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A munkaterv az alábbi jogszabályok és szempontok alapján készült:


2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről



229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény
végrehajtásáról



20/2012. (VIII.31) EMMI rendelet a nevelési – oktatási intézmények
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról



326/2013

(VIII.30.)

Korm.

rendelet

a

pedagógusok

előmeneteli

rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról


363/2012.

(XII.

17.)

Korm.

rendelet

az

Óvodai

nevelés

országos

alapprogramjáról


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



A 2018/2019 év végi értékelő beszámolók



Vezetői program



Önértékelési kézikönyv

Kiemelt feladataink 2019/2020-as nevelési évre:


Átdolgozott Pedagógiai Programunk alapján történő munkavégzés



Mesevilág kialakítása a csoportszobákban, intézményben



Teljesítményértékelési

rendszer

működtetése:

elégedettségmérések,

klímateszt, dolgozók értékelése
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1. PEDAGÓGIAI MUNKA FELTÉTELEI
1.1.

Személyi feltételek, humán erőforrás

Adatok:








Összes dolgozói létszám: 29 fő
Óvodapedagógus: 15 fő
Pedagógiai munkát közvetlenül segítő: 10 fő
Konyhai kisegítő: 2 fő
Takarító: 1 fő
Udvaros: 1 fő
Engedélyezett gyermeklétszám: 189 fő

Csoportok beosztása:













1-es Maci csoport:
 Sztretye Zoltánné (óvodapedagógus
 Bodnár Nóra (óvodapedagógus)
 Ludman Enikő (takarító-dajka)
 Várható gyermeklétszám: 27 fő
2-es Cseresznye csoport:
 Nagy Izabella (óvodapedagógus)
 Gál Marianna (óvodapedagógus gyakornok)
 Komlósné Kiss Erika (dajka)
 Szabó Péter Lászlóné (pedagógiai asszisztens)
 Várható gyermeklétszám: 27 fő
3-as Méhecske csoport:
 Kenderesi Judit (óvodapedagógus)
 Király Edit (óvodapedagógus)
 Molnár Lajosné (dajka)
 Pappné Boros Ibolya (pedagógiai asszisztens)
 Várható gyermeklétszám: 25 fő
4-es Pillangó csoport:
 Pánya Anita (óvodapedagógus)
 Illés Krisztina (óvodapedagógus)
 Antalné Győrfi Éva (dajka)
 Várható gyermeklétszám: 27 fő
5-ös Cica csoport:
jelenleg nem működő csoport
6-os Csiga csoport:
 Brósch Margó (óvodapedagógus)
 Németi Noémi (óvodapedagógus)
 Keczánné Szabó Andrea (dajka)
 Budai László Imréné (dajka)
 Orvos Erzsébet óvodavezető itt tölti a kötelező óráit
 Várható gyermeklétszám: 27 fő
7-es Katica csoport:
 Orbán Istvánné (óvodapedagógus
4



 Óvodapedagógus álláshely meghirdetése: 2019. 07. 24. (jelzés a fenntartó
felé)
 Zairi Csilla (dajka)
 Várható gyermeklétszám: 27 fő
8-as Tulipán csoport:
 Székelyné Bodnár Csilla (óvodapedagógus)
 Moldován Istvánné (óvodapedagógus)
 Rácz Erzsébet (dajka)
 Várható gyermeklétszám: 28 fő

Megbízatások:













Óvodavezető helyettes: Székelyné Bodnár Csilla.
Munkaközösségek és munkaközösség vezetők:
 Pánya Anita (Képességfejlesztő munkaközösség)
 Nagy Izabella (új) (Tehetségfejlesztő munkaközösség)
 Orbán Istvánné (Játék és szabadidő munkaközösség
Szakszervezeti kapcsolattartó: Kenderesi Judit
Közalkalmazotti Tanács elnöke: Nagy Izabella munkaközösség vezető lett ezértújra
kell választani az elnököt és a Tanács tagjait, melynek felelőse: Székelyné Bodnár
Csilla, határideje augusztus 31.
Önértékelési csoport elnöke: Orbán Istvánné
 Önértékelési csoport tagjai: Pánya Anita, Sztretye Zoltánné
Gyermekvédelmi felelős: Sztretye Zoltánné
Bölcsőde – óvoda; iskola - óvoda összekötő: Kenderesi Judit
Meghívók, plakátok készítése, fényképek gyűjtése, honlap karbantartása, facebook
oldal figyelemmel kísérése: Brosch Margó
Felvételi és mulasztási naplók ellenőrzése: Török Anikó
Mentorok, gyakornokok, hallgatók:
 Székelyné Bodnár Csilla – Kovács Eszter (levelezős hallgató)
 Nagy Izabella (mentor) – Gál Marianna (gyakornok)

Várható nyugdíjazások ebben a nevelési évben:


Moldován Istvánné (felmentését kezdi: 2020 júniusában)

Várható minősítések:




Gál Marianna (minősítő vizsga – gyakornokból – P1-be)
Sztretye Zoltánné (P1-ből – P2-be)
Pánya Anita (P1-ből – P2-be)

Szervezetfejlesztés feladatai:





névnapok, születésnapok megünneplése
közös kirándulás (június 2)
új párok (Nagy Izabella – Gál Marianna; Brósch Margit – Németi Noémi) együtt
dolgozásának figyelemmel kísérése, segítése a vezetőség részéről
tartós pozitív gondolkodásra-, kompromisszumok keresése való ösztönzés
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belső tudásmegosztásra lehetőség biztosítása (szakirodalom olvasása, megosztása
onedrive felületen; továbbképzéseken való részvétel után délutáni beszélgetés a
hasznosítható tudásról; work – shop egy-egy témához kapcsolódóan -valami új
létrehozása; ötlet börze - ötletek megosztása)

Ügyeleti rend megszervezése:
Az ügyelet az intézményben reggel 6.30-7.00-ig valamint 17.00-17.30-ig tart. Az ügyelet
indoka: az adott időszakban a gyermekek száma minimális, elegendő 1 fő
óvodapedagógus a pedagógiai munka ellátására. Az ügyeleti rend éves tervének
elkészítése Székelyné Bodnár Csilla feladata, határidő: augusztus 26.

1.2.

Tárgyi, infrastrukturális feltételek

2019/2020 nevelési év beszerzéseinek, felújításának tervei:





A kimaradt nyílászárók cseréjére égetően szükség lenne, mert már az ablakokat
nem lehet takarítani, ha kinyitjuk őket kihullik az üveg.
Az udvaron a betonos rész nagyon balesetveszélyes, a fák gyökerei egyenetlenné
tették, illetve a víz gödröket mosott bele. A felújítására lenne szükség.
A csoportszobákban elhasználódtak a gyermekasztalok, cseréjük szükséges.
Az udvarunkon lévő 2 pancsoló medence, már évek óta használaton kívül van,
nem lehet benne fürdeni, mert nem alkalmas rá a felülete. A medencét, illetve a
helyét alternatív módon másra is fel lehetne használni. Ennek kreatív megoldására
pályázatot hirdetünk, közösségen belül. Felelőse: Orvos Erzsébet (óvodavezető).

Fontos feladatunk a környezetünk óvása, szépítése, ez minden dolgozó kötelessége. A
tárgyi, infrastrukturális feltételeink megfelelnek az óvodai nevelés feladatainak, segítik
céljaink megvalósítását. A kötelező eszközjegyzéket kiegészítettük, Pedagógiai
Programunk mellékletét képezi. A meghatározott eszközök meglétét folyamatosan
ellenőrizzük, pótoljuk.

2. PEDAGÓGIAI FOLYAMATOK
2.1. Stratégiai dokumentumainkban megfogalmazott célkitűzésekhez kapcsolódó
kiemelt feladataink
2.1.2





Pedagógiai Program
Magas színvonalú szakmai munka biztosítása
A gyermekek érjék el az iskolaérettséghez szükséges fejlettséget
A mese kerüljön óvodai életünk középpontjába
Közös programok szervezése

A magas színvonalú szakmai munka egyik alapfeltétele, a rendszeres felkészülés a
gyermekek fejlesztésére. Ennek egyik formája, a csoportnapló elkészítése, azon belül is a
nevelési terv, és az éves – és tematikus terv elkészítése. A vezető és vezetőség feladata
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ellenőrizni, hogy a tervek időben elkészülnek és megvalósításra kerülnek. Ebben a
nevelési évben ez kiemelt feladatunk.
A gyermekek iskolaérettségének állapotára következtethetünk az iskolák visszajelzései
alapján. A neveltségi szintje a gyermekeknek a visszajelzések alapján megfelelő, inkább a
tanulási képességeik erőteljesebb megsegítésére van szükség. Ebben a nevelési évben
erre nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk. (tervezetek megvalósítása; reflexió
szempontjainak kidolgozása; saját készítésű gyermekek számára motiváló hatású
fejlesztő játékok; saját készítésű bábok, hátterek; élményszerzések – élmények
feldolgozása; kísérletek bemutatása, kipróbálása; ).
A mesét kiemelten fontosnak tartjuk intézményünkben. Minden nap mesélünk a
gyermekeknek, amelyet igyekszünk a bábozás és dramatizálás segítségével feldolgozni, a
gyermekeknek segíteni, hogy beleéljék magukat a meseszereplők helyébe. Ebben a
nevelési évben kiemelt feladat lesz a mesesarok mesevilággá alakítása, ahol a gyermekek
bármikor, bármilyen mesét eljátszhatnak. Az óvoda dolgozóinak meseelőadása
gyermekek és szülők számára is megoldandó feladat lesz számunkra. A gyermekeknek a
kicsik ünnepén, mikuláskor, gyermeknapkor, a szülőknek pedig mikulás ünnepség
alkalmával.
Pedagógiai Programunk célkitűzései közé tartozik, hogy érezzék jól magukat az
intézményünkben gyermekek, szülők, dolgozók, más szakemberek egyaránt. Ezt
igyekszünk közös programok szervezésével segíteni. Az ütemtervben rögzítjük a
programok időpontját felelőseit. A programok végrehajtásakor figyelembe vesszük a
dolgozók erősségeit, az egyenlő leterhelést. Ezt külön táblázatban is vezetjük.

2.1.3 Teljesítményértékelési rendszer működtetése
A teljesítményértékelési rendszernek előző nevelési évben sikerült kidolgozni a
tematikáját a rendszerét, ebben a nevelési évben kérdőívek, tesztek megfogalmazása,
kipróbálása, tanulságok levonása következik. (felelős önértékelési csoport, határidő:
november 29.)
2.1.4 Intézményi önfejlesztési terv feladatainak megvalósítása
Önértékelésben megfogalmazott feladatok közül ebben a nevelési évben a Sajátos
Nevelési Igényű gyermekek megsegítésének módszertani tanulmányozása a feladatunk.
Ennek érdekében ebben a nevelési évben a hiperkinetikus zavarról kell többet
megtudnunk és tanulmányoznunk. Feladat minden óvodapedagógus számára 1
szakirodalom elolvasása, megosztása az onedrive oldalon. (szakirodalom ajánlásának
felelőse: Király Edit határidő: szeptember 30; elolvasás, feltöltés határidő: február 29,).
Szakember keresése ebben a témában aki előadásával segít a módszerek gyakorlatban
történő megvalósításában (felelős: Pánya Anita, határidő: október 31)
2.1.5 Vezetői program célkitűzéseinek megvalósításából adódó kiemelt feladatok
 munkaközösségek munkájának segítése
 megértő, elfogadó, szabályokat felállító és betartó nyugodt légkör fenntartása
Új munkaközösségek szerveződnek 2019 augusztus hónapban. A vezető feladata, hogy
segítse az új munkaközösség (Tehetségfejlesztő munkaközösség) céljainak, feladatainak
megfogalmazását, annak végrehajtását. A többi munkaközösségnél a feladat arányos
elosztása a cél.
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A nyugodt légkör fenntartását segíti a tervezett, megadott szempont alapján történő
folyamatos, és rendszeres ellenőrzés. A teljesítményértékelési rendszer működtetésével
mindenki számára megismerhető szempontrendszer kerül kidolgozásra. Ennek alapján
mindenki tisztában lesz az elvárásokkal, amelyeket ha betart, nyugodtan töltheti
intézményünkben mindennapjait. A vezetőktől az elvárás, a rendszeres ellenőrzés.

2.2 Eredmények
2.2.1 Gyermekek mérése
Az előző nevelési évben a gyermekek képességvizsgálatából adódó feladatok:
Fejlesztendő területek:
Kudarc tűrése
Akadályok leküzdése
Vizuális zártság

44%
46% FEJLESZTENDŐ
47%

A gyermekek kudarc tűrése és akadályok leküzdése ebben a nevelési évben is
megoldandó feladatként áll előttünk. Sok módszert kipróbáltunk már, és a közösség úgy
gondolja, az értékelési rendszerünkön kellene változtatnunk. Lehetséges, hogy sokat
várunk el a gyermekektől ezen a téren. Jobban figyelembe kell vennünk életkori
sajátosságaikat, érési folyamataikat. Ebben a nevelési évben még a mérések előtt
szükséges ezeket a területeket áttekinteni. (felelős: Pánya Anita, határidő: szeptember
30).
A vizuális zártság jól fejleszthető a játékgyűjteménybe lévő játékokkal, ezt mutatja a
következő mérések eredménye is, valamint a gyermekeknél ez a képesség később érik.
Az összefüggő beszéd ebben a nevelési évben nem marad el az átlagostól. Az új mérési
módszerünket még fejleszteni kell, mert mégsem tükrözi a gyermekek szabad
kommunikációjának fejlettségét (felelős: Pánya Anita, határidő: szeptember 30).

2.3 Közösségfejlesztés, hagyományok ápolása
Hagyományos programjainkat továbbra is megtartjuk, ápoljuk (melléklet: Ütemterv). Az
intézmény hagyományainak ápolásával a már intézményünkbe járó gyermekek és szülők
várják programjainkat, összejöveteleinket. Készülnek rá, segítenek a szervezésben. A
keresztény ünnepek a néphagyományok ápolásával segítünk hogy ne vesszenek
feledésbe a régi szokások, az ünnep hangulata, ilyenkor megéreztetjük a gyermekekkel,
dolgozókkal, szülőkkel milyen jó tartozni egy közösségbe.
Új programként kívánjuk bevezetni a népmese napjának megünneplését (szeptember
30), amely programunk kiemelt feladatához szervesen kapcsolódik (felelőse: Nagy
Izabella, határidő: szeptember 30).

2.4 Tehetséggondozás
Tehetséggondozás kapcsán biztosítjuk a gyermekeknek a különböző versenyeken való
részvételt (Iciri-Piciri bábtalálkozó, versmondó verseny, rajzpályázatokon való részvétel)
valamint biztosítjuk számukra a következő foglalkozásokat:
 Kézműves foglalkozás
 Játékos angol foglalkozás
 Mesekuckó foglalkozás
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 Gyermektorna foglalkozás
 Zeneovi
 Játékos matematika foglalkozás

2.5 Gyermekvédelem
Gyermekvédelmi feladatainkat a szociális segítővel karöltve tervezzük.

2.6 Továbbképzések
Továbbképzésre kötelezettek:
 Székelyné Bodnár Csilla 10 óra
 Kenderesi Judit 2018-2025-ig 120 óra
 Nagy Izabella 2017-2024-ig 80 óra
 Orbán Istvánné 2018-2025-ig 120 óra
 Király Edit 2018-2025-ig 120 óra
 Brósch Margit 2019 – 2026-ig 120 óra
 Orvos Erzsébet 2019-2023-ig 120 óra
Továbbképzésük folyamatban van:
 Gyógypedagógus képzés: Király Edit

3 Külső és belső kapcsolataink
3.1 Szülőkkel való kapcsolat
Szülőkkel való kapcsolat fejlesztésének feladatai, lehetőségei:
 Biztosítjuk az eddigi kapcsolattartási formákat: szülői értekezletek, nyílt
napok, nyitott óvoda, fogadóórák, különböző hagyományos programok.
Időpontok az ütemtervben megtalálhatóak.
 Szülői délutánok (főzés, bográcsozás, játékos délután) szervezése, amely
minden óvodapedagógus feladata. (A szülői délutánok célja az
óvodapedagógus – szülő, a szülő – szülő, és a szülők – gyermekek
kapcsolatának és a kommunikációjának építése.)
 Ebben a nevelési évben lehetőséget biztosítunk a szülőknek arra, hogy
elégedettségükről nyilatkozzanak az intézményvezető, az intézmény és az
óvodapedagógusok munkájáról.
 A szülők szülői szervezetükkel jelen vannak az intézmény életében, a
fontosabb dolgokról és amit a törvény előír véleményt nyilváníthatnak. Ezt a
nevelési évet azzal kezdjük, hogy megismerhetik az új átdolgozott Pedagógiai
Programunkat, melyet véleményezhetnek.

3.2 Fenntartóval való kapcsolat
Ebben a nevelési évben is számítunk a fenntartó aktív segítségére. Az intézmény
igyekszik maximálisan megfelelni a fenntartó elvárásának, magas színvonalú pedagógiai
munkát biztosít, és igyekszik fenntartani a szülők, dolgozók elégedettségét.
Feladatok, lehetőségek:
 Pontos, precíz, határidőre elkészült adatszolgáltatás
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 Fenntartó tájékoztatása különleges helyzet esetén
 Fenntartó meghívása nagyobb programjainkra

3.3 Működtetővel való kapcsolat
A Debreceni Intézményműködtetővel való kapcsolatunk jó. A DIM munkatársai
segítőkészek.

3.4 Egyéb partnerekkel való kapcsolat építésének lehetőségei:
 Óvodákkal való kapcsolat terén, városi matematika verseny szervezése, részvétel
az óvodák meghirdetett programjain
 Iskolákkal való kapcsolat alakításában továbbra is a gyermekek tovább
haladásáról szükséges információk beszerzése. Kapcsolattartó: Kenderesi Judit
 Bölcsődével való kapcsolatunk nagyon jó, a programokat, a lehetőségeket továbbra
is fenntartjuk
1. NEVELÉS NÉLKÜLI MUNKANAPOK
 2019. október 31 – Belső továbbképzés
 2020. január 31 – Félévzáró értekezlet
 2020. április 17. Furtonfurt matematika vetélkedő
 2020. június 26. Évzáró értekezlet
Nevelés nélküli munkanapokon az ügyeletet a Lehel utcai óvoda látja el.
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4 Ütemterv
2019/2020-as nevelési év feladatainak ütemezése
FELADAT
FELELŐS
HATÁRIDŐ
AUGUSZTUS
Családlátogatások, fogadóórák az új
óvodapedagógusok
gyermekeknek
Ügyeleti rend elkészítése
Évnyitó nevelési értekezlet
(nevelésmentes munkanap)
Első munkaközösségi foglalkozások
Munkatervek leadása

augusztus 21-től a
gyermekek
óvodába érkezéséig

óvodavezető
helyettes

augusztus 26

óvodavezető

augusztus 26

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

augusztus 26-30

augusztus 30

SZEPTEMBER
Új gyermekek fogadása,
beilleszkedésük segítése
Felvételi és mulasztási naplók
megnyitása
Szülői nyilatkozatok megnyitása,
ellenőrzése, aláíratása
Almaszedés Pallagon

óvodapedagógusok

szeptember 2-től
folyamatosan

óvodapedagógusok

szeptember 02

Tornaterem beosztása

Pappné Boros
Ibolya
Illés Krisztina

Szülői értekezletek

óvodapedagógusok

szeptember 16-20

Autómentes világnap

Gál Marianna

szeptember 24

Tűzriadó próba

Orvos Erzsébet
óvodavezető,
óvodavezető
helyettes

szeptember 24

óvodapedagógusok

szeptember 30

óvodapedagógusok

szeptember 30
(újonnan
szerveződő
csoportban okt.31

óvodapedagógusok

szeptember 30

Szülői Munkaközösségi ülés
Egyéni fejlődési naplók készítése
2019/2020 nevelési évre
Szociometriai vizsgálatok

Csoportnaplók megnyitása

szeptember 13
szeptember 13

szeptember 25
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Ugrifüles családi sportnap (A szív
világnapja)

Nagy Izabella

szeptember 28
rossz idő esetén
október 05

Népmese napja

Gál Marianna

szeptember 27

Szociális képességek és az összefüggő
Pánya Anita
beszéd mérési rendszerének
(munkaközösség)
áttekintése
Szakirodalmi ajánlás elkészítése
Király Edit
(Hiperkinetikus figyelemzavar)
OKTÓBER
Statisztikai adatok szolgáltatása
óvodavezető
Zene világnapja (hangszerbemutató)

Király Edit

Az óvodai csoportok bemutatkozását
szolgáló pedagógiai célú óvodai nyílt
nap
Maci csoport

szeptember 30

október 01
október 01

december 10

Méhecske csoport
Pillangó csoport

szeptember 30

óvodapedagógusok

október 15
december 04

Csiga csoport

október 24

Katica csoport

november 12

Tulipán csoport

október 16

Autóbuszos kirándulás
Erdőspusztára, állatok világnapja
Ovi-vásár

Németi Noémi

október 07-10

Orbán Istvánné

október 18

Kicsik ünnepe

Sztretye Zoltánné

október 22

Animáció világnapja

Orvos Erzsébet
önértékelési
munkacsoport,
vezetőség
Illés Krisztina

október 28

kiírás szerint

óvodavezető

október 31

Bemutató foglalkozások,
önértékelések
Gál Marianna
Bolyai játékos sportvetélkedő
Belső továbbképzés (Hiperkinetikus
fejlődészavar kezelése a
gyakorlatban)(nevelésmentes
munkanap)
Őszi szünet az iskolákban

október 24november 03

NOVEMBER
Mesepróba kezdete, mese
Székelyné Bodnár
kiválasztása, forgatókönyv elkészítése Csilla – Gál
Marianna
Őszi egészséghét
Brósch Margit
Dohányzásmentes nap
Orvos Erzsébet
Elégedettségi vizsgálatok, klímateszt

október 29

önértékelési
csoport

november 08
november 11-15
november 20
november 29
13

Szülői munkadélután (karácsonyi
Brósch Margit
ajándékok készítése)
DECEMBER
Mikulás látogatása a csoportokba
Szabó Péter
Lászlóné
Manófalva színtársulat meseelőadása
Székelyné Bodnár
Csilla
Madárkarácsony
Gál Marianna
Iskolaérettségi vizsgálat határideje
óvodapedagógusok

november 25december 13

Karácsonyi ünnepség (gyermek)

Bodnár Nóra

december 17

Bölcsődések megajándékozása

Kenderesi Judit

december 20

Karácsonyi ünnepség (felnőtt)

Orvos Erzsébet

december 20
december 21január 05

Téli szünet (az ügyeletet az Angyalkert
Óvoda székhelyintézménye biztosítja)
JANUÁR
Iskolaköteles gyermekek látogatása a
Kenderesi Judit
Bolyai János Általános Iskola
Fogadóórák megtartása a tanköteles
korú gyermekek szüleinek január
óvodapedagógusok
hónapban folyamatosan, a szülővel
egyeztetve
Félévi értékelések leadása
felelősök
Téli egészséghét
Németi Noémi
Az intézmény bemutatkozását
Székelyné Bodnár
szolgáló pedagógiai célú óvodai nyílt
Csilla – Orbán
nap bölcsődei bemutatkozó szülői
Istvánné
értekezlet
Az intézmény bemutatkozását
Székelyné Bodnár
szolgáló pedagógiai célú óvodai nyílt
Csilla
nap (egész nap)
Félévzáró értekezlet (nevelésmentes
Orvos Erzsébet
munkanap)
FEBRUÁR
Tanköteles korú gyermekek iskolába
óvodapedagógusok,
történő jelentkezése
óvodavezető
Az intézmény bemutatkozását
Székelyné Bodnár
szolgáló pedagógiai célú óvodai nyílt
Csilla
nap (szombat délelőtt)
Óvodai jelentkezések lebonyolítása
óvodavezető
Szülői Munkaközösségi ülés
óvodavezető,
óvodavezető
helyettes
Szülői értekezletek
óvodapedagógusok
Farsang
óvodapedagógusok
Szakirodalom tanulmányozása,

óvodapedagógusok

december 06
december 06
december 18
december 15

január folyamán
január 01-31
január 17
január 13-17
január 22

január 29
január 31

kiírás szerint
február 08
kiírás szerint
február 06
február 10-14
február 21
február 28
14

feltöltése (Hiperkinetikus zavarokról)
MÁRCIUS
Bál

Orbán Istvánné

március 07

óvodapedagógusok

március 01-31

Illés Krisztina

március 13

Tavaszi egészséghét, Víz világnapja

Bodnár Nóra

március 16-20

Apák napja

óvodapedagógusok

március 19

Iciri - Piciri bábtalálkozó

Nagy Izabella

kiírás szerint

5 éves korú gyermekek mérése,
fogadóórák a mérésben résztvevő
gyermekek szüleinek március
hónapban folyamatosan, szülővel
egyeztetett időpontban
Nemzeti ünnepre való megemlékezés

ÁPRILIS
Húsvéti hagyományok ápolása

Brósch Margit

április 06-09

Debrecen város napja

Moldován Istvánné

április 09

Pánya Anita

április 17

Bodnár Nóra

április 22

óvodapedagógusok

április 30

óvodavezető,
Székelyné Bodnár
Csilla

kiírás szerint

Furtonfurt matematika vetélkedő
(nevelésmentes munkanap)
Föld napja
Szociometriai vizsgálatok, egyéni
fejlődési naplók kitöltésének
határideje
Óvodai beíratás
Tavaszi szünet az iskolákban

április 09-14
MÁJUS

Anyáknapja
Állat és növényszeretet napja
Nyíregyházi kirándulás
Óvodai búcsú

óvodapedagógusok

április 27-május
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Sztretye Zoltánné

május 15

Székelyné Bodnár
Csilla

május 29

3-4 éves gyermekek szüleinek
fogadóóra megtartása május
hónapban a szülővel egyeztetett
időpontban

május 01-29

JÚNIUS
Gyermekek hete

Németi Noémi

június 02-04

Manófesztivál

Illés Krisztina

június 05

Tábori szülői értekezletek

óvodapedagógusok

június 02-04
15

Erdei óvoda (tábor)

Kenderesi Judit

június 10-12

Látogatás a bölcsődében

Kenderesi Judit

június 16

Szülői értekezlet (új gyermekeknek)

óvodavezető

június 16

Év végi értékelések leadása

felelősök

június 19

Csoportnaplók leadása

óvodapedagógusok

június 19

óvodavezető

június 26

Évzáró értekezlet (nevelésmentes
munkanap)
Nyári szünet időpontját, nyári
ügyeletet biztosító óvodát a fenntartó
határozza meg február 15-ig.
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