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l.

Jogszabilyi h6tt6r
a'.

*

A

CXC. titrvdny a nemzeti kijznevel6sr6l
22912012. (VItr.28) Korm. rendelet a nemzeti ktiznevel6sr6l szdl6 torvdny

201 1.6vi

A

vdgrehajtdsiirol
.:. A363/2012. (Xll.l'/.) Korm. rendelet az Ovodai neveles orszdgos alappro8ramjdr6l
* A,2012012. (VIIL31.) EMMI rendelet a neveldsi-oktatdsi intdzmdnyek miikdd6s6r6l ds a
kdzneveldsi intdzmdnyek ndvhaszn6latrir6l
* A 326/2013. (VIIL3o.) Korm. rendelet a pedag6gusok el6meneteli rendszerdr6l ds a
kiizalkalmaz ottak jogdlldsdr6l sz6l6 1992. 6vi XXXI
torvdny k6zneveldsi
intdzmdnyekben tdft6n6 vdgfehajtdsdr6l
.l 2'7'11199'1. (XI1.22.\ Korm. rendelet a pedag6gus-tovdbbkdpzdsr<il, a pedag6gus
szakvizsgiir6l, valamint a toviibbkdpzdsben rdsztvev6kjuttatiisairdl ds kedvezmdnyeir6l
n A 32/2012. (X.8.) EMMI rendelet a Sajatos neveldsi ig6nyil gyermekek 6vodai
neveldsdnek iriinyelve
.|. 2003. dvi CXXV. tdrvdny az egyenl6 b6ndsm6dr6l ds az esdlyegyenldsdg
el6mozditdstu6l
Az 1997. e\i XXXI. ttirv6ny a gyemekek vddelmdr6l ds a gyemiigyi igMgatdsr6l
Az 1998. dvi XXVL tdrvdny a fogyatdkos szem6lyek jogair6l ds esdlyegyenl6sdgiik
biztositdsAr6l

.

*
n

2.
A

Bevezet6 gondolatok

2Ol9l2O2O. nevel6si 6v feladatainak meghatrrozrsrnal az elmtjlt neveldsi dv tapasztalatait,

eredmdnyeit, a ktizvetlen partnerek dszrev6teleit, javaslatait, tov6bb6 a ktizneveldsi
intdzmdnyeke vonatkoz6, mikaiddsdt meghatfuoz6 jogszab6lyokban el6irt feladatokat,
elviiresokat vessziik fi gyelembe.

Az elmilt dv kdt kiemelt feladata a munkdra nerelAs szakmai koncepci4jdnak ijra gondoldsa
6s az IKT kompetenciafejlesztdse volt.

A

kiildnbitz6 munkafajtik kiiztil a kdziissdg6ft vdgzett, tovdbbd az udvaron vdgezhet<i
munkajellegii tevdkenysdg 6tgondoldsa, m6dszertani szinesitdse, a termdszetsarkok kialakitdsa
minden csoportban a neveldsben jdtszott szerepdn tfl a terndszet, a kitmyezet ds az ember
kitlcsdnhatdsdnak megLapasztal{sSxa, a kdmyezettudatos nevel6sre nagy lehet6sdget n)'ijtott a
gyermekek sz6m6ra.
A gyermeki munka sajdtossdgait figyelembe vdve az ijnk6ntess6g, a folyamatossdg ds
rendszeressdg alapelvdnek betartdsdval,
munkatevdkenysdg lehet6sdgeit kiakndzva
igyekeztiink beepiteni azt a mindennapokba.

a

Az IKT kompetencia fejlesztdse terdn az eszkitzb6vitds megtitrt6nt, minden csoport rendelkezik
intemet eldrdssel, saj6t haszndlata laptoppal, mely nagym6rtdkben segiti ds szinesiti a
mindennapi tevdkenysdgeket, valamint segitsdget nyijt a szakmai munkavdgzdsben.
Az elmflt neveldsi dv kdpessdgrndrdsi eredmdnyeinek csopofionkdnti iisszesitdse is milr
elektronikus m6dszerrel tiindnt.
Az IKT kompetencia fejlesztdse a nevel6testiilet sz6mira tov6bbra is tervezett feladat.

4

Az orszdgos, fenntart6i ds helyi elvdrds alapjdn tervezziik ds szervezziik meg a bels<i szakmai
ellen6rz6s rendszerdt, mely lehetdsdghez mdrten objektiv kdpet adhat er6ssdgek6l ds
fejlesztend6 teriiletetekrdl.
A gyermekek kdpessdgmdrdsdt korszeriisitett m(rbeszkozzel szeNeztik az elmflt 6vben,
melyet toviibb szeretndnk szinesiteni kdt ijonnan vds6rolt fejleszt6 jdtdkunk haszndlatdt
(Okoskocka, Mozgeskotta) bedpitve.
Az eredmdnyek alapjdn kdszitiink redlisan el6rhet6 fejlesztdsi tervet, iitemet, a gyereke 6s a
pedag6gusra vonatkoztatva egyardnt. Ily m6don dNdnyesitjiik az elvart PDCA ciklus
mr.ikcidtetdsdt.

Iigy gondoljuk

a tudatos, magas szakmai szinvonal, valamint a

sziil6i, fenntafi6i eldgedettsdg,

az dvoda ndpszenisdSenek mee6rzdsdl eredmdnyeli.

r

A vdltozlisok id6szakdt 6ljiik, hiszen trvozik 29 e'r ltitn az 6voda Aercl a jelenlegi vezet6,
tovdbbd elkiiszOniink egy olyan 6vodapedag6gust6l, akinek ez az 6voda
elsii
^z
6vodapedag6gusi munkahelye volt. J6 volna, ha ezt az elkdtelezettsdget, hiisdget ds
murkabirtst rt tudnank adni a kdvetkez6 nemzed6knek, a pdlyakezd6 fiataloknak.
Az 6voda kdmyezete folyamatos viiltozdsban van tov6bbra is, nem rendezerr. ezdrt meg jnkiibb
sziiksdges ktizdeniink a sziil6k eldgedettsdgddrt, amely alapvet6en ig6nyes nevel6munkdval, a
szakmai feladatok magas szinvonalf elldtrsrval val6sithat6 meg.
A bizalom, hogy tudja, j6 helyen van a gyermek, minden hblyzetben szem el6tt rarrjuk drdekeir,
j6l drzi magdt 6s elvriisoknak megfelel6 iitemben fejl6dik, fontos sziimunkra.

3,

Helyzetelemz6s

3.1,

Humdn er6forr6s helyzete

3.1.1. Az 6vod6s gyermekek szociokulturdlis h6tt€re:

A

gyermekek jelentkeztetdse, beirat6sa el6tt a sztildk nemcsak adoftsdgaink6l,
er6fonisainkr6l, de szakmai munk6nk6l is szdleskiidi tdjdkoztatrst, korekt informdci66raddsr
igdnyelnek. Figyelemmel Ksdrik a szolg6ltatds szinvonaliit.

Az 6vodai jelentkezdsek id6pontjdt a fenntafi6 hatdrozata alapjdn szervezztik, az drdekl6d6
csalddok betekintdsi ds informdl6ddsi igdnydt janudr h6napban iddpont egyeztetdssel
biztositjuk. Egyszede egy csalddot fogadva adunk lehet6sdget a n$godt, kiegyensilyozott
betekint6sre, az 6voda miikiiddsdre, szakmai programjainka vonatkoz6 tdjgkoztat6sra,
informiil6diisra.

A sziil6i attitiid tovtbbra

sem \t6ltozLk, ezefi az eddigi m6dszereinket alkalmazva szervezztik

az 6vodai jelentkezds id6szak6t.

Fontos figyelerfnel Ksdrni a csa]6dok szociokulturelis hdtterdt, igdnydt ds eldgedettsdgdt, mely
befolydsolja nevel6munkdnk feladatait, villasztott m6dszereit, a differencialds mdrtdk€t,
tovribbd hatekonyszigdt. eredmdnyessdgdt.

Kiemelt figyelemmel kezeljiik inform6ci6 igdnytiket a gyermek haladdsi iitemdr6l. A gyermeki
kdpessdgek kibontakoztatdsrval ds fejlesztdsdvel osszefiigg6 eredmdnyekr6l szakszerii, tudatos,
drtelmezhet6 titjdkoztatiist vfunak t6li.ink, ez szdmunkra is belsci elv6rds, szakmai igdny.

Evente legalrbb egy alkalommal minden sziil6 betekintdst nyer nevel6-fejleszt6 munkdnk
eredmdnyd16l.

3.1.2. A gyermekcsoport szervezds6nek szempontjai:

A szdkhelyen a csoponok kialaKt6s6ndl az dletkor szerinti csoportszervezdst tartjuk idedlisnak.
Tapasztalataink szednt ebben a homog6n formiiban a jitdk- ds tanuldsi tevdkenysdgek
szervezese ds a differencidlds haldkonyabban meg\ aldsilhard.

A telephelyen vegyes 6letkoni gyermekek szeNez6dnek egy csoportban, mely szeNezdsben a
differencidlt fejlesztds 6s az egydni kontaktus igdnydnek szem el6tt taftesara kiemelten is
figyelmet sztiksdges forditani, a vdlasztott szervezdsi forma ds m6dszer tekintet6ben egyariint.

Minden csoport ldtszrma meghaladja a maximumot, mely a fenntart6

61ta1 engeddlyezett
mdrtdkig van feltdltve.
A gyermekek csoportokba tiirt6n6 beosztdsdndl lehet6sdgeinkhez mdrten figyelembe vessziik a
sziil6i igdnyeket, hiszen nemcsak 6vodiit, de 6vodapedag6gust is vdlasztanak gyermekeiknek.

A

kdvetkez6 neveldsi dvre (2Ol9l2O2O) a jelentkezds megtiirtdnt, nemcsak az 6voda
szdk:helydn, de a telephelydn is ijra tfljelentkezds van, mely alapjdn rem6ny van ana, hogy a
folyamatos gyermekldtszrm emelkedds miatt a Pallagon ldv6 6voddnkban is hamarosan
visszadllhat az eredeti kdt gyermekcsopoft.
A sziil6i eldgedettsdgen
szerepet jatszhat ebben az 6voda most lezajl6 reljes fehjir6sa,
dtdpitdse, tomateremmel val6 b6vitdse, valamint a helyi dpitkezdsek (jabb fellendiildse.

til

Telephelyiinkdn kdEeti feladat ellatdsa kapcsiin els6sorban kdrzetes gyermekeket vettiink fel.
A gyemekldtsziim zcjme az fijonnan kialakult kertv6rosb6l, ndhrnyan Debrecen, Pallaghoz
kdzeli rdszr6l tev6diitt iissze, hasonl6 6rt6krenddel, kulturdval, szocidlis hdttdrel.
Ertdkrendjiike kiemelten jellemz<i az elfogad6, tolerrns magatartds. Egy gyemek drkezik
kdmyez6 tany6r6l /Pallag tanya/, szociokulturdlis hetterdre kiemelten figyeliink.

Az

6vodapedag6gusok munkarendjdt a hetirend figyelembev6teldvel, egyenl6tlen lekdtittt
munkaid6 beosztissal szervezziik, hogy opdmAlis legyen ana a feladata, miszerint minden
korosztiily dletkortnak ds fejlettsdgi szintjdnek megfelel6en fejleszthetd legyen a magas
gyermekl6tsziim mellett is.

6vek 6ta komoly tdrekvdsiink a tdrv6ny 6ltal el6irt ds sziil6i elvdriisokat figyelembe

vev<i

maximum csoportldtsziim tartisa.
A folyamatos tfljelentkezds miatt az ut6bbi dvekben sztiksdg volt a maximiilis ldtszdmt6l val6
felfeld tiinend eltdrds engeddlyezteteserr.
Az engeddlyezett maximiilis csoportldtszdm a 2018/19. neveldsi 6vre, 6 csopofira 165 f6 volt.

A

2019120. nevel6si dvre vonatkoz6 beiratkoz6s alapjdn az dletkor szerinti gyermelddtszdm az
al6bbiak szerint alakul:

6

Intezm6ny

2.

Az 6voda csoportjainak

t6nyleges l6tszima

Csoport

3,

SNI

g/ennekek

sz6,ma 6s szorz6szdmuk

fi6

korcsoportja

2-es

3-as

szorz6!al
sz6mi-

szorz6val
szSmitand6 f6

tand6 f6

4. A3.
oszlop
szor26sz5mai-

maximSlis

nak
figyelem-

val6

(2s

elt€r6s

(f6)

bev6tel6Yel

sz6mitott

f6
Boldogfalva Ovoda

Sz6hely:

Napocska

6-'7 28

0

0

28

3

29

0

0

29

4

30

0

30

5

Tulipdn

6-'7 28

0

28

3

Pillang6

5-6 28

0

29

4

Siini 3 dvesek

30

0

0

30

5

28

0

0

28

3

201

1

0

202

21

Ozike 4-5 €vesek

Telepb€ly:
Fakopdncs
vegyes

3.1.3. Az 6vodai kiiziiss6gek, mint emberi erdforr6sok

Nevel6ktiziiss6g:

Az

6vodapedag6giai feladatok vdgzdsdhez szakmai felkdsztiltsdggel, szakkdpesirdssel
valamennyi 6v6n6 rendelkezik. Szakkdpesitdsiik mellett szemdlyis6giik, rdtermettsdgiik,
kdpessdgeik ds a pedag6gus pdlya irdnti elhivatottsdguk egyardnr alkalmassd reszi 6ket
feladataik ell6t6s6ra, a megvdltozott kiidilm6nyekhez lgazod6, Mokat szem el6tt rart6
magatart6sra.

A

szdkhely 6vod6ban 12 6vodapedag6gus ldtja el a pedag6giai feladatokat, besoroldsuk,
szakmai kompetencidjuk /l6sd t6bl6zat kivril6 alap a magas szinvonali munkavdgzdsre.
Telephelyiinkttn kdt 6vodapedag6gus dolgozik, melyek kdziil az egyik szakvizsgdval
rendelkezik.

A

nevel6munkdt, az 6vodapedag6gusok munkijat 2 fd fels6foki vdgzettsdgii pedag6giai
asszisztens, a nevel6kdziissdgiink tagjai, egyiittmrikitddsiikkel trmogatjdk, lehet6sdg szerint a
kisebb korosztdlf gyermekcsoportban. Magatartrsukra, habitusuka jellemz6 az 6v6n6kkel
val6 egyiittmiikodds sz6nd6ka ds kdszsdge.

A

ziimmel ktiz6pkoni nevel6testiilet tagjaira je11emz6, hogy egyre magabiztosabban
alkalmazz6k a m6r megszezett ds folytonosan kiegdsziil6 ismereteiket. Az intezmeny
szakember-dllomdnya stabil, a flukturci6 nem jellemz6.

f,6)

l6tszimt6l

A

20l9/2020-as nevel€si 6vet kdt pedag6gus nlugdijazrsa miatt kdt ijonnan drkez6
dvodapedag6gus kezdi meg kitrtinkben. Beilleszkeddsiik segitdse, - pedag6giai
szemldletiinkkel, cdljainkkal val6 azonosuldsuk - a szakmai munka zavanalan folytatiisa
drdekdben a nevel6testiilet kiemelt feladata.

Az alapvet6 szakmai tudrs ds felkdszijltsdg mellett specialis kdpzettsdg kiire folyamatosan
b6viil:

f6

Szakmai komoetenciq
Drdmapedag6gus szakvizsga
Fejleszt6 pedagogus szal<vi z\ga
Kdzolla(ds vezet6i szak\,izsga

2

J

Z€nei kdpzettsdg, zeneovi szervezds szakvizsga

Gyermeki idegrendszer mozgdsos fejlesztdse
Tehetsigfejlesztds
Ho\pice alaprrv?in) kdp/e(e. szocidlis kompetencia
Mozgrsfejlesztds
ECDL informatikai kdpzes
Ovodapedag6gusok szakmai megrijit6 k6pzdse
I20 driis angol nyelvi kipzes
Kiizepfokd nyelvvizsga

Erzelmi intelligencia fejlesztdsi

2
2
3

2
2
'1
'1

lehet6sdgei,

z

dndrtdkeldshez,

2

m6dszerei

Vezet6i felkdszitds intdzmdnyi

tanfeliigyeleti ellen6rzdshez, min6sitdshez

Elminy pedagcigia

2

l

Eszkdziis tiincok ndpi gyermekidtikok

K6myezetvddelem ds fenntanhat6sdg a

Ztld

Ovoda

gyakorlatdban

A

Tovdbbkdpzdsi programunk koncepci6jdnak megfelel6en, ebben a neveldsi dvben tovebb
folytat6dnak a szakvizsg{val zrirul6 kdpzdsek.

Egy 6vodapedag6gus folltatja a specirilis fejlesztdst szolgdl6, kompetenciiit ad6 szakvizsgdval
kdpzdsdt, tovdbbd egy 6vodapedag6gus a gy6glpedag6gusi vdgzettsdget ad6
mdsoddiplomdval j6r6 fels6foki kdpz6sdt.

j6r6

Kdt pedag6gus az elmflt nevel6si dvben min6sitdsi eljdrdsban vett r6szt, mel',nek sikere
eredmdnyezi, hogy 2020. janutu 01. napjdval Pedag6gus II, illetve Mesterpedag6gusi fokozatba
keriilnek.

A 2020. 6vi mi dsitisi eljdrtisra - cilzott fokozat: Pedag6gus II.-, a feb4klek megl4te mellett
sajdt dijnftse alapjdn jelentkezett 2 f6, Pedag6gus I. fokozat megszercAs4re pedig I f6, melyek
eAogadAsra keriikek.
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P€dag6gus 6letp6lya modell eddigi eredm6nyei:

Ev
2014

F6

lro

2015

Honnan
Pedag6gus

I

Mesterpedag6gus

Pedag6gus

I

Pedag6gus

II

100

Pedag6gus

I

Pedag6gus

II

100

I

Pedag6gus

Il

96

Pedag6gus

I

79

2016

It6

Pedag6gus

2011

lfd
lf6

Gyakornok

2018
2019

1fd

Hova
100

Pedag6gus

I

Pedag6gus II.

98

Pedag6gus

I

Pedag6gus

II

98

Pedag6gus

I

Pedag6gus

lI

98

Pedag6gus

II

Mesterpedag6gus

A

pedag6gusok sjEa-a szakvizsg1'ral rendelkezik, mely
kompetencidkat toviibb fejlessziik.

j6

100

tendencia affa, hogy a specidlis

a neveldsi dvben az Oktatdsi Hivatal Debreceni Pedag6giai Oktaresi Kcizpont
szaktandcsad6i szolg6ltatds6t ism6telten igdnyeljiik terveink szerint 2 alkalommal, mely
nemcsak a kiizelg6 min6sit6si eljards pr6bdja, hanem hatdkony segitsdget nltjr kiils6 kontrollal
fejleszteni a szakmai feladatok elldt6sdnak szinvonal6t, az iindrtdkelds rendszerdnek
tudatossirgrt 6s eredmdnyessdgdt.
A pedag6gus iindfi6kelds folyamatdt 2 f6 esetdben szervezziik.
Ebben

Terveink ebbe a nevelasi ivben tovdbbi szakmdi kompetencia niivelasdre, er4sitesere,
sp ecid li s fej leszt is I e h et 6s ig e i n c k b 6vift s erc :
Tovdbbk6pz6sre ir6nyul6

F6

IKT kdpessdg fejlesztdsdre irilnlul6 kdpzds
I
Szoci6lis kompetencia fejlesztdsdre irdnlul6 I
kdDi6s
Specidlis tanuldst segit6 mozgesfej lesztds

Szakvizsgira ir6nyul6

I
F6
I

Fejleszt6 pedag6gusi kdpzds

Fels6fokri v6szettsdset ad6
Gydgypedag6gus

F6

I

I

Nem pedag6gus dolgoz6k kiiziiss6ge:
Pedas6eiai munk6t kcizvetlentil segit6 munkakdrdk:
Az 6voda nevelds-gondoz6s feladatai ndlkiildzhetetlennd teszik az 6vodapedag6gusokkal egyiitt
dolgoz6, nem 6v6n6i munkakiirt betdlt6 dolgoz6k lelkiismeretes, hozz66rt6.ssel yegzett
munkdjdt. Az 6vodavezet6 munkdjet egy f6 6vodatitktu segiti.
Minden gyermekcsoportban egy dajka eredmdnyesen segiti a nevel6munkiit, szem el6tt tafiva
az els6dleges feladatukat: a gyermekek elldtdsdt, gondoziisrt, a gyermekek neveldsdre irdnyul6
hatiist.

ij

A nem pedag6gusok

kdztissdgdben az elmrilt id6szakban tdbb
alkalmazott beilleszkeddsdt
eredmdnyesen segitetttik, segitjiik tovdbbra is. Fontos szempont a szemldletformiilds, az 6voda
arculatdnak, hagyomdnyainak, fuott 6s iratlan szabdlyainak megismertetdse ds elfogadtatdsa,
annak drdekdben, hogy
nevelds folyamata,
kiizds programjaink, hagyomdnyaink
megszervezdse zdkken6mentesen alakuljon, melyben eldgedett a gyermek, a szijl6 4s az
alkalmMotti kcjziissdg egyarAnt.
Kompetencidjuk ntiveldsdt, stabilizdl6sdt az elmflt nevel6si dv eredmdnyeire, rapasztalataira
dpitve tovdbbra is bels6 tovrbbkdpzds keretdben biztositjuk.

a

a

Egvdb munkakitr:
A f6zcikonyha szemdlyi 6llom6nya a feladatok vdgzdsdhez, a 200 adag f6zdsdhez minimdlisan
ugyan, de elegend6. A kcizdtkeztetdsre vonatkoz6 jogszabtrlyban el6irtak betartdsa, betarhtasa,
a feladatok ds kitvetelmdnyek teljes k6ni megismerdse, az azonosulds kdszsdge ds a szabiilyok
betartiisiira vonatkoz6 fegyelem kiemelt bels6 ellendrzdst igdnyel.
kiemelt figyelem
els6sorban az dlelmezdsvezet6 feladata, melyet az 6vodavezet6 szdr6pr6ba szerint ellen6riz, az
ellen6rzdst dokumentAlja annak drdekdben, hogy a tov6bbiakban is el6iirsoknak megfelel6en
16ssuk el a gyermekek dtkeztetdsdt.
A szabdlyzatok feliilvizsg6lata, jogszabiilynak megfelel6 drdolgozrisa tovdbbra is kiemelt
feladatunk, mely fokozott kiils6 ellen6rzds alatt is dll. Ennek pdnziigyi forrAsAt a fennrart6val
egytittmiikiidve sztiks6ges el6teremteni. (HACCP rendszer)

A

Az 6voda egydb munkakiirdhez taitoz6an egy takarit6 ldrja el a helyisdgek

tisztas6gitua ds

higidnirjrra val6 odafigyeldst, segiti az egyenl6 feladateloszt6s megval6sirrsdt.

A gyermekek fejleszt6s6t segit6 kiilsd szakemberekr
Logopddusi elliti4s a Debreceni Tankeriileti Kiizpont fenntaftrisaban miik6d6 Pedag6giai
Szakszolgdlat munkatdrsainak kdsziinhet6en biztositott, kiils6 szakember rdszvdteldvel, Az
egyiittmiikddds ds az ebb6l kdvetkez6 eredmdny magas szinvonalf volt. Bizunk ennek
folytat6siiban.
Szintdn a Debreceni Tankeriileti Kiizpont fenntafiiisdban miikiid6 Pedag6giai Szakszolgdlatnak
kdsziinhet6en fejleszt6 pedag6gus 6s pszichol6gus dllt rendelkezdstinkre, melyre igdretet
kaptunk a tovdbbiakban is. Igyeksziink az egyiittmfikddds szinvonal6nak tovabbi niiveldsdvel a
gyermekek drdekdben hatdkony eredm6nlt eldmi.
A DMJV Csaldd- ds Gyermekj6ldti Ktjzponldltal biztositott egy f6 szocirlis segir6 munkardrs
6voddnkban a jogszabdlyi el6ir6s alapjen heti egy alkalommal egyiittmiikiidve, eredmdnyesen
segitette 6s remdnyeink szerint tov6bb segiti a gyermekvddelmi feladataink ellrttsdt. Bizunk
abban, hogy szem6lyi v6ltozrs ndlkiil tovabb folltathatjuk a kiizds munkdt.
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A

feladatokat elldt6 munkatdrsak engeddlyezett ds betciltdtt osszesitett ldtszdma
munkakitriinkdnt a 2019/2020. neveldsi dvben v6rhat6 fokozatok ds szakkdDzettsdsek
megjeldldsdvel, feladatell6tds szerinti bontdsban:
:

Antall J6zsef u, 19.

M'rnkakiir

l6tsztm

V6gzetts€g

Tovdbbi

l6tszdm

szrkkdpzettsdg
Ovodapedag6gus

F{iiskola

l3

Pedag6gus szakvizssa

Ebb6t:

Ebb6t:

Gyakornok

I

Fejlesztrt pedag6gus

2

Pedag6gus

I

4

Drtmapedag6gus

I

Pedag6gus

II

1

Kiizoktalis vezet6

3

Dajka szakl(dpestlds

o

Meslerpedag6gus

Egy6b

6

1

Daika

6

Pedag6giai asszisztens

2

6vodatilkrr

I

Elelmezdsvezeld

I

Fels6fokf vCgzeus€g
Kdzdpfoki vegzetls€g

ebb6l I Id kCpzeu

Konyhai dolgo26

Udvari munkds

I

Takaril6

l
29

Telephely: Manninger G. u. 6.
Munkakiir

l€fszim

V6gzetts6g

Tovibbi

l6tszim

szakk6pzetts6g
Pedagdgusok

Ovodapedag6gus

F6iskola

2

szakvizsga

Ebbi1l:

Pedas,'siai

munhit
Estib

Pedag6sus

z'-nei

fejlesztds teriiletdn

Pedag6gus L

2

Dajka

2

seg{td

Karbanlart6, udvari munk6s

45

'11

DaJka szakkdpesites

2

Vezetdi feladatok:

.1

*

Osztdndzni a nevel6ket a megszerzett szakmai ismereteik elmdlyitdsdre, kiegdszitdsdre,
szeNezett toviibbkdpzds lehet6sdgeinek igdnybevdteldre, az dnk6pz6sre. A sziiksdges
feltdtelek biztositdsa.
A nevel6testtlet szakmai ds emberi egysdg6nek, mint igen fontos emberi er6forisnak
meg6rzdse, a kdt 6voda eredm6nyes szakmai egyiittmiikdddsdnek az er6sit6se a kiiziis
gondolkodds, a konekt ds nyilt kollegielis viszonyok biztositdsa.

.l

Az ijonnan drkezd pedag6gusok a nevel6testtilet dn6krendjdhez, pedag6giai, emberi
egys6g6hez, a pedag6giai programunk szellemisdg6hez val6 beilleszkeddsdnek segit6se.

.1.

Az IKT

eszkiiztik alkalmaz6senak lehet6sdgeiben val6 elmdlytildsre dsztOnzds,
kompetencia niivelds a nevel6testiilet minden tagjfua vonatkoz6an.
.1. Az Oktatdsi Hivatal Debreceni Pedag6giai Oktatdsi Kiizpont szervez6sdben igdnyelt
szaktaniicsad6i szolgdltatds szervezdse 6s lebonyolitrsa 2 alkalommal, mely nemcsak a
kiizelgd min6sit6si eljdrds pr6bdja, hanem hatdkony segitsdget nlujt kiils6 konfiollal
emelni a szakmai feladatok ellrtasiinak szinvonaldt, az dndrtdkelds tudatossiig6t 6s
eredmdnyessdgdt.
.|. A kijzdtkeztetdsre vonatkoz6 jogszabdlyban el6lnak behndsa. betanardsa, a feladatok ds
kovetelmdnyek teljes kdrii megismerdse, az azonosul6s kdszsdge 6s a szabiilyok
betartiisiira vonatkoz6 fegyelem kiemelt bels6 ellendrz6se.
.:.
szab6lyzatok feltilvizsgrlata, jogszabrilynak megfelel6 dtdolgozdsa rovdbbra is
kiemelt feladat, mely fokozott kiils6 ellen6rzds alatt is 6ll.
A pedag6giai munkdt kiizvetleniil segit6 munkattrsak szakmai komperencidjenak
ndvel€se 6vddiin beliili szakmai konzult6ci6k biztositesival, er6sitve a neveldsre
irdnlul6 hatrs jelent6sdgdt, mely kdzvetlentil az 6voda helyeftes vezer6jdnek feladata.
A feladatok megosztiisa az egyenl6 terhel€s megval6sitrsdnak drvdnyesitds6vel, egy6ni
kompetenci6k figyelembev6tel6vel.
.:. Gazdasdgi, kdrnyezeti feltdtelekhez, vdltozrisokhoz va16 alkalmazkodes. az irdnyok, a
lehetsdges 6s jrrhat6 utak kijelc;ldsdnek folyamatdban, kiemelked6 szerepet kell kapnia
az intezmeny vezetesenek ds a nevel6testiiletnek.

A

*
*

ij

3,2. T6rgyi felt6telek, anyagi er6forrdsok

!41\!9!y

Debrecen, Antall J6zsef u. 19.

Az 6piilet: Az 6voda dpiiletdnek adottsiigai megfelelnek a nevel6i munka ellltdsdhoz,

az

iillapota azonban sok tekintetben feldjitdsra szorul. Az dpiilet energetikai felfjitdsa jelenleg
zajlik, azt gondoljuk ezzel a miiszaki probldmdknak a jelent6s rdsze megold6dik. Az dptilet
homlokzata megijult, esztdtikus, szines ablakaival elegrinsan vidrim. A csoportszob6k ds a
kiszo1g6l6 helyisdgek festdse, helyenkdnt burkolatainak cserdje a jiiv6 siirget6 feladatai kdzd
tartozik.

A

Debreceni Intdzmdnymiikddtet6 Kijzpont (tovdbbiakban DIM) az dpiiler karbantartdsdt a
miikitdds biztosit6sdhoz ell6tja, a miiszaki meghibdsodds eserdn segitsdgtinbe vannak.

Az 6voda f6z6konyh6jdnak berendezdsei eglre tdbbszijr meghibdsodnak, melyer a karbanrarr6s
keretein beliil a DIM segitsdg6vel kezeliink, a gdpek cserdj6re viszont a kiivetkez6 id6szakban
forrdst sztiksdges keresni a gyermekek zavartalan ell6trsrnak drdekdben.
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A

csoportszobdk mdretei 6s berendezdse tekintet6ben 25 6voddskoni gyermek befogadtsdra
tervezettek 6s alkalmasak. A folyamatosan nitvekv6 csoportldtszdmok miatt (29-30 fd/csopon)
berendezdsiiket 6t kell gondolni ds sztiksdg szerint a v6ltoztatasokat el kell vdgezni. Az eszkitz
rillom,ny b6vitdsdre dvkdzben is folyamatosan tdreksziink.

A

g),ennekdlt(izdk padl6burkoladnak folyamatos cser6je nemcsak esztdtikusabbd, hanem
biztonsrgosabbd tette a gyermekek kdmyezetdt. Sajndlatos, hogy az ablakcsere soriin
megs6{iltek, bizakodunk helyre6llit6sdban. Az dlttjz6 6s mosd6 hasznelata tov6bbra is
koriiltekint6 szervezdst igdnyel, hiszen az erDlitett helyisdgeket kdt csoport haszndlja. A
napirend iisszehangoliisa, annak betafidsa felt6tleniil sziiks6ges, a vifuakoziis 6s sorakoziis
mentes szeNezds 6s tevdkenysdg megoldiisiihoz.

A tornaterem gazdag mozgisfejlesztd eszkozi4llomdnnyal rendelkezik. A mozgds tevdkenysdg
heti iitemezdsdvel, a tornaterem maximtlisan kihasznAlt, lehetdsdget ad a specidlis
fejlesztdseke is (egydni mozgdsfejlesztds, kdpessdgmdrds).

Az 6voda udvardnak eszktizei megfelelnek az drv6nyben l6v6 biztonsrigi el6irrsoknak. Ezek
az eszkdzdk a mozgdsigdny kieldgitdsdre, tudatos mozgds ds kdpessdgfejlesztdsre alkalmasak
Az udvar lehet6sdgeinek brivitdse a kdvetkez6 dvek feladata. Udva 'iv6kft ldtesit6se,
homokoz6k kialakitrsa, a rdgi medence fjra hasznositiisa mds tevdkenysdgek v€gzdsdhez,
rendezvdnyek lebonyolitrsrhoz.

Az udvar a szomszdd teriileten foly6 dpitkezds ds az 6vdda dpiiletdnek energetikai felfjitrsa
miatt ideiglenesen ,talakult. Helyretllittsa, biztonsagossri tdtele a neveldsi dv kezdetdre
remdnyeink szerint megtttrtdnik, nitvdnyzettel val6 fjra telepitdse vfuhat6an az 6szi id6szak
feladata lesz.

Iglgpbgbl Debrecen- Pallag, Manninger u.

6 sz.

Az 6piilet, fehijitdsa, tomaszob6val b6vitdse elk6sziilt, vtuhat6an a nyrr folyamdn birtokba
vehetik a gyemekek ds feln6ttek. A rendKviil hangulatos megujult 6ptilet, melynek
berendezdse folyamatban van alkalmas arra, hogy esztdtikus, hangulatos berendezdssel olyan
kdmyezetet teremtsiink, mely az ij, korszerii t6rben, otthonossii viilik mindenki nagy drdmdre.

Fiiggetleniil att6l, hogy egy gyermekcsoport miikitdik, mindkdt csoportszob6ban szeryezziik a
tevdkenys6geket, mely nagyobb teret biztosit a koroszt6lynak ds fejlettsdgi szintnek megfelel6
fejlesztdsre.

Az 6voda udvara: Az Atepi#s, felijitis a jrtsz6udvart, az 6voda teljes kiils6 te.dt, bejdrat6t,
keritdsdt is 6rinti. Uj jrtsz6eszkitzitkkel, fj fedett terasszal, felfjitott kemencdvel ds a
mestersdgesen kialakitott domb meg6rzds6vel viiltozatos mozgdslehet6sdget biztosit az igazi
erdei hangulatot draszt6 drnydkos, virigos, ripolt udvaron. Ez az adottsdg lehet6sdget ad az
eg6szsdges dletm6dra, termdszetv6delemre, kiirnyezettudatos neveldsre, a ,,Zild Ovoda" cim
megpdlyez6sAra. A felfjitds folyamatdnak befejeztdvel ez kitiiziitt cdlunk.
Eszkaiz6llom6ny:
Az rfi'zmenyi alapfeladatok ell6t6sdhoz elegend6 eszkijzillom,ny 5ll rendelkezdsiinke
mindkdt 6voddban. IKT eszkdzdk tekintet6ben az 6voda kdltsdgvetdse lehet6sdget adott
tovdbbi eszkiizb6vitdsre, infrastruktfra fejlesztdsre, mely nevel6munk6nkban a valtozatos
m6dszereket, lehet6sdgeket, informdci6s 6lm6nyeket szolg6lja. A kiivetkez6 neveldsi dvt6l mi4r
a Pallagi telephelyiinkdn is lesz internet hozz6f€r6s. Az eszkdz4llomdny b6vitds6t a fenntafi6i
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forriis biztosifisAval, a sziil6k segitsdgdvel ds egydb fondsb6vitds ritjdn (pdlyrizat, rendezv6nyek
szeNezdse) biztositjuk minden dvben.

Bitorok, jdtdkok elegend6 szdmban, min6sdgben 6s a pedag6giai cdlnak, dletkornak
megfelel6en biztositottak. P6tldsuk, kiegdszitdstik a rendelkezdsre ell6 anyagi fonrsokb6l, az
int6zmdny kdltsdgvetdsdb6l tdrtdnik.

Vezettii feladatok:

.t

Mindkdt 6piilet felijitrsdnak 6s ka6antartdsilnak szervezdse, figyelemmel Ksdrdse
kiemelt feladat oly m6don, hogy a gyermekek biztons6ga minden kiiriilmdnyek kdzott
dNdnyesitve legyen.
szdkhely ds telephely felijitds6nak befejeztdvel gondoskodis a visszakdlttizdsrdl,
berendezkeddsr6l ds a nevel6munka zdkken6mentes folltatdsir6l.
A szdkhelyen az udvar lehetdsdgeinek b6vitdse, ndvdnyzet ftissit6se, gazdagit1sa.

.t A
{.

4.

A nevel6si 6v kiemelt feladalai:

4,I. Szocidlis kompetencia fejleszt6s
Pedag6gusok naponta szembesiiliink azzal, hogy a gyerekek kommunikativ kdpessdgei,
egyiittdldsi- ds egyiittmrikdddsi kdpessdgei sok tdmogatist igdnyelnek. A mai vildgot jellemz6
6rtdkv6lsdgban 6s bizonytalansiigban nagy sziiksdg van arra, hogy 6rizziik, ds er6sitsiik a valddi
6rtdkeket. A veEengds helyett el6tdrbe keriiUdn az egyiittmiikodds, az elfogadris.

Ma mAr az is nyilv6nval6, hogy az iskoladrettsdg teriiletei kdziil a testi ds szellemi drettsdg
mellett a szocirlis drettsdg terdn is legaldbb olyan fontos (talrn a legfontosabb), hogy a
gyermekek felkdsziiltek legyenek. Mindezt szdmtalan kutatds is igazolja.

A megviiltozott szerkezetii ds mrikdddsr.i csal6dokb6l drkez6 ds kiizitssdgbe keriil6 gyermekek
viselkeddse, egymiishoz val6 viszonyulrsa nyilvdn nem vdltozik meg riivid id6 alatt. Ez egy
apr6ldkos, tudatosan feldpitett munka, hosszi folyamat, meiynek sor6n a pedag6gusok min#t
adhatnak, viilasztrsi lehet6sdgeket Kn6lhatnak, 6s lehet6sdget arra, hogy mdsfajra
viselkeddsformiikat is kipr6bdljon a gyermek.
Nagyon fontos, hogy ezt a folyamatot
otletekkel, rijszeni m6dszerekkel segiteni, hiszen a
szakirodalom szerint is az 6rzelrni neveldsben ds a szociiilis 6rzdkenyitdsben egyre nagyobb
szerepe van az 6voddnak.

ij

Ene

a

feladatra vdllalkozik

a

2019.03.I2.-dn Mesterpedag6gusi min6sitdst szerzett
pedag6gusunk, mesterprogramja is, melynek elinditilsa ds els6 rdsztery6nek els6
id6intervalluma (2020.01.01 - 2021.08.31) a 2O!9|2O2O neveldsi (v mdsodik feldre esik.

A

nevel6testiilet egyet6rt6sdvel, tiimaszkodva a megl6v6 helyileg kidolgozott 6s kipr6bAlt
segddanyagra - mely a mesterprogram alapja is
szeretndnk a 201912020-as neveldsi dvben
kiemelt feladatk6nt a szocielis kompetencia fejlesztdsre nagyobb hangsrily fektetni, mely
vdrhat6an tdbb dven 6t tart6 Drcsramunk lesz.

-

cdlkitiizds: Szocidlis kompetencia fejlesztds, ezen beliil a gyermekek dlet6nek
legfogdkonyabb id6szak6ban, szemdlyisdgiik alakuldsdban a szocirilis
a
gondoskodrsra nevelds, a m6sok elfogaddsiira, toleranciiira, egyiittdzdsre
'tzlkenJseg,
nevelds
drvdnyesitdse. Olyan drtdkend kdzvetitdse ds er6sitdse, mely stabil alap ana, hogy feln6rt

F6
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korira ember t6rsaihoz kell6 szocielis drzdkenysdggel segir6, odafigyel6, egyiittmr.ikdd6
embend vdUon.

A klasszikus drtdkekre, magyar hagyomAnyoka dptil6 neveidst, oktatdst hangsilyozza a 2018ban m6dositott Ovodai Nevelds Orszdgos Alapprogramja is ,,az 6rzelmi, az erkdlcsi 6s
az dfi6korientdlt kdzdssdgi nevelds" fontossAgdnak kiemeldsdvel, ds Pedag6giai
Programunkhoz is szeryesen kapcsol6dik, hiszen a tudatos 6rtdkend kiizvetitds egyik
alappilldre annak.
Vezetdi

feladatok:

.:. ,J6 gyakorlat" ldtrehoziisa, bels6 tuddsmegosztiis keretdbel megosztiisa a nevel6testiilettel.
* Kiils6 ds bels6 tapasztalatcserelehet6sdgek felt6rdsa ds azok megval6sitdsdnak bizrositiisa
a pedag6gusok sziimdra.
.t Bels6 tovibbkdpzds szervezdse e tdmakdrben a pedagdgusok ds a nevel6-oktat6 munkiit
*
.:.

segit6 dolgoz6k szimdra.
Tud6smegoszt6 tevdkenysdg 61ta1 segirs6gades a pedag6gus r6rsaknak a hatdkony szociilis
kompetencia fejlesztds, szociillis drzdkenyit6s megval6sitdsdban.
Helyi sajdtossdgokhoz adaptdlhatd m6dszertani segddanyag elkdsziildse..

V6rhat6 ielent6sebb eredmdnyek:

t Hozz6fethet6\€ vrlik egy szakirodalomlista, illetve egy ,j6 gyakorlat" szakmai
segddanyag, amely hatdkony segitsdget jelenr a szocirlis drzdkenyitds teriiletdn.
.i. Az egyes pedag6gusok folyamatos konzultdci6s leher6sdggel dlhetnek, ranrcsokat
kaphatnak munkdjuk hatdkonyabbA rdreldhez.
.:. A nevel6testiilet szakmai ismeretei b6viilnek ezen a teriileten, komDetencia nitvelds. Bels6

.:.

tudii\megoszldqi leherd\dg. gyakorlat ldrejd e.
A gyermekek egytittdldsi kdpessdgei, szocidlis 6rzdkenysege fejl6dik.

A Mesterprogramot 2020. janu{r 01.-t6l kezd6d6en dt dven dr miikitdtetjtik. Az tir dv soran
szerzett tapasztalatok dsszegzdse, az intdzm6nyi j6 gyakorlat kialakitiisa ds dokument6l6sa utiin
a nevel6testiilet egyetdrtdsdvel ds kozremiiktiddsdvel szeretndnk az intezmeny Pedag6giai
Programjdba bedpiteni, hogy hasznosul,sa hosszi t6von is biztositott legyen.

4.2

A

gyermeki k6pess6gfejleszt6s eszkiizrendszerdnek b6vit6se

rij

k6pess6gfejleszt6

eszkiiziik haszn6latdval

A

gyemekek kdpessdgfejlesztdsdhez sz1mtalan fejlesn6 jetdkot, eszkdzt hasznelunk,
kdpessdgmdrdsiiket a l{e/ern en Lajos: Kipessigmiris az ivodiban m't(5eszk6zzel t6,gezzik.
A gyermek 6rtelmi, beszed-, ha116s-, l6tis-, mozgdsfejl6ddsdnek eredmdnydt sziiksdg sze nr, de
legaldbb f6ldvenkdnr rdgzitjiik.
A gyermekek mdrdsdt els6sorban a bemenet ds a kimenet szakaszfua dsszpontositjuk. Az 5
6vesekn6l a kdpessdgi szint 611omdsdt vizsg,ljuk a fejleszt6 feladatok meghatfuozdsa
szemponrj eb6l.
Ebb6l teh6t az kitvetkezik, hogy 3-4 6ves korban ds 6-t dves korban {tfog6bb mdrdst v6gziink,
5 dves korban pedig egy riividebb visszajelzci mdrdsr. Evente legaldbb ket regjsztrAci6s (m6rdsi)
alkalmat biztositunk. A gyermek fejl6d€s6r szolgrl6 intdzkeddsek, megdllapirrsok, javaslarok a
csoportnapl6ban keriilnek rdgzitdsre.

tc

A kdpess6gfejlesztds ds mdrds eredm6nye a mdrdsi eszkaizben es az egyent fejl6d6si napl6ban
van riigzitve. Az 6v6n6k egydni fogad6 6ra keretdben fdl dvente felajanljak a sztildknek
t6jdkoztataskdnt, melynek megtekintdsdt a sziil6k al{irdsukkal igazoljrk.

A

mdr6eszktjz feliilvizsgdlatdt a sztiksdges korrekci6kkal 2018-ban elv6geztiik az eddigi
tapasztalatok alapji{n egyszenibb, jobban nyomon kiivethet6 6s ajsszesithet6 az eredmdny.
Az elmflt neveldsi dvben a nevel6testiilet tovdbbk6pzds keretdn beliil megismerkedett Dr.
Kelemen Lajos ,,OKOSKOCKA" nevii kdpessdgfejleszt6 jdtdkdval, melyet meg is vdsdrolt
int6zmdnyi.ink. Tovi4bbi egyiittmiikddds felajdnldsdval dlve tervezztik az eszkiizhaszn{lat ds a
m6dszer tdk6letesitdsdt, mellyel lehet6sdget teremtiink a kdpessdgmdrds m6dszerdnek
b6vitdsdre is.
Sikeriilt megvdsdrolnunk a Mozgdskotta nevii fejleszt6eszkijzt is, melynek hasznAlatdval val6
ismerkedds a kdvetkez6 neveldsi dv feladata lesz. Bizunk abban, hogy mindk6t nagy6fi6kii ds
sokoldalian felhaszniilhat6 fejleszt6 eszkdz szinesiti ds dlmdnyszenivd teszi a gyermekek
fejleszt6s6nek folyamatrt.

fj

Az
fejleszt6eszkdziik megismerdse soriin fogalmaz6dott meg a gondolat, miszerint a
gyermekek fejlesztdsdben ij, a gyermekek szilmiira dlmdnyszeni, jdt6kos m6dszert jelenthetne
az dj eszk<izcik haszndlata, melyeket kds6bb be6pithetndnk a kdpessdgmdrdsi rendszedinkbe is.

Az

fj

fejlesztti eszkiiziik k6pess6gfejleszt6si rendszeriinkbe val6 be6pit6sdb6l ad6d6

feladatok:

.i.
.l
t

5.

Tovdbbk6pzds, szakmai konzultdci6 szervezdse a fejleszt6 eszkdziik
haszn61at6r6l, kdpessdgm6rds rendszerdbe illesztdsdr6l.
A kipr6bi as sor6n szerzett tapasztalatok megosztasa, iisszegz6se.
az eddigi tapasztalatok iisszesitdse alapjin az
fejleszr6 eszkdzitk
bedpitdse a mindennapi gyakorlatba.

ij

Szakmaimunkakiiziiss6gekfeladatai,elvdrdsok

5.1. Min6s6g, tudatossdg, tehets6ggondoz",4s munkakiiziiss6g

A munkakiiziiss6g c6ljai:
.1.

a kcizneveldsi intdzmdnyekkel szembeni ijszerii elv6rAsok el6tdrbe helyezdsdvel

a

jogszabdlyi v6ltoz6sok folyamatos kdvetdsdvel, figyelembevdteldvel, a szakmai
feladatok magas szinvonali ellAtds6nak segitdse:
.:. megjjulrs, szakmai frissitds a v6ltoz6sokhoz val6 rugalmas alkalmazkodAs el6segitdse
nevel6testiiletiinkben:
jrtdkos fejlesztdsdnek hatdkony megval6sitdsa;
.1. ij szakirodalmak felfedezdse, valamint a szakmai tovrbbkgpzdseken szeruett ismeretek

.l

a tehetsdgigdretek

.l fj^adAsa,
pedag6giai m6dszerek er6sitdse, megszesett
t

gyakorlati tapasztalatok elemzdse,

bedpitdse programunkba, kiilitntis tekintettel a kiemelt szakmai feladataink tedilerdn;

a pedag6giai munkit kcizvetleniil segit6 munkatdrsak szen' dletformtlrsa rdszvdtel
szakmai kompetencia er6sitdsdben;
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a

Feladatai:

J.

ij

szakmai kapcsolat tov6bbi er<isitdse, az
fejleszt<i eszkiizdk haszndlafihoz sziiksdges
szakmai segitsdg eldrdsdnek megszervezdse tovdbbi konzu1t6ci6k, kdpzdsek eltal mtu
szeptembert6l folyamatosan,

* a

a

bels6 tudiismegosztts rendszer6nek kidolgoziisa
szakmai munkakdzdssdg
kiizremiikdddsdvel, hogy az egy6nenkdnt megszerzett friss tudds teljes nevel6testiileti
k6rben hasznosulhasson.

,
t
t

a min6sitdsi eljrtudsban rdsztvev6

kollegdk szakmai tdmogat6sa, folyamatos konzultiici6,

az OTM tagjaival folyamatosan egyiittmiikijdve, szakmai hdttdrtdmogatds biztositdsa az
intdzm6nyi tindrt6kelds rendszerdnek hatdkony, eredmdnyes mrikdddsdhez,

tehetsdgigdretek jrtdkos fejlesztdse lehet6sdgeinek iittekintdse, megval6sitiis6nak
koordindldsa, alapfeladataink zavanalan elldtdsdnak maximilis figyelembevdteldvel,

a

.:. a nevel6testtilet feladatait 6rint6 jogszabelyi villtozasok folyamatos figyelerffnel
a

kisdrdse.
a szakirodalmakhoz val6 hozz6fdrds folyamatos biztositdsa,

.:. bels6

szakmai tovdbbkdpzdsek, bemutat6k megszervezdse, valamint azok
megval6sitdsrhoz folyamatos hdttdrt6mogatds biztosifisa (dtletadds, szakmai

t

tapasztalatcsere, pfubeszdd),

eredm6nyeink dokumentiildsa, megismertetdse a nevel6testiilettel;

5.2. IIag) omdnyd126 munkakiiziiss6g

A munkakiiziiss€g c6lia:

.:.

Lehet6s6g kultfrdnk megismerdsdre, hagyom5nyaink 6rzdsdrc a sziil6fiild szeretetdre
nevelds, mely nagymdrtdkben el6segiti az 6voda egydni arculat6nak kialakitisrit is,

*

az 6voda hagyomdnyainak szinvonalas megszervezdsdvel a gyermeki szemdlyisdg
sokoldalf fejleszt6se kiildnds tekintettel az &zelni nevelds, nemzeti identitds
drvdnyesitdsdre.

Feladatai;

a
t
.l
.:.

t

Hagyomrnyok 6rzdse, ijragondoldsa, forrdsb6vitds szervezdse
eddigi tapasztalatok, a
^z
csalddok igdnyeihez igazitva,
fj lehet6s6gek keresdse, tapasztalatszerzdsi lehet6sdgek b6vitds€nek biztositisa dletkori
saj6toss6goknak megfelel6en,
m6dszerek, eszkdzdk szinesitdse, b6vitdsdnek folyamatos figyelemmel kjserese,
lehet6sdg kultfrdnk megismerdsdre, hagyomdnyainak orz's're, a sziil6lold szeretetdre
nevel6s, mely nagymdrt6kben el6segiti az 6voda egydni arculatAnak kialakitdsdt is,
kapcsolatfelvdtel hatfuon tjli, magyar nyelven nevel6 6vod6val.
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6.

Tehets6ggondozdsfeladatai6voddnkban

M

A

tehetsdggondozds
Aiagt6l eltdr6 teljesitmdnlt nFjt6, kiemelked6 adottstgokkal,
kdpessdgekkel rendelkez6 gyermekek kiszrirdse tevdkenys6gen keresztill, valamint a mdrds
m6dszedvel.

edl4

a tehetsdgigdretek felismerdse, lehet6sdg feltdteleinek megteremtdse a tovdbb fejl6dds
drdekdben, azon k6pess6gek fejlesztdse, melyek segitsdget nldjtanak a tehetsdg harmonikus
kibontakoztatiiseban (drzelmi-akarati tulajdonsiigok drettsdge) mdrds eredmdnyekdnt a
speci6lis, differencirilt fejlesztds biztositdsa tev6kenysdgen keresztiil.

Feladataink a tehets6g kibontakoztatds6ban:

.1.
*
.i.
{.
.:.
.:.
.:.
.:.
*

tevdkenysdgeksz6lesskrldjrnakkin6lata;
differencidll kdpessegfejlesztdsl
agyermekdndrtdkeldsdnek,ainbizalmi4naker6sitdse,fejlesztdse;
toleriins. tdmogatd kdmyezet:
a tehetsdgfejleszt6 programok ds tevdkenys€gek megszervezdse;

pedag6gusok tovAbbkdpzdsdnek biztositdsa, szakmai kompetenciAjdnak niiveldse:
szoros szakmai egyiittmiikitdds, partneri kapcsolat tehetsdgfejlesztdsi szak6rt6vel a
tehetsdg ig6retek fejlesztdsdnek drdekdben;
a

sziil6k tdjdkoztafsa ds t6mogatdsuk megnyerdse

a

kiizds munka drdekdben:

segitsdgadds a sziil6knek a megfelel6 iskola ds az intdzmdnyen
lehet6sdgeinek kivlilasztdsdban;

Kviili speciilis fejlesztds

Mdr tctbb dve heti rendszeressdggel az 6voda szdkhely6n specidlis zenei, sport, sakk

6s

kdzmiives foglalkozisokat szerveziink, tovdbbd korai idegennyelvi nevelds cdljAb6l jdtdkos
angol nyelvii tiirsalgiison vesznek rdszt a gyermekek. melynek folyamdn kdrvonalaz6dik m6r
6voddskorban a kiemelked6 teljesitmdny, mely a specidlis fejlesztdst ds az iskolaviilasztdst is
el6segitheti.
A korai idegen nyelv fejlesztds eredmdnyekdnt iskol6ba men6 gyermekek 3'7Eo-a vaaszt ket
tannyelvii vagy emeltszintii angol oktat6st.
Drdmapedag6gus 6ltal szervezddik gyermek biibcsoport, melynek szakmai irrnyitdsdt
Buczk6n6 J6na Eva szakvizsgrizott pedag6gus vdgzi. Eredmdnyes munkrijrit jelzi, hogy mdr a
kordbbi id6szakban is vrircsi ds megyei szintii versenyeken dobog6s helyezdst 6rtek el.
Ezek a sziil6k eltal vdlasztott j6vrhagyott altemativ lehet6sdgek, melyeket a tovdbbiakban is
tervezziik, kiterjesztve a telephelyen ldv6 6vod6nka is, kitiintetett flgyelemmel a sport
tevdkenys6gre ds a korai idegennyelv elsajdtit6sra.
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7. Gyermekv6delemmel iisszefiigg6 feladataink
A gyermekek vddelmdr6l €s gyrimiigyi igazgatasr6l sz6l6 1997.6vi XXXI. tdrydny drtelmdben
az 6vodapedag6gus kdtelessdge, hogy kdzremuktidjdn a gyermekvedelmi feladatok ellatesaban,

a

gyermekek fejl6ddsdt vesz€lyeztetd kiiriilmdnyek megel6zeseben,

felt6xdsdban,

megsziintetdsdben.

A

gyermekv6delmi feladatok hatdkony, gyors megoldrfu6ban segitsdgiinkre varuEk a
varosunkban mtikdd6 gyemekv€delemmel foglalkoz6 int€zm6nyek: DMJV Csaled- ds
Gyermekj6l6ti Kijzpont, V6d6n6i H6l6zat, Gyermekorvosok ds a Rend6rsdg.
Ezen intdzmdnyek iigyintdz6ivel, dolgoz6ival az esetek ftiggvdnyeben tartjuk a kapcsolatot,
sz6ban 6s irdsban (betartva az iratkezelds, titoktarlis, valamint a szemdlyisdgi jogoka
vonatkoz6 szabdlvokat).

Feladataink meghatdrozisdban irdnvmutat6ak

az

aldbbi

iosszabilyok

6s

dokumentumok:

.:.

Magyarorszdg AlaptitN6nye (201 1,6prilis 25.)

*
*

Az \99'1 . 6vi XXXI. torvdny a gyemekek vddelmdr6l ds a gydmiigyi igazgat6sr6l
33112006. (XIL23.) Korm. rendelet a gyermekvddelmi 6s gy6mugyi feladat- ds
hatdskdrttk elldtAstudl, valamint a gydmhatds6g szervezetdr6l 6s illetdkessdgdr6l
A 4311999. (lll.3.) Korm. rendelet az egdszsdgiigyi szolg6ltatasok Egdszsdgbiztositdsi
Alapb6l titrt€n6 finansziroz6snak r€szletes szabdlyair6l

*

4 az Emberi Er6fon6sok Minisa€riuma altal kiadott m6dszertani
ttmutat6t:,,A gyermekv6delmi dszlel6- 6s jelzdrendszer miikddtetdse
kapcsAn a gyermek biintalmazdsanak felismerds6re 6s megsziintet€s€re
iriinyul6 szektorsemleges egysdges elvek 6s m6dszertan" 3 atdolgozott
kiad6sa.
tt A 3212012. (X.8.) EMMI rendelet a Saj.itos neveldsi ig€nyii gyermekek 6vodai
*

nevelds6nek ir6nyelve

2003.

dvi CXXV. tdrvdny az

eliimozdit6sar6l

.i. Az 1998. 6vi XXVI.
1.

egyenl6 bdn6sm6dr6l

ds az

esdlyegyenl6s6g

tiirvdny a fogyatdkos szem6lyek jogair6l ds es€lyegyenl6sdgiik

biztositAsdr6l
Debrecen MegyeiJogi Vriros Onkormrinyzata 2018. 6vi gyermekj6ldti es
gyermekvddelmi feladatai ellit6sar6l s2616 6tfog6 drtdkelds

A S/ermek-

6s

ifjisrgv6delemmel iisszefiigg6 pedag6giai feladataink:

csaledok t6mogadsa, a csal6di nevelds kiegdszitdse alapfeladataink kdrdbe tartozik Azon
csal6dok gyermeiei, akik szocirilisan h6tdnyos helyzetiiek, ahol a sziil6k 6letk6zdss6ge
megszrint (erzelmileg, testileg, szellemileg) fokozott t6mogatAst, odafigyelest ig€nyelnek'
Deirecen Megyei Jogn Vtuo; Onlormdryzata 2018 6vi gyemekj6ldti ds gyermekvddelmi
feladatai ellitrisrir6l sz6l6 dtfog6 drtdkelds eredmdnye, miszerint a h6tr6nyos helyzetii
gyermekek sziima n6, azt iizeni, hogy erre a tediletre kiildllds figyelmet sziiksdges forditanunk'
iz6molnunk kell vele akkor is, hajelenleg 6vodrinkba j616 gyermekek szociokulturalis helyzete

A

ezt nem erdsiti.
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6vod6nkban a gyermekvddelem kapcsdn felmeflilt probl6mdkkal tcibb szinten is
foglalkozunk: 6vodapedag6gusok, gyermekvddelmi felel<is, intdzmdnpezet6.

Az

Hdtninyos helyzetii glenneket nem tartunk ryilran, azonba a szil6k iletkbzajssiqe
meesznt#sinek okib6l szocialiTiLjdis. beilleszkedis ds masatartds zavarral k zdd
gJermekeket mirden csoportban stimon tartunk, ezek a megtdhozott szerkezetli csalddok
kie melt

fi gye lme t

i g 6nye lne k.

Az 6t oda telephelyln ) gyermek a kbmyezd tanydr6l
y' le the lJ,ze ti t, szo cidli s e lldtd s dt.

jdr 6voddba, kiemelt figlelenmel kis4rj k

Ovodai integr6cids program:

.:. A magatartdsi, beilleszkeddsi

t
.l
a

zavanal kiizd6 gyermekek kitzittt akadhatnak olyanok is,
akiknek viselkeddsi probl6mdi mdgiitt a dszkdpessdgi zavarok mellett egydb pszichds
ds szocidlis termdszetri probldmdk is dllhatnak. Ha a gyermeknek fejleszt6sre van
sziiks€ge a megfelel<i fejlesztdshez, szakembert kddink fel.
A vdd6n6 havonta egy alkalommal vdgez higi6niai vizsgdlatot.
Magatartis probl6mtval kiizd6 gyermek esetdben- melynek csaliidi hattere vanrendszeres fogad6 dra keretdben pedag6giai segitsdgnFjtdssal, kiils6 szakember
(pszichol6gus, csalddsegit6 munkattus) segitsdgdnek ajdnlasdval tiireksziink a probldma
kezeldsdre ds enyhitdsdre.

Sziiksdg esetdn

-

de nem kOtelez6en

-

csalrdlrtogatdst szerveztink, amikor lehet6sdg

nyilik betekinteni a gyermek kdzvetlen komyezetdbe, igy komplexebb kdpet kapunk a
gyermek szociokulturdlis hitter6r6l, csal6di szerepekr6l, viselkeddsformdkr6l,

t

szokdsokr6l, szab6lyokr6l.
Intdzmdnyiinkben heti egy alkalommal logop4dus foglalkozik a segitsdger igdnyl6, tit
dvet bettiltdtt gyermekekkel a kiiliin ene a feladatra kialakirott 6s berendezett logopddiai
fejleszt6 szobdban, egyinre szabott fejlesztisr heti egy alkalommal biztosit a Pedag6giai
Szakszolgdlat.

Szem6lyes adatok v6delme,

titoktartisi kiit€lezettsdg

Az irdnyad6 jogszabdly maximilis betartdsa:
{. Az adatvddelem terdn sziimos rendelkezds biztositja a szemdlyes adatok vddelmdt,
mellre vonatkoz6 legfontosabb szabdlyokat az informd.cids dnrendelkezAsijogrdl 6s az
informdcidszabadsdgr6l sz6l6 2011. 6vi CXII. tiirvin!, vagyis a jelenlegi adatvddelmi
tiirvdnyiink tartalmazza.
.i. Adatvddelemre vonatkoz6 intdzmdnyi szabdlyrendszer (GDPR)
.!. Az egydni bdndsm6d elvdnek drvdnyesitdse.
Szemdlyes, folyamatos kapcsolattaftas.
.!. A r6szorul6 gyermekek hatdkony megsegit6se, minden esetben a gyermekek 6rdekeit
szem el6tt tartva.
Esdlyegyenl6sdg, egyenl6 hozz6fdrds biztositdsa (minden megkiildnbttztetds n€lktl kell
rdszdre a jogait biztositani).

*

.l
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8. Az 6voda kapcsolatrendszere
Intdzmdnyiink kapcsolattartdsdnak szintjei: fenntart6i, kitzvetlen lqilko(kls9l_.lo$Zgfiiggti

6s

szalgnar.

Ezen beltil kdzvetlen 6s kiizvetett folmiiban 6pitetttik 6s 6pitjiik kapcsolatrendszeriinket az
6voda eredmdnyesebb mrikdddse drdekdben. A partne egyiittmriktidds soriln a kiilcsoniis
pdrbeszddre, rendszeressdgre, folyamatossdgra tdreksziink.

Az 6voda kiizvetlen partnereir
Az 6voda

6s

fenntart6

Az 6voda folyamatosan nyitott a fenntart6 irdnydban, hiszen a tamogatds mdrtdke jelent6sen
att6l fiigg, hogy mennyire sikertil megnyemi a fenntart6t az dvoda szakmai cdlkitiizdseinek.

Az

6vodavezet6 felel6ssdge az elmilt dvekben toviibb niivekedett, a tdrvdnyes mtikitdds
biztositiisiiban, a jogszabrlyok betartrsdban. a dokumenrdcidk jogszeriisdgdben, a bels6
ellen6rzds ds iindfi6kel6s mrikddtet6sdben, a szakmai ellen6rzds 6ltaldnos pedagdgiai
szempontjainak megfelelds6ben.

a

Ebben
DMJV Int6zmdnyfeliisyeleti Osztdlva folyamatosan a szakmai cindll6sdgunk
biztositrls6val segitsdgiinkre volt ds van, az egytittmrikddds min6sdge kdzvetlen, tiimogat6.

A ziikken6mentes egyiittmfikitd6s 6rdek6ben az 6vodavezetdnek kiemelt feladata:

.i.

*
.l
.,
.:.

pontos, feldolgozhat6 adatszolgdltatds,
a hatdrid6k betafirsa,
a pontos ds hiteles informdci6adiis az 6voda mlikdddsdvel itsszeftigg6 ds a szakmai
feladatok elliltasdr6l ds eredmdnyeirdl egyardnt,
fenntart6 6ltal meghatrrozoft eljtrrsrendek betafidsa 6s betartatiisa,
a fenntart6 dltal hozott int6zm6nwe vonatkoz6 hati6rozatok ismerete. betartdsa

A

mriktiddshez a miikiiddst veszdlyeztet6 hibdk elhdrit6s6ban, gazddlkoddsi ds karbantaftdsi
feladatok megoldrsiiban a Debreceni Intdzmdnymiikitdtet6 Kdzpont /tovdbbiakban DIIT,V
egyijttmiik6ddsi megdllapod6s keretdben van eredmdnyesen segitsdgiinkje.

Ovodavezet6 feladata:

t
t

.:.

{.
.:.

{.
t

kapcsolattartiis formdjinak alakitdsa a hatdkony egyiittmrikddds drdekdben
tudatos, gondoskod6 gazdrlkodds az 6voda ktiltsdgvetdsdben el6irdnyzottak alapjdn
pontos adatszolgdltatds
p6nziigyi 6s egydb nyomtatv6nyok 6s programok (Polisz, Binex, KIRA, Winmenza)
hibdtlan kezel6se
gazddlkoddssal dsszefiiggd szabdlyzatokban el6irtak pontos betartdsa
hat6rid6k betartdsa
hiteles informrci6 szolg6ltatds, 6szinte probl6ma felvet€s
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Az 6voda 6s csaldd

Az 6voda csak a csaliddal egyiitt, a csalddi nevelds funkci6jrt er6sitve tudja nevel6 szerepdt
bettilteni. Kapcsolattartilsunk alapja a kdlcsdnos bizalom 6s segitsdgnyijtAs tovdbbra is, melyer
a gyermekek6rt 6zett felel6ssdg tesz harmonikussd.
Differencidlt csal6di kiirnyezethez igazod6, differencii4lt egyiittmiikiiddsi rendszer alapelveit ds
gyakorlatdt alkalmazzuk a sziil6i visszajelz6sek alapjdn eredmdnyesen.

Az eredmdnyes egyiittmiikddds drdekdben ttirekedtiink harmdniilt teremreni a sziil6i elvdr{sok
ds pedag6giai szemldletiink kdzdtt, mely egyiltalin nem konnyri feladat.
A feladatok ell6t6sdnak sikerdt meghattuozza

a kell6 mennyisdgii 6s min6sdgii informAci6adds,
a pedagdgus kommunik6ci6jdnak szinvonala, melyben egydrtelmiien dz6kelhet6vd sziiksdges
tenni egyfel6l a szakmai tudatossiigot, mdsfel6l a magabiztossdgb6l ad6d6 rugalmassrgot is.

A csaldddal vald eeviittmiikddds lehet6sdpei:
EIsd taldlkozds, infotmdci6, betekiiei, jelentkezas, beiratkoztis, beilleszkedy's, a megismeres
komplex metodikdjinak alkalmaziisa eredmdnyesnek mutatkozott mindeddig. A csalddokkal
egyenk6nt szervezett szakmai konzultdci6, bemutatkozds, szemdlyes tal61koz6 meggy6z6
er6vel hat. Ezt a folyamatos sziikii visszajelzdsek 6s a magasjelentkezdsi ardny igMoljrk.
Sziil6k- neve l6k ta ldlkoz6j a :

Sziil6i beszdlget6sekre invitrlva a sziil6ket, arra rdreksziink, hogy egyoldahi rrijdkoztatAs
helyett konzultAci6ra keriiUiin sor, igy oldott ldgkdrben kapnak inform6ci6t gyemekiik
szem6lyis6gdr6l, fejldddsdnek iitemdr6l.

fogad6 6nik:
Ez a kapcsolattafttsi forma sziil6i vagy 6vodapedag6gusi kezdemdnyezds alapjtn tttndnik.
Btumikor lehet6s6get 6s segitsdget adunk a sztil6knek egy-egy neveldsi probldma

A

megbeszdldsdre el6zetes id6pont egyeztet6s utrn.

Ebben a form6ban tdjdkoz6dnak a sziil<ik dvente kdtszer a kdpessdg m6r6s eredm6nyeir6l,
betekinthetnek annak eszkiiz6be, az egydni fejl6ddsi napl6ba, melyet aldirAsukkal igazolnak.

Sz l6k-neveldk- gyermekek kijzbs pro gramjai :
A kdzds kirdndul6sok, spofinap, az 6szi alkot6nap ds sziireti mulatsrg, Miirton napi vigassdg,
dvzif6t kcjvet6 gyermeknapi megeml6kezds, az iskol6t kezd6 gyermekek bfcsrija, a csal6di
junidlis, a kiizijs munka - kiizds cdlokdrt mind-mind lehet6sdger ad az 6lmdnyszerii egyiitrldtre,
a

kdzvetlen kapcsolat er<isitdsdre.

A

sziil6k segit6kdszsdge, aktiv egyiittmr.ikdddse, rdsziikr6l az 6voda ndpszertisit6se, abban
er6sit meg benniinket, hogy ez a tapintatos kapcsolattart6s - amit programunkban
megfogalmaztunk ds a gyakorlatban megval6situnk - lehet csak eredmdnyes.

A

a

munkakc)zdssegnek fontos szerepe van az 6voda ds
csalddokkal val6
kapcsolattartiisban, a partnerkdzpontf egyiittmiikajd6s, a mindsdgfejlesztds miiktidter6sdben.

sziilSi

Az SZM

szerepe

koordinfl6, kezdem€oyez6, v6lemdnyez6, mely mindenkdppen indokolja a

folyamatos egytittmiiktiddst. Funkciondldsa eredmdnyezi a sztiliik jogainak ds kittelessdgeinek,
jogszabdly rltal eldirt szerepiik d.vdnyesitdsdt.
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Az 6voda kitzvetett partnerei:
Az 6voda 6s az iskola

Az 6voda ds az iskola kapcsolata, eredmdnyes egyiittmlikdddse a gyermekek drdek6ben egy
kiemelt kdzvetett paftneri kapcsolat, mert az iskolai dletm6dra a zokken6mentes dtmenetet
segiti az egymris kiizdtti tdjdkoz6dds az 6voda 6s iskola nevel6munkdjrr6l.

Intdzmdnyiink a kitrnyezetiinkben ldv6 Szoboszl6i Uti Altaldnos Iskoldval tafiotta ds tanja
tovabbra is szorosabban a kapcsolatot egyiittmr.lkdddsi megdllapodis keretdben.

Egy neveldsi dvre sz6l6 kiizdsen elkdszitett szakmai munkatervben jeldltiik

ki a kdzos

kapcsol6ddsi pontokat ds az ezzel itsszefiigg6 feladatokat.

Mfu hagyomdnykdnt szeryezzik tavaszi szakmai bemutat6inkat, melyre minden dvben nagy
az 6rdekl6d6s az iskoldk pedag6gusai rdszdr6l is.

Eg6szsFgiigri ds szocidlis int6zmdnyek:

Az 6voda biztositja a svermekek eg6szsdsi.isvi sziirdsdnek, vizsgdlatainak feltdteleit. (v6d6n6i
iiltalanos egdszsdgtigyi szrir6vizsgdlatok, fogdszati, szemdszeti szi.irds)

A

kapcsolattaft6st

6s egyiittmiikiiddst ig6ny 6s

szUksdg szerint vdgezztik.

gyermekvddelmi felel6sdnek ktizremrikciddsdvel rdszt vesziink

a

Az

6voda

DMJV Csal6d-

ds

Gvermeki6ldti Ktjzpdnt 6ltal szervezett tdjdkoztat6kon, valamint szocidlis segit6 szakemberiik
rendszeres fogad66rdt tart a sziil6k rdsz6re 6vodinkban. Hdtrinyos helyzetii, halmozottan
hdtr6nyos helyzetii 6s veszdlyeztetett gyermek nem jdr jelenleg egyik 6vodrinkban sem, de
folyamatosan figyelemmel Ksdrjiik a gyermekek szociokulturillis helyzet6t.

Szakmai feladatokkal, szakmai k6pz6ssel kapcsolatos egyiittmiikiid6s:
Oktatdsi Hivatal

A KIR m(rk6dtetdse,

adatok frissitdse, valamint az dletp{ly^ modell milkddrer€sdvel
kapcsolatos informrci6k beszerzdse folyamatosan tiirtdnik.
Oktatdsi Hivatal Debreced Pedas6giai Oktadsi Kdzpont

A

tovdbbkdpzdsi rendszerdt folyamatos figyelemmel kisdrjiik, igdnyelve a szaktandcsad6i
szolgdltatdst. Segitsdgiinkre vannak a pedag6gusok el6meneteli rendszerdvel iisszefiigg6
eljdr6srendek, a bels6 iindrtdkeldsi informatikai tdmogat6 feliilet kezeldsdnek kdrddseiben is.

Haidi- Bihar Megvei Pedas6eiai Szakszolgdlat Debreceni Tagintdzmdnve

Az egyiittmiikitdds ktilijniisen az iskola k6sztiltsdg megrllapitdsa id6szakdban intenziv,

a

l5l2013. (II.26.) EMMI rendelet alapjdn szerveztiik kiizos szakmai feladatainkal.

A Szak6rt6i Bizotts{seal

a specirlis fejlesztdst igdnyl6 gyerekek esetdben szoros egyiirrmrikod6

kapcsolatot tartunk.

Heti egy alkalommal kis ldtszimf csoportos fejlesztdshez az 6voda helyszindn
biztositdsdval kapunk segitsdget.
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szakember

Debreceni Egvetem Gvermeknevel6si ds Felndttkdpzdsi Kar

Intdzmdnyiinkben dvente hallgat6i gyakorlatot, gyakorlati dllamvizsgdt irdnyitunk." A Kar
KivAl6 Gyakorl6helye" cimet elnyerve 6vek 6ta tdreksziink nemcsak m6dszertani gyakorlat,
pedag6giai tapasztalat dtadasrra, de a pedag6gust6l elvert attitiid, viselkeddsforma ds morril
pdldaadistra is.

a

a

Pdldamutatdssal szeretndnk megtalitani
hallgat6kat
szakmai elkiitelezettsdgre, a
gyermekek iriint drzett felel6ssdg6rzdsre 6s a kitart6 szakmai igdnyessdgre is oly m6don, hogy a
pedag6gus munka sz6ps6gdt, mindennapi drdmdt drzdkeljdk 6s drtdkeljdk.
Kapcsolattafids Debrecen vdros 6voddival
Debrecen vdros 6vodiiival a kapcsolattartrs tisszehangoldsa legtiibb esetben elektronikus dton,
szakmai anyagok ds tapasztalatok dtadrsrval tortdnik.
vezer6k egyi.ittmiikitddse
munkakiizitssdgi foglalkoziisokon folyamatos, tervezett. Alkalmankdnt szivesen ldtogatjuk
egymes szakmai napjait, rendezvdnyeit is.

A

,'

A Klebelsbers KOzpont Debreceni Tankertileti Kdzpontjeval az egyiittmiik6dds igdny szerinti.
Az iiltal6nos iskolai jelentkezdseket dvek 6ta koordinriljuk egyiiftmiikddve a Tankertileri
Kctzpont munkatdrsAval.

Debrecen veros kulturelis iotdzm6nyeivel val6 egyiittmdkiid6s:

A Vojtina bdbszinhrz, Csokonai szinhdz. Agdra Tudom:inyos Elmdnykdzpont. DE Botanikus
kefi, Tim6rhdz, Benedek Elek Kdnyvtrr, Kdlcsey Miivel6ddsi Kijzpont programjait
rendszeresen ds alkalomszenien l6togatjuk.

Az 6voda online kapcsolattarL4sa (intdzmdnyi honlap, Facebook) a megldv6 ds

lehetsdges

pannerekkel, intdzmdnyiink irdnt drdekl6d6kkel folyamatos.

9.

Szakmai ellen6rz6si terv

9.1. Belsd ellen6rz6s, 6rt6kel6s 6s iin6rt6kel6s rendje
9.1.1. Az ellendrz6s, 6rt6kel6s c6lja, alapelvei, dokument6ldsa:

.f. Az ellen6rzds, dtdkelds segitsdg a sziiksdges
.1.

tudes megszerzdsdhez, az egydn|
gyarapodrisdhoz.
kdpessdgek fejl6ddsdhez, a tapasztalatok
Fejleszt6 hatrisri ellen6z6si, 6rt6keldsi rendszert mdkddtetiink, amely kdpes a dolgoz6k

motivdldsdra, tdmogatiisiira. Szaktandcsad6 segirs6g6r kdrve tdreksziink

az

objektivitAsra.

.i. Az 6voda szakmai cdlkitiizdse es az r\Gzmdly miikijddse, benne a dolgoz6k
*

feladatvdgzds6nek koncepci6ja ijsszhangban kell, hogy legyenek egym6ssal.
Az ellenbzes, drtdkelds segitsdgtinke van abban, hogy a partnerek eldgedetts6ge

niivekedien.
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Az ellendrz6s dokumentumai:

*
.l
a
a
.:.

Szempontok a teljesitmdny dfidke16s6hez: pedag6gus 6s intdzmdnyi elviiriisrendszer
Egy neveldsi dvre sz6l6 itndrtdkeldsi munkaterv.
Vezet6i ellen6zdsi terv.
Mdr6eszkiizcik: dn6rtdkel6ds drtdkel6lapok, kdrd6ivek
Az dndkel6 megbesz6lds jegyz6kdnyve, hospitAlAsi napl6

Az ellen6rz6s, 6rtdkel6s teriiletei, szempontjai: a 8 kompetencia 6s indikdtorai, a pedag6gus
ds az intdzmdnyi elvr4r6srendszer

Az int6zm6nyiinkben vezet6i.ellen6rz6si feladatokat ell6t'6k:

t
.:.
.l
.i.

Intdzmdnyvezet6
Intdzmdnyvezet6helyettes
OTM lagok
Szakmai munkakdzijssdgekvezet6i

9.1.2. Az iltal;inos ellen6rz6s-6rt6kel6s folyamata:

.i.
t
t
a.
.:.
.:.
*

A neveldsi dv elejdn a vezet6i ellen6rzds terv 6sszeiilftasa, ismertetdse az alkalmazotti
kdzitssdggel (tediletek, szempontok, m6dszer, gyakorisig)

Az ellen'fl'sdrt felel6s szemdlyek kivalasztiisa, megbiziisa.
Az ellen'tzesek iitemezds szerinti megval6sitisa
Azellen6rz6stapasztalatainakmegbeszdldse(visszacsatolds)

Az ellen6zdst v6gzd szemdly, ha az nem az 6vodavezet6, beszdmol ?v

ellen6rzds
vezetdnek.
tapasztalatair6l a
Er6ssdgek, fejleszthet6 teiiletek meghatfuoziisa utiin az ellen6rzdst vdgz6 szemdly
javaslatot tesz a feltdrt hidnyossagok kezeldsdre, pozitiv tapasztalatok bedpitdsdre,
meger6sit6sdre.

Az

ellen6rzds eredmdnyeinek dokumentiilAsa, adattArba helyezdse az ellen6rzdsi
folyamat vdgdn, amely az 6rtdkel6si folyamat bemenete lesz.

A pedag6giai.szakmai ellen6rz6s folyamata:

.l

A neveldsi dv elejdn

.:.

Az dndrtdkeldst tdmogat6 informatikai feliileten az iitemezdsnek megfelel6en vdgzi

az ondrtdkeldst tdmogat6 munkacsoport elk6sziti az dves munkaterve
rdszekdnt az iitemezdst, ismerteti a pedag6gusokkal.

csoport ds az drintett pedag6gus a feladatokat.
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a

9.2

A pedag6giai munka ellen6rz6s6nek szempontjai

A, 2019-2020. nevel6si 6vben a pedag6giai munka ellen6rz6se az aldbbi szempontok
alapjin titrt6nik:
Minden korcsoDorlra vonatkoz6an:

.:.

.:.
.1.

a

A neveldsi ds tanulrsi feladatok megtervez€se, a tervben kijeliilt feladatok koherenciija
az 6vodai nevel6s alapprogramjAval, az 6voda Pedag6giai Programjdval.
A tanulds tevdkenysdg megszervezdsdnek tudatossdga a kdtetlensdg ds komplexitris
drvdnyesit6se az iriisbeli terr'ezd munkdban ds gyakorlati megval6sitdsban.
A munkateNben megfogalmazott kiemelt feladatok megval6sitdsdnak eredm6nyessdge.
Rugalmassdg ds tudatoss6g a tevdkenysdgek szervezdsdben, ktildnds fegyelemmel az
kdpessdgfejleszt6 eszkdzttk haszndlatdra.

ij

Korcsoportra vonatkoz6 ellen6rz6si terv:

r

v6gzi:

Az ellendrz6st
6vodavezet6
Ellen6rz6sbe bevont vezet6i feladatokat ell6t6: helvettes vezet6
OTii4 vezet6, Munkakiizdssdg vezer6k
Fakopdncs. Siini csoporl:

* A beszoktatiis ds beilleszkedds idciszakdnak tudatossdga.
t A szokdsrend alakitdsa mennyire biztositja a rugalmass6got 6s a
kiegyensilyozott dletritmust?
t Az dj dolgoz6k feladatdnak koordinalasa, beillesztdse a nevel6munkeba.
.1. A gyermeki igdny drvdnyesitdsdnek szintje

a

nyugodt

jdtdk feltdteleinek megteremtds6ben.

Iddpont: no\embe\ janufu, iiprilis

Pillang6, Alma, Ozike csoport:

.:. A szabadjAtdk igdnydnek drv6nyesit6se aj6tdk feltdteleinek megteremtdsdben
.:. A jrtdkban kialakult egyiittmiikttdds szintje, tdrsas kapcsolatok alakulSsa,

benne az

6v6n6 szerepe
Tifusas kapcsolatok alakulrsa, ennek drvdnyestildse a jdtdkban, az 6vodapedag6gus
hatiisa.
.1. Szocidlis drzdkenysdg, tolerancia, egymdsr6l val6 gondoskod6s kialakul6sdnak segitdse,
m6dszerei.

.:.

I d 6p o nt : okt6ber, nfu ciu s

Tulipdn, Napocska, Fakopdncs csoport:
.1. Tanuldsi tevdkenysdgben differencidlds, 6rdekt6dds, motivdltsdg, egytittmiikitd6s
szintje.

.1. Iskolai dletm6dhoz sziiksdges kdpess6gek szem el6tt tart6sa a szakmai tudatossig

t

drvdnyesitdsdvel.
Egyiittmrikiidds szintje

-

kornmunikeci6, kooperdci6, egyiitt6l6si kdpessdgek fejlettsdge.

Id6pont: okt6be\ december, janudr

zo

10.

A 2019-2020. nevel6si 6v helyi rendje' rendezv6ny terYe

Nevel6s

n6lkiili munkanapok tervezett id6pontja:

.1. Neveldsmentes nap szakmai tov6bbkdpzds megszervezdse 6vodapedag6gusoknak
Tima: Uj kdpessdgfejleszt6 eszkdzdk hasznelatAnak lehet6sdgei a mindemapi
gyakorlatban

.i.

.,

*

Felel6s: Grebur Edit, Maddknd Veres Magdolna
Id6pont: 2019. november 8
Neveldsmentes nap szakmai tov6bbkdpzds megszeNezdse 6vodapedag6gusoknak
ds dajkdknak
6vodavezet6,helyettesvezet6,
2020. mdrcius 20
Nevel6smentes munkanap,szakmai tovabbkdpzds
,4 neveldsi 6v tapasztalatainak dsszegzdse, elgondol6sok a kdvetkez6
Tdma:
nevel6si 6vre
Munkakitzossdg vezet6k
Ovodavezet6,
Felel6s:
junius
l9
2020.
konzultiici6 szervezdse
napon
szakmai
Neveldsmentes
2019/20. nevel6si dv vezet6i drtdkel6 besz.imol6jrinak elfogaddsa. a 2020121 .
neveldsi dv munkarendjdnek elfogaddsa, feladatok felosztasa

Felelds;
Id6pont:

lddponr:
Tima:

Felel6s:
Iddpont:

6vodavezetd
2020. augusztus 28

A nevel1smentes napokon az iigleletet igdnyl, csaLitloknak a Levendula Ovoda
(4021 Debrecen, iarga u.23.) is az hpotdly Utcai Ovoda (4025 Debrecen, Ispotdly
bizrcsi! i.tg)rletet.

u

12)

Ovodai zrir{s 6s iigyelet tervezett id6pontja:

.:.

.i.

Az 6vodak a 201912020. tandv rendj6r6l sz6l6, az Emberi Er6fonAsok Minisztdriuma
altal kiad6sra kedil6 rendeletben meghatdrozott t6li sziinet id6szak6val (2019 december
23 - 2020. januar 03.) megegyez6en zrirva tartanak, az ugyeletet az Angyalkefi Ovoda
szdkhelyin;zmdnye (4029 Debrecen, 6temet6 u 9.) biztositja'
nydri z6rds id6pontj6t a fenntart6 kds6bb hattuozza me9

Nemzeti iinnepek megeml6kez6s6nek rendje:

*
*
.,

M6rcius I 5.-i megemldkez€s megszervezdse korosztalynak megfelel6en'
gyermekcsoport 6v6n6i
FelelSs:
2020. mdrcius 13.
Iddponl:
M6jus l. - majdlis az 6vodriban
HagyomAnydrz6 munkakdzdssdg, SziLigyind Kovdcs Szilvia
Felel6s:
2020. 6prilis 30.
Iddpont:
napja
dsszetartozas
Nemzeti
Hagyomdny6126 munkaktizdsseg
Felel6s:
Buczk6nd J6na Eva, Szil6gyind Kov.ics Szilvia
2020. junius 04.
Hat.itid6.
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Az 6voda 6let6vel kapcsolatos iinnepek, megeml6kez6sek, hagyomdnyok

.i

STurer.6szi alkold nap meg\zerveTd\e
Hagyomrny6rz6 munkakozdssdg, Bdkdnd P6csi Anita, Buczk6nd J6na Eva
Dedk Szilvia
2019. szeptember 16-20.
.1. Csal6di sportnap
Sdndomd Marsi Judit, Bdnyaind Kiss Mtuia, Dedk Szilvia
Hatdridd: 2019. szeptember 26.
.:. Allatok vrldgnapja- oszi kirdndulas
gyemekcsopofi6vodapedagdgusai
Hatdtid6: 2019. okt6ber 03-04.
.1. Gyermekmr.isor az Allatok Vilignapja jegydben
(JvooaveTeto
ielelos:

Felel6s:

Haftridd:

Felel6s.

Felel6s:

.i.

Hatdrid6:

2019. okt6ber 18.
Sziil6k ds gyermekek szdmdra M6rton-napi mulatsrg megszervezdse
Hagyomdny6rz6munkakdzitssdg
SziLigyind Kovdcs Szilvia
2019. november 12. (szdkhely)
2019. november 13. (telephely)
lMikulas iinnepsdg megszervezese:

Felel6s:

Hattirid1:
.:.

Felel6s:

.:.

Hatdrid6:

6vodavezet6helyettes,De6kSzilvia'

2019. december 06.
Adventi vris:ir ds ,,ovicuki"
Hagyomiiny6rz6munkakiizdssdg,Fucsk6cyiingyi,
Madiiknd Veres Magdolna,
Hatdrid6: 2019. december I l. (szdkhely)
2019. december 12. (telephely)
Kar6csonyi megeml6kez6s, Betlehemes miisor
I
Buczkone Jona b\ a. Sziligyine Ko\ rc. S/rl\ ia
Hatdrid6: 2019. december 18.-20.
Farsangi hdt, mulatsi{g, 6s az ehhez kapcsol6d6 gyermek zends miisor megszenezdse
Hagyomdny6rz6 munkakdzdssdg, Grebur Edit, Fucsk6 Gydngyi
Hatdridd: 2020. febru'r 17.- 21.
N6napi me8emlekezds megs,, enezdse
Byermekcsopon6vdndi
Iddpo
2020. mrrcius 06.
Viz vil6gnapja megemldkezds
gyermekcsoportdvodapedag6gusai
Hatdri.l6: 2020. mrircius 19.
Hfsvdtolds, hfsvdri vrisrr
Felel6s: Hagyomdny6rzd munkakdzdssdg, Kovacsnd Meszldnyi hdn, DeAk Szilvia
Hatdrid6: 2020. dprilis 06 - ,prilis 09.
Fdld napja megeml6kezds
gyermekcsoport dvodapedag6gusai, Hagyomdny6rz6 munkakdziissdg
koordinilisdval
Haturidd: 2020.6pn].1s22.
Anydk napi megemldkezdsek
gyermekcsoport6vodapedag6gusai
Hardridq: 2020. mdjus 04. - mdjus 05.

Felel6s:

.l
.i.

clclos:

Felel6s:

{.

a
t
.l

Felel6s:
t:

FelelSs:

Felel6s:
.l

Felel6s:

28

a

Madarak ds frk

Felel6s:

napja

Fa iiltetds

Hagyomdny6rz6 munkakoziissdg, Jobbdgynd

Titmitri Anik6,

Siit6

Erzs6bet

.i.

Hatdriddt

2020. mejus I l
Evzrlr6k, ballagris megszeNez€se
gyermekcsoport6vodapedag6gusai
Hatdrid6: 2020. mdjus 18. -jtinius 05.
Gyermekrapi kirdnduldsok megszervezdse
gyermekcsoport6vodapedag6gusai
Hardrid6: 2020. jinius 08. - 12.
Gyermeknapi hdt keretdben csal6di junirllis megszervezdse
Hagyomdny6rz6munkakdzossdg,
6vodavezet6
Hanirid1: 2020. jinius 06.

Felelds:

.i.

Felel6s:
.l

Felel6s:

r

Neveldtestiileti- sziildi drtekezletek, fogad66rdk tervezett iddpontjai:

.:. Neveldsi dvnyit6 dfiekezletdnek megtartrsa,
megjel6ldse
r

etetos:
Hatd d6:

munkaprogram egyezrerdse. feladarok

9\oqavezelo
2019. augusztus 30.

.1. Sziil6i drtekezlet megtartdsa minden csoportban

Felel6s:

t
.i
,
.:.

gyermekcsoport6vodapedag6gusai
Hatdridd: 2019. okt6ber 31.
SZM tagok megbizasdnak meger6sitdse, feladatok meghattuoztsa
crebur Edit, Sziltgyind Kovrics Szilvia
Hatdridd: 2019. november 15.
6-7 dves gyermekek iskoladrettsdgi felm6rdse, fogad66r6k megtartdsa
Napocska, Pillang6 ds Tulip6n csoport 6v6n6i
Hatdr
2020. janudr 15.
TAjekoztat's az iJltaldnos iskoldba jelentkezds m6djtr6l, a jelentkezis megszervezese
Ovodavezet6
2020. jaJ]'DAr 3l.
Sziil6i drtekezlet megtandsa minden csoportban
gyermekcsoport6vodapedag6gusa
Hanirid1: 2020.mdrciusban,dprilisban
Sziil6i drtekezlet a kcjvetkez6 nevel6si dvre felvett gyermekek sziileinek.
6vodavezero
Hanirid1: 2020. jinius 12.

Felel6s:

Felel6s:
J6:

Felel6s:
Hatuid6:
Felel6s:

a

Felitds:

Nyilt napok, szakmai bemutatkoz.dsok, iskolai kapcsolattarlis tervezett id6pontjai:

{.

Ndrcisziiltetes. viriigos ken gondozdsa
Hatdrid6: 2019. okt6ber 31.
Siit6 Erzsdbet, Maddknd Veres Magdolna
.& Nagycsoportosok iskolai htogatrsdnak megszeryezese
Grebur Edit
Hatdrid6: 2020. dprilis 30.

Felel6s:
Felel6s:

29
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.:.

Iskolai Cergelyj66s
Napocska ds Tulipdn csoport 6v6n6i,
HoMriA6: 2020. rn6rcius 18.
Bemutat6 komplex foglalkoz6s megszervezdse iskolai pedag6gusohak
Napocska csoport 6v6ndi

Felel6s:

Felel6s:

t

Hat'irid6:

2020.6pnlis24.

Nyilt nap nagycsopotos sziil6k rdszdre

Tdrna:
Felel6s:

Hatdridd:

komplex foglalkozds, korai idegen nyelv fejlesztds eredmdnyei
Tulipdn csoport 6v6n6i
2020.6ori1is30.
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Vdlemdnyezte:

DMJV dnkormrnlzata
Fenntalt6 OISB

d6tum:2019.09.

Sziil6i munliak6zijssdg

d6tum:2019.09.

Egyet6rt6s6t nyilvdnltotta €s elfogadtal
Boldogfalva 6voda
nevel6testiilete

d6tum: 2019. 09.

Trij6koztat6sul megkapjdkr
Nevel6testiilet tagi ai

d6tum:2019.09.

Sziil6i munkakdzdssdg

ddtum: 2019.09.
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