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A 2018/2019- ES NEVELÉSI ÉV BEVEZETŐ HELYZETELEMZÉSE
Személyi feltételek alakulása, ebből adódó feladataink:
* Az óvoda dolgozóinak száma 2018/2019-es nevelési év végére 20 fő, teljes munkaidőben és 1 fő részmunkaidőben foglalkoztatott dolgozó. Közülük 11-en óvodapedagógusok, 5 fő nevelő-oktató munkát segítő dajka, 1 fő pedagógiai asszisztens, 1 fő óvodatitkár, 2 fő konyhai
alkalmazott, és 1 fő udvaros.
* Változás csak az óvodapedagógusok személyében történt ebben a nevelési évben. 1 óvodapedagógusunk 2019. január 31.-től kérte munkaviszonya közös megegyezéssel történő megszüntetését családi okokra hivatkozva. A határozatlan idejű álláshelyet meghirdettük. A pályázatra 1 jelentkezés érkezett. Az állást 2019. március 2.-ától tudtunk betölteni, egy Pedagógus I fokozatba besorolt óvodapedagógussal,
aki áthelyezéssel érkezett hozzánk a Nyírábrányi Óvodából. A hiányzó óvodapedagógus helyettesítését, és a betegségek miatti hiányzásokat „eseti helyettesítés elrendelésével”, rugalmasan oldotta meg a nevelőtestület ebben a nevelési évben is.
* Ebben a nevelési évben egy Mesterfokozat elérését megcélzó védésre és egy pedagógus önértékelésére került sor.
* Óvodánkat a 2018/2019 nevelési évben kijelölték a nyári ügyelet ellátására. Az alapító okiratunk szerinti 125 férőhelyre 120 gyermek családja jelezte a városból ügyeleti igényét, ami nagy átgondolást, hosszú szervezést és egyeztetést kívánt az intézményünkben, ugyanis „kis
óvoda „révén 10 pedagógussal és 5 dajkával kellet megoldanunk a szinte teltházas ügyeletet. A dolgozók szabadságainak törvényes kiadását csak segítő, konstruktív dolgozói, vezetői hozzáállással tudtuk megvalósítani.
* Az évben nevelési munkánkat a következő külső szakemberek segítették: logopédus, fejlesztőpedagógus, óvodapszichológus, gyógypedagógus.
A nevelési év tapasztalatai, a következő év főbb nevelési céljai:
Óvodánkban idén is magasabb létszámban érkeztek családotthonokból gyermek (16 fő), és több a hátrányos helyzetű (16 fő) halmozottan
hátrányos helyzetű (1 fő) gyermekek száma. Továbbra is kiemelt célunk a gyermekvédelmi munka előtérbe helyezése és a családok fokozott
segítése. Decembertől a DMJV Családsegítő és Gyermekjóléti Központból 1 fő óvodai- iskolai szociális segítő heti egy alkalommal segítette
munkánkat. Október hónaptól elkezdtük az Oktatási Hivatallal közösen az EFOP-3.1.5-16-2016-00001 „ A TANULÓI LEMORZSOLÓDÁSSAL VESZÉLYEZTETETT INTÉZMÉNYEK TÁMOGATÁSA” című kiemelt projekt kidolgozását. Elkészítettük a Helyzetelemzést, az Intézményfejlesztési tervet és a nyár folyamán kidolgozásra került az Intézkedési terv. A projekt hozzájárul a minőségi neveléshez, oktatáshoz való
hozzáférés javításához, az oktatás- nevelés során megjelenő esélyegyenlőtlenségek csökkentéséhez.
Egyre több óvodánkban a magatartási vagy valamilyen szintű beilleszkedési gondokkal küzdő gyermek is. Az idei nevelési évben 2 SNI
gyermeket neveltünk, 5 fő pedig BTMN- es. Rájuk a következő nevelési évben is fokozottabban figyelünk. A gyermekek fejlesztésében segítette
munkánkat a Pedagógiai Szakszolgálat utazó fejlesztőpedagógusa, utazó óvodapszichológusa. A 2 SNI gyermekhez utazó gyógypedagógus járt
a Bárczy Gusztáv EGYMI - ből.
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Óvodánkban továbbra is rengeteg gyermek küzd komoly beszédhibával (29fő). Ezen nehézségek a csökkentése az „Anyanyelvi és beszédfejlesztő szakmai munkaközösségünk” fő feladata. Szeretnénk tudatosabban, célirányosabban kezelni a helyzetet, szakmai napjainkat tartalmasabbá tenni, és hatékonyabban készülni ezekre a feladatokra. A Pedagógiai Szakszolgálattól 1 fő utazó logopédus jár heti egy alakommal az
arra rászoruló gyermekeket fejleszteni, ami igen kevésnek mondható az ismert körülmények között.
A környezet- és egészségvédelem még nagyobb hangsúlyt kap pedagógiai programunkban és a mindennapokban, hiszen 2019 januárjában
átvehettük a Földművelésügyi Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériumától a „ZÖLD ÓVODA” megtisztelő oklevelet. Óvodai hagyományunk a környezetvédelmi jeles napok megünneplése, melynek szervezését 2 óvodapedagógus kolleganő vállalta.
Tárgyi feltételek alakulása, ebből adódó feladataink, intézményfejlesztési célok:
Az udvari homokozó régóta esedékes felújítását és feltöltését 383.200 Ft költségvetési forrásból elvégeztük, és 22.225 Ft értékben elvégeztettük az udvari játékeszközök időszakos felülvizsgálatát.
A dolgozóknak 539.741 Ft értékben munka és védőruhát vásároltunk.
A DMJV Önkormányzata Közgyűlésének 74/2019. (V.30.) határozata alapján számítógéppel és monitorral gazdagodott óvodánk.
Pályázati forrásból 50.000 Ft értékű Decathlon utalványt nyertünk, melyet mozgásfejlesztő eszközök beszerzésére fordítunk.
A nevelési évben költségvetési keretből 532.573 Ft értékben, a gyermekek sokoldalú fejlesztése érdekében szakmai anyagokat szereztünk be,
és a nyári udvari élet tartalmasabbá tétele érdekében szintén költségvetési forrásból labdákat, homokozó eszközöket vásároltunk a gyerekeknek.
A Szülői Munkaközösségünk a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából szervezett Jurtás- íjászos programot 50.000 Ft önkéntes felajánlással támogatta.
A következő nevelési év fő céljai, feladatai:
az előző évben kidolgozott EFOP 3.1.5 óvodai projekt Intézkedési tervének tartalmi megvalósítása,
felkészülés a TOP-6.5.1-16 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” –projektre,
a pedagógus önértékelések, minősítések folytatása,
Anyanyelvi- beszédfejlesztő szakmai munkaközösség munkájának továbbfejlesztése,
az óvoda tárgyi feltételeinek további javítása,
újabb pedagógiai tartalmak beépítése a gyerekek fejlesztése érdekében, megtartva az óvoda eddigi pedagógiai értékeit,
belső dokumentumaink aktualizálása - szükség szerint,
külső- belső kapcsolatainkat tovább kell ápolni, mélyíteni, és bővíteni,
óvodán kívüli programok szervezésének hatékonyabbá tétele,
ellenőrzési-értékelési rendszerünk hatékonyabb működtetése,
partneri igény és elégedettség mérése,
intézményvezető választás előkészítése és lebonyolítása.
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Az éves munkaterv elkészítésének célja: Tervszerűvé, áttekinthetővé tenni az éves munka szervezését, irányítását, hogy minden dolgozó
számára egyértelmű tennivalókat és ütemezést adjon. Szerves része legyen az intézmény stratégiájának és érvényesüljön benne a minőségfejlesztés.
Az intézmény munkaterve a nevelési, oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.
(VIII.31.) EMMI rendelet 3.§-a alapján készült.
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1.MUNKAREND, MEGBÍZATÁSOK:
Pedagógusok (11 fő) és dajkák (5 fő)
Csoport
Várható
neve
csoportlétszám

Süni
vegyes
csoport
Törpi
vegyes
csoport
Mókus
vegyes
csoport

23

Óvodapedagógus
neve

Nagyné Ambrus
Györgyi Ilona

32

Takács Andrea Anna

32

Vincze Erika

24

25

vezető helyettes

24

Szűcs Mariann Zsuzsa

32

Berki Andrea

32

Marozsán-Bana Éva
Bihari Szilvia

Cirmi
vegyes
csoport

25

Nyuszi
vegyes
csoport

24

Kötelező
óraszám

32
32

Buglyó Csabáné

32

Szunáné Féki Teodóra

32

Pintye Józsefné

32

Munkaidő beosztás
heti váltásban
De.
Du.
Ügyelet
Heti váltással
7:00-13:30
10:306:3017:00
13:00
7:00-13:30
10:306:3017:00
13:00
7:40-12:30
11:306:3016:20
11:20
7:00-13:30
10:306:3017:00
13:00
7:00-13:30
10:306:3017:00
13:00
7:00-13:30
10:306:3017:00
13:00
7:00-13:30
10:306:3017:00
13:00
7:00-13:30
10:306:3017:00
13:00
7:00-13:30
10:306:3017:00
13:00
7:30-13:00
11:006:3016:30
12:00

Dajka neve

Mester
Józsefné

Munkaidő beosztás
heti váltásban
De.
Du.

7:30-15:30

9:3017:30

Nyikos
Mónika

7:30-15:30

9:3017:30

Balláné
Vincze Erzsébet

7:30-15:30

9:3017:30

Nemesné
Máté Erika

7:30-15:30

9:3017:30

Tudja Julianna 7:30-15:30

9:3017:30

Egyéb alkalmazottak: 5 fő
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Munkakör
pedagógiai asszisztens
óvoda titkár-eljáró
tálaló mosogató
udvaros

óvodavezető 1 fő függetlenített

Név
Kun-Fagyal Katalin
Dániel Mili Aliz
Balogh Ildikó Mária
Szolnoki Gyuláné

8-16
7:30 -15:30
De: 6:30 -14:30
Du: 8:00 -16:00

Kosztin Ferenc /napi 4 óra/

6:30- 10:30 vagy 12 - 16

szükség esetén feladatát más időbeosztással végzi

7:30 -15:30

heti kötelező óraszám: 10 óra, elsősorban a Cirmi, Törpi csoportban
730-930 óráig.

Bihariné Berta Enikő

Munkaidő beosztás

Megjegyzés
váltakozva a csoportokban
heti váltással
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Óvodapedagógusok megbízatásai- vállalásai
Megbízatások
megnevezése
Munkaközösség
vezető
Munkaközösségi
tag
Önértékelést Támogató Munkacsoport
Gyermekvédelem
koordinálás
Közösségi szolgálat
koordinálása
Szertáros

Berki
Andrea

MarozsánBana Éva

Bihari
Szilvia

X

X

X

Nagyné
Ambrus
Györgyi
Ilona

Takács
Andrea
Anna

X

X

X

Szunáné
Féki
Teodóra

Pintye
Józsefné

Szűcs
Mariann
Zsuzsa

Vincze
Erika

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X

Iskolai kapcsolattartó
Bölcsődei kapcsolattartó
Intézményi
dekorálás
Alkotónapok koordinálása
Szabadidő szervezés-programok
Értékelő csoport
Sport és egészség
szervezés
Környezetvédelem
koordinálása

Buglyó
Csabáné

X
X

X

X
X
X

X
X

X

X

X

X
X

X
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2. A 2019/2020 NEVELÉSI ÉV HELYI RENDJE:
Események

Népinemzetióvodai
ünnepek,
események,
jeles napok,
Hagyományápolás

Megnevezése

Tartalma

Időpontok

Közreműködők

Népmese napja
Őszi mulatság

népmesék hallgatása
Őszköszöntő rendezvény

szeptember 27.
október 7.

SZM, óvónők, dajkák, minden óvónő,
munkaközösség

Október 23.
Mikulás
Karácsonyi készülődés
Farsang

megemlékezés a csoportokban
csoportszervezés
csoportszervezés
csoportszervezés

október 22.
december 6.
december 16.-20. hetén
február 21.

minden óvónő
Szülői munkaközösség, óvónők
minden óvónő, SZM.
minden óvónő, SZM.

Március 15.

óvodai, és csoportszervezés

március 13.

Költészet napja

óvodai és csoportszervezés

április 9.

Huszárhagyomány őrző egyesület, óvónők
munkaközösség, óvónők

Anyák Napja

ajándékkészítés, anyák köszöntése

április 27.-április 30. héten

minden óvónő

Évzárók-ballagások

csoportszervezés

május 15. és 22.

Szülői munkaközösség, óvónők
SZM, minden óvónő és dajka
SZM, minden óvónő és dajka
SZM, minden óvónő és dajka

Óvodai szervezésben vidám közös
és csoportos programok, kirándulások.
Nemzeti összetartozás napja óvodai szintű szervezés
– emléknap
Gyermeknap

Környezetvédelmi jeles napok megszervezése:
Takarítási világnap
Állatok világnapja
Víz világnapja
Föld napja
Madarak, fák napja

május 25.-május 29.

június 4.

Hagyományőrző egyesület meghívása,
óvónők, dolgozók

szeptember 20.
október 4.
március 20.
április 22.
május 8.

környezetvédelmi koordinátor, SZM,
minden dolgozó

csoport, és óvodai szintű szervezés
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Népi és valláshoz kötődő
ünnepeink megünneplése
/ húsvét, majális, pünkösd/

Szünetek
Nevelés nélküli
munkanapok
Előre tervezett
nevelési értekezletek

Egyéb események, kapcsolattartás

csoportszervezés

sportnap
Kihívás napja
Téli ügyeleti nyitva tartás
Nyári zárás 6 hét
1. Belső továbbképzés: szakmai megbeszélés- önértékelés- munkaközösségi feladatok, EFOP pályázat megvalósulásai.
2. Nevelési értekezlet- Vezetőválasztás- Vezetői Program.
3. Nevelési év tapasztalatainak megbeszélése-nyári élet szervezése.
4. Kihelyezett szakmai nap.
5. Nevelési évet záró és nyitó értekezlet.
I. félév feladat ellátási tervének megvalósítása, tapasztalatok megbeszélése, ill. a II. félév feladatainak áttekintése,
megbeszélése.
Éves Pedagógus továbbképzési terv megbeszélése.
Szülői értekezletek megszervezése

Az óvoda bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú Nyílt napJátszóház:
az intézmény bemutatkozása az óvodát választó szülők részére.
Nyílt hét: a már óvodába járó gyermekek szülei részére szervezett
betekintési lehetőség biztosítása, a gyermeke csoportjának éltébe.
Fogadó órák

EFOP- Tavaszi zsongás- Gyermek közösségi nap

húsvét: április 6-9.
majális: április 27-30.
pünkösd: május 29.
május 27.
2019. dec.23.-jan. 3.
Fenntartói döntés
alapján
november 4.
április 24.-tervezetten
június 15.
június 16.
augusztus 31.
február 7.

minden óvónő, dolgozók

sportszervező- minden dolgozó
Angyalkert Óvoda
A fenntartó döntése szerint
ÖTM, vezető, pedagógusok előadása
HBM Pedagógiai Szakszolgálat
óvodavezető
anyanyelvi munkaközösség
nevelőtestület, SZM, alkalmazottak
nevelőtestület, munkaközösség

március 11.
szeptember 12.
február 18.
április 23.
május 26.

nevelőtestület, KT
minden csoport
iskolát kezdők szülei
minden csoport
leendő kiscsoportosok szülei

Január 31. és február 3.

minden óvodai csoport

március 2.-6.

minden óvodai csoport

Hétfőnként 8-10 óra és
1430 – 15 30 között.
előre egyeztetett időpontban.

óvodavezető vagy helyettes
az érintett óvodapedagógusok

április 8.

minden óvodai csoport
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3. 2019/2020 NEVELÉSI ÉV KIEMELT PEDAGÓGIAI FELADATAI
Cél
A gyermekek személyre szabott
differenciált fejlesztése

Környezettudatos életmódra
nevelés

Egészséges életmódra neveléssel
a gyerekek testi-lelki
egészségének biztosítása

Feladat
Dokumentum
A gyermek egyéni, önmagához képest mért fejlettAnamnézis
ségének megfelelő fejlesztése,
mérőlapok
kiemelve: - a hátrányos helyzetű gyerekeket,
Fejlődési napló
- a tehetséges gyerekek fejlesztését,
Egyéni fejlesz- az iskolaköteles korú gyerekek
tési tervek
fejlesztését,
együttműködési
Kapcsolat a Szakszolgálat fejlesztőpedagógus,
megállapodás
pszichológus, logopédus munkatársaival.
- Zöld óvoda kritériumainak való megfelelés,
csoportnapló
- környezetvédelmi jeles napok megünneplése,
kiírások
- állat és madárvédelem,
plakátok
- növényismeret, gondozás és védelem,
ismertető anyagok
- külső helyszínekre tervezett tapasztalatszerzések,
- szelektív hulladékgyűjtés,
- elemgyűjtés,
- komposztálás.
- gyümölcs –zöldség napok tartása,
csoport napló
- mozgásos programok, sportnapok,
kiírások
- stabil higiéniai szokások kialakítása,
plakátok
- balesetmentes környezet,
ismeretterjesztő
- egészség propaganda,
anyagok
- szűrővizsgálatokon való részvétel,
- mindennapi mozgás kiemelkedő szerepe,
- egészséghetek szervezése,
- Teddy- maci program,
- DSC Kincskereső sportnapok az óvodában,
- Kihívás napja.

Felelős
Határidő
pedagógusok május 31.
A nevelési év során
folyamatosan, napi,
heti rendszerességgel, alkalmanként.

pedagógusok A nevelési év során
folyamatosan, napi,
Környezetvé- heti rendszerességdelmi
gel, és alkalmankoordinátor
ként.

pedagógusok A nevelési év során folyamatosan,
Sport és
napi, heti rendszeegészség
rességgel, alkalszervező
manként.
koordinátor
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Cél
Társas kapcsolatra való felkészítés a kooperációs és kommunikációs képességek, anyanyelvi fejlesztések központba helyezésével

Feladat
-

Erősödjön az óvoda önálló arculata

-

Dokumentum

Felelős

Határidő

Az intézmény pedagógiai programja szerinti munka, különös tekintettel a kompetencia alapú szemléletre és az anyanyelv
fejlesztésére.
Anyanyelvi munkaközösség munkájának
további fejlesztése.

Tudáspróba öszszes területének
eredménye
Munkaközösségi
munkaterv

január 31. valamint
pedagógusok az év során folyalogopédus
matosan
munkaközösség veze- szeptember 15.
tő

A szülők fokozott bevonása az óvodai
programokba, rendezvényekbe,
óvodai honlap működtetése,
megfelelő tájékoztatás a partnerek felé,
partneri igényfelmérés.

pedagógusok, május 31.
csoportnaplók
dolgozók
valamint az év sointernet
rán folyamatosan
kiírások, plakátok
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4. TÖRVÉNYESSÉGI FELADATOK, DOKUMENTUMOK:
Dokumentum

Készíti

Elfogadja

Egyetért,
véleményez

Hatálya

Felülvizsgálat

Nyilvánosság
biztosítása

ideje
felelős
alkalmazotti
minden alkalminden év
óvodavezető óvodavezetői
Szervezeti és óvodavezető nevelőközösség,
testület
mazott, minden- 12.31-ig,
iroda,
Működési
Szülői
szerveki, aki kapcsoilletve töralkalmazotti
Szabályzat
zet,
latban van az
vényi váltohirdető
KT
óvodával
zás esetén
szülői hirdetők
honlap
Szülői szer- Szülők, csopor- 09.30.
óvodavezető szülői hirdetők
Szülői szerve- óvodavezető Szülői
szervezet
vezet vátok szülői munhelyettes
alkalmazotti
zet szervezeti helyettes,
kaközössége
SZMK váhirdető,
és működési Szülői Szer- választmá- lasztmánya
vezet elnöke nya
lasztmány
honlap
szabályzata
elnöke
óvodavezető, nevelőszülői szer- közvetlen és
Törvényi
óvodavezető óvodavezetőnél,
Helyi Pedacsoportokban,
vezet
közvetett partne- előírás szegógiai Prog- pedagógusok, testület
honlapon
munkaközös- ( SZ. M.,
KT
rek
rint
ram
ség
KIR- felületen
fenntartó)
Továbbképzé- óvodavezető
si Program,
Beiskolázási
terv
óvodavezető
Gyakornoki
Szabályzat

nevelőtestület

fenntartó,
nevelőtestület

nevelőtestület

munkaköz.
KT

óvodapedagógu- évente már- óvodavezető óvodavezető,
sok
cius 15.-ig
nevelői szoba,
beiskolázási
honlap
terv.
óvodapedagógu- törvényi
óvodavezető óvodavezető,
sok
előírás szenevelői szoba,
rint
honlap

Használata

Az óvodából nem
vihető el.
Sokszorosítható,
belső használatra.

sokszorosítható, az
óvodából elvihető.

belső használatra
sokszorosítható, ki
nem vihető

nem sokszorosítható,
el nem vihető

belső használatra
sokszorosítható
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Dokumentum

Készíti

Elfogadja

Éves munkaterv A működés
rendje

óvodavezető
munkaköz.
vezetők
nevelőtestület

nevelőtestület

Önértékelési
program
Éves Önértékelési terv

óvodavezető
és a belső
ellenőrzési
csoport

Esélyegyenlő- óvodavezető
ségi Program

Felülvizsgálat
Nyilvánosság
Használata
biztosítása
ideje
felelős
elkészítése: óvodavezető óvodavezetőnél, sokszorosítható, óvocsoportokban,
dából ki nem vihető
minden év
dolgozói
és
augusztus

alkalmazottak

nevelőtestület

nevelőtestület

pedagógusok,
óvodavezető

nevelőtestület

nevelőtestület, Minden dolgozó törvényi

óvodavezető

Munkavédelmi
Szabályzat

munkavédelmi alkalmamegbízott
zott-ti kö-

óvodavezető

zösség

Tűzvédelmi
Szabályzat

tűzvédelmi

alkalmazott-ti közösség

óvodavezető

Hatálya

fenntartó nevelőtestület
KT
szülői szervezet

Iratkezelési
szabályzat

megbízott

Egyetért,
véleményez

nevelőtestület

KT,
Szülői
szervezt
Szülői szervezet
KT

szülői hirdetőn,
honlapon

december
31.

változás
esetén
minden dolgozó, törvényi
mindenki, aki
változás
kapcsolatban
esetén
van az óvodával

KT

minden főállású
dolgozó,
közösségi szolgálatot teljesítő

törvényi
változáskor

KT

minden főállású
dolgozó, közösségi szolgálatot
teljesítő

törvényi
változás
esetén

óvodavezető O.H. felülete,
önértékelési óvodavezetőcsoport
nél,
nevelői szoba,
honlap, ÖTM

sokszorosítható, az
óvodából elvihető.

óvodavezető óvodavez.nél
csoportokban
dolgozói és
szülői hirdetőn
óvodavezető óvodavezető
nevelői szoba

sokszorosítható, óvodából ki nem vihető

óvodavezető óvodavezetői
munkavéiroda,
delmi felelős alkalmazotti
hirdető,
szülői hirdetők
óvodavezető. óvodavezetői
tűzvédelmi iroda,
felelős
alkalmazotti
hirdető,
szülői hirdetők

belső használatra,
nem vihető el,
sokszorosítható

belső használatra,
nem sokszorítható

belső használatra,
nem vihető el
sokszorosítható
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5. PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉS FELADATAI, ÉLETPÁLYA MODELL:
A pedagógus továbbképzésben való részvétel kötelezettsége nem érinti azokat a pedagógusokat, akik betöltötték az 55. életévüket.
A 2019/2020 évben a továbbképzés ütemezését az új, elfogadott 2018. szeptember 1-től életbe lépett Továbbképzési Program alapján terveztük.
A pályázati lehetőségek, illetve az önrész nélküli képzések szervezését figyelemmel kísérjük és a meghirdetett lehetőségekkel élve, rugalmasan
kezeljük az éves Beiskolázási tervet. A 2018/2019-es nevelési évben 1 pedagógusnak, az önrész vállalása mellett 30.000 Ft összegben támogattuk a továbbképzését költségvetési forrásból. Óvodánkban 1 óvodapedagógus 2018-ban elkezdte a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar 3 éves Logopédiai szakát, és mára túl van egy sikeres éven.
A 2019/2020 évi beiskolázási terv elkészítésénél előnyben részesítjük azt:
- akinek a hétévenkénti továbbképzés teljesítéséhez kevesebb ideje van hátra (2018-2023 között betöltik a 40.életévüket, vagy közelednek a rendszerből való kilépést jelentő 55. életévükhöz.)
- akiknek a hétévenkénti továbbképzésen való részvételét a munkáltató elrendelné,
- akinek a továbbképzésben való részvétele a minősítéshez szükséges,
- kiemelten kezeljük a pedagógiai programunk fő feladatainak megvalósítását segítő, a minősítési eljárások sikeres lebonyolítását célzó továbbképzéseket, az EFOP keretében, a hátránykompenzációt segítő képzéseket, és a környezetvédelmi és anyanyelvi képzéseket.
A 2019/2020-as Beiskolázási tervbe jelenleg nem jelentkezett pedagógus, ugyanis az EFOP képzés időpontjának kitűzésére várnak.
Jelentkezés minősítő eljárásra, vizsgára:
Intézményünkből ebben az évben minősítésre nem jelentkezett óvodapedagógus. A Mesterfokozatot megcélzó védés 2019 áprilisában eredményesen lezajlott.
Pedagógiai-szakmai ellenőrzések, látogatások: a 2018/2019-es nevelési évben két alkalommal járt óvodánkban szaktanácsadó.
A 2020. évi országos pedagógiai- szakmai ellenőrzési tervbe nem került be az intézményünkből pedagógus.
Új elemként a szakmai működés hatékonyabbá tétele érdekében a 2019/2020 évre tervezzük a Mesterprogramban is megjelenő nevelőoktató munkát segítő dolgozók szakmai fejlődése, a megújulás céljából külső szakember- szakértő felkérését egy szakmai tájékoztató
előadás megtartására.
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6. FELADAT ELLÁTÁSI TERV- 2019/2020 nevelési év I. félévre
Tevékenységi kör neve

időpontja

A konkrét feladat megnevezése
Eseti

Egészséges életmódra nevelés
Környezettudatos nevelés
A testi edzettség fejlesztése
Adminisztráció

Értelmi nevelés
Közösségi nevelés
PP szerinti működésAlkotónapok időpontjai

Gyakoriság
Heti
Napi

A végrehajtásban
közreműködők

A helyes táplálkozási és tisztálkodási szokások alakítása,
megerősítése. Gyümölcs, zöldségnapok.
folyamatos
Akciók, szervezése jeles napok megünneplése, mindennapi környezettudatos viselkedési szokások.
folyamatos
Levegőzés, mindennapi mozgás, nagymozgások biztosítása.
szeptember 15. •
Felvételi-mulasztási napló felvezetése és napraés folyamatos
kész vezetése.
•
A gyerekek egyéni fejlesztési tervének elkészíoktóber 30. tése, konzultáció a szülővel.
•
A csoportnaplóban a nevelés-tanulás tevékenyszeptember 15.
ségi
terv,
tematikus terv elkészítése.
és folyamatos
•
Féléves értékelés elkészítése.
január 31.
•
Tudáspróba elvégzése a gyerekekkel.
január 31.
•
Évszaknak megfelelő heti rend, napirend biztosítása.
folyamatos
Felkészülés a tevékenységekre, élményszerzés, anyaggyűjtések.
folyamatos
Közös programok, rendezvények szervezése, a naposi
munka bevezetése, megbízatások.

x

x

x

minden óvónő

x

x

x

minden óvónő

x

x

x

minden óvónő

x
x

x

x

minden óvónő

x

x

x

x
x
x

x

x

x

x

x

minden óvónő

x

x

x

minden óvónő

Alkotó nap: szabadon választható szabadidős tevékenységek megszervezése az óvodában.

x

folyamatos

okt. 16.
nov. 20.
dec. 11.
jan. 15.

minden óvónő
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Tevékenységi kör neve

időpontja

A konkrét feladat megnevezése
Eseti

Érzelmi nevelés

december
április május

Az ünnepvárás hangulati előkészítése: advent, mikulás,
karácsony, anyák napja, húsvét, népi, nemzeti ünnepek.

x

Önállóságra nevelés

folyamatos

Az öltözködés, önkiszolgálás, önálló feladatok adása,
megbízatások.

x

Egyéni bánásmód alkalmazása, egyéni fejlesztés

folyamatos

Egyéni fejlesztés: felzárkóztatás, tehetséggondozás. SNI, x
BTMN-es gyermekek fejlesztése külső szakemberek
bevonásával. Konzultáció a szülővel.
szeptember 1. Munkaközösség megalakulása, az anyanyelvi fejlődés
x
év közben
terén tapasztalt kialakult helyzet jobbítása érdekében
folyamatosan kapcsolattartás szakemberekkel, segédanyagok kutatása,
készítése, biztosítása.
folyamatos
Az Intézkedési tervben kitűzött célok, tervezett prograx
mok megvalósítása.

Anyanyelvi fejlesztés

EFOP - tartalmak megvalósítása

Gyakoriság
Heti
Napi

A végrehajtásban
közreműködők

x

minden óvónő

x

x

minden óvónő

x

x

x

x

minden óvónő
gyógypedagógus
fejlesztőpedagógus
munkaközösség
óvónők
logopédus
támogató szakértők, óvónők

17

KARÁCSONY GYÖRGY UTCAI ÓVODA

FELADAT ELLÁTÁSI TERV- 2019/2020 nevelési év II. félévre
Tevékenységi kör neve

időpontja

A konkrét feladat megnevezése
Eseti

Egyéni személyiségfejlesztés
Környezettudatos nevelés

január és
március
egész évben
folyamatos

Egészséges életmódra nevelés

egész évben
folyamatos

Tevékenység és játéktémák
fejlesztése, bővítése
Adminisztráció

egész évben
folyamatos
aug.31.
június 12.
június 12.
aug.31.

Értelmi nevelés

folyamatos

Testi edzettség fokozása

egész évben
folyamatos

PP szerinti működésAlkotónapok időpontjai

febr.5.
márc.11.
ápr.29.

Gyakoriság
Heti
Napi

A végrehajtásban
közreműködők

A gyermekek Egyéni fejlesztési tervének értékelése, új
területek kijelölése. Konzultáció a szülővel.
Helyes magatartási szokások kialakítása és rögzítése.
Környezetvédelmi akciók szervezése, jeles napok megünneplése, mindennapi környezettudatos viselkedés.
Gyümölcsnapok, rágónapok megtartása, egészséghetek
szervezése. Egészségpropaganda.
Eü. szűrővizsgálatokon való részvétel.
Külső élményszerző séták, programok, kirándulások
szervezése. Kiegészítő játékeszközök készítése
Éves értékelés elkészítése.
Mérési lapok kitöltése.
Nyári élet tervezése.
Felvételi- mulasztási naplók lezárása.

x

x

x

minden óvónő

x

x

x

minden óvónő

x

x

x

minden óvónő

x

x

x

minden óvónő

Külső helyszínekre tervezett ismeretszerző tevékenységek szervezése, lebonyolítása.
Bábszínház, játszóházi foglalkozások.
Iskolakészültséggel, beiskolázással kapcsolatos
teendők, Fejlettségmérő lapok kitöltése.
Tartásjavító torna tartása.
Mindennapi szervezett és szabad mozgás.
Városi sportakciókban való részvétel
( Veled kerek.., Kihívás Napja, Kincskereső Program)
Alkotó nap: szabadon választható szabadidős tevékenységek megszervezése az óvodában

x

x

x

minden óvónő

x

x

x

minden óvónő
Debreceni Sportcentrum

minden óvónő

x
x
x
x

x

minden óvónő
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7. EFOP-3.1.5-16-2016-00001 „ A TANULÓI LEMORZSOLÓDÁSSAL VESZÉLYEZTETETT INTÉZMÉNYEK TÁMOGATÁSA” CÍMŰ PROJEKT INTÉZKEDÉSI TERVÉNEK MEGVALÓSÍTANDÓ ESEMÉNYEI

A 2018/2019-es nevelési évben intézményünk bekapcsolódott az Oktatási Hivatal felkérésére, az EFOP-3.1.5-16-2016-00001 „ A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása” című projekt - óvodai alprojektjébe.
Óvodánk az elmúlt nevelési év folyamán elkészítette a Helyzetelemzést, az Intézményfejlesztési tervet és az ezekre épülő Intézkedési tervet.
A 2019/2020- as nevelési év a megvalósítás éve, amiben az Intézkedési tervben megfogalmazott célokat, eseményeket, programokat valósítjuk meg
a hátránykompenzáció érdekében.

Esemény

időpont

helye

résztvevők

Nevelőtestületi műhelymunka I-II

2019.08.30. és 2020. 05.11.

Karácsony György Utcai Óvoda

nevelőtestület

Pedagógusmesterség- Területi műhely I-II

2019.10.07. és 2020.03.02.

Szolnok

Vincze Erika

Óvoda Világa - Területi műhely I-II
2019.10.14. és 2020.03.09.
Gyermek közösségi nap- Tavaszi zsongás a hús- 2020.04.08.
vét jegyében
Hálózati műhelymunka
egyeztetés alatt
Mentori látogatások
4 alkalom

Szolnok
Karácsony György Utcai Óvoda

Pedagógiai Program felülvizsgálata
Összegző intézményi beszámoló elkészítése

-

Bihariné Berta Enikő
óvónők, gyermekek, szülők, dolgozók
óvodapedagógusok
támogató szakértők, nevelőtestület
támogató szakértők, pedagógusok
támogató szakértők

2020.03.30.
2020.05.15.

egyeztetés alatt
Karácsony György Utcai Óvoda
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8. GYERMEKVÉDELEM KIEMELT FELADATAI

Az óvodai gyermekvédelem célja: a gyermekek jogainak biztosítása, az esetleges veszélyeztetettség megelőzésében való közreműködés, a hátrányos helyzetű és veszélyeztetett gyermekek nyilvántartása, a szakemberek és az ellátásra szorulók párbeszédének és kapcsolattarásának megszervezése, megteremtése, a jelzőrendszer hatékony működtetése. Hátránykompenzáció, esélyegyenlőtlenségek csökkentése.
Feladat

Határidő

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

szeptember 30.

2. Tájékoztatás szociális segítő hálózat működéséről.

szeptember 30.

3. Adatgyűjtés, Szülői nyilatkozatok- óvodai szinten történő összesítés.

október 14.

Felelős
gyermekvédelmi felelős
gyermekvédelmi felelős
óvónők, óvodatitkár
gyermekvédelmi felelős.

4. A különböző kedvezményekben (hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű) részesü- október 01.lő gyermekek nyilvántartása, határozatok kezelése.
folyamatos
5. A csoportok szakmai és a szülői munkaközösség gyermekvédelmi tevékenységének
folyamatos
összehangolása.
6. EFOP-3.1.5-16-2016-00001 azonosítószámú „A TANULÓI LEMORZSOLÓDÁSSAL VESZÉ2020. 06.30.
LYEZTETETT INTÉZMÉNYEK TÁMOGATÁSA” kiemelt projekt megvalósítása.
7. Problémajelzés.
szükség szerint

gyermekvédelmi felelős.

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

folyamatos

9. Fogadóóra biztosítása.

a házirend alapján

óvodavezető
gyermekvédelmi felelős
az óvodavezető

10. Kapcsolattartás, konzultáció a Gyermekjóléti Szolgálat óvodai szociális segítő munkatársával, a családgondozókkal.
11. Kapcsolattartás a védőnővel.

folyamatos, szükség
szerint
folyamatos

12. Iskolakészültség megállapításának segítése - Az érintett gyerekek esetében a Pedagó- január 31.
giai Szakszolgálattól véleménykérés.
13. A gyermekvédelmi tevékenységről éves terv készítése, év végén az éves megvalósuláa fenntartó által megsokról szóló beszámoló elkészítése, szükséges statisztikai adatok begyűjtése és összehatározott időpont
sítése.

gyermekvédelmi felelős
gyermekvédelmi felelős,
óvónők
gyermekvédelmi felelős

gyermekvédelmi felelős
gyermekvédelmi felelős.
óvónők
gyermekvédelmi felelős
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9. SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS BTMN-_ES GYEREKEKKEL KAPCSOLATOS KIEMELT FELADATOK
Intézményünkben a 1 sajátos nevelésű igényű gyerek kezdi meg a 2019/2020-as nevelési évet. Fejlesztése érdekében, a törvényben meghatározottan, 2019. szeptembertől ismét megigényeltük az utazó gyógypedagógus egyéni fejlesztést a Bárczy Gusztáv EGYMI-től.
Az SNI és BTMN –es gyermeket fogadó csoportokban, a nevelőmunkába koncentráltabban besegít óvodánk pedagógiai asszisztense, és az
óvodapedagógusok is kiemelt figyelmet szentelnek a sajátos nevelési igényből fakadó nevelési feladatok tervezésére és a mindennapi fejlesztésekre.
A gyerekek személyre szabott, egyéni fejlesztését segíti ebben a nevelési évben is a Szakszolgálattól érkező 1 utazó logopédus,1 utazó fejlesztőpedagógus és 1 utazó óvodapszichológus.
Intézményünk a 2019/2020-as nevelési évben a Hajdú- Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat fejlesztőpedagógus/ pszichológus munkacsoport felkérésére bekapcsolódik egy most induló Komplex fejlesztő- támogató programba, hogy ezzel is segítsük a gyermekeinket, a
családokat, a szülőket a hatékonyabb fejlesztésben.

10. EGÉSZSÉGÜGYI VIZSGÁLATOK RENDJE
A vizsgálat megnevezése
Általános védőnői vizsgálat
Fogászati szűrővizsgálat
Logopédiai szűrővizsgálat

Időpontja
minden hónap harmadik keddje
évente egyszer (egyeztetés után)
évente egyszer (egyeztetés után)

Helyszín
óvodai csoportszoba
óvodai csoportszoba
óvodai foglalkoztató

Vizsgálatot végző személy
Kunkliné Sütő Ágnes (védőnő)
Szakorvos és szakasszisztens
Utazó logopédus
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11. MINŐSÉGFEJLESZTÉS AZ ÓVODÁBAN
Vezetői ellenőrzés rendszere:
Az ellenőrzési tervet az intézmény vezetője készíti el. Az ellenőrzés lefolytatásának szabályai a következők:
Az ellenőrzést végző személy felkészül az ellenőrzésre, szempontsort készít, begyűjti a dokumentumokat és információkat gyűjt. Figyelembe
veszi a pedagógiai programban, a munkaköri leírásban foglaltakat. Az ellenőrzés kiterjed a munkarendre, illetve a szabályok betartására. Az ellenőrzést végző személy hatásköre az SZMSZ-ben található.
Az ellenőrzés után az ellenőrző személynek összegezni, elemezni és értékelni kell a megállapításokat. Ha feljegyzés készül az ellenőrzésről,
az ellenőrzött személlyel ismertetni kell annak tartalmát. Amennyiben az ellenőrzést nem az intézményvezető, vagy helyettese végzi, akkor az
ellenőrző személy szóban számol be a tapasztalatokról. Az ellenőrzés általános tapasztalatait be kell építeni az éves értékelésbe.
Cél, hogy jogszabályoknak és az intézményi szabályzó dokumentumoknak megfelelő működés biztosított legyen.
Ellenőrzés időpontjai, kiemelt szempontjai - vezetői ellenőrzéssel együtt:
Az ellenőrzés területei
felelős
Gyakoriság
Gazdasági és pénzügyi
Térítési díjak beszedése
óvodavezető
havonta
Nyilvántartás kezelés, leltár
óvodavezető
évente 2 alkalom
Törvényesség
Dokumentumok megléte
óvodavezető,
hatályosság szerint
Tanügyigazgatás
óvodavez. helyettes évente
Szabályozók kezelése, használata
a terület felelőse
évente
Nevelés – oktatás
A pedagógiai munka tervezése
óvodavezető, mun- éves ell. terv szerint
Program szerinti gyakorlati munka
kaközösség v.
éves ell. terv szerint
Nevelőmunkát segítők tevékenysége
óvodavez. helyettes éves ell. terv szerint
Gyermek és ifjúságvédelem
óvodavezető,
A terv végrehajtása
gyermekvéd. felelős évente
Gyermekbalesetek
óvodavezető
határidő szerint
Védőintézkedések végrehajtása
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12.A 2019/2020 NEVELÉSI ÉV ELLENŐRZÉSI RENDJE
Ellenőrzés tárgya

Kire vonatkozik

Ellenőrzést végző

Határidő

GAZDÁLKODÁSI ÉS PÉNZÜGYI ELLENŐRZÉS
Térítési díj beszedése
óvodatitkár
óvodavezető
minden hó 10.-ig
A gyermekek és közalkalmazotti nyilóvodatitkár
óvodavezető
folyamatos
vántartásának naprakész vezetése a KIRben
Leltár
óvodavezető helyettes óvodavezető
december és május

Tanügyi nyilvántartás vezetése
SZM éves tervek elkészítése
Szülői értekezletek megtartása
Jelenléti ívek vezetése

óvodapedagógus
óvodapedagógus
óvodapedagógus
minden dolgozó

TÖRVÉNYESSÉG
óvodavezető helyettes
óvodavezető helyettes
óvodavezető helyettes
óvodavezető helyettes

szept.15. és jan.30.
szeptember 30.
éves terv alapján
minden hó 5. napjáig

Ellenőrzés módja

Nyilvántartás bekérése, aláírása
KIR nyilvántartás
Leltározáson való részvétel

Felvételi és mulasztási naplók
Tervek leadása
Jegyzőkönyvek
Nyilvántartási ívek áttekintése
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1

2

NEVELÉS-OKTATÁS ELLENŐRZÉSE
Szempontok
időpontok-határidők
Nevelési év indításának tanügyi dokumentációi, tervezések, (napszeptember 20.
ló, felvételi mulasztási napló, befogadás, tematikus terv, heti tervezések).
Gyermekek fogadása, tevékenységek sokszínűsége, csoportszooktóber 18.
bák esztétikája.

6

Program szerinti működés a csoportokban, gyakorlati munkaKÜLSŐ VILÁG TEVÉKENY MEGISMERÉSE- Matematikai
tartalmú tapasztalatok.
Egyéni fejlesztési tervek vezetése, szülők tájékoztatása, csoportnaplók vezetése.
Együttműködés, a nevelő- oktató munkát segítő dolgozók részvétele a csoportban folyó tevékenység szervezésben.
Szakmai dokumentációk vezetése, féléves értékelés, mérések

7

Beiskolázás folyamatának törvényességi lebonyolítása.

február 21.

8

Kapcsolattartás szülőkkel, nyíltnapok, szülői értekezletek szervezése.

április 30.

9

Alkotónapok tevékenységeinek sokszínűsége.

április 30.

10

Tervezett pedagógus önértékelések lefolytatása.

május 30.

11

Nyári élet sokszínűsége.

12

Nevelési év dokumentációs lezárása, mérések, értékelések, egyéni
fejlesztések, felkészülés a nyári életre.

3

4
5

havi beosztásban

november 29.
március 31.-ig
február 14.

augusztus 31.
június 20.- augusztus 31.

csoport
- mindenhol
- dokumentumelemzés
- minden csoportban
- megfigyelés,
- látogatás
- minden óvodapedagógus
- látogatás
- minden csoportban
- dokumentumelemzés
- minden csoportban
- látogatás
- minden csoportban
- dokumentumelemzés
- nagycsoportok
- dokumentumelemzés
- minden csoport
- megfigyelés
- látogatás
- minden csoport
- megfigyelés
- önértékelésben érintett pedagógusok
- mindenhol
- megfigyelés
- minden csoport
- dokumentumelemzés
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Pedagógiai program szerinti gyakorlati munka ellenőrzési szempontjai:
SZEMPONTOK
ellenőrzöttek
ellenőrzést végző
köre
minden csoport
óvodavezető, helyettes,
1 A nevelés beindításához szükséges feltételek
biztosítása, csoportszobák esztétikája.
(óvónő, dajka)
munkaközösség vezető
Az
egyéni
bánásmód
érvényesülése,
befogadás.
minden
csoport
óvodavezető
2
(óvónő, dajka)
Differenciált
fejlesztés
SNI-BTMN.
befogadó csopor- óvodavezető
3
tok
minden csoport
óvodavezető,
4 Nyílt napok szervezettsége- kapcsolattartás
(óvónő, dajka)
mk. vezető
minden csoport
óvodavezető, helyettes
5 Udvari élet szervezése, sokszínűsége.
(óvónő, dajka)
6
7

A tervezett és megvalósult események, eredmények, fejlesztések összesítése.
Szakmai munkaközösség munkájának működése.

minden csoport

óvodavezető

munkaközösség
vezető

óvodavezető

határidő

módszerek -eszközök

szeptember vége
október hónap

csoportlátogatás
szóbeli információkérés
csoportlátogatás

november vége

Fejlődési naplók

február- március

részvétel a nyíltnapon

május vége,
június

Dokumentumelemzés,
információ, udvari életben személyes jelenlét
csoportnaplók

szept.15, febr.15,
június 15.
december, május

megbeszéléseken való
részvétel, feljegyzések

Pedagógiai munka tervezésének ellenőrzési szempontjai:
1

Csoportnaplók vezetése

óvodapedagógusok

óvodavezető

2
3
4
5

Tudásszint mérés
Egyéni fejlődési naplók vezetése
Képesség mérések
Éves értékelések

óvodapedagógusok
óvodapedagógusok
óvodapedagógusok
óvodapedagógusok

óvodavezető
óvodavezető
óvodavezető
óvodavezető

szept. 15.
febr. 15.
febr.15.
nov. 15. ápr.15.
június 15.
aug. 31.

csoportnapló
Tudáspróba
Fejlődési naplók
Felmérési lapok
Értékelés áttekintése
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A nevelő- oktató munkát segítők tevékenységének ellenőrzésének szempontjai:
SZEMPONTOK
Általános tisztaság ellenőrzés.
Dajka-gyerek kapcsolat a befogadás ideje alatt.
Dajkák, pedagógiai asszisztens
részvétele a nevelő munkában.
A takarítás rendjének és a vegyi
anyagok kezelésének betartása.
Ételkiosztás ellenőrzése: adagellenőrzés és higiénia betartása.
Munkafegyelem betartása.

Az éves munkaterv végrehajtásának
ellenőrzése.
Védőintézkedések végrehajtásának ellenőrzése.

ellenőrzésben érintettek
dajkák, konyhások

ellenőrzést végzők
vezetőhelyettes

határidők
szeptember

minden dajka, ped. assz.

óvodavezető
óvodavezető

október
november

dajkák és konyhások

vezetőhelyettes

december

dajkák és konyhások

vezető helyettes

február

minden dolgozó

vezető helyettes

október-április

munkakezdés, végzés ellenőrzése

augusztus

gyermekvédelmi dokumentáció áttekintése

folyamatos

balesetvédelmi szemle

GYERMEK ÉS IFJÚSÁGVÉDELEM
gyermekvédelmi koordi- óvodavezető
nátor
GYERMEKBALESETEK
minden dolgozó
óvodavezető

módszerek- eszközök
személyes tapasztalatszerzés, megfigyelés,
információgyűjtés,
Munkaköri leírások,
Vezetői utasítások betartása.
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13. GAZDÁLKODÁS, TÁRGYI FEJLESZTÉS FELADATAI
A fejlesztés jellege
Kötelező min. eszközök helyiségek pótlása

A fejlesztés megnevezése
Különféle játékformák eszközeinek pótlása.

Várható költség
180.000 Ft

Az intézmény részére átadott szolgálati lakás alakítása, felújítása - foglalkoztató, fejlesztőszoba.
TOP-6.5.1-16 „Önkormányzati épületek
energetikai korszerűsítése”
Udvarról nyíló gyermek illemhely kialakítása.
Az udvaron a játékfeltételek és a balesetmentes környezet biztosítása.

1.000. 000 Ft

Karbantartás

Udvari fajátékok védőkezelése.
Vizes szerelvények, zárak javítása.
Homokozó felújítás (kisudvar)

30.000 Ft
20.000 Ft
200.000 Ft

DIM
Költségvetési forrás

Beszerzés

Mozgás és képességfejlesztő eszközök,
a csoportoknak textíliák (törülköző, függöny, ágynemű) vásárlása.

100.000 Ft

Költségvetési forrás

Felújítás

Költségfedezet
Az önkormányzat finanszírozása, költségvetési forrás.
DIM
Városépítési Osztály

170. 312 139 Ft
1.000. 000 Ft

Városépítési Osztály
költségvetési forrás
DIM

60.000 Ft.

27

KARÁCSONY GYÖRGY UTCAI ÓVODA

14.KAPCSOLATTARTÁS
KÖZVETLEN
PARTNEREK

PARTNER

ÓVODÁNK KAPCSOLAT TARTÓJA
óvodapedagógusok

KAPCSOLATTARTÁS
MÓDJA

GYEREK

Gyerekek

személyes

SZÜLŐ

Szülői munkaközösségi óvodavezető,
elnök, szülők
helyettes,
pedagógusok,
dolgozók

DOLGOZÓK

valamennyi dolgozó

dolgozók

ISKOLA

A körzethez tartozó
iskolák képviselői
(Bocskai, Benedek,
Kinizsi, Karácsony
Sándor)

óvodapedagógusok, személyes, telefon,
óvodavezető,
e-mail
helyettes

BÖLCSŐDE

Karácsony György Utcai Bölcsőde
képviselője

óvodapedagógusok,
óvodavezető

- személyes beszélgetés igény szerint,
- fogadóórák,
- szülői értekezletek,
- nyílt napok,
- közös programok,

személyes

személyesen

KAPCSOLATTARTÁS TARTALMA
Programok, tevékenységek, óvodai nevelés, iskolai előkészítő fejlesztések.
SZMK megbeszélés évente 2x,
napi kapcsolat a szülőkkel,
szülői ért. évente 2-3 alkalommal,
környezetvédelmi napok, közös kirándulások, programok szervezése,
ünnepek, évzárók,
családlátogatás / szükség szerint /
fogadó óra évente legalább két alkalommal, egyéni beszélgetés a gyerek
fejlődéséről,
nyílt napok tartása,
családi nap, gyermek közösségi nap.
napi munkavégzés, rendezvények,
munkatársi megbeszélések, szakmai
napok, kihelyezett szakmai napok.
közös rendezvények, óvoda, - iskolalátogatások,
szülői értekezlet évente 1x az iskolaválasztás segítése érdekében,
közösségi szolgálat segítése,
szakmai gyakorlat.
A gyerekek intézményváltásakor,
szülői értekezlet/ 1x/,
bölcsőde – óvodalátogatások,
műsorok, programok a bölcsődéseknek.
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KÖZVETLEN
PARTNEREK
FENNTARTÓ

FENNTARTÓ

HBM PEDAGÓGIAI
SZAKSZOLGÁLAT

PARTNER

ÓVODÁNK KAPKAPCSOLATTARTÁS
CSOLAT TARTÓMÓDJA
JA
óvodavezető
személyesen, telefon,
e-mail

DMJV Intézményfelügyeleti Osztály
vezetője
Kálvin tér 11.
DMJV
óvodavezető
Humán Főosztály vezetője
Kálvin tér 11.
óvodapedagógusok,
logopédus
fejlesztő pedagógus óvodavezető,
pszichológus

személyesen, telefon,
e-mail
személyesen

KAPCSOLATTARTÁS TARTALMA
Az óvoda törvényes működtetése, a
fenntartói elvárások szerint.
Tájékoztatás, adatszolgáltatás, együttműködés.
Az óvoda személyzeti ügyeit érintő
kérdésekben.
a gyermekek egyéni fejlesztésének segítése az óvodában,
óvoda-iskola átmenet segítése.
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KÖZVETETT
PARTNEREK

PARTNER

DIM

DIM vezetője

VÉDŐNŐ

Az óvoda védőnője

ÓVODÁNK
KAPCSOLAT
TARTÓJA
óvodavezető
óvoda titkár
óvodavezető, pedagógusok

KAPCSOLATTARTÁS
MÓDJA
személyesen, telefon,
e-mail
személyesen és telefonon

DMJV POLGÁRMES- A megbízott ügyintéző
TERI HIVATAL
SZOCIÁLIS
OSZTÁLY
GYERMEKVÉDELEM Család -és Gyermekjóléti Központ munkatársa
Víztorony utca 11.
ÉTKEZÉSI VÁLLAÉtkezési vállalat képviLAT:
selője
CIVIS HUNGAST
Vénkerti Általános iskoVITAL KFT
la

Gyermekvédelmi
koordinátor,
óvodatitkár

személyes, telefon, e-mail

Gyermekvédelmi
koordinátor

személyes, telefon, e-mail

óvodavezető,
óvodatitkár

személyes és telefon
e-mail

HBM PEDAGÓGIAI
SZAKSZOLGÁLAT

A szakszolgálat érintett
munkatársa

óvodavezető,
helyettes

személyes, e-mail és telefon

MAGYAR
ÁLLAMKINCSTÁR

A megbízott ügyintéző

óvodavezető
óvoda titkár

személyes, telefon, e-mail

óvodavezető

személyes, telefon, e-mail

OKTATÁSI HIVATAL szakértő

KAPCSOLATTARTÁS TARTALMA
napi kapcsolat az együttműködési megállapodás szerint.
minden hónap 2. csütörtök,
tisztaságvizsgálat,
általános egészségügyi vizsgálat.
szükség szerint,
Gyermekvédelmi támogatások,
közfoglalkoztatás.
szükség szerint,
problémajelzés,
kölcsönös tájékoztatás, együttműködés.
napi kapcsolat,
étkeztetéssel kapcsolatos visszajelzések,
egyeztető tárgyalások,
közös rendezvények.
szakértő, tanácsadó igénybevétele,
előadásokon, továbbképzéseken, programokon való részvétel,
szakértői vizsgálat kérése.
dolgozók hivatalos ügyei
Pedagógusminősítések, tanfelügyelet.
szakmai tanácsadás, EFOP.
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15. MÉRÉSEK IDŐPONTJAI
GYEREKEK MÉRÉSE

CÉL
Olyan mérési rend kialakítása, amely összehasonlítható
és tényszerű objektív adatokat ad. Egyértelműen láthatóvá teszi a gyermekek fejlettségét, fejlődését.

DOKUMENTUM
Felmérési lapok

HATÁRIDŐ

FELELŐS

2020.05.31.

óvodapedagógusok

Olyan mérési rend kialakítása, amely összehasonlítható Tudásszint felmérő 2020.01.31.
és tényszerű objektív adatokat ad. Egyértelműen látha- lap Tudáspróba
tóvá teszi a gyermekek tudását, iskolakészültségét.
MÉRÉSI EREDMÉNYEK A kapott eredmények alapján képet kapunk erősségeink- Mérés Összesítő lap 2020.06.15.
összesítése
ről és a fejleszthető területekre építjük a következő év
feladatait.

óvodapedagógusok

Minden csoportban

Tanköteles korúak

óvodapedagógusok
óvodatitkár
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16.FOLYAMATSZABÁLYOZÁS ELLENŐRZÉSE
CÉL
A működés eredményeinek összegyűjtése, véleményeztetése és értékelése annak érdekében, hogy az
intézmény gyakorlata egyre inkább közeledjen a kitűzött célokhoz.

DOKUMENTUM

HATÁRIDŐ

Jegyzőkönyvek, jelenléti ívek, partneri
kérdőívek, csoporteredmények, feladatter- 2020.08.31.
vek, mérőlapok, éves munkaterv értékelése

FELELŐS
óvodavezető
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17. FELADAT ELLÁTÁSI ÜTEMTERV
Feladat
Munka és balesetvédelmi oktatás
Tűzvédelmi oktatás
Éves munkaterv elfogadása
Térítési díjkedvezmények megállapítása
Csoportnaplók és mulasztási
naplók felvezetése
Éves Önértékelési terv elkészítése
Szakmai Munkaközösség munkatervének elkészítése
Gyermekvédelmi munkaterv
elkészítése
Jelentés a 2019/2020-as nevelési
év statisztikai helyzetéről
Pedagógus igazolványok érvényesítése

Határidő
szeptember 1.
szeptember 1.
szeptember 10.

óvodatitkár

Szülői nyilatkozatok

szeptember15.

óvodapedagógusok,
helyettes, óvodavezető

Csoportnaplók és mulasztási naplók

minden év augusztus 31.

ÖTM vezetője

Éves Önértékelési terv

minden év augusztus 31.

munkaközösség vezető

Éves munkaterv

minden év augusztus 31.

gyermekvédelmi koordinátor

Éves munkaterv

október 15.

óvodavezető

folyamatos

óvodavezető

szeptember 1.(folyamatos)

Pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése

KIR-STAT
nyilvántartás- KIR

minden hónap 5.
minden hónap utolsó napján

óvodavezető
óvodatitkár
óvodatitkár
óvodatitkár

szeptember 1. illetve folyamatos

óvodatitkár

Étkezés nyilvántartás

minden hónap 10.-ig

óvodatitkár

október 15. augusztus 31.

óvodavezető

számlák
Törzskönyv

folyamatos

óvodavezető, munkaközösség

KIR és KIRA adatbázis kezelése a törvényi előírások szerint
Hó végi jelentés: óraállások
Étkezési adag elszámolás
Étkezési térítési díjak megállapítása, nyilvántartása
Étkezési térítési díjak beszedése
Óvodai Törzskönyv felvezetése,
lezárása

Felelős
Dokumentum
munkavédelmi megbízott /Szalóki/ Munkavédelmi Oktatási Napló
tűzvédelmi megbízott /Szalóki/
Tűzvédelmi Oktatási Napló
óvodavezető
Éves Munkaterv + jegyzőkönyv

nyilvántartás
nyilvántartás
Étkezés nyilvántartás

pályázati anyagok, internet
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Feladat
Iskolaérettségi vizsgálatok
(Pedagógiai Szakszolgálat)
Éves költségvetés elkészítése
Soros lépések, átsorolások
Szülők értesítése a nyári zárásról
Óvodai jelentkezések felmérése
Iskolakötelesek beiskolázásával
kapcsolatos teendők
Éves Beiskolázási terv elkészítése
Nyári szabadságolási ütemterv
Vasúti kedvezmények érvényesítése
Óvodai beiratkozás előkészítése
és lebonyolítása
Nyári ügyeletet kérő gyerekek
elhelyezése
Új gyerekcsoportok kialakítása
Szabadságok adminisztrálása
Leltározás ütemezése,
előkészítése
Óvodakötelesek nyilvántartása
Iratkezelés, levelezések
Jelenléti ívek vezetése
Nevelési évet értékelő beszámolók elkészítése

Határidő

Felelős

Dokumentum

december 15.

óvodapedagógusok

Vizsgálatkérő lapok

a fenntartó utasítása szerint
január 15.
február 15.
A fenntartó kiírása szerint-február
A Debreceni Tankerülettel történő
együttműködés szerint
március15.
március 31.

óvodavezető
óvodavezető
óvodapedagógusok
óvodavezető
óvodapedagógusok
óvodavezető
óvodavezető
óvodavezető helyettes

Költségvetés
személyi anyag
Szülői nyilatkozat
Jelentkezési lapok

március 31.

óvodavezető

Átvételi nyilvántartás

A fenntartó kiírása szerint

óvodavezető

Előjegyzési Napló

május 10.

óvodavezető

hivatalos levél

május 30.
folyamatos

óvodavezető
óvodatitkár

Felvételi napló
szabadságos kartonok

december és május

óvodavezető helyettes

leltárívek, készletnyilvántartók

folyamatos
folyamatos
folyamatos

óvodavezető
óvodatitkár
minden dolgozó, vezető helyettes
óvodavezető, gyermekvédelmi
koordinátor, munkaközösség vezető, ÖTM vezető

Óvodaváltoztatási igazolás
Iktatókönyv
Jelenléti ív

szeptember 5.

Óvodai szakvélemény
Továbbképzési beiskolázási terv
Ütemterv

Éves értékelések + jegyzőkönyv
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