Táncsics Mihály Utcai Óvoda 2019/2020. nevelési év munkaterv-tervezet
A 2019/2020-as nevelési évben az intézménybe érvényesen beírt gyermekek létszáma: 178 fő
I.

II.

csoport: 27 fő - Katica csoport
 óvodapedagógusok:
 Fekete – Szücsné Balsa Emese Erzsébet
 Gellénné Bordás Zsuzsanna
csoport: 27 fő - Pillangó csoport
 óvodapedagógusok:
 Baloghné Pál Judit
 Kovács Tünde

III.

csoport: 8 fő - Manócska csoport
 óvodapedagógusok:
 Jakabné Kulcsár Zsuzsa
 Nyíriné Szaniszló Emőke
 gyógypedagógus:
 Máthéné Szász Éva

IV.

csoport: 8 fő - Mazsola csoport
 óvodapedagógusok:
 Zékány Éva
 Bartha Barbara
 gyógypedagógus:
 Koncz Gusztávné

V.

VI.

VII.

VIII.

csoport: 27 fő - Micimackó csoport
 óvodapedagógusok:
 Gelléné Lőrinczi Anikó
 Vinczéné Péter Renáta
csoport: 27 fő - Süni csoport
 óvodapedagógusok:
 Nagy Beáta
 Németh - Heinrich Szilvia
csoport: 27 fő - Csiga csoport
 óvodapedagógusok:
 Lakatosné Gyulai Lívia
 Fazekas Gyuláné
csoport: 27 fő - Ficánka csoport
 óvodapedagógusok:
 Horváth Judit
 Király Krisztina
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1. Az óvodai nevelési év helyi rendje 20/2012. (VII. 31.) EMMI rendelet 3. §
 Nevelés nélküli munkanapok: 3
Ideje: 2019. szeptember 27.
Téma: A minősítésre jelentkezett pedagógusok felkészülésének segítése, portfóliók
áttekintése.
Felelős: óvodavezető.
Ideje: 2020. január 24.
Téma: A minősítés napirendjénak áttekintése, védés, gyakorlati foglalkozás, szervezés
megbeszélése.
Felelős: óvodavezető.
Ideje: 2020. június 05.
Téma: Szervezetfejlesztő szakmai nap.
Felelős: óvodavezető.
 Szünetek időtartama:
Téli zárás:
Az óvodák a 2019/2020. tanév rendjéről szóló, az Emberi Erőforrások Minisztériuma
által kiadásra kerülő rendeletben meghatározott téli szünet időszakával megegyezően
zárva tartanak, az ügyeletet az Angyalkert Óvoda székhelyintézménye (4029 Debrecen,
Ótemető u. 9.) biztosítja.
Nyári zárás: Fenntartói döntés alapján.
A döntés várható ideje: 2020. január.
A szülők tájékoztatásának határideje: 2020. február 15.
A zárás időtartama: 6 hét.
Felelős: óvodavezető.
 Nemzeti, óvodai ünnepek ünneplésének időpontjai:
A Pedagógiai Program és a Szervezeti Működési Szabályzatban foglaltak szerint a
nemzeti, óvodai ünnepek ünneplése a következő elvek alapján és formában zajlik
intézményünkben. Az óvodai ünnepek létfontosságúak a nevelőmunkánkban. Az ünnepek
kiemelik a résztvevőket a hétköznapokból és ez által nagyobb aktivitásra, kreativitásra
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ösztönöznek. Ügyelni kell arra, hogy az ünnep ritka, kiemelkedő alkalom maradjon. Bármilyen
formában és bármilyen tartalommal ünnepelünk, mindig a gyermek legyen a középpontban.
Az aktív és önálló gyermekek nevelésének egyik igen sajátos eszköze a jól előkészített és
szépen megformált ünneplés. Csak azt ünnepeljük, ami közel áll a gyermekhez, aminek érzelmi
töltése az ünnep lényegét megérezteti a gyermekkel. Az ünneplés lényegének az ünnepet
megelőző készülődést tartjuk, melyet kiteljesít az ünneplés. Az előkészület a csoporton belüli
közösségi érzések alakítására igen kitűnő alkalmakat teremt és természetesen tág teret nyújt a
gyermekek közötti együttműködésnek: kooperációnak és a kommunikációnak a gyakorlásához.
Az ünneplés pedagógiai szempontból kiemelt lehetőségeket kínál a nevelés minden terén,
gondoljunk itt a rengeteg tevékenységi lehetőségekre az esztétikai élmények hatására vagy a
közösségi érzések széles skálájának megmutatkozására stb.Az óvodai ünnepek a szülőkkel való
nyílt párbeszéd és szoros együttműködés legfontosabb színterei, a szülők igénylik ezeket az
együttléteket, rendezvényeket.
Az ünnepek a legjobb lehetőséget nyújtják az óvodában a sajátos, egyéni arculat
megteremtésére és megmutatására. Az ünnep alkalmas arra, hogy a szélesebb nyilvánosság
számára is megmutatkozzon az óvoda nevelőközössége. Ezért nagyon fontos, hogy
körültekintően szervezzük az ünnepeket, a szülőket is vonjuk be az óvoda munkájába.
Fontos tényező:
A, az idő:
 Legyen elég időnk az ünnepekhez kapcsolódó tevékenységek elvégzésére.
 Ügyeljünk arra, hogy ne legyen megterhelő és fárasztó tevékenység a gyerekek számára.
 Kerüljük a felesleges holtidőket és várakozási időket.
B, hely:
 Fontos, hogy mindenki kényelmesen elférjen, az eseményekbe be tudjon kapcsolódni.
 Helyszín az ünnep jellegétől függően csoportszoba, a tornaterem vagy az udvar.
C, körülmények:
 Az ünnepi készülődés és maga az ünnep is meghatározott külsőségek között zajlik,
esztétikai élmények, örömök, újdonságok az ünnephez kapcsolódnak, erre minden
óvodapedagógusnak fokozottan ügyelnie kell.
D, eszközök:
 Az ünnepléshez használatos eszközök színesek, esztétikusak legyenek.
 Az eszköz minden gyerek számára elérhető, használható legyen.
4

Táncsics Mihály Utcai Óvoda 2019/2020. nevelési év munkaterv-tervezet
E, szereplés:


A közös szereplés domináljon, de fontos a gyerek önként vállalt, önálló szereplése.

Célunk
 Olyan gyerekek nevelése, akik bátran, önállóan képesek tevékenykedni, akiknek ötletei
vannak, akik az ötleteket igyekeznek megvalósítani.
 A felnőtt és a gyerek aktív együttműködése az ünnepek alkalmával.
 Az óvodapedagógus ne korlátozza a gyerekeket.
 Amit lehet, azt együtt kell eldönteni és megvalósítani.
 Lehetőséget kell adni a gyermeki önállóság megvalósítására.
Felelős: óvodavezető, csoportban dolgozó óvónők.
Az óvoda ünnepei:
 Mikulás: télapóvárás, csomagkiosztás csoportonként 2019. 12. 06.
 Advent: adventi koszorú készítése, gyertyagyújtás 2019. 12. 09-20.
 Karácsonyi ünnepség: együtt ünneplés, ajándékok kiosztása, játék 2019. 12. 16.
 Farsang: fánk evés, vidám jelmezes, játékos délelőtt. Az ünnepség nyitott, együtt
ünneplik a szülők, az egész óvoda 2020. 02. 28.
 Húsvét: néphagyományok felelevenítése, locsolkodás, tojás-ajándékozás 2020. 04.
6–9..
 Anyák napja: az édesanyák köszöntése műsorral, virággal, ajándékokkal 2020. 04.
27-30.
 Évzáró: az ünnep lényege, hogy megmutassuk, mit tudnak, mit tanultak a gyermekek az
év során. Ezzel állandó szülői igényt elégítünk ki. Fontos, hogy a gyerekek számára
felszabadult, örömteli, együttes ünnepet, játékot jelentsen ez a nap. A színes
programokat az óvodapedagógusok a szülőkkel együtt szervezik és bonyolítják le:
műsor, iskolába menők ballagása. 2020. 05. 25 – 05. 29.
 Gyermeknap: játékszervezés, műsor, palacsinta-evés. Az egész napot áthatja a boldog,
felszabadult játék, öröm. 2020. 06. 03.
 A gyermekek név- és születésnapja: csoportonként más-más hagyományok szerint
zajlik az ünneplés. Lényeges, hogy rövid, bensőséges és változatos legyen.
Felelősök: csoportban dolgozó óvodapedagógusok.
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Nemzeti Ünnepek, emléknapok, megemlékezések:
Megemlékezés október 23-ra, március 15-re, és június 4-re a csoportokban. 2019. 10. 22.,
2020. 03. 13., 2020. 06. 04.
A gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodva, az ünnepi hangulat megéreztetése, közös
séta, zászlólengetés.
Felelősök: csoportban dolgozó óvodapedagógusok.
Nevelőtestületi értekezletek időpontjai:
 Nevelési évnyitó nevelőtestületi értekezlet: 2019. 09. 12.
 Ellenőrzések tapasztalatai: 2019. 09. 30.; 2020. 01. 30.
 Beiskolázási terv elfogadása: 2020. 03. 10.
 Nevelési évzáró értekezlet: 2020. 06. 16.
Felelős: óvodavezető.
Szülői értekezletek tervezett időpontjai:
 2019. 09. 23-25. (csoport) felelős: csoportban dolgozó óvónők.
 2020. 01. 27-29. (csoport) felelős: csoportban dolgozó óvónők.
 2020. 08. 25. (új szülők).
Felelős: óvodavezető.
Fogadó órák:
Óvodavezető: hétfő 9 - 15 óráig.
Gyermekvédelmi felelős: szerda: 12: 30 - 13: 30 –ig.
Óvodapedagógusok: szülővel történt egyeztetés alapján hétköznap 13-14 óra között
Az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú nyílt nap:


2020. január 17. Katica csoport

Óvodába járó gyermekek szülei részére: 2020. 4. hó.
Felelősök: óvodavezető, csoportban dolgozó óvónők.
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AZ ÓVODA NEVELÉSI CÉLJAI
Célkitűzések
Óvodai nevelésünk épít a magyar óvodapedagógia hagyományaira, értékeire, ötvözve azokat a
korszerű fejlődés- és nevelés-lélektani eredményekkel.
Óvodánk nevelési célja a családi nevelésre alapozva a gyermekek életkori és egyéni
sajátosságainak, eltérő fejlődési ütemének figyelembe vételével a hátrányok csökkentésével:


Az óvodás gyermek sokoldalú, harmonikus fejlődésének elősegítése.



A gyermeki személyiség kibontakoztatása.



A sikeres iskolai beilleszkedéshez szükséges testi, erkölcsi, értelmi érettség
kialakítása.



Az iskolai potenciális zavarok megelőzése az óvodai nevelési feltételek sajátos
megszervezésével.



A gyermekek környezettudatos szemléletének és magatartásának megalapozása.



A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek korrekciós és prevenciós fejlesztése, sikeres
iskolai életmódra felkészítése, esélyegyenlőségük biztosítása.

AZ ÓVODAI NEVELÉS FELADATAI
Az óvodai nevelés feladata a gyermekek testi, lelki szükségleteinek maximális kielégítése. Ez
egyben a gyermekek alapvető joga is, melynek betartására programunk maximálisan törekszik.
Harmonikus személyiségfejlesztés


Az interperszonális kapcsolatok új formáinak alakítása a személyiségközpontú,
befogadó, inkluzív nevelésünk alapvető feladata, mely egyaránt értendő a gyermekfelnőtt és gyermek-gyermek kapcsolatra, hogy értelmes kooperációra alkalmassá
váljanak. Ehhez szükséges a kapcsolat érzelmi igényének és a kapcsolatfelvétel
képességének folyamatos fejlesztése, elsősorban az óvodapedagógus modellhatása és a
szoktatás révén.
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Az

énkép

-

önismeret-önértékelés

fejlesztése,

a

gyermek

természetes

megnyilvánulásaira és teljesítményére adott konkrét és pozitív megerősítések által.
Ennek eredményeként képesek felmérni saját helyzetüket a csoportban, képesek az
önálló helyzetmegoldásokra (autonómok), hatékonynak (kompetensnek) érzik, észlelik
magukat, így önérvényesítésük szociálisan, elfogadható módon, teljesítményen
keresztül történik.


Új attitűdök, értékek, normák kialakítása

Alapvető, hogy a gyermekek megismerjék és gyakorolják a társas együttélés,
önérvényesítés alapvető szabályait:


egymásra figyelés, együttérzés, egymáshoz alkalmazkodás, egymás segítése,



a nevelési helyzetekben az összpontosításra, erőfeszítésekre való képesség mellett a jó
megoldásra ösztönző belső igény, belső motiváció, (igénynívó) alakítása, a jól elvégzett
"feladat" utáni megelégedettség, mint jutalom - értékének alakítása,



az érzelmi átélés, az érzelmek felismerésének és saját érzelmeik pontos kifejezésének
alakítása, az érzelmek feletti- életkorban elvárható kontroll erősítése.

Az erkölcsi értékek alakítása, a szociális erkölcsi normák felfogásán, beépülésén keresztül:


a jó - rossz felismerése, az őszinteség, igazmondás, igazságosság, felelősségvállalás, a
gyengébb védelme, segítése - saját élethelyzeteikben való megtapasztalása, érzelmi
átélése mellett - megfelelő értelmezéssel párosulva, s a nevelő személyes példáján
keresztül.

Az értelmi nevelés feladatai
 melyben feladat a kultúraátadás hatásrendszerében az óvodai nevelési módszerek
segítségével a gyermek spontán szerzett tapasztalatainak, ismereteinek a rendszerezése,
célirányos bővítése oly módon, hogy ezen keresztül fejlődjenek megismerő kognitív
képességei:
Így:


egyre pontosabb, valósághű észlelés,



figyelemösszpontosításra való képesség,
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valósághoz közelítő képzeleti működés,



reproduktív emlékezet,



problémamegoldó és kreatív gondolkodás,



az alakuló fogalmi gondolkodás.

A testi nevelés
A testi nevelés átfogó tevékenység és feladatrendszerét elsősorban a gondozás és a mozgás által
kívánjuk megvalósítani. E két tevékenység az egész óvodai életet átszövi. A gondozás
elsősorban az óvodapedagógus feladata. Folyamatos odafigyelésével biztosítja a gyermekek
komfortérzetét. A gyermek jó közérzete adhat alapot az összes óvodai tevékenységhez. A
gyermek legalapvetőbb, természetes megnyilvánulási formája a mozgás is csak akkor lehet
fejlesztő hatású, ha azt a gyermek kellemes, nyugodt, biztonságos környezetben, jó közérzettel,
örömmel végzi.
Ezért a testi nevelésben fő feladatunk:


Sokirányú gondozási tevékenységgel a gyermek komfortérzetének biztosítása, a
gyermek ilyen irányú igényeinek felkeltése, jó szokások kialakítása.



A természetes mozgáskedv fenntartása, a mozgás megszerettetése.



Rendszeres mozgással egészséges életvitel kialakítása.



Testi képességek, fizikai erőnlét fejlesztése.
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2. 2019/2020-as nevelési év kiemelt szakmai feladatai
Az éves munkaterv összhangban van az intézmény többi stratégiai dokumentumával a
munkaközösségek terveivel.
A Pedagógiai Program alapján a nevelési év kiemelt szakmai feladata:
-

Ének-zene, énekes játék

ÉNEK-ZENE, ÉNEKES JÁTÉK
„A zene mindenkié” – hirdette Kodály Zoltán. Zenei nevelésünk az ő irányelveit követi.
„Zene az óvodában” c. 1940. december 3-án elhangzott előadásában – Kodály arról
beszél, hogy a zenei nevelésben pótolhatatlan az óvoda szerepe. Célja a zenei képességek
fejlesztésén túl zenét értő, és szerető, egészséges lelkű, kultúrált, boldog emberré nevelés.
Eszköze a zene, az énekszó. Színtere pedig – a legifjabb korban – a család, megelőzve az óvodát
és az iskolát.
A kisgyermek ritmusérzéke, hallása a rendszeres játék és éneklés hatására spontán
fejlődik, éneklési készsége kialakul. Ha ezt a lehetőséget egy gyermek nem kapja meg otthon,
akkor az óvodában kell biztosítani az első, meghatározó zenei élményeit.
Az ízlésformálásban nagyon fontos, hogy az óvodapedagógus miből válogat számára
zeneműveket, mert a gyermeknek még nincs értékrendszere, mindent befogad, amit a rádióban,
televízióban hall, utánozni próbálja, ismételgeti. Sokszor bárgyú, silány reklámszövegekkel
találkozik, egyformán eljut hozzá értéktelen és értékes dalanyag. Ezért fontos az, hogy legalább
az óvoda mindenben a legjobbat, legértékesebbet nyújtsa számára.
Minden nép zenei nevelésének a saját néphagyományából kell kiindulnia.
A nyelv és a dallam itt tökéletes egységet alkot. A kis zenei formákon keresztül kell
elérkeznie a világirodalom remekeihez. A gyermekdalok, mondókák mellett a művészi értékű
komponált zene is a nevelés anyaga, de csak akkor igazán eredményes, ha a gyermeknek
örömteli élményévé válik az éneklés, az énekes játék.
Pszichológusok megállapították, hogy a nevelésben a 3-7 éves kor sokkal
meghatározóbb a következő éveknél. Ha elszalasztjuk ezt a periódust – amikor a gyermek
leginkább fogékony a zenére - azt később már nem lehet pótolni.
A mondóka ritmikus, mozgásos elsajátításához egyetlen központ, a bal agyfélteke
fokozottabb fejlettsége szükséges. Ezért kell, hogy megelőzze az énekes játék megtanulását. Az
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énekes játék már feltételezi a jobb agyfélteke megfelelő fejlettségét, amelynek lassúbb érési
folyamatát az óvodában szem előtt kell tartani.
A mondóka a legelső költői műfaj, amellyel a gyermek találkozik. Alapul szolgál az
anyanyelv megalapozásához is. A kisgyermek kiegyensúlyozott, derűs lesz, öröm számára a
közös játék, biztonságban érzi magát az ismétlődő mozdulatok, érintések, a testközelség
hatására. Erősen kötődik a vele játszó felnőtthöz, érzelmi világa gazdaggá válik. Mivel könnyen
megtanulható, sikerélményhez juttatja a gyermeket, közben bővül a szókincse is, gazdagodik a
felnőttek világában használatos szavakkal, tájszavakkal, régies igealakokkal. Az ismétlődő
fordulatok, állandó szókapcsolatok, ikerszavak, rímek, ritmusok remekül formálják a gyermek
nyelvérzékét, helyesebb lesz beszéde, kiejtése, hangsúlyozása, hanglejtése.
Megfigyelhetjük,

hogy

a

zene

mozgásra

serkenti

a

kicsinyeket.

Mozgáskoordinációjukat javítja. Egy idő után igyekeznek a zene egyenletes lüktetéséhez,
súlyaihoz alkalmazkodni. Pl. a hintáztatók /Zsipp-zsupp, hinta-palinta/ az egyensúlyérzéket
javítják.
Fontos műfaji sajátossága még a mondókának, hogy a funkcióhoz még egy
meghatározott mozdulat is tartozik.
1974-ben jelent meg Forrai Katalin: Ének az óvodában című műve. A szerző, mint
Kodály közvetlen munkatársa, hitelesen közvetíti a nagy magyar nevelő óvodai zenei nevelési
elveit. Ennek lényege: A teljes ember a nevelés célja, e cél a népi-nemzeti műveltség elsajátítása
útján érhető el.”
E hosszútávú nevelési folyamat alapozása az óvodában történik. Fontos a dalok, játékok
helyes kiválasztása.
A zenei nevelés alapja az énekes játék (népi gyermekdal), mert általa nemcsak a zenei
készségek fejlődnek, hanem a gyerek teljes személyisége is. A játéknak szabályai vannak, a
gyermekek e szabályokat ismerik, a játék öröméért ezt önként és szivesen vállalják. A
gyermekek szeretnek együtt énekelni. Az óvodai zenehallgatás gerince a népdalkincs.
Az óvodai zenei élmény nyújtásának a gyermekeket legmélyebben megragadó eszköze
az emberi hang. Ebben az életkorban az óvodapedagógus énekével nem versenyezhet a
„gépzene”, megfelelő gondossággal kiválasztott hanglemezek segítségével azonban bármikor
lehez zenét hallgatni. Fontos, hogy ne kényszer legyen a zene hallgatása, hanem szórakozás.
Érjük el, hogy az 5-7 éves korban a gyermekek már legyenek tekintettel egymásra, ha egy társuk
zenét szeretne hallgatni, ill. a gyermekek érezzék meg, hogy melyik az a pillanat, ami alkalmas
az átszellemült zenehallgatásra.
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A családokban ma már egyre kevesebbet énekelnek. Lassan kihal az a korosztály, aki
még őrzi a régi népdalokat élő előadásban. Tehát nemcsak a klasszikus műzene és értékelése
hiányos, hanem az élő népdal léte is veszélyben forog. Igaz, a családi környezetben felnövő
gyermekek édesanyjuktól megtanulják az anyanyelvet, de a zenei anyanyelvet már egyre
kevésbé sajátítják el otthol a gyerekek. Énekeljünk minél többet! A gyermek élete
legfogékonyabb korában szívesen énekel, játszik, táncol. Fontos, hogy táncházi muzsikát
tartalmazó lemezeket is hallgassunk a gyermekekkel, mely jellegénél fogva táncra serkenti a
gyermekeket. Az eddig megszokott gyermektáncok mellett alkalmat kell teremteni az
igényesebb népi táncra is. Kimondottan gyermekek számára is készülnek kazetták, táncházi
hanglemezek.
Lényeges, hogy az óvodapedagógus alkalmazkodva a gyermekek életkorához a
különböző vidékek népmeséit, táncainak legjellemzőbb lépéseit, fordulatait mutassa be.
A már ismert lépések és mozdulatok variálásával, továbbfejlesztésével 5-7 éves korban
már egyszerűbb táncokat meg is taníthatunk. Ha ritmikusan mozog, körbejár a gyermek, és
örömét leli a tánczenében, már akkor sem volt hiábavaló az a kis munka, amit ráfordítottunk.
Ha tetszik nekik, valószínűleg meg is jegyzik, és elmondhatjuk, hogy most például széki-táncot
táncolunk. Az óvodában a legnehezebb az egylépéses csárdás. A zene és táncművészet nagyon
fontos a belső rendhez, egészséghez, és hozzásegítenek ahhoz, hogy megtaláljuk a belső
békénket.
Az óvodapedagógus feladata, hogy céltudatosan fejlessze a mozgáskészséget, találjon
ki változatos mozdulatokat és serkentse a gyerekeket is erre, hogy alkotó fantáziájuk a táncban
is kibontakozhasson.
A táncban és énekben együtt van az egész csoport, jobban formálódnak a kis közösségek
is.
Célunk a kedvcsinálás legyen. Adjuk lehetőséget arra, hogy a mozgásigényesebb gyerek
addig „ropja” ameddig jólesik. Aki akar, az csak pörögjön vagy hajladozzon a zenére, ha őt ez
nyugtatja meg.
Az óvodában töltött 3-4 év alatt a gyermekek megszokják, hogy mindennek megvan a
maga ideje. Farsang után nemsokára jön a húsvét. Feldíszítjük a termet, tojást festünk,
készülődünk. A magyar nép gyönyörű szokásaiból az óvodáskorúak csak néhányat tudnak
megjegyezni, és maguk is eljátszani. Ezért inkább a jeles napokról emlékezzünk meg. A
néphagyományokat megismertetjük a gyermekekkel, azonban pl. a betlehemes játékot a
kisgyermekek régebben is csak nézték, ebben a korban nem voltak részesei a játéknak- ez az
iskolások és a felnőttek kiváltsága volt.
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Jó, ha a vidéki gyerekek természetes környezetükben, a városiak pedig a társiskolájuk
révén ismerkednek meg a hagyományokkal, hogy felnőve kedvet kapjanak azok
megtanulásához. Ha értő módon válogatunk a rendelkezésünkre álló gazdag anyagból, akkor a
kisgyermek egyszerre fogadhatja be a művészetet, miközben felszabadultan játszik, közben
élményt kap a természet és élet szépségeiről is, kifejezésre juttathatja szeretetét, életörömét.
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3. Törvényességi feladatok
Az NKT. által meghatározott feladatok
Felelős: óvodavezető, nevelőtestület
A BECS működtetése, az intézményi önértékelés rendszerének működtetése.
Felelős: óvodavezető, BECS vezetője: Fekete – Szücsné Balsa Emese.
A vezetői feljlesztési terv alapján.
Fejlesztési terv I.:
Intézkedés mérföldkövei, ellenőrzési pontjai:
-

a pedagógusok felkészítése,

-

jelentkezések az Oktatási Hivatal minősítési eljárására: 2019 - 2021-ig,

A célok eléréséhez szükséges feladatok:
-

a pedagógusok inspirálása, felkészítése a minősítési eljárásokra.

A feladat végrehajtásának módszere:
2019. 09. 01. - 2020. 02. 28.
Pedagógusok felkészítése:
-

tanácsadók meghívása,

-

portfólió tartalmának megismertetése,

-

tartalmi elemek készítése,

-

portfólióvédés megismertetése.

2020. 02. 28. Jelentkezések támogatása a minősítési eljárásra.
A feladat elvárt eredménye:
-

Portfólió tartalmi elemeinek megismerése.

-

Pedagógusok jelentkezése a minősítési eljárásra.

A feladat tervezett ütemezése:
2019. 09. - 2020. 02. 28. Pedagógusok felkészítése.
2020.03.31. Jelentkezések a minősítési eljárásra, kb. 4 fő.
A feladat felelősei: intézményvezető, pedagógusok.
Fejlesztési terv V.:
Az intézmény IKT eszközparkjának bővítése, korszerűsítése
Intézkedés mérföldkövei, ellenőrzési pontjai:
A nevelőmunka feltételeinek ellenőrzése, értékelése évente.
A célok eléréséhez szükséges feladatok:
IKT eszközök beszerzése.
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A feladat végrehajtásának módszere:
-

pályázatok felkutatása,

-

költségvetési és alapítványi támogatás kérése,

-

szülői felajánlások beszerzése.

A feladat elvárt eredménye:
Az elvárásoknak megfelelő számú és minőségű IKT eszköz beszerzése.
Intézkedés célja, indokoltsága:
Hatékonyabb pedagógiai munka végzése.
A feladat tervezett ütemezése:
2019. 09. 01. - 2020. 06. 30. Évente folyamatosan.
A feladat felelőse: intézményvezető.
A feladat végrehajtásába bevontak köre: a teljes nevelőtestület, szülők, alkalmazotti
közösség.
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4. Ellenőrzések
a. Külső ellenőrzés
Az Ellenőrzési Osztály által végzett normatíva ellenőrzés 2020. január – március.
b. Belső ellenőrzés
A 2019/2020-es nevelési év és ellenőrzési terv alapján.
ELLENŐRZÉSI TERV
DOKUMENTÁCIÓ ELLENŐRZÉSE 2019/2020
Cél:
Feladat:
Felelős:
Határidő/dokumentum
Tervszerű, tudatos,
Felvételi, mulasztási Óvodavezető
2019. szeptember 16.
követhető, a
naplók, étkezési
2020. január 31.
törvényi előírások
naplók, fejlesztési
betartásának
naplók
megfelelő és
Tervező munka a
Óvodavezető
2019. szeptember 30.
ellenőrizhető munka csoportnaplókban
2020. január 31.
SZAKMAI (MUNKAKÖRÖKHÖZ KAPCSOLÓDÓ) ELLENŐRZÉSEK
Az ellenőrzést
Célszemélyek
Kiemelt terület
Határidő/dokumentum
végezheti:
Óvodapedagógusok

Dajkák

Tálalósok

Fűtő-eljáró udvaros

Adminisztrátor-dajka

Óvodatitkár
Mosodai dolgozó

A tanév kiemelt
feladatainak
végrehajtása
Az egészséges
életmódra nevelés
szokásainak
kialakításában való
részvétel, munkaköri
tevékenységek
A tálalás esztétikuma,
az étkezésben való
közreműködés
Az udvar folyamatos
gondozottsága,
balesetmentes
állapota
Étkezési kedv.
Nyilvántartása.
Térítési díj számítása,
beszedése
Munkaköri leírásában
szereplő feladatok
elvégzése
Munkaköri leírásában
szereplő feladatok
elvégzése

Óvodavezető,
óvodavezető-hely.
Munkaközösség
vezetők

Folyamatosan,
szempontok alapján/
ellenőrzési dosszié

Óvodavezető, vezető
helyettes

Folyamatosan, ill.
szúrópróbaszerűen
ellenőrzési dosszié

Óvodavezető,
óvodavezetőhelyettes

Szúrópróbaszerűen,
ellenőrzési dosszié

Óvodavezető,
óvodavezető-helyettes

Szúrópróbaszerűen,
ellenőrzési dosszié

Óvodavezető,
óvodavezetőhelyettes

Folyamatosan,
szempontok alapján/
ellenőrzési dosszié

Óvodavezető,
óvodavezető-helyettes

Folyamatosan,
szempontok alapján/
ellenőrzési dosszié
Folyamatosan,
szempontok alapján/
ellenőrzési dosszié

Óvodavezető,
óvodavezető-helyettes
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5. Munkarend
1. hét
Délelőttös pedagógus

Délutános pedagógus

Fekete - Szücsné Balsa Emese

Gellénné Bordás Zsuzsanna

Baloghné Pál Judit

Kovács Tünde

Nyíriné Szaniszló Emőke
Máthéné Szász Éva

Jakabné Kulcsár Zsuzsa

Bartha Barbara
Koncz Gusztávné

Zékány Éva

Vinczéné Péter Renáta
(gyűjt: 06:30)

Gelléné Lőrinczi Anikó

Süni

Németh-Heinrich Szilvia

Nagy Beáta

Csiga

Fazekas Gyuláné

Lakatosné Gyulai Lívia

Horváth Judit

Király Krisztina
(gyűjt: 17:00)

Csoport neve

Katica
Pillangó
Manócska
Mazsola
Micimackó

Ficánka
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2. hét
Délelőttös pedagógus

Délutános pedagógus

Gellénné Bordás Zsuzsanna

Fekete Szücsné Balsa Emese

Kovács Tünde

Baloghné Pál Judit

Máthéné Szász Éva
Jakabné Kulcsár Zsuzsa

Nyíriné Szaniszló Emőke

Koncz Gusztávné
Miltényiné Radványi Éva

Bartha Barbara

Gelléné Lőrinczi Anikó

Vinczéné Péter Renáta

Nagy Beáta

Németh-Heinrich Szilvia

Lakatosné Gyulai Lívia
(gyűjt:06:30)

Fazekas Gyuláné

Király Krisztina

Horváth Judit
(gyűjt: 17.00)

Csoport neve

Katica
Pillangó
Manócska
Mazsola
Micimackó
Süni
Csiga - biga
Ficánka

Heti váltásban dolgoznak az óvodapedagógusok, a délelőttösök 7 órától 13:50-ig, a délutánosok
10:10-től 17 óráig. A reggeli gyűjtős 6:30-ra jön dolgozni 13:20-ig, a délutános gyűjtős
munkaideje pedig 10:40-től 17:30-ig tart.
A táblázatból is kitűnik, hogy a reggeli gyűjtősök személye állandó, hetente váltják egymást. A
délutáni gyűjtés pedig csoportonként haladva, meghatározott időpontokban kerül a délutános
óvónőkre. Lásd gyűjtős táblázat.
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Gyűjtősség rendje:
Szeptember 2. – Szeptember 6.

Király Krisztina

Szeptember 9. – Szeptember 13.

Horváth Judit

Szeptember 16. – Szeptember 20.

Lakatosné Gyulai Lívia

Szeptember 23. – Szeptember 27.

Fazekas Gyuláné

Szeptember 30. – Október 4.

Nagy Beáta

Október 7. – Október 11.

Németh - Heinrich Szilvia

Október 14. – Október 18.

Baloghné Pál Judit

Október 21. – Október 25.

Vinczéné Péter Renáta

Október 28. – Október 31.

Miltényiné Radványi Éva

November 4. – November 8.

Bartha Barbara

November 11. – November 15.

Gellénné Lőrinczi Anikó

November 18. – November 22.

Jakabné Kulcsár Zsuzsa

November 25. – November 29.

Gellénné Bordás Zsuzsa

December 2. – December 6.

Fekete Szücsné Balsa Emese

December 9. – December 13.

Király Krisztina

December 16.– December 20.

Horváth Judit
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Gyűjtősség rendje:
Január 6. - Január 10.

Lakatosné Gyulai Lívia

Január 13. - Január 17.

Fazekas Gyuláné

Január 20. - Január 24.

Nagy Beáta

Január 27. - Január 31.

Németh-Heinrich Szilvia

Február 3. - Február 7.

Baloghné Pál Judit

Február 10. - Február 14.

Vinczéné Péter Renáta

Február 11. - Február 15.

Miltényiné Radványi Éva

Február 17. - Február 21.

Bartha Barbara

Február 24. - Március 1.

Gellénné Lőrinczi Anikó

Március 4. – Február 28.

Jakabné Kulcsár Zsuzsa

Március 2. - Március 6.

Gellénné Bordás Zsuzsa

Március 9. - Március 13.

Fekete Szücsné Balsa Emese

Március 16. – Március 20.

Király Krisztina

Március 23. - Április 27.

Horváth Judit

Március 30. - Április 3.

Lakatosné Gyulai Lívia

Április 6. - Április 9.

Fazekas Gyuláné

Április 14. – Április 17.

Nagy Beáta

Április 20. – Április 24.

Németh-Heinrich Szilvia
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Április 27.- Április 30.

Baloghné Pál Judit

Május 4. - Május 8.

Vinczéné Péter Renáta

Május 11. - Május 15.

Miltényiné Radványi Éva

Május 18. - Május 22.

Bartha Barbara

Május 25. – Május 29.

Gellénné Lőrinczi Anikó

A megbízások miatti órakedvezményt napi lebontásban veszik ki a felelősök. Lásd egyéni
megbízások táblázat.

Dajka munkakörben dolgozók
1. hét
Délelőttös dajka

Délutános dajka

Mizsák Illésné

Kozma Péterné

Manócska
Mazsola

Csonka János Istvánné
Marton Szilvia

Varga Sándorné

Micimackó
Süni

Molnárné Kovács Annamária

Baloghné Gyüre Márta

Papp László Kálmánné

Dandé Zsoltné

Csoport neve
Katica
Pillangó

Csiga
Ficánka
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2. hét
Délelőttös dajka

Délutános dajka

Katica
Pillangó

Kozma Péterné

Mizsák Illésné

Manócska
Mazsola

Varga Sándorné
Marton Szilvia

Csonka János Istvánné

Micimackó
Süni

Baloghné Gyüre Márta

Molnárné Kovács Annamária

Dandé Zsoltné

Papp László Kálmánné

Csoport neve

Csiga
Ficánka

A dajkák heti váltásban dolgoznak, a délelőttös 7:40 16 óráig, a délutános 9:40 -18 óráig.
A dajkákon kívül az intézményben dolgozik még:
- 2 fő tálalós 7:30-tól 15:50-ig
- 1 fő óvodatitkár 7:20-tól 16:00-ig
- 1 fő mosodás 7-től 15:20-ig
- 1 fő eljáró-fűtő 6-tól 14:20-ig
- 1 fő udvaros 6-tól 14-ig
- 2 fő pedagógiai asszisztens 7:30-tól 15:50-ig

Engedélyezett álláshelyünk 36 fő.
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6. Munkaközösségek
Intézményünkben két munkaközösség működik:
1. Az Ének, zene, énekes játék, tánc munkaközösség
2. A Különleges témák feldolgozása munkaközösség
Mindkét munkaközösség munkaterve megtalálható az alábbiakban:
1. Ének, zene, énekes játék, tánc
Innovatív fejlesztés az ének, zene, énekes játék, tánc területén az ”Így tedd rá!” módszereinek,
anyagának, eszközeinek megismertetése által.
Munkaközösség vezetője: Nagy Beáta
Az ének, zene, énekes játék, tánc tevékenység áthatja az óvodai élet mindennapjait.
„ A magyar néptánc és népi játék táncos mozgásfejlesztés és tudás átadás a készség- és
képességfejlesztés olyan széleskörű tárháza, amely eszköztár végtelen lehetőségként áll
rendelkezésünkre a különböző pedagógiai folyamatokban.” (Balatoni Kata)
Az ”Így tedd rá!” módszertanának megismerése újszerű szemléletbeli gyakorlati
módszertani megújulást tesz lehetővé a mai kor gyermekének igényeinek, életkori
sajátosságainak figyelembevételével. Az észrevétlen ismeretszerzés, a játék kiemelt szerepe
valósul meg, mely a legfejlesztőbb tevékenysége a gyermeknek. Lehetőséget ad számukra
játékosságával, szabadságával, hagyományainkra épülő tematikájával a közösségi élet, a
szocializációs folyamatok, készségek megalapozására.
A munkaközösség célja:
A gyermekek ismerkedjenek meg a népi játékokkal, hagyományokkal, néptánccal,
népzenével.
Játékos formában a hagyományos népi játékok segítségével kerüljön fejlesztésre a
gyermekek mozgásképessége, miközben észrevétlenül elsajátítják a magyar néptánc
alapjait.
A

gyermekek

mozgáskoordinációjának,

zenei

hallásának,

játékkészségének,

ritmikájának, szociális képességének fejlesztése az” Így tedd rá!”

módszerének

megismerése által.
Feladata:
A tanfolyamon szerzett ismeretanyag, tapasztalatok átadása a munkaközösség
tagjainak.
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Innovatív elméletek

megismertetése,

gyakorlati

alkalmazása, beépítése

pedagógiai munkába.
Új eszközök megismerése, használatuk elsajátítása (pl.: színes tulipán, dió,
gumiszalag, ugróiskola stb.), gyakorlati alkalmazása.
Belső szakmai tapasztalatcserék.
2. Különleges témák feldolgozása
(IKT eszközök alkalmazásával)
Munkaközösség vezetője: Nyíriné Szaniszló Emőke
A játék az óvodáskor egész időszakában jelentős szerepet tölt be a gyermekek életében.
Ebben az életkorban a gyermekek a játékos tevékenységek által szereznek információt,
ismeretet a környezetükről. A megismerési vágy cselekvésre sarkallja őket. Miközben
játszanak, tapasztalatokat gyűjtenek, fejlődnek képességeik. Ha játékosan cselekedtetjük őket,
izgalmasan ismertetünk meg velük egy-egy témát, akkor a gyerekek örömmel és szívesen
vesznek részt a tevékenységekben. Ezek a tények arra késztetnek bennünket, hogy a
tevékenységi formákat minél színesebbé tegyük, s ezek sikerélményt, új ismereteket
biztosítsanak a gyermekek számára. Óvodáskorban nem beszélhetünk még tehetségekről, csak
tehetségre utaló jellemző jegyekről, tulajdonságokról, kivételes képességekről. Éppen ezért a
hosszú ideig tartó lágy megfigyelés a legjobb tehetségdiagnosztika. Minden gyermek
tehetséges valamiben, ezt a tehetségét fel kell fedeznünk.
A munkaközösség célja:
A gyermekek életkoruknak megfelelő szinten minél több tapasztalatot szerezzenek az
őket körülvevő természeti és társadalmi környezetből. Ezért a már meglévő
tevékenységi körök témáit új témákkal szeretnénk gyarapítani, bővíteni s ezekből egy
játéktárat összeállítani, hogy az óvodai ismereteket gazdagító különleges témákkal
megismertethessük a gyermekeket.
Célunk továbbá, hogy az új témák beilleszthetőek legyenek a már meglévő
összeállításba, és minden korosztálynak megfelelőek legyenek. Azokat az ismereteket,
amiket nem tapasztalhatnak meg közvetlenül, az IKT eszközök minél változatosabb
használatával szeretnénk átadni, a felhasználás során ezt is igyekszünk figyelembe
venni.
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Munkaközösség éves terve:
2019. szeptember 18.
-

Az éves munkaterv ismertetése, megbeszélése,

-

ötletek meghallgatása,

-

időpontok egyeztetése.

Október 16.
-

Népmese szereplői

-

A dzsungel állatvilága

-

Halloween

-

Más népek: Afrika

November 13.
-

Ősember

-

Márton-nap

-

Vásározás

December 11.
-

Luca-nap

-

Más népek: indiánok

2020. január 15.
-

Cirkusz

-

Más népek: eszkimó

Február 12.
-

Robot

-

Más népek: hollandok

Március 11.
-

Manók, tündérek

-

Kalózok

-

Más népek: törökök

Április 15.
-

Dinoszauruszok

-

Űr

-

Más népek: japánok

Május 13.
-

Az éves munkaterv értékelése.

-

Gyűjtemény összeállítása.
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7. Gyermekvédelem kiemelt feladatai
Gyermekvédelmi éves munkaterv a 2019/2020-as nevelési évre
A tervezést segítő dokumentumok


2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről



1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról



Emberi Erőforrások Minisztérium által kiadott MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ „A
gyermekvédelmi észlelő- és jelzőrendszer működtetése kapcsán a gyermek
bántalmazásának felismerésére és megszüntetésére irányuló szektorsemleges egységes
elvek és módszertan” 3. átdolgozott kiadása.

Az óvodapedagógus, illetve az óvodánk, mint intézmény gyermekvédelmi feladatai:
Az óvodapedagógus alapvető feladata a rábízott gyermekek nevelése, oktatása. Ezzel
összefüggésben kötelességünk, hogy közreműködjünk a gyermek-és ifjúságvédelmi feladatok
ellátásában, a gyermek fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában,
megszüntetésében. Együttműködünk a Debrecen Megyei Jogú Város Család- és Gyermekjóléti
Központjával, illetve a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó más
személyekkel, intézményekkel és hatóságokkal. Elsődleges célunk, hogy biztonságos,
szeretetteljes, aktív légkörben a gyermekek jól érezzék magukat. A saját, az integrált nevelést
elfogadó hozzáállásunk mellett a gyermeki és szülői közösségekben is szorgalmazzuk a sajátos
nevelést igénylő gyermekek jelenlétének elfogadását. Elvárt eredmény, hogy minden
gyermeket szeretetteljes, biztonságos légkör vegyen körül, az óvodában dolgozó felnőttek
pozitív modellt nyújtsanak, fejlesztő hatású szokás és szabályrendszert alakítsanak ki az
óvodapedagógusok.
Szeptember - Október
Folyamatos kapcsolattartás a segítő intézményekkel: Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai
Szakszolgálattal, Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Debreceni Tagintézményével,
Debreceni Egyetem Kenézy Egyetemi Kórház Városi Gyermekideggondozóval.
Ellenőrizzük a tanköteles korú gyermekek óvodába járását.
Családlátogatások a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeknél, folyamatosan
szülői értekezleten tájékoztatjuk a szülőket az igényelhető segélyezési formákról.
Környezettanulmány készítése az óvodába érkező veszélyeztetett és hátrányos helyzetű
gyermekek szociális körülményeiről.
Az kedvezményes óvodai étkezésben résztvevő gyermekek névsorát egyeztetjük.
A csoportban dolgozó óvodapedagógusokkal megbeszéljük a hátrányos helyzetű családok
esetleges megsegítésének lehetőségeit.
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A hátrányos és veszélyeztetett helyzetű óvodások nyilvántartásba vétele, különös tekintettel a
nevelőszülőknél elhelyezett gyerekekre.
November - December
Egyéni beszélgetések a nevelőszülőkkel (fogadóórák alkalmával) tanácsadások.
Kapcsolattartás folyamatos a nevelőszülői és gyámi tanácsadókkal.
A szociális helyzetelemzés összegzéséből adódó csoportonkénti prevenciós feladatok
összeállítása.
Karácsonyi adománygyűjtés a rászoruló családok részére.
Családlátogatások a csoportok óvónőivel szükség szerint.
Január - Február
A hátrányos helyzetű gyermekek fejlődésének nyomon követése, esélyegyenlőség biztosítása
az optimális időben történő iskolakezdés érdekében.
A tanköteles gyermekek óvodába járatásának ellenőrzése.
A tapasztalt problémák nevelőtestülettel történő egyeztetése.
Közös családlátogatások a családsegítő munkatársával, ha szükségesnek érezzük.
Információcsere a Debrecen Megyei Jogú Város Család- és Gyermekjóléti Központjával.
Március - Április
„Szülők Klubja” szervezése a hátrányok leküzdése, a gyermekek és szülők érdekében Csere bere: ruha, cipő börze.
„Beszélgető körök” – fontos témák feldolgozása pl. magatartásproblémák, viselkedési zavarok,
lelki egészségvédelem, az ingerszegény környezet, egészségtelen lakáskörülmények,
egészségtelen életmód hatása a gyermekek testi-lelki egészségére, személyiségük fejlődésére,
szocializációjukra.
Május
Nyári programok indítása (nyári udvari játékok).
Sportnap a szülők bevonásával. Gyermeknap.
A gyermekek megsegítésének lehetőségei:
A gyermek feltétel nélküli elfogadása, szeretete.
Ideális kapcsolat kialakítása, fenntartása a szülőkkel, nevelőszülőkkel.
Többszöri családlátogatás. Beszélgető tanácsadás, családsegítés.
Óvodánk pozitív kapcsolatot ápol:


Szülői munkaközösséggel



Védőnőkkel



Gyermekorvossal
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Debrecen Megyei Jogú Város Család- és Gyermekjóléti Központjával



Debreceni

Egyetem

Kenézy

Gyula

Egyetemi

Kórház

Városi

Gyermekideggondozójával


Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályával



Első osztályos tanítónőkkel

Problémák esetén
Az óvodapedagógusokkal együtt keressük a megoldást az adott problémára.
A probléma jelzése Debrecen Megyei Jogú Város Család- és Gyermekjóléti Központja felé az
„Eseti jelző” lapon történik. A megoldás kimeneteléről visszajelzést kérünk.
Óvodánk pozitív kapcsolatokat ápol mind a hivatalos szervezetekkel, mind a nevelőszülőkkel,
így tudható be az- az eredmény, hogy hosszú évekre visszatekintve az óvodapedagógusok
sikeresen végezhették munkájukat.
Óvodába járó gyermekek száma szeptember 1-én: 178 Fő
Ebből:
Hátrányos helyzetű gyermek: 1
Halmozottan hátrányos helyzetű: 0
Gyermekvédelmi támogatásban részesül: 1
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8. Egészségügyi vizsgálatok rendje
Az SZMSZ és a szerződések szerint, valamint az iskola-egészségügyi ellátásról szóló
26/1997. (IX.3) NM rendelet alapján intézményünkben is megtörténnek minden évben az

egészségügyi-tisztasági és fogászati, vizsgálatok. A következő táblázat tartalmazza ezen
vizsgálatok tervezett időpontjait, éves megoszlását.
Egészségügyi szűrések:
Csoport Eü - tisztasági
szept., jan., ápr.
szept., jan., ápr.
szept., jan., ápr.
szept., jan., ápr.
szept., jan., ápr.
szept., jan., ápr.
szept., jan., ápr.
szept., jan., ápr.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Fogászat
október, május
október, május
október, május
október, május
október, május
október, május
október, május
október, május

9. Gazdálkodás, tárgyi fejlesztés feladatai
 A kötelező eszköz és felszerelések ellenőrzése során megállapítottuk, hogy a
legfontosabb az ágyak cseréjének második üteme.
 Tervezett karbantartás:

- csoportszoba
- öltözők festése
- járdák javítása

 Tervezett felújítás:

- műanyagablakok cseréjének befejezése, beltéri ajtók cseréje
- a fajátékok javítása, karbantartása az udvaron.

10. Ütemterv
Szeptember 1. – Október 31.
 Az éves munkaterv megfogalmazása, elfogadtatása a nevelőtestülettel, kiosztása
valamennyi csoportnak.
 A tűz-, munka- és balesetvédelmi oktatás megtartása.
 Évnyitó, nevelőtestületi- és munkatársi értekezlet.
 Ingyenes étkezésre jogosult családoktól az erről szóló határozatok begyűjtése.
 A nevelés nélküli munkanapok meghatározása (4 nap nevelési napon).
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 A pedagógusigazolványok érvényesítése.
 A gyerekek baleset-biztosításának megkötése.
 Az új gyerekek szüleinek a kérdőívek kiosztása, összeszedése és feldolgozása.
 A régi gyerekek adatainak frissítése.
 A gyerekek személyiséglapjának megnyitása.
 A házirend aktualizálása, kitétele a helyben szokásos módon.
 A csoportos szülői értekezletek lebonyolítása.
 A gyerekek képesség szerinti mérése, a felmérőlapok kitöltése.
 A dolgozók személyi anyagának rendezése.
 Az alapító okirat átnézése.
 Csoportnaplók, felvételi napló ellenőrzése.
 Megbízások elkészítése.
November 1. – December 31.
 A gyermekek képességszerinti mérése, a felmérő lapok kitöltése.
 A következő év költségvetésének elkészítése.
 Jubileumi jutalom tervezése.
 A december 31-én lejáró munkaszerződések meghosszabbítása.
 A következő év soros lépés elkészítése.
 Az iskolaérettségi vizsgálatra küldendő gyermekek névsorának leadása a Hajdú-Bihar
Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Debreceni Tagintézményéhez.
 Téli zárással kapcsolatos feladatok.
 Felújítási igények felmérése, beküldése.
Január 1. – Február 28.
 Az éves szabadságok kiszámítása, szabadságolási karton kitöltése.
 Átsorolások elkészítése (január 10-ig).
 Szülői értekezlet az iskolába menő gyermekek szüleinek.
 Iskolaérettségi vizsgálatok elvégzése.
 A nyári zárás idejének kihirdetése.
Március 1. – Április 30.
 Az iskolaérettségi szakvélemények kiadása.
 31-ig az utazási utalványok kiadása az arra jogosultaknak.
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 Iskolai beiratkozás tájékoztatójának kifüggesztése.
 Nyári karbantartási munkák megtervezése, szervezése.
 Kitüntetési javaslatok elküldése.
 A szabadságolási terv elkészítése.
 Óvodai beiratkozás, a statisztika beküldése a DMJV Polgármesteri Hivatal
Intézményfelügyeleti Osztályára.
 A Továbbképzési Terv elkészítése.
Május 1. – Június 31.
 Majális, gyermeknap szervezése.
 Tanévzáró értekezlet.
 Az évzáró műsorok megtartása.
 Ballagás megszervezése.
 A szabadságok kiadása.
Július 1. – Augusztus 31.
 Rovartalanítás, nagytakarítás megszervezése, lebonyolítása.
 A karbantartási munkák elvégeztetése, ellenőrzése.
 Az új gyerekek szüleinek tanévnyitó értekezlet.
 Az új kollégák fogadása.
 A lejárt munkaszerződések meghosszabbítása augusztus 31-ig.
 A csoportok újraszervezése.
 Névsorok elkészítése.
 Az adatok frissítése (lakcím, telefonszámok).
 A munkarend és az ügyeleti rend aktualizálása.
Ehhez a vezetői ütemtervhez kapcsolódik még havonta minden olyan tevékenység, amely a
munkatervekben található.
Az Óvodavezető fokozottan felhívta a figyelmet a fejlesztő program tevékenységekbe történő
beépítésére, illetve a pontos és folyamatos írásbeli dokumentálás szükségességére.
A 2019/2020-as nevelési évre vonatkozó terv elfogadása, megszavazása.
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