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A munkaterv az alábbi jogszabályok és szempontok alapján készült:


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



326/2013 (VIII.30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről
és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról



363/2012.

(XII.

17.)

Korm.

rendelet

az

Óvodai

nevelés

országos

alapprogramjáról


Az Újkerti Manófalva Óvoda „Mesével az egészséges gyermeklélekért”
pedagógiai programja



A 2017/2018 év végi értékelő beszámolók



Vezetői program



Önértékelési kézikönyv

Kiemelt feladataink 2018/2019-es nevelési évre:


Pedagógiai Programunk felülvizsgálata



teljesítményértékelési rendszer kidolgozása



intézményünk 40. születésnapjának megszervezése



munkaközösségek átszervezése
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PEDAGÓGIAI MUNKA FELTÉTELEI

Személyi feltételek, humán erőforrás
Adatok:









Összes dolgozói létszám: 29 fő
Óvodapedagógus: 15 fő
Pedagógiai munkát közvetlenül segítő: 10 fő
Konyhai kisegítő: 2 fő
Takarító: 1 fő
Udvaros: 1 fő
Tartósan távollévő: 1 fő (Király Edit)
Engedélyezett gyermeklétszám: 189 fő

Csoportok beosztása:














1-es Maci csoport:
 Sztretye Zoltánné (óvodapedagógus
 Bodnár Nóra (óvodapedagógus gyakornok)
 Berei Benedetta (takarító-dajka)
2-es Cseresznye csoport:
 Nagy Izabella (óvodapedagógus)
 Bak Dorina (óvodapedagógus gyakornok)
 Komlósné Kiss Erika (dajka)
3-as Méhecske csoport:
 Kenderesi Judit (óvodapedagógus)
 Németi Noémi (óvodapedagógus)
 Molnár Lajosné (dajka)
4-es Pillangó csoport:
 Pánya Anita (óvodapedagógus)
 Illés Krisztina (óvodapedagógus)
 Antalné Győrfi Éva (dajka)
6-os Csiga csoport:
 Brósch Margó (óvodapedagógus)
 Sólyomné Takács Márta (óvodapedagógus, aki szeptembertől
munkából való felmentését tölti, ezért a helyettesítést pedagógiai
asszisztens bevonásával illetve belső helyettesítéssel kívánjuk
megoldani)
 Keczánné Szabó Andrea (dajka)
 Budai László Imréné (dajka)
 Pappné Boros Ibolya (pedagógiai asszisztens)
7-es Katica csoport:
 Orbán Istvánné (óvodapedagógus
 Gál Mariann (óvodapedagógus gyakornok)
 Zairi Csilla (dajka)
8-as Tulipán csoport:
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 Székelyné Bodnár Csilla (óvodapedagógus)
 Szabó Péter Lászlóné (pedagógiai asszisztens)
 Moldován Istvánné (óvodapedagógus)
 Rácz Erzsébet (dajka)
Az óvodavezető kötelező óráit a Tulipán csoportban tölti.

Megbízatások:




Óvodavezető helyettes: Sólyomné Takács Márta felmentését tölti, 2018
szeptemberétől visszavonásra kerül helyettesi megbízása, ezért új
helyettest kell választani. Előzetes felmérés, vélemény kikérést követően,
ez a személy Székelyné Bodnár Csilla lesz.
Munkaközösségek:
Az intézményben eddig 3 munkaközösség működött. Feladataik
megfogalmazásánál az intézmény szakmai munkáját tartották szem előtt,
és a közösen megfogalmazott célokból indultak ki.
Az új értékelési rendszer bevezetésével azonban olyan mértékű egyéb feladat
került középpontba, aminek megoldására egy munkaközösség kialakítása,
átszervezése segítséget jelenthetne. Az új munkaközösség elsődleges
feladata az értékelési rendszer működtetése, szervezése, dokumentációinak
elkészítése.
A munkaközösségek átszervezése, vezetők, tagok megválasztása, új célok,
feladatok megfogalmazása ennek a nevelési évnek a feladata.
Javasolt munkaközösség vezetők:
o Pánya Anita
o Sztretye Zoltánné (új)
o Orbán Istvánné











Szakszervezeti kapcsolattartó: Kenderesi Judit
Közalkalmazotti Tanács elnöke: Jeremiásné Gyarmati Judit nyugdíjba
ment újra kell választani az elnököt és a Tanács tagjait, melynek felelőse:
Székelyné Bodnár Csilla, határideje augusztus 31.
Önértékelési csoport elnöke: Orbán Istvánné
o Önértékelési csoport tagjai: Pánya Anita, Sztretye Zoltánné
Gyermekvédelmi felelős: Sztretye Zoltánné
Bölcsőde – óvoda; iskola - óvoda összekötő: Kenderesi Judit
Meghívók, plakátok készítése, fényképek gyűjtése, honlap karbantartása,
facebook oldal figyelemmel kísérése: Brosch Margó
Felvételi és mulasztási naplók ellenőrzése: Török Anikó
Mentorok, gyakornokok:
o Sztretye Zoltánné (mentor) – Bodnár Nóra (gyakornok)
o Orbán Istvánné (mentor) – Gál Mariann (gyakornok)
o Nagy Izabella (mentor) – Bak Dorina (gyakornok)

Várható nyugdíjazások ebben a nevelési évben:
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Sólyomné Takács Márta, felmentésének vége: 2019 január 31
Moldován Istvánné (felmentését kezdi: 2019 júniusában)

Szervezetfejlesztés feladatai:






névnapok, születésnapok megünneplése
közös főzés, bográcsozás (szeptember 01)
közös kirándulás (június 28)
az intézmény 40. születésnapja alkalmából a nyugdíjasok és volt dolgozók
meghívása az ünnepségre (január 25)
az előző évben adódott munkahelyi feszültség megoldása, annak segítése,
terhek csökkentése, kétirányú kommunikáció szorgalmazása, tartós pozitív
gondolkodásra-, kompromisszumok keresése való ösztönzés,

Ügyeleti rend megszervezése:
Az ügyelet az intézményben reggel 6.30-7.00-ig valamint 17.00-17.30-ig tart. Az
ügyelet indoka: az adott időszakban a gyermekek száma minimális, elegendő 1 fő
óvodapedagógus a pedagógiai munka ellátására. Az ügyeleti rend éves tervének
elkészítése Székelyné Bodnár Csilla feladata, határidő: augusztus 21.
Tornaterem beosztása:
A tornaterem beosztásának szempontjai
megtalálható (Fel: Székelyné Bodnár Csilla).

a

pedagógiai

programunkban

Tárgyi, infrastrukturális feltételek
2018/2019 nevelési év beszerzéseinek, felújításának tervei:



tornapadok gyalulása, lakkozása, vagy vásárlása
logopédiai szoba kialakítása, felszerelése (tetőtéri szoba)

Fontos feladatunk a környezetünk óvása, szépítése, ez minden dolgozó
kötelessége. A tárgyi, infrastrukturális feltételeink megfelelnek az óvodai nevelés
feladatainak, segítik céljaink megvalósítását. A különleges bánásmódot igénylő
gyermekek számára biztosítottak külön foglalkozásra helyiségek (mesekuckó,
Cica csoport), de a logopédiai ellátás, a felmérések és a fejlesztés egy kisebb
teremben, célszerűbb lenne, ezért a tetőtérben, ahol eddig az udvaros
tartózkodott, kialakítható lenne a logopédiai szoba.
PEDAGÓGIAI FOLYAMATOK
1. Pedagógiai Programunkban megfogalmazott célkitűzésekhez kapcsolódó
kiemelt feladataink
1.1.

Pedagógiai Programunk felülvizsgálata
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Stratégiai célkitűzéseink fogalmazódnak meg a Pedagógiai Programunkban. Az
intézményi tanfelügyelet kapcsán javaslatot tettek a szakemberek a Pedagógiai
Programunk felülvizsgálatára, finomítására. Úgy gondolták, hogy konkrétabban
fogalmazzuk meg azokat az elveket, amiket a gyakorlatban kiválóan alkalmazunk.
A pedagógiai Programunk felülvizsgálatát szükségessé teszi a „363/2012. (XII.
17.) Korm. rendeletaz Óvodai nevelés országos alapprogramjáról” jogszabály
változása is.
Ez a feladat az egész közösség bevonását igényli. A szervezésért, a feladat
lebonyolításáért az óvodavezető felelős. A Pedagógiai Programunk elkészülésének
határideje: 2019 május 31.

1.2.
Teljesítményértékelési rendszer kidolgozása
A teljesítményértékelési rendszer kidolgozásának szükségességét a törvényi
szabályozók indokolják. Megszüntették ugyan a minőségbiztosítási rendszert, de
a gyakorlatban ezt úgy tűnik, mégis működtetni kell. Sajnos a minőségbiztosítási
rendszerben az intézményben dolgozók közül csak kevesen vettek részt, kevésbé
ismerjük metodikáját, kialakult mérési rendszerét. Sajnos a régebbi
dokumentációk közül csak kevés maradt intézményünkben, az iskolával való
összevonást követően. Ez a munka is sok energiát és plusz feladatok megoldását
igényli a közösségtől. Az Oktatási Hivatal beütemezte ennek a feladatnak a
segítését, mely 2018 szeptember-október hónapban várható. A teljesítmény
értékelési rendszer kidolgozásáért az óvoda vezetője felelős, a működtetése
azonban az Értékelési munkaközösség feladata. A teljesítmény értékelési rendszer
kidolgozásának határideje: 2018. november 30.
1.3.

Intézményi önfejlesztési terv feladatainak megvalósítása

Önértékelésben megfogalmazott feladatok közül ebben a nevelési évben a
hallássérült gyermekekkel való foglalkozás módszertanának behatóbb
megismerése, alkalmazásának lehetőségei a főbb célunk. Ennek érdekében
feladataink:
 hallássérültek intézetével való aktív kapcsolat kialakítása, vezető
felkeresése, (felelős: óvodavezető)
 lehetőséghez képest utazó szurdopedagógus igénylése (felelős:
óvodavezető)
 szurdopedagógus előadó felkérése gyakorlati módszerek, illetve elméleti
tudásunk szélesítése érdekében (felelős: munkaközösség vezető)
 szakirodalom tanulmányozása (felelős: óvodapedagógusok)

1.4.

Pedagógiai módszerek

A módszerek közül az intézményünkbenelőnyben részesített, történetbe, mesébe
ágyazott tevékenység szervezés módszerének részletes kidolgozása, pedagógiai
programunkban való rögzítése a munkaközösségek feladata. Ez a módszer
alkalmas a gyermekek motiválására, kitartó tevékenykedtetésére, személyiségük,
képességeik fejlesztésére.
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1.5.

Gyermekek mérése

Az előző nevelési évben a gyermekek képességvizsgálatából adódó feladatok:
Fejlesztendő területek:
 akadályok leküzdése
 kudarctűrés
 vizuális zártság
A gyermekek szociális képességei minden évben fejlesztendő területként
jelentkezik. Ez a közvetlen hozzátartozók viselkedés mintájából is adódik. A
Debreceni Művelődési Központ munkatársával beszélgetve kaptam azt a
felvilágosítást, hogy Debrecennek az Újkerti része, ahol az óvodánk is található
nagyon nehezen vonható be a közösségi életbe. Ennek megsegítésére kötöttünk
egy együttműködési megállapodást. Az intézményünk segítő partnerként kíván
részt venni a helyi közösség fejlesztésében. Reméljük elindul egy folyamat, amely
hozzásegíti a családokat a nyitottabb életvitelhez, ezáltal a gyermekek is mintát
példát láthatnak arra a saját családjuktól is, hogyan lehet elfogadni másokat,
hogyan lehet alkalmazkodni, hogyan lehet élvezni a társasági életet.
Az intézményben drámajátékokkal, szocializációs készségek fejlesztésére
alkalmas játékokkal kívánjuk segíteni a fejlődést,az előző nevelési évben
összegyűjtött játékok gyakorlati bemutatásával, illetve csoportban történő
alkalmazásával. (Gyakorlati bemutató: Kenderesi Judit, határidő: november 10).
A szülők közösségét is igyekszünk egymáshoz közelíteni azzal a rengeteg óvodai
programmal, amelyben részt vehetnek és vannak olyan programjaink, amelyek
kifejezetten csak nekik szólnak (bál, karácsonyt megelőző munkadélután).
A
vizuális
zártság
képessége
jól
fejleszthető
a
játékgyűjteményben rögzített játékokkal és feladatlapokkal.

képességfejlesztő

Az összefüggő beszéd ebben a nevelési évben nem marad el az átlagostól, de
pedagógiai programunkban való célkitűzés, a kommunikáció folyamatos
fejlesztése. A képesség vizsgálat során kitűnt, hogy ezt a területet nem biztos, hogy
a megfelelő mérőeszközzel mérjük (nem a valós képességet tükrözte), ezért ennek
kidolgozása a Képességfejlesztő munkaközösség feladata. A kommunikációs
készségek több oldalról való megközelítése, mérése szükséges. Az előző nevelési
évben kiadott háttérképek és figurák felhasználása a mérésben mindenképpen
tényszerűbb képet mutatna, a gyermekek kommunikációs képességeinek
állapotáról. (felelős: munkaközösség vezető, határidő: november 30.)
1.6.

Közösségfejlesztés, hagyományok ápolása

Hagyományos programjainkat továbbra is megtartjuk, ápoljuk. Új program és
kiemelt feladat lesz ebben a nevelési évben az Intézmény 40. születésnapjának
megszervezése
A születésnapok mindig alkalmat adnak arra, hogy visszatekinthessünk az eddig
megtett útra, és elgondolkodjunk hová jutottunk és hová akarunk még eljutni,
milyen sikerek értek, milyen gondokkal kellett megküzdeni. Ez a születésnap is
egy
visszaemlékezés
lesz,
volt
vezetők,
hozzátartozóik
segítségével,
gyermekműsorral, felnőtt műsorral gazdagítva. Meghívott vendégeink lesznek az
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óvoda fenntartói, működtetői, volt vezetők, volt dolgozók, volt óvodások. Az óvodás
gyermekekkel, és szüleikkel is ünnepelni fogunk és a dolgozók, kollégák sem
maradhatnak ki az ünnepi hangulat átéléséből. A születésnap szervezéséért az
óvodavezető és helyettese felelős, határidő január 25.
1.7. Tehetséggondozás
Tehetséggondozás kapcsán biztosítjuk a gyermekeknek a különböző versenyeken
való részvételt (Iciri-Piciri bábtalálkozó, versmondó verseny, rajzpályázatokon való
részvétel) valamint biztosítjuk számukra a következő foglalkozásokat:
o Kézműves foglalkozás
o Játékos angol foglalkozás
o Mesekuckó foglalkozás
o Gyermektorna foglalkozás
o Zeneovi
1.8.

Gyermekvédelem

Gyermekvédelmi feladataink között nagyobb figyelmet kell fordítanunk a
családgondozásban résztvevő családok, gyermekek kiemelt segítésére. Az elmúlt
évben rendszeresen megjelenő alkoholista szülők jelentettek problémát, akiknek
későn derült ki, hogy gondozását a családvédelem meg sem kezdte. A
gyermekvédelmi intézettel személyes kapcsolatot kell kialakítani, aminek a
felelőse, a intézmény gyermekvédelmi felelőse.
1.9.

Továbbképzések

Továbbképzésre kötelezettek:
o Székelyné Bodnár Csilla 2015-2022-ig 25 óra
o Kenderesi Judit 2018-2025-ig 120 óra
o Nagy Izabella 2017-2024-ig 120 óra
o Orbán Istvánné 2018-2025-ig 120 óra
o Pánya Anita 2013-2020-ig 37 óra
o Király Edit 2018-2025-ig 120 óra
Továbbképzésük folyamatban van:
o Fejlesztő pedagógus képzés: Pánya Anita
o Gyógypedagógus képzés: Király Edit

2. Külső és belső kapcsolataink
2.1. Szülőkkel való kapcsolat
Szülőkkel való kapcsolat fejlesztésének feladatai, lehetőségei:
o Biztosítjuk az eddigi kapcsolattartási formákat: szülői értekezletek,
nyílt napok, nyitott óvoda, fogadóórák, különböző hagyományos
programok. Időpontok az ütemtervben megtalálhatóak.
o Szülői délutánok (főzés, bográcsozás, játékos délután) szervezése,
amely minden óvodapedagógus feladata. (A szülői délutánok célja az
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óvodapedagógus – szülő, a szülő – szülő, és a szülők – gyermekek
kapcsolatának és a kommunikációjának építése.)
o A nagy sikerre való tekintettel Apák napjának megszervezése
ebben a nevelési évben is
2.2. Fenntartóval való kapcsolat
Ebben a nevelési évben is számítunk a fenntartó aktív segítségére. Az intézmény
igyekszik maximálisan megfelelni a fenntartó elvárásának, magas színvonalú
pedagógiai munkát biztosít, és igyekszik fenntartani a szülők, dolgozók
elégedettségét.
Feladatok, lehetőségek:
o Fenntartó meghívása a 40. születésnapra
o Pontos, precíz, határidőre elkészült adatszolgáltatás
o Fenntartó tájékoztatása különleges helyzet esetén
2.3. Működtetővel való kapcsolat
A Debreceni Intézményműködtetővel való kapcsolatunk vezetői szinten jó. A DIM
munkatárai segítőkészek. Nehezíti az együttműködést, az állandóság hiánya.
o DIM-ben a dolgozói állomány gyakran változik, így probléma esetén nem
mindig tudjuk, kit keressünk, illetve kezdhetjük újra a probléma
felvázolását.
o Az eljárásrendek is gyakran változnak, mire hozzászokunk egy
eljárásrendhez, rövid időn belül változik, és tanulhatjuk újra.
o A különböző új internetes felületek kezelésének elsajátítása is időigényes,
de nem kétséges, ha rutinszerűen megtanuljuk, már biztosan segíteni fogja
a munkánkat. Fejlesztendő terület számunkra, hogy ne csak az
óvodavezető és óvodatitkár tudja kezelni a felületeket, hanem a vezető
helyettes és az egyik pedagógiaiasszisztens is.
2.4. Egyéb partnerekkel való kapcsolat építésének lehetőségei:
o Logopédusnak külön logopédiai szoba kialakítása, felszerelése
o Debreceni Művelődési Központtal közösen programok szervezése
o Hallássérültek intézetével, kapcsolatfelvétel, közös munka kialakítása
o Óvodákkal való kapcsolat terén, városi matematika verseny szervezése,
vezetők meghívása a 40. születésnapra, részvétel az óvodák meghirdetett
programjain
o Körzeti iskolákkal való kapcsolat alakításában fejlődnünk szükséges,
óvodás gyermekeink tovább fejlődését, az iskolák elégedettségét mérnünk
szükséges. Kapcsolattartó: Kenderesi Judit
o Bölcsődével való kapcsolatunk nagyon jó, a programokat, a lehetőségeket
továbbra is fenntartjuk

3. Értékelési rendszer
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Értékelési rendszerünk kidolgozása, szabályozása folyamatban van, külön
munkaközösség és az egész közösség feladta. A munkaközösség részletesen
kidolgozza ebben a nevelési évben milyen feladatok megvalósítására kerül sor.
Külső értékelésben és önértékelésben résztvevők:
o Minősítések ebben a nevelési évben:
o Gyakornokból – pedagógus 1 fokozatba: Bodnár Nóra
(szeptember)
o Pedagógus 1 – pedagógus 2 fokozatba: Nagy Izabella (időpont
kijelölése folyamatban)
o Önértékelések:
o Kenderesi Judti
o Illés Krisztina
o Németi Noémi
o Tanfelügyeleti ellenőrzés:
o ennek kijelölése folyamatban

4. NEVELÉS NÉLKÜLI MUNKANAPOK
o 2018. október 31. Belső továbbképzés (Teljesítményértékelési rendszer
ismertetése)
o 2018. december 15. Belső továbbképzés (Pedagógiai Program
felülvizsgálata)
o 2019. január 25. Intézményünk 40. születésnapjának ünneplése
o 2019. április 12. Furtonfurt matematika vetélkedő
o 2019. Június 28. Évzáró értekezlet
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Ütemterv
2018/2019
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Ütemterv
2018/2019-es nevelési év feladatainak ütemezése
FELADAT

FELELŐS

AUGUSZTUS
Családlátogatások, fogadóórák az új
óvodapedagógusok
gyermekeknek
Ügyeleti rend elkészítése
Évnyitó nevelési értekezlet
Első munkaközösségi foglalkozások
Munkatervek leadása

óvodavezető
helyettes
óvodavezető
munkaközösség
vezetők
felelősök
(óvodavezető
helyettes,
munkaközösség
vezetők, bölcsődeiskola összekötő,
gyermekvédelmi
felelős,
közalkalmazott
tanács vezetője)

HATÁRIDŐ
augusztus 21-től a
gyermekek
óvodába érkezéséig
augusztus 21
augusztus 27
augusztus 28-30

augusztus 31

SZEPTEMBER
Új gyermekek fogadása,
beilleszkedésük segítése
Almaszedés Pallagon
Tornaterem beosztása
Felvételi és mulasztási naplók
megnyitása
Szülői nyilatkozatok megnyitása,
ellenőrzése, aláíratása
Szülői értekezletek
Autómentes világnap
Szülői Munkaközösségi ülés
Egyéni fejlődési naplók készítése
2018/2019 nevelési évre
Szociometriai vizsgálatok

Csoportnaplók megnyitása

óvodapedagógusok
Pappné Boros
Ibolya
Székelyné Bodnár
Csilla

szeptember 3szeptember 13
szeptember 14

óvodapedagógusok

szeptember 03

óvodapedagógusok

szeptember 17-21

Németi Noémi
óvodavezető,
óvodavezető
helyettes

szeptember 24

óvodapedagógusok

szeptember 28

óvodapedagógusok

szeptember 28
(újonnan
szerveződő
csoportban okt.31

óvodapedagógusok

szeptember 28

szeptember 26
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Ugrifüles családi sportnap

Illés Krisztina

szeptember 29
rossz idő esetén
október 06

OKTÓBER
Statisztikai adatok szolgáltatása

óvodavezető

Állatok világnapja

Gál Mariann

október 01
október 16-tól
április 30-ig
időpontok
kiválasztása
folyamatban
október 04

Autóbuszos kirándulás

Pánya Anita

október 12

Ovi-vásár

Brósch Margit

október 15

önértékelési
munkacsoport,
vezetőség

október 17;
november 7;
november 14

Moldován Istvánné

október 26

Bolyai játékos sportvetélkedő

Illés Krisztina

kiírás szerint

NEVELÉSMENTES MUNKANAP –
belső továbbképzés

óvodavezető

október 31

Nyílt napok
óvodapedagógusok

Bemutató foglalkozások,
önértékelések
Kenderesi Judit
Illés Krisztina
Németi Noémi
Kicsik ünnepe

NOVEMBER
Mesepróba kezdete, mese
Székelyné Bodnár
kiválasztása, forgatókönyv elkészítése Csilla
Bemutató foglalkozás, önértékelés
önértékelési
munkacsoport,
vezetőség
Őszi egészséghét
Bodnár Nóra
Kommunikációs képességvizsgálat
Pánya Anita
mérőeszközének elkészítése
DECEMBER
Mikulás látogatása a csoportokba
Moldován Istvánné
Manófalva színtársulat meseelőadása
Szülői munkadélután
NEVELÉSMENTES MUNKANAP (belső
továbbképzés)
Madárkarácsony
Iskolaérettségi vizsgálat határideje

Székelyné Bodnár
Csilla
Brósch Margit

november 05
november 07,
november 14
november 12-16
november 30

december 06
december 07
december 10-19

óvodavezető

december 15

Bak Dorina

december 18

óvodapedagógusok

december 15
13

Karácsonyi ünnepség (gyermek)

Bodnár Nóra

december 20

Bölcsődések megajándékozása

Kenderesi Judit

december 20

Karácsonyi ünnepség (felnőtt)

Sztretye Zoltánné

december 21

Téli zárás (ügyeletes óvoda Faragó
utcai óvoda)

december 27-28

JANUÁR
Iskolaköteles gyermekek látogatása a
Kenderesi Judit
Bolyai János Általános Iskola
Fogadóórák megtartása a tanköteles
óvodapedagógusok
korú gyermekeknek
Hangszerbemutató
Szabó Péter
Lászlóné
Félévi értékelések leadása
felelősök
Téli egészséghét
Illés Krisztina
NEVELÉSMENTES MUNKANAP
40. születésnapi parti
Nyitott óvoda
Bölcsődei bemutatkozó szülői
értekezlet
Félévzáró értekezlet
Nyitott óvoda (délután)

óvodavezető,
óvodavezető
helyettes

január folyamán
január 01-31
január 17
január 18
január 14-18
január 25

Nagy Izabella,
Pánya Anita

január 16

óvodavezető

január 28,29

Nagy Izabella

január 30

FEBRUÁR
Tanköteles korú gyermekek iskolába
óvodapedagógusok,
kiírás szerint
történő jelentkezése
óvodavezető
Nyitott óvoda (délelőtt)
Pánya Anita
február 06
Nyitott óvoda (szombat)

Pánya Anita

február 02

Óvodai jelentkezések lebonyolítása

óvodavezető
óvodavezető,
óvodavezető
helyettes
óvodapedagógusok

kiírás szerint

óvodatitkár

február 15

óvodapedagógusok

február 18

Szülői Munkaközösségi ülés
Szülői értekezletek
Nyári zárás idejének, ügyeletes óvoda
kiírásának határideje
Farsang

február 05
február 11-15

14

MÁRCIUS
Bál

Orbán Istvánné

március 09

Nemzeti ünnepre való megemlékezés

Illés Krisztina

március 14

Tavaszi egészséghét, Víz világnapja

Moldován Istvánné

március 18-22

Apák napja

óvodapedagógusok

március 19

Iciri - Piciri bábtalálkozó

Nagy Izabella

kiírás szerint

ÁPRILIS
NEVELÉSMENTES MUNKANAP
Furtonfurt matematika vetélkedő
Föld napja
Szociometriai vizsgálatok, egyéni
fejlődési naplók kitöltésének
határideje
Óvodai beíratás

Pánya Anita

április 12

Pappné Boros
Ibolya

április 23

óvodapedagógusok

április 30

óvodavezető, Nagy
Izabella

kiírás szerint

MÁJUS
Anyáknapja

óvodapedagógusok

május 01-10

Nyíregyházi kirándulás

Sztretye Zoltánné

május 17

Óvodai búcsú

Nagy Izabella
óvodavezető,
munkaközösség
vezetők

május 31

Pedagógiai Program felülvizsgálatának
határideje

május 31

JÚNIUS
Gyermekek hete

június 03-07

Tábori szülői értekezletek

Németi Noémi
Székelyné Bodnár
Csilla
óvodapedagógusok

Erdei óvoda (tábor)

Kenderesi Judit

június 12-14

Látogatás a bölcsődében

Kenderesi Judit

június 17

Szülői értekezlet (új gyermekeknek)

óvodavezető

június 17

Év végi értékelések leadása

felelősök

június 21

Csoportnaplók leadása

óvodapedagógusok

június 21

Apák napja

óvodapedagógusok

NEVELÉSMENTES MUNKANAP
Évzáró értekezlet

óvodavezető

Manófesztivál

június 07
június 03-04

június 28
15
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