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A munkaterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a 20/2012. (VIII.31.) EMMI
rendelet, valamint az intézmény belső szabályozói alapján készült.

I.

A NEVELÉSI ÉV HELYI RENDJE – HELYZETELEMZÉS

A nevelési év első napja: 2018. szeptember 01.
A nevelési év utolsó napja: 2019. augusztus 31.
Óvodai téli zárás: 2018. december 27 – 2019. január 1-ig

1.
2.

3.
4.
5.

Nevelőtestületi értekezetek - Nevelésmentes napok
Dátum
Téma
2018.10.05.
Konfliktuskezelés az óvodában Antal Judit előadása
Gyermekrajzok elemzése (Nyikáné Vass Mária
2019.01.18.
Hiperaktivitás óvodás korban (Szöllősiné Fórizs Katalin)
Csapatépítő tréning (Técsi Erzsébet)
A mozgás mit örömforrás (Nagyné B.E.)
2019.04.18.
A zeneóvodai foglalkozások lehetőségei (Asztalos Imréné)
Városi szavalóverseny (Dr. Vargáné Szabó Gabriella)
2019.06.21.
Nevelési évet záró értekezlet.
2019.08.30.
2019-2020-as nevelési évet nyitó értekezlet.

2018-2019-es nevelési évre beírt gyermeklétszám:
Bartók úti székhely

Babits utcai telephely

76

68 (66 fő + 2 fő sni-s
szorzó miatt)
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Tessedik utcai
telephely

Összesen

73

217

II.

HUMÁN ERŐFORRÁS ALAKULÁSA
Név

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

Asztalos Imréné
Buri Zsoltné
Buzás Gáborné
Csáki Gyuláné
Galajda Károly
Kuk Eleonóra
Máté Istvánné
Nagyné Budai Emese

9. Nyikáné Vass Mária

10.
11.
12.
13.
14.

Pap Lajosné
Pásztorné Ébert Brigitta
Szabóné Bereczki Judit
Szabóné Sándor Éva
Szöllősiné Fórizs Katalin

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Berki Edit
Fegyver Tímea
Füzesi Ferencné
Földi Istvánné
Ignáth Sándorné
Kozma Istvánné
Laczikné Pálfi Edit
Székelyné Veres Erika

23. Szijjártóné Johan Anita
24. Técsi Erzsébet
25. Vályogos András

Munkakör
Bartók úti székhely
óvodapedagógus
óvodatitkár
óvodapedagógus
dajka
fűtő-udvaros
óvodavezető
dajka
óvodapedagógus
óvodapedagógus

dajka
pedagógiai asszisztens
óvodapedagógus
konyhai kisegítő
óvodapedagógus
Babits utcai telephely
óvodapedagógus
pedagógiai asszisztens
dajka
dajka
óvodapedagógus
dajka
konyhai kisegítő
óvodapedagógus

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Dr. Vargáné Szabó Gabriella
Joó Mihályné
Lukátsné Kotricz Erika
Molnár Lajos
Nádasdi Tiborné
Papp Anett
Papp Anikó

óvodapedagógus
óvodapedagógus
fűtő-udvaros
Tessedik utcai telephely
óvodapedagógus
konyhai kisegítő
óvodapedagógus
fűtő-udvaros
dajka
dajka
óvodapedagógus

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Posta Lajosné
Ratku Ferencné
Sándor Istvánné
Székely Tamásné
Szilágyi Judit
Szombatiné Piczil Mária
Ugray Nikoletta

takarító
dajka
adminisztrátor
óvodapedagógus
óvodapedagógus
óvodapedagógus
pedagógiai asszisztens
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Egyéb megbízatás
zene-ovi vezető
óvodavezető helyettes

munkaközösség vezető, ovifoci vezető
munka- és balesetvédelmi
felelős, vizuális műhely
vezető

óvodavezető helyettes,
néptánc vezető
gyermekvédelmi felelős
munkaközösség vezető
munkaközösség vezető
vizuális műhely vezető

ovi-foci vezető;
közalkalmazotti Tanács tagja

közalkalmazotti Tanács tagja

1. Csoportbeosztás
BARTÓK

BABITS

TESSEDIK

KÖZÉPSŐ CSOPORT
Óvodapedagógusok
Dajka
NAGYCSOPORT
Óvodapedagógusok
Dajka
KISCSOPORT
Óvodapedagógusok

Asztalos Imérné
Szabóné Bereczki
Judit

Berki Edit
Ignáth Sándorné

Csáki Gyuláné

Földi Istvánné

Dr. Vargáné Szabó
Gabriella
Lukátsné Kotricz
Erika
Ratku Ferencné

Buzás Gáborné
Szőllősiné Fórizs
Katalin
Máté Istvánné

Székelyné Veres
Erika

Papp Anikó
Szilágyi Judit

Kozma Istvánné

Nádasdi Tiborné

Nagyné Budai Emese
Nyikáné Vass Mária

Szijjártóné Johan
Anita
Técsi Erzsébet
Füzesi Ferencné

Szombatiné Piczil
Mária
Székely Tamásné

Fegyver Tímea

Ugray Nikoetta

----Laczikné Pálfi Edit

--Sándor Istvánné
Joó Mihályné

Vályogos András
---

Molnár Lajos
Posta Lajosné

Dajka
Pap Lajosné
EGYÉB DOLGOZÓK
Pásztorné Éberth
Pedagógiai asszisztens
Brigitta
Óvodatitkár
Buri Zsoltné
Adminisztrátor
--Szabóné Sándor Éva
Konyhai kisegítő
Fűtő-udvaros
Takarító

Galajda Károly
---

2. Munkaidő
Az óvoda nyitvatartási rendje:
Munkaidő: 40 óra / hét

6,30 – 17,30 óráig

Óvodapedagógusok munkaideje: 6,30 – 17,30-ig, heti váltásban történik.
A nevelőmunkát segítő dolgozók munkaideje:
Pedagógiai asszisztens:
Dajkák:
Óvodatitkár:

8,00 – 16.00; 8.30-16.30
8.30-16.30; 9,00 – 17,00; 9.30-17.30
8,00 – 16,00

Egyéb dolgozók munkaideje:
Adminisztrátor:
Konyhai kisegítők:
Fűtő-udvarosok:
Takarító:

8,00 – 16.00
8,30-15.30; 8,00 – 16,00
6,00 – 14,00
6,00 – 14,00
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III.

PEDAGÓGIAI PROGRAM MEGVALÓSULÁSÁT SEGÍTŐ CÉLKITŰZÉSEK
ÉS FELADATOK

1. Óvodai nevelés feladatai
Ssz
1.

TERÜLET

Érzelmi nevelés, szocializáció

2.
Cselekvő, felfedező tanulás,
értelmi képességek
3.
Mozgás
4.

Anyanyelvi nevelés,
kommunikáció

5.
Munka jellegű tevékenységek

6.
Egészséges életmódra nevelés

7.
Környezettudatosság,
környezetvédelem

Szakmai fejlesztés tartalma
Olyan légkör megteremtése, amelyben a
kapcsolatok pozitívan hatnak a közösség építésére.
Érzelmekre épülő kapcsolatteremtő és megtartó
képesség formálása, erősítése, társas kapcsolatok
elmélyítése. A család és az óvoda harmonikus
viszonyának elősegítése. A közösségi élet
szabályainak megalapozása. Kiemelt figyelmet
igénylő gyermekek támogatása, ösztönzése.
Tapasztalást, felfedezést, és sok érzékszervet
foglalkoztató tevékenységek biztosítása.
Kreativitás erősítése.
Kiemelkedő figyelmet igénylő gyermekek egyéni
fejlesztése.
Napi rendszeres irányított testmozgás.
Séták, kirándulások szervezése,
Az udvari játék lehetőségeinek változatos
kihasználása.
A kommunikáció különböző formáinak
alkalmazása.
A gyermekek meghallgatása, gyermeki kérdésekre
való ösztönzés. A gyermekek kommunikációs
kedvének fenntartása.
Az anyanyelv szépségének, kifejező erejének
megismertetése. A beszéd észlelése, beszédértés,
fejlesztése. Önkifejezés megalapozása a
helyes nyelvhasználattal.
A gyermekek életkorának megfelelő tevékenységek
tervezése. A munkajellegű tevékenységekhez
szükséges attitűdök, képességek, készségek
kialakítása. (kitartás, önállóság, felelősség,
céltudatosság).
A gyermekek testi, lelki szükségleteinek
kielégítése. A környezet védelméhez és
megóvásához kapcsolódó szokások megalapozása.
Mozgásos programok szervezése, a gyerekek
edzettségének elősegítése.
Rendezett környezeti kultúra iránti igény felkeltése.
Biztosítjuk a gyermekek számára, hogy
tapasztalással, utánzásos tanulással elsajátítsák a
környezetkímélő, környezetvédő magatartást, hogy
környezetüket tisztelő felnőttekké, és később ezen
értékek közvetítőivé váljanak.
Vegyék észre az ok-okozati összefüggéseket, a
természeti környezetükben.
A természeti értékek felfedeztetése.
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8.

Sajátos nevelési
igényű gyermekek

9.
Tehetséggondozás

A Szakértői Bizottság által megfogalmazott
fejlesztési javaslatok
megvalósítása a megfelelő szakember segítségével
A csoportban elfogadó, segítő légkör kialakítása, az
egyéni bánásmód érvényesítésével.
Zenei, vizuális, és mozgás területén kiemelkedő
képességekkel rendelkező gyermekek tehetségének
fejlesztése..

Óvodánk speciális szolgáltatásai
-

Néptánc – népi gyermekjátékok

-

Hittan oktatás (szülői igény alapján)

-

Ovi-foci

-

Vizuális tehetségműhely

-

Zeneovi

-

Sakk

-

Angol oktatás

-

Sportgimnasztika

2. Ünnepek, rendezvények
Gyermekek ünnepei

Születés- és névnapok, Anyák napja,
Gyermeknap- gyermekhét, Évzárók,
Ballagások
Őszi karnevál – szüret, Márton nap,
Mikulás, Lucázás, Karácsony, Farsang –
kiszebáb égetés, Gergely járás, Húsvét,
Állatok világnapja, Víz világnapja, Föld
napja, Madarak és fák napja
Március 15, Október 23, Nemzeti
összetartozás napja
Séták, kirándulások, Zöld napok,
Egészséghét, Családi napok,

Hagyományok, népszokások ünnepei
Környezeti nevelés kiemelt napjai
Nemzeti ünnepek
Az óvoda életéhez kapcsolódó rendezvények
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3. Szülői értekezletek

Korcsoport
Kiscsoport

Dátum
2018.09.20-ig
2019.03.29-ig

Középső csoport

2018.09.20-ig
2019.04.19-ig

Nagycsoport

2018.09.20-ig
2019.01.25-ig

Felelős
Óvodavezető, óvodapedagógusok
Óvodavezető,
Óvodapedagógusok
Óvodavezető, óvodapedagógusok
Óvodavezető
Óvodapedagógusok
Óvodavezető, óvodapedagógusok
Óvodavezető
Óvodapedagógusok

4. Fogadóórák
Óvodavezető
Óvodapedagógusok

Fogadóórák
Előzetes egyeztetés alapján
Előzetes egyeztetés alapján

5. Hívogató

1.
2.
3.

Hívogatók a leendő óvodások és szüleik részére
Dátum
Felelős
2019.02.05. (Bartók)
Óvodavezető, nagycsoportos óvodapedagógusok
2019.02.06. (Babits)
Óvodavezető, nagycsoportos óvodapedagógusok
2019.02.07. (Tessedik) Óvodavezető, nagycsoportos óvodapedagógusok

6. Óvodanaptár (ünnepek, ünnepélyek és egyéb események összegző terve)
Határidő
2018-19.
03-ig
03-ig
07-ig
07-ig
07-ig
07-ig
14-ig
14-ig
14-ig
14-ig
14-ig

Téma

Felelős

SZEPTEMBER
Beilleszkedési terv elkészítése a
kiscsoportokban
Csoportnaplók, Felvételi és mulasztási
naplók megnyitása
Nagycsoportos ismétlési heti terv elkészítése
Középső csoportos ismétlési heti terv
elkészítése
Feladattervek elkészítése (I. félév)
Gyermekek pontos adatainak begyűjtése
Csoportnaplók, Felvételi és mulasztási
naplók felvezetése
A gyermekek anamnézisének begyűjtése
kiscsoportokban
Nagycsoportos új heti terv elkészítése
A középső csoportos új heti terv elkészítése
Takarítási Világnapról megemlékezés
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Kiscsop. óv.ped.
Csoportos óv.ped.
Nagy csop. óv.ped.
Középső csop. óv.ped.
Csoportos óv.ped.
Csoportos óv.ped.
Csoportos óv.ped.
Kiscsop. óv.ped.
Nagycsop. óv.ped.
Középső csop. óv.ped.
Nyikáné Vass Mária

20-ig
28-ig

28-ig
28-ig

28-ig
28-ig
28-ig

Közös és csoportos szülői értekezletek.
Mindhárom óvodában
Őszi Szüreti Karnevál – Tevékenységi nap
Mindhárom óvodában
Anamnézis értékelése kiscsoportokban
Javaslat Tehetségműhelybe járó
gyermekekről
Éves munkatervük elkészítése
Speciális szolgáltatások igényének felmérése
Nevelési tervek elkészítése KözépsőNagycsop.
Kiscsoportos új heti tervek elkészítése

02-ig

Egyéni fejlesztési tervek elkészítése az
ismétlő középső- és nagycsoportokban
OKTÓBER
Állatvédelmi napról megemlékezés

05-ig

Tehetségműhelyek beindítása

05-ig

Egyéni fejlesztési tervek elkészítése az
ismétlő kiscsoportokban
Almaszüret, alma nap – Tessedik

28-ig

05-ig
05-ig
12-ig
16-ig
18-19-ig
19-ig
26-ig
31-ig

31-ig

óvodavezető
Csoportos óv.ped.
Nagyné Budai Emese
Técsi Erzsébet
Dr. Vargáné Szabó Gabriella
Kiscsop óv.ped.
Csoportos óv.ped.
Műhelyvezetők
Csoportos
óv.ped.
Csoportos óv.ped.
Kiscsop.
óv.ped.
Csoportos óv.ped.

Csoportos óv.ped.
Műhelyvezetők

Nevelés mentes nap: Konfliktuskezelés az
óvodában Antal Judit előadása
Őszi kirándulás – Babits Pallag
Nyomonkövetési dosszié felmérése a
középső- és nagycsoportokban
Magyar festészet napja – Kiállítás - Tessedik
Nemzeti ünnepről megemlékezés
Beilleszkedési terv értékelése
kiscsoportokban
A kiscsoportos nevelési tervek elkészítése
kiscsoportokban
Látogatás a kiscsoportokban

Kiscsoportos óv.ped.
Székely Tamásné
óvodavezető
Técsi Erzsébet
Csoportos óv.ped.
Dr. Vargáné Szabó Gabriella
Nagycsoportos óv.ped.
Kiscsoportos óv.ped.
Kiscsoportos óv.ped.
óvodavezető, óv.vez h-ek

NOVEMBER
13-ig

Márton napi mulatságok

30-ig

Bemutató a nagycsoportokban
Mindhárom óvodában
Látogatás a nagycsoportokban
DECEMBER
Adventi ráhangolódás, adventi díszítések az
óvodában
Sajátos arculathoz tartozó megfigyelési
mérőlapok kitöltése

30-ig
07-ig
07- ig
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Asztalos Imréné
Szilágyi Judit
Nagycsop. óv.ped.
óvodavezető, óv.vez h-ek
Csoportos óv.ped.
Csoportos óv.ped.

11-ig
21-ig

04-ig
11-ig
18.

25-ig
25-ig
25 - ig

/ Környezet védelem egészséges életvitel,
kommunikáció/
Mikulás ünnepség megszervezése
Karácsonyi készülődés – karácsonyi
ünnepség
Mindhárom óvodában
JANUÁR
Feladattervek elkészítése (II. félév)
Intézményi dokumentumok átvizsgálása, az
esetleges törvényi változások miatt
Nevelésmentes nap
Téma: Gyermekrajzok elemzése (Nyikáné
Vass Mária)
Hiperaktivitás óvodás korban (Szöllősiné
Fórizs Katalin)
Csapatépítő tréning (Técsi Erzsébet)
Nagycsoportokban szülői értekezletek
Mindhárom óvodában
Nyomonkövetési dosszié felmérése a
kiscsoportokban
Féléves nevelési tervek értékelése

Csoportos óv.ped.
Csoportos óv.ped.

Csoportos óv.ped.
Óvodavezető
Buri Zsoltné
Nyikáné Vass Mária
Szöllősiné Fórizs Katalin
Técsi Erzsébet

Csoportos óv.ped.
Kiscsoportos óv.ped.
Csoportos óv.ped.

FEBRUÁR
05-07-ig
8-ig
11-15-ig
21-22-ig
22-ig

14.
22.

29-ig
29-ig
29-ig

5-ig

8-18-ig.

Hívogatók megrendezése
Egyéni fejlesztési tervek készítése a
kiscsoportokban
Farsangi hét
Babits-Tessedik
Farsang
Bartók
Óvodai jelentkezések 2019.
MÁRCIUS
Megemlékezés a Nemzeti ünnepről
Víz világnapja
Tevékenységi nap
Szülői értekezlet a kiscsoportban
Mindhárom óvodában
Nyílt nap a középső csoportokban
Mindhárom óvodában
Tavaszi kirándulás
Mindhárom óvodában
ÁPRILIS
Egészségvédelmi (Bartók)
Környezetvédelmi (Tessedik)
Kommunikáció (Babits)
tevékenységek felmérő lapjainak kitöltése
Egészség hét
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Óvodavezető
Nagycsoportos óv.ped.
Kiscsoportos óv.ped.
Székelyné Veres Erika
Lukátsné Kotircz Erika
Szöllősiné Fórizs Katalin
Óvodavezető
óv.vez.h.
Csoportos óv.ped.
Székely Tamásné
Szijjártóné Johan Anita
Nyikáné Vass Mária
Kiscsoportos
óv.ped.
Középsőcsop.
óv.ped.
Nagyné Budai Emese
Técsi Erzsébet
Papp Anikó
Csoportos óv.ped.

Berki Edit

16-ig
18.
18.

30-ig
22-26-ig

30-ig

Tevékenységi nap
Babits
Nyomonkövetési dosszié felmérése a
középső és nagycsoportokban
Egészség nap – Tessedik
Nevelésmentes nap:.
Téma: A mozgás mit örömforrás (Nagyné
Budai Emese)
A zeneóvodai foglalkozások lehetőségei
(Asztalos Imréné)
Városi szavalóverseny (Dr. Vargáné Szabó
Gabriella)
Szülői értekezlet – középső csoport
Mindhárom óvoda
Zöld napok –
Tevékenységi nap
Bartók
Szülői elégedettségmérés

Fenntartó Óvodai beíratás 2019/2020.
döntése
szerint

Középső-és nagycsoportos
óv.ped.
Lukátsné Kotricz Erika
Nagyné Budai Emese
Asztalos Imréné
Dr.Vargáné Szabó Gabriella

Középső csop. óv.ped.
Nagyné Budai Emese
óvodavezető
óv.vez.h.
óvodavezető
óv.vez.h.

MÁJUS
9-ig
31-ig
31-ig
31-ig
03-ig
03-ig
07-ig
10-14-ig
14-ig

14-ig

20-ig

21.

30.

Anyák napi megemlékezés
Mindhárom óvodában
Gyermeknapi kirándulás
Bartók
SZM fórum – óvodaszintű
Nyári szabadidős tevékenység tervezése
JÚNIUS
Környezetvédelmi Világnapról
megemlékezés-Bartók
Nemzeti összetartozás napjáról
megemlékezés
Évzárók, ballagások
Mindhárom óvodában
Varázskezek – Tehetségműhely kiállítása
Gyermekhét – palacsinta fesztivál
Tevékenységi nap
Babits
Családi délután
Tevékenységi nap
Tessedik
Éves értékelések, beszámolók elkészítése,
leadása
Nevelésmentes nap
2018-2019-es nevelési évet záró értekezet.
Augusztus
Nevelésmentes nap:
A 2018-2019-as nevelési évet nyitó
értekezlete
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Csoportos óv.ped.
Csoportos
óv.ped.
óvodavezető
Kis csoportos óv.ped.
Csoportos. óv.ped.
Nagycsoportos óv.ped.
Csoportos
óv.ped.
Lukátsné Kotricz Erika
Ignáth Sándorné
Dr. Vargáné Szabó Gabriella
Csoportos óv.ped.
Műhelyvez.
Óv.vez.
Óv.vez.

7. Munkaközösség

Intézményünkben három munkaközösség működik, kiemelten a környezet és egészségvédelem,
valamint a kommunikáció területén.
 új szakmai módszerek keresése, alkalmazása
 szakmai bemutatók megtartása, hospitálások
 tevékenységi napok, hetek szervezése, lebonyolítása
Munkaközösségek
feladatai

 erőforrásaink kiaknázása,
 a három óvoda testülete közötti jó kapcsolat ápolása,
 információk időbeni, és pontos átadása,
 a munkahelyi légkör folyamatos javítása - együttdolgozás
 pályázatok készítése, versenyek szervezése
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I.Bartók úti óvoda
„Környezetvédelem, környezetkultúrára nevelés” munkaközösség
 A környezetvédő, természetszerető ember személyiségének
Célja

megalapozása
 Környezettudatos viselkedésre nevelés
 Környezettudatos gondolkodás fejlesztése
 Sajátos arculat karakteres elmélyítése, az ehhez kapcsolódó
tárgyi eszközök beszerzése (nagyító, gyermek mikroszkóp,
stb)
 Zöld-hét megszervezése
 Zöld-könyvtár bővítése

Feladata

 Az óvodapedagógusok részvétele a témában szervezett
továbbképzéseken
 Zöld óvodák hálózatával közös programok szervezése, jó
gyakorlatok megismerése
 Magyar Madártani Egyesülettel kapcsolat tartása
 Szülői szemléletformálás, közös programok szervezésével
 Kiállítás szervezése a gyermekek munkáiból

II. Babits utcai óvoda
„Harmonikus testi fejlesztés és egészséges életvitel meglapozása” munkaközösség

Célja

Feladata

 Az egészséges életvitel az egészséget óvó ember
személyiségének kialakítása.
 A testedzéssel kapcsolatos tervszerű személyiségfejlesztés.
 Az egészségneveléssel kapcsolatos elemi kompetenciák
megalapozása, kialakítása
 A testi egészség mellett a lélek egészségének ápolása
 A rendszeres testmozgás megszerettetése
 A mindennapi mozgásba a gyermekjóga beépítése
 Gyermekek és családjuk életszemléletének formálása
 Az egészséges táplálkozás igényének kialakítása
 Szülők körében végzett egészség propaganda
 Egészségneveléshez kapcsolódó szakirodalom
megismerése, bővítése.
 Gyógy- és fűszernövényekkel való ismerkedés
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III.Tessedik utcai óvoda
„Kommunikáció központú” munkaközösség

Célja

Feladata

 Összhangban pedagógiai programunkkal, mind a felnőtt,
mind a gyermek jól boldoguljon a kommunikációs
folyamatokban.








Anyanyelvi játékgyűjtemény készítése
Kapcsolódó szakirodalom feldolgozása, felhasználása
Mese-délelőtt a kommunikáció jegyében
Az óvodapedagógusok bábelőadása a gyermekeknek
Városi szavalóverseny lebonyolítása
Adventi teadélután, kötetlen beszélgetés a szülőkkel
Logopédiai előadás szervezése

8. Gyermekvédelem
A Liget Óvoda három telephelyének minden dolgozója fontosnak tartja a gyermekvédelmi
munkát, hiszen a gyermekek jóléte meghatározza mindennapi munkánkat. Fontos feladataink
vannak, amelyeket komolyan kell venni a táguló szociális háló időszakában:


fel kell ismerni a veszélyt jelentő helyzeteket, forrásokat



aktívan kell közreműködni a veszélyeztetettségi helyzet megszüntetésében



biztosítani kell a törvényi jogokat



támogatni kell a családi nevelést.

Mind a három óvodában figyelemmel kísérjük a gyermekek testi, pszichikai, szociális fejlődését.
Igyekszünk pontos képet kapni az új gyermekek szociális hátteréről. A gyermekbántalmazást
különösen fontos észrevennünk, és a jelzőrendszerben elfoglalt helyünk szerint cselekednünk. A
szülőkkel együttműködő kapcsolatot alakítunk ki, elő kell segíteni a szülői szerep
eredményesebbé tételét. Szükség esetén környezettanulmányt készítünk, tartjuk a kapcsolatot a
Pedagógiai Szakszolgálattal, Család és Gyermekjóléti Központtal, valamint a szociális segítőkkel.
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Feladatterv:
Felelős

Feladat

Határidő

Nyilvántartás készítés

Szijjártóné Johan Anita

2018. szeptember 28.

Folyamatos óvodalátogatás
figyelemmel kísérése

Óvodavezető-helyettesek

Folyamatos

Csoportos óvodapedagógusok
Családlátogatás

Szükség szerint
Szijjártóné Johan Anita
Munkatársi értekezlet

A titoktartási kötelezettség
fontosságának felelevenítése

Kuk Eleonóra

Konzultáció a védőnővel

Szijjártóné Johan Anita

Szükség szerint

Részvétel a jelzőrendszeri
megbeszéléseken

Szijjártóné Johan Anita

Folyamatos

2018. augusztus 24-ig

9. Óvoda kapcsolatai
Óvoda-óvodai telephelyek
Feladat
Vezetői
megbeszélések
Munkaközösségi
megbeszélések
Pedagógiai
szakmai
koordinációs
megbeszélések
(óv.ped.)
Nevelőmunkát
segítők
koordinációs
megbeszélése

Határidő

Felelős

Havonként

óvodavezető

Havonként

munkaközösség-vezető

Szükség
szerint

A teljesítés kritériuma
Telephelyeken lévő aktuális feladatok,
programok összehangolása
Munkaterv szerint
Adott intézményben jelentkező feladatok,
problémák megbeszélése.

óvodavezető helyettesek

Alkalmanként

óvodavezető helyettesek

Feladat

Határidő

Felelős

Szülői
értekezletek

2018. ősz
2019. tavasz

óvodavezető
óvodapedagógusok

A nevelőmunkát segítő dolgozókat érintő
feladatok megbeszélése.

Óvoda - család
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A teljesítés kritériuma
Szülői értekezletek szervezésére óvodai
szinten évente egyszer, csoportokban
kétszer kerül sor. A csoportok szülői
értekezletén mindkét óv.ped. illetve a
vezető is jelen van. A készített
emlékeztetők és a szülői jelenléti ívek a
csop. naplóban találhatóak.

Szülői fórumok

2019. tavasz

óvodavezető
óvodavezető helyettes

Fogadóórák
(óv.vez.
óv.ped.)

folyamatos

óvodavezető
óvodapedagógus

Az óvoda által
szervezett
programok,
rendezvények,
tevékenységi
napok

alkalmanként

óvodavezető
óvodapedagógus

Csoportonként két tagból áll a szülői
választmány. Évenként két megbeszélést
tartunk, emlékeztető készül amely a
szülői aláírásokkal az óv.vez.
feljegyzések dossziéjában található.
Előzetes egyeztetés alapján történik a
szülőkkel. A csoportban történt
fogadóórák dokumentálása a
csop.naplóban található.
óvodanaptár szerint

Óvoda-fenntartó
Feladat
Kért
dokumentációk
megküldése
Tájékoztatás az
aktualitásoknak
megfelelően

Határidő

A teljesítés kritériuma
Dokumentumok elkészítése.

folyamatos

Felelős
óvodavezető
óvodatitkár
óvodavezető
óvodavezető helyettes

Kapcsolatépítés, közös gondolkodás.

folyamatos

Felelős
nagycsoportos óv.ped.
iskolai tanítók

A teljesítés kritériuma
Pedagógusok, gyermekek ismerkedése,
kapcsolatok erősítése.

nagycsoportos
óvodapedagógusok –
iskolai tanítók

Leendő elsős tanító nénik bemutatkozása,
tájékoztatás az iskoláról.

Felelős
óvodavezető helyettes
óvodapedagógusok
óvodavezető helyettes
óvodapedagógusok

A teljesítés kritériuma
A dokumentációk elkészítése

Óvoda-iskola
Feladat
Kölcsönös
látogatások
Leendő elsős
tanítónők
meghívása a
szülői
értekezletre

Határidő
alkalmanként

évente 1x

Óvoda - egészségügy
Feladat
Védőnői
látogatások
Fogászati szűrés

Határidő
Folyamatos
Évente 1x

A dokumentációk elkészítése

Óvoda – városi intézmények
Feladat
Szakszolgálatokk
al kapcsolattartás
Gyermekek
védelme
A gyermekek
ismereteinek
bővítése,
tevékenységeikne

Határidő
Folyamatos
Folyamatos

Folyamatos

Felelős
óvodavezető
óvodapedagógusok
óvodavezető
gyermekvédelmi felelős
óvodapedagógusok
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A teljesítés kritériuma
Esetmegbeszélések, problémák jelzése,
tanácsadás.
Problémák jelzése
Városi rendezésű programokon,
rendezvényeken való részvétel.

k színesítése

10. Belső feladatok ellenőrzésének terve
Az intézmény alapfeladatainak ellátása mellett a működést támogató folyamatok szabályozása,
ütemezése az intézményi szervezet folyamatos fejlesztése, javítása a célunk. Kiemelt
feladatunknak tekintjük továbbra is, hogy intézményünkben mindenhol egységes színvonalú
nevelés valósuljon meg, megtartva az eddigi hagyományokat, ugyanakkor a kialakított egységes
szemléletmódot értékrendet érvényre juttatva.
Belső ellenőrzés terve 2018-2019.
Ellenőrzési terület
Telephelyek működésével
kapcsolatos feladatok
Munkaközösségi tervek
megvalósulása
(munkaközösség-vezetők
ellenőrzése)
Nevelő-oktató munka
színvonala
Nevelő-oktató munka
dokumentációja
Óvoda helyiségeinek
tisztasága
A gyermekcsoport életében
betöltött szerepük
Az óvodai dokumentumok
vezetése (óvodatitkár)
Az óvodai dokumentumok
vezetése (adminisztrátor)
Konyha tisztasága, ételek
adagolása (konyhai kisegítő)
Környezet tisztasága,
esztétikuma (takarító)
Az óvoda és az udvar
tisztasága, esztétikuma (fűtőudvaros)
Munka- és balesetvédelmi
oktatás
Balesetvédelmi bejárás
Tűzvédelmi oktatás

Határidő
Ellenőrzést végzők
Óvodavezető helyettesek
2019.01.31.
óvodavezető
2019.08.30.
Munkaközösség vezetők
2019.01.31.
óvodavezető, óvodavezető helyettes
2019.08.30.
Óvodapedagógusok
Folyamatos
óvodavezető, óvodavezető helyettes,
munkaközösség-vezető
Folyamatos
óvodavezető
Nevelőmunkát segítők
2019.01.31.
óvodavezető helyettes
2019.08.30.
alkalomszerűen
Csoportlátogatások
óvodavezető, óvodavezető helyettes
alkalmával

Folyamatos

óvodavezető

Folyamatos

Egyéb dolgozók
óvodavezető

2019.01.31.
óvodavezető helyettes
2019.08.30.
alkalomszerűen
2019.01.31.
óvodavezető helyettes
2019.08.30.
alkalomszerűen
2019.01.31.
óvodavezető helyettes
2019.08.30..
alkalomszerűen
Munka- és balesetvédelmi felelős
2018.09.03. és új
óvodavezető
dolgozó érkezésekor
2018.08.30. szükség óvodavezető, munka- és balesetvédelmi felelős
szerűen
2018.09.10.és új
óvodavezető
dolgozó érkezésekor
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IV.

A BEISKOLÁZÁS FELADATAI

Az óvodapedagógusok ambiciózusak, szeretnének minél több és újabb ismeretet szerezni, illetve
a régieket frissíteni továbbképzések segítségével.
Ösztönözzük az önképzést, kihasználjuk az ingyenes továbbképzési és pályázati lehetőségeket.
Az óvodapedagógusok szakmai megújulásának támogatása a tanfolyamok finanszírozása által.
Az így szerzett ismereteket, tapasztalatokat munkaközösségi megbeszéléseken, nevelésmentes
napokon átadják egymásnak a kollegák.
Továbbképzési keretből szakember meghívása, munkahelyi konfliktusok kezelése témában, az
egész kollektíva számára.

V.

PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSE

Feladatunknak tekintjük, hogy segítsük a minősítésben érintett kollegák felkészülését,
folyamatosan figyelemmel kísérjük az OH e tárgyban megjelent ajánlásait, tájékoztatóit. A
portfólió összeállításában tanácsokkal, ötletekkel és információkkal segítjük a kollegákat.
Közösségünkből eddig öt fő óvodapedagógust sikeresen minősítettek, a 2018/2019-es nevelési
évben még három kollegát fognak minősíteni.
Az ősz folyamán intézményvezetői és intézményi pedagógiai- szakmai ellenőrzésre kerül sor
óvodánkban.
VI.

SZERVEZET- ÉS VEZETÉSFEJLESZTÉS

Ahhoz, hogy feladatainkat megvalósítsuk, intézményünk működése hatékonyabb legyen,
szükséges a szervezetfejlesztés, ezen belül az alkalmazottak menedzselése és a vezetésfejlesztés.
1. A vezető, ill. a nevelőtestület folyamatos szakmai megújulása.
2. Alkalmazkodás a közösen meghatározott és elfogadott célokhoz.
3. A három telephelyen lévő óvoda egységes működtetése.
4. Rendezvények (alkalmazotti) együttes szervezése.
5. Tervezett ellenőrzés, reális, ösztönző értékelés.
6. Magasabb színvonalú munkavégzés elősegítése
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7. Sikerélmény biztosítása az adott munkaterületen – felelősség, megbízás, önbizalom
8. Problémák, sérelmek azonnali feltárása, ill. sérülésmentes megoldása.
9. Folyamatos információáramlás a telephelyek között is.
10. Demokratikus jogok gyakorlásának biztosítása.

VII.

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI CÉLJAINK, FELADATAINK

Minden évben egyszer felmérjük a szülői igényeket, szülői elégedettséget. A visszaérkezett
észrevételek, vélemények alapján orvosoljuk az esetleges hibákat, illetve új célokat, feladatokat
tűzünk ki a jobb minőségi munka elérésére.
A vezetés a dolgozók munkáját rendszeresen ellenőrzi és értékeli (folyamatos ellenőrzések,
önértékelések, féléves értékelések).
A három munkaközösség illetve az egész alkalmazotti közösség összehangolt munkája szükséges
a minőségfejlesztési feladatok, célok megvalósításában.

Cél:

Megvalósulás
sikerkritériumai:

-az információáramlás
folyamatossága az intézmény
1. Fejlett együttműködés és a partnerek között,
és kommunikáció
-a kommunikáció
intézményünk és a
tényszerűsége
közvetlen partnereink
között

2. Jó szervezeti klíma

-a három telephelyen dolgozó
munkatársak szorosabb
együttműködésének erősítése,
-hatékony emberi és
munkatársi kapcsolat erősítése

Feladatok:








-a kiemelt feladatokhoz
rendelt tevékenységek
körének bővítése,
-helyi, városi programokhoz
és civil szervezetekhez
kapcsolódó tevékenységek
szervezése
3. Sajátos arculat
karakteres mélyítése






Intézményi hirdetőfal
aktualizálása, frissítése
Szülőknek és
alkalmazottaknak
szóló dokumentumok
aktualizálása
A honlap folyamatos
frisssítése
Nyílt napok,
bemutatók látogatása,
hospitálás
Csapatépítő
összejövetelek
rendezése
Alkalmazotti
kirándulás szervezése
A meglévő belső és
külső partnereinkkel
való jó együttműködés
megtartása, civil
szervezettekkel való új
kapcsolatok kiépítése
PP- hoz kapcsolódó
pályázatok figyelése
Zöld óvodákkal való
kapcsolattartás
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Felelős:

Határidő:

Berki Edit
Nyikáné Vass Mária
Papp Anikó

Folyamatos

Buzás Gáborné
Székelyné Veres
Erika

Folyamatos

Dr. Vargáné Sz.G.
Nagyné Budai E.
Técsi Erzsébet

Folyamatos

4. Magas színvotralú
neveló és oktatómunka

megórzése

- szakmai ismeretek és
tapasztalatok íb lyirmatos
bővítése,
- lehetőleg szakvizsgát adó
továbbképzésen való

részr,étel.
- a szükséges tárg) i í'eltételek.
eszközök bőr,ítésc és
korszerűlsítése

o
.
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Szl1,1lriri l-tll\ ói13luk ú}
könl,r,ek figyelésc,
beszerzése

Toviibbképzéseken

Kuk E|eonóra
SzékelynéVeres E.
Buzás Gáborné

r,árosi szinteIl

szcrvezett
benlutatókon, szakrnai
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