pillangó
csoport óvodapedagógusai

HATÁRIDŐ

ELLENŐRZI

DOKUMENTUM

május 23.

Sipos Árpádné
Muszka Attiláné

Ellenőrzési napló

május 02-03.
május 10.

Tasnádi Józsefné
Tasnádi Józsefné

Eseményterv

május 10.

Tasnádi Józsefné

Eseményterv

Csoportnaplók

május 30.

Eseményterv

május 29.

Tasnádi Józsefné
Tasnádi Józsefné

Eseményterv

május 31.

Tasnádi Józsefné

Csoportnaplók
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Fejlődési
napló
kitöltése.
Szülők
tájékoztatása a gyermekek fejlődéséről
Gyermeknapi rendezvény az óvodában
Tompeti és Barátai műsora
Gyermeknapi kézműves játszóház a
Homokkerti Közösségi Házban
Pillangó és Süni csoport ballagása,
évzárója

Mókus, Nyuszi, Süni, Pillangó
csoport óvodapedagógusai
Mókus, Nyuszi, Süni, Pillangó
csoport óvodapedagógusai
Mókus, Nyuszi, Süni, Pillangó
csoport óvodapedagógusai
Ádámszki Gáborné, Nemes
Lászlóné, Rácz Zoltánné és
Bagdi Zita óvodapedagógusok
Gyermeknapi kirándulások lebonyolítása Mókus, Nyuszi, Süni, Pillangó
a csoportokban
csoport óvodapedagógusai

JÚNIUS
FELATADAT
Nemzeti összetartozás napja alkalmából
programok szervezése az óvodában
Nyári napirend, nyári nevelőmunka
tervezésének elkészítése, nyári udvari élet
megszervezése
Éves
nevelőmunka
értékelésének
elkészítése
Nevelési évet záró értekezlet a
pedagógusoknak
Szülői értekezlet az új szülőknek

FELELŐS

május 31.

Tasnádi Józsefné

Egyéni fejlődési napló

május 24.

Tasnádi Józsefné

Eseményterv

május 27.

Tasnádi Józsefné

május 18.
május 25.

Tasnádi Józsefné

május hónapban
folyamatos

Tasnádi Józsefné

HATÁRIDŐ

ELLENŐRZI

Eseményterv

DOKUMENTUM

Mókus, Nyuszi, Süni, Pillangó június 04.
csoport óvodapedagógusai
Mókus, Nyuszi, Süni, Pillangó
csoport óvodapedagógusai
június 07.

Tasnádi Józsefné

Eseményterv
Csoportnaplók

Tasnádi Józsefné

Csoportnaplók

Mókus, Nyuszi, Süni, Pillangó június 07.
csoport óvodapedagógusai
óvodapedagógusok
június 14.

Tasnádi Józsefné

Értékelések

Tasnádi Józsefné

Jegyzőkönyv

óvodapedagógusok

Tasnádi Józsefné

Jegyzőkönyv

június 20.

Nyári időszakra tervezett munkálatok, Tasnádi Józsefné óvodavezető,
felújítások megszervezése
Sipos Árpádné óvodavezetőhelyettes

Tasnádi Józsefné
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-
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