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A munkaterv készítését meghatározó törvények, rendeletek

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

-

- 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
- 2003. évi CXXV. Törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség
előmozdításáról
- 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
363/2012.(XII.17.) Kormányrendelet az Óvodai nevelés országos
alapprogramjáról
32/2012. (X.8.) EMMI rendelet a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai
nevelésének irányelve és a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának
irányelve
- 1998. évi XXVI. törvény
esélyegyenlőségének biztosításáról

a

fogyatékos

személyek

jogairól

és

- 277/1997. (XII. 22.) Kormányrendelet a pedagógus – továbbképzésről, a
pedagógus szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és
kedvezményeiről
326/2013. (VII.30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről
és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. köznevelési
intézményekben történő végrehajtásáról.

-

- 1992. évi többször módosított XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról

A munkaterv készítését meghatározó főbb intézményi dokumentumok





Alapító Okirat
Pedagógiai Program
Szervezeti és működési szabályzat
Házirend
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 Belső ellenőrzési rendszer szabályzata
 Oktatási Hivatal dokumentumai
- Útmutató a pedagógus minősítési rendszeréhez
- Önértékelési Kézikönyv
- Országos tanfelügyeleti kézikönyv óvodák számára

1. Az óvodai nevelési év helyi rendje
Nyitva tartás:
A 2018 - 2019. nevelési év 2018. szeptember 01-től 2019. augusztus 31.-ig tart.
Szervezett játék-tanulási tevékenység: szeptember 1. – május 31.
Nyári élet: június 1 - augusztus 31. között.
Heti nyitva tartás: hétfőtől- péntekig.
Napi nyitva tartás: 6-18 óráig.
A gyerekekkel az óvoda teljes nyitva tartása alatt óvodapedagógus foglalkozik.
Reggel 6 és 7 óra, ill. délután 17 és 18 óra között ügyeletes csoportban, összevontan.
Nevelés nélküli munkanapok, nevelőtestületi értekezletek tervezett időpontjai:
1. 2018. október 8.
mentálhigiénés tréning

Alkalmazotti

értekezlet

-

Szervezetfejlesztés,

2. 2019. április (pontos időpont egyeztetés alatt - Szakmai továbbképzés a
Balmazújvárosi Örökös Zöld Óvoda Bázisintézményével

3. 2019. június 14. Kihelyezett alkalmazotti értekezlet- Szervezetfejlesztés,
közösségformálás
4. 2019. augusztus 26. A 2018-2019. nevelési évzáró, a 2019-2020-as nevelési
év előkészítő értekezlete.
Az 5. nevelés nélküli munkanapot szükség szerint vesszük igénybe, amennyiben
szervezetfejlesztési, szakmai, pedagógiai feladatok indokolják.
A nevelés nélküli munkanapokról a szülőket legalább 7 nappal a zárva tartás előtt
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értesítjük, igény esetén ügyeletet biztosítunk.
A téli zárás idején Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata gondoskodik a
gyerekek óvodai ellátásáról. 2018-ban a Faragó Utcai Óvoda biztosítja a gyermekek
számára az intézményi ellátást.
A mi óvodánk a 2018-ban december 27-28-án tart zárva.
A zárás előtti utolsó nevelési nap: 2018. december 21. (péntek)
A zárás utáni első nevelési nap: 2019. január 02. (szerda)
Nyári zárás: A fenntartó dönt az óvodák éves nyitvatartási idejének meghatározásáról.
A nyári zárva tartásról legkésőbb 2019. február 15-ig a szülőket tájékoztatnunk kell.
Az óvoda ünnepei:
Nemzeti ünnepek:
Időpont
2018.10.05.
2018.10.24.
2019.03.14.

2019.06.04.

2019.08.21.

Ünnep
Megemlékezés az
aradi vértanúk
emléknapján

Felelős
óvodapedagógusok

1956-os
óvodapedagógusok
forradalom
Megemlékezés az
1848-as forradalom óvodapedagógusok
és
szabadságharcról
Nemzeti
összetartozás napja
Az államalapító
Szent István
emlékének ünnepe
Az alkotmány
ünnepe

Szervezési mód
faliújság,
csoportonkénti
rendezvény
faliújság,
csoportonkénti
rendezvény
faliújság,
csoportonkénti
rendezvény

óvodapedagógusok

csoportonkénti
rendezvény

óvodapedagógusok

faliújság,
csoportonkénti
rendezvény
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Az óvodai élet hagyományos ünnepei:
Időpont

Ünnep

Felelős

Szervezési mód

2018.11.13-14.

Óvodai bábszínház

Báb
munkaközösség
vezető

közös óvodai
rendezvény

2018.12.06.

A Mikulás
érkezése az
óvodánkba

Bakonyi Krisztina

csoportonkénti
rendezvény

2019.05.03-06.

Édesanyák
köszöntése

óvodapedagógusok

csoportonkénti
rendezvény

2019.05.23.

Gyermeknap

Terjékné Szűcs
Tímea
Nagy Istvánné

óvodai közös
rendezvény

2019.05.31.

Fészekhagyó
ünnep
Ballagás

Terjékné Szűcs
Tímea

több csoportot
érintő

Néphagyományokhoz kapcsolódó ünnepek:
Időpont

Ünnep

2018.10.11.
2018.12.19.

Mihály-napi vásár
az óvodában
Karácsony az
óvodában

2019.02.18-22.

Farsangi
mulatságok

2019.04.17.

Húsvéti
népszokások
Zöldág járás

2019.04.30.

Majális
Pünkösdi játékok

2019.06.05.

Felelős
Bakonyi Krisztina
Takácsné Bujdosó
Erika
Bordásné Csobán
Ágnes
Magyi Anikó
Vámos Anikó
Máthé Lászlóné
Szöllősiné Szilágyi
Erzsébet
Nagy Istvánné
Szilágyi Kata
Ivanov Marianna
Tóth Józsefné
Gál Istvánné
Burai Pál Józsefné
Szabó Ferencné
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Szervezési mód
közös óvodai
rendezvény
közös óvodai
ünnep
naponta változó
vidám
eseményekkel
óvodai közös
rendezvény
óvodai,
népszokásokra
épülő rendezvény
óvodai közös
rendezvény

Egyéb jeles napok:
A különböző világnapokon, magyar vonatkozású jeles napokon a csoportok egyéni
szervezésben programokat, zöld napokat, megemlékezéseket szerveznek, ünnepelnek.
Pl.: - Magyar Kultúra napja (Január 22.)
- Víz világnapja (március 22.)
- Az egészség világnapja (április 2.)
- Föld napja (április 20.) megemlékezés: április 18.
- Madarak és fák napja (május 10.)
- Kihívás napja/ 15 sport az egészségért (május utolsó szerdája)
- A magyar népmese napja (szeptember 29.) ünneplése: szeptember 28.
Hittan
Az óvodai Szülői Szervezet és a nevelőtestület egyetértésével a szülői igényeknek
megfelelően óvodánkban református és római katolikus hittan foglalkozásokat tartanak
heti egy alkalommal az egyházak hitoktatói.
Szülői értekezletek, fogadóórák, nyílt napok:
Szülői értekezletek
1.
2018. augusztus 29-én új óvodásaink szülei részére tartunk tájékoztató,
ismerkedő értekezletet.
Felelős: óvodavezető
2.
Csoportonkénti szülői értekezletek évi 2 alkalommal minden csoportban.
Határidő: 2018. szeptember 28. és 2019. február 28.
Felelős: óvodapedagógusok
3.
Rendkívüli szülői értekezletet szervezünk, ha valamilyen okból indokolt.
Pl.: iskolába készülő gyermekek szülei részére, iskolaválasztást segítő értekezlet.
Határidő: október 31.
Felelős: óvodavezető

A Szülői Szervezet értekezleteit az aktuális feladatok tükrében szervezzük:
2018. szeptember 11. Munkaterv ismertetése, véleményezése.
2018. május 30. Tájékoztató az éves munkáról, beszámoló véleményezése.
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Fogadóórák:
hétfői napokon
8 – 10h között
hétfő
13 – 15h között
Igény szerint előzetes egyeztetéssel
Havi 1 alkalommal a csoportonkénti beosztás
szerint, hétfői napokon: 15-17. óra között, vagy
szülővel történő egyezetés alapján.
Naponta érkezéskor – távozáskor a sürgős dolgokról információváltás történik.

Óvodavezető
Gyógypedagógus
Gyermekvédelmi felelős
Óvodapedagógusok

Nyílt napok:
Az óvodát bemutató nyílt délelőttöket leendő óvodásaink részére 2019. január 15,
22,29. napján, kedd délelőttönként 9 – 11.30-ig szervezzük.
Az óvoda ünnepei között szereplő rendezvények közül nyílt, szülőkkel közös ünnep:
Mihály napi vásár, Bábszínház, Gyermeknap.
A csoportok nyílt délelőttjét, valamint a szülőkkel szervezett 2 közös tevékenységi
napot külön, csoportonkénti beosztás szerint, az első szülői értekezleten történő
egyeztetéssel tervezik az óvodapedagógusok.
Humánerőforrás:
1. Pedagógus munkakör
óvodapedagógusok száma:
gyógypedagógus:

15 fő
1 fő

2. Nevelőmunkát segítő
dajka:
gyógypedagógiai asszisztens:
óvodatitkár:
pedagógiai asszisztens:

7 fő
1 fő
1 fő
2 fő

3. Egyéb dolgozó
kisegítő, takarító:
konyhai kisegítő:
udvaros:

1 fő
2 fő
1 fő

Összesen:
31 fő
A 2018-2019-es nevelési év változásokat hoz a pedagógus munkakörben, a nevelő
munkát segítő munkakörben egyaránt.
Az intézmény élére a következő 5 évre új óvodavezető: Terjékné Szűcs Tímea kapott
megbízást. Csoportban folytatja munkáját Takácsné Bujdosó Erika. Egy fő
óvodapedagógus 5 év után visszament dolgozni régi munkahelyére. A nevelési év során
további változás is várható.
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Egy fő dajka nyugdíjazás miatt felmentési idejét tölti, helyére 2019. január 10-től
tudunk új munkatársat alkalmazni.
Két fő dajka megszerezte pedagógiai asszisztens képesítését, nem titkolt szándékuk
ebben a munkakörben elhelyezkedni.

Munkarend, megbízások, 2018-2019 /felelősi rend/
Pedagógus
Sorszám

Név

Megbízás

1.

Terjékné Szűcs Tímea

óvodavezető

2.

Takácsné Bujdosó Erika

3.

Nagy Istvánné

4.

Burai Pál Józsefné

5.

Magyi Anikó

munkaidő nyilvántartó
felelős

6.

Máthé Lászlóné

foto-felelős

7.

Tóth Józsefné

leltár és sportfelelős

8.

Szabó Ferencné

9.

Szilágyi Kata

10.

Gál Istvánné

11.

Ivanov Marianna

12.

Bakonyi Krisztina

szertár felelős

13.

Bordásné Csobán Ágnes

egészségügyi felelős

14.

Vámos Anikó

honlap szerkesztése

15.

Szőllősiné Szilágyi Erzsébet

gyermekvédelmi felelős

munkaköz. vezető

„zöld óvoda” program
felelőse
jegyzőkönyv-vezető és
honlap szerkesztés

Teljes munkaidő:
heti 40 óra
óvodai
foglalkozásokkal
lekötött óra: heti 10
óra
kötött munkaidő: heti
32 óra
kötött munkaidő: heti
32 óra
kötött munkaidő: heti
32 óra
kötött munkaidő: heti
32 óra
kötött munkaidő heti
20 óra
kötött munkaidő: heti
32 óra
kötött munkaidő: heti
32 óra
kötött munkaidő: heti
32 óra
kötött munkaidő: heti
32 óra
kötött munkaidő: heti
32 óra
kötött munkaidő: heti
32 óra
kötött munkaidő: heti
32 óra
kötött munkaidő: heti
20 óra
kötött munkaidő: heti
20 óra

16.
17.

Demes Tímea ped. asszisztens

munkaidő: 40 óra
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Munkarend, megbízások 2018-2019
Nem pedagógus munkakörű dolgozók
Sz.

Név

1.

Bartha
Lászlóné
Vinczéné
Kegyes Angéla
Balogh Erika

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

Beosztás, megbízás

Munkaidő

Délelőtt

Délután

Egyéb

gyp. asszisztens, Darabos u.
raktár
óvoda titkár, PC felelős, irattár

40 óra

6-14

9-17

-

40 óra

-

-

ped. asszisztens, vendéglátás

40 óra

6-14

9-17

7.30 –
15.30
-

Dankai
Lászlóné
Gardó Ibolya

Dajka, Bethlen u. raktár

40 óra

6-14

10-18

-

Dajka: vendéglátás (kávé)

40 óra

6-14

10-18

-

Virágh
Lászlóné
Csapó Pálné

Dajka, tornaszoba, rendezvények
előkészítése
Dajka, javításra szoruló eszk.
nyilv.
Dajka, Bethlen u. virágoskert

40 óra

6-14

10-18

8-16

40 óra

6-14

10-18

8-16

40 óra

6-14

10-18

8-16

Dajka, óvodai textíliák, terítők
rendezése
Konyhai kisegítő, tisztítószer
felelős
Udvaros, udvar, hulladéktároló
felelős
Egyéb kisegítő alk.: varrás,
textíliák javítása
Egyéb kisegítő-konyhai kisegítő,
konyhai eszközök nyilvántartása
(törés jelentés)

40 óra

6-14

10-18

8-16

40 óra

6-14

-

8-16

40 óra

6-14

-

-

40 óra

-

-

8-16

40 óra

6-14

-

8-16

Gergely
Lajosné

9.
10.
11
12.
13.

Fenyvesi
Erzsébet
Ferencné
Nógrádi Erika
Jánki József
Molnárné
Prodán Chrina

efánné Borsos
14.
Trefánné
Borsos Erika

Csoportbeosztások:

Sorszám

Csoport/fő

Óvodapedagógusok

Dajka

1.

F.2. Csibe csoport
SNI / Vegyes /

Vámos Anikó gyógypedagógus
Szöllősiné Szilágyi Erzsébet
Máthé Lászlóné

gyógyped. asszisztens:
Barta Lászlóné
dajka: Miklósi Judit
felmentési idejét tölti.
Balogh Erika Ped. assz.

2.

F.3. Mókus csoport
/ középső csoport/

Nagy Istvánné
Szilágyi Kata

Dankai Lászlóné
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Sorszám

Csoport/fő

Óvodapedagógusok

Dajka

3.

F.4. Maci csoport
/Vegyes/

Dr. Burai Pál Józsefné
Szabó Ferencné

Fenyvesi Erzsébet

4.

E.1. Őzike csoport
/Vegyes/

Takácsné Bujdosó Erika
Bakonyi Krisztina

Gergely Enikő Tünde

5.

E.2. Katica csoport
/nagy/

Bordásné Csobán Ágnes
Magyi Anikó

Csapó Pálné

6.

E.3. Csillag csoport
/vegyes/

Ivanov Marianna
Tóth Józsefné

Virág Lászlóné
Demes Tímea Ped. assz

7.

E.4. Cicó csoport
/vegyes/

Gál Istvánné
új kolléganő

Gardó Ibolya

Csoportok kialakítása:
A csoportok kialakításánál figyelembe vettük:





az óvodapedagógusok javaslatait,
a szülői igényeket,
azonos bölcsődéből érkezettek igényeit,
kor és nemek, létszám szerinti arányos csoportelosztást.

Pedagógus továbbképzés, továbbtanulás:
Szakvizsga megszerzésére irányuló továbbképzést Nagy Istvánné kolléganő folytat.
2018. szeptemberében a 3. félévet kezdi. Lehetőségeinkhez mérten tanulmányi
költségeit a négy félév során legalább 80 %-ban támogatni kívánjuk. Az összeg 2018ban költségvetésünkben rendelkezésre áll.
Belső továbbképzést szervezünk külső előadó felkérésével mentálhigiénés fejlesztés,
valamint a szervezeti kultúra erősítése céljából a teljes alkalmazotti közösség részére.
2. Kiemelt szakmai feladatok a 2018/2019-es nevelési évben
- A zavartalan játék feltételeinek biztosítása,
- a személyiség komplex fejlesztése, (tehetséggondozás, felzárkóztatás, SNI-s gyerekek
fejlesztése)
- a Pedagógiai program kiegészítésének folytatása a sajátos intézményi arculat
kiemelésével, egyes tartalmi fejezetek bővítésével, az intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés
megállapításai alapján,
- a bábjáték és a pedagógiai bábjáték alkalmazása az érzelmi nevelés erősítésével a
gyermekek mindennapi tevékenységei során,
- egészséges életmódra nevelés-mérőeszközének átdolgozása,
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- örömteli rendszeres testmozgás, természetes mozgás igényének kielégítése a
mindennapokban,
- nemzeti értékek, a magyar népi kultúra közvetítése,
- szervezeti kultúra erősítése, fejlesztése.

Intézményi elvárások
1.Pedagógiai folyamatok- Tervezés
Az intézmény vezetése irányítja az
intézmény stratégiai és operatív
dokumentumainak koherens kialakítását.

Az intézmény stratégiai és operatív
dokumentumai az intézmény működését
befolyásoló mérési (az Eredmények
értékelési területnél felsorolt adatok),
demográfiai, és más külső mutatók
(például szociokulturális felmérések
adatai) azonosítása, gyűjtése,
feldolgozása és értelmezése alapján
készülnek. Ezek segítik az intézmény
jelenlegi és jövőbeni helyzetének
megítélését

Az éves munkaterv összhangban van a
stratégiai dokumentumokkal és a
munkaközösségek terveivel.

Kiemelt feladatok a 2018-2019. nevelési
évre
Az intézményi tanfelügyelet eredményeit
figyelembe véve, feladatunk a Pedagógiai
programunk felülvizsgálata és kiegészítése.
A programunkban az intézmény egyedi
jellemzőinek pontosítása, erőteljesebb
hangsúlyozása, bővítése a bábjátéknak, a
művészeti tevékenységeknek, az érzelmi
nevelésre gyakorolt hatásának kiemelésével,
megőrizve és építve a már kialakított
értékeinkre. A bábjáték tartalmi elemeinek
fejlesztése, a pedagógiai bábjátékkal, mint
egyfajta nevelési módszerrel és eszközzel.
A bábjáték alkalmazásának szélesítése,
gazdagítása a mindennapi tevékenységek
szervezése során, a komplex
személyiségfejlesztés érdekében.
Mérési eredmények beépítése:
mindennapos mozgás kiemelt alkalmazása
a testi képességek fejlődése érdekében.
Fő célunk: A rendszeres egészségfejlesztő
testmozgás, a gyermekek egyéni fejlettségi
szintjéhez igazodó mozgásos játékok és
feladatok, a pszichomotoros készségek és
képességek alakítása, formálása, a
mozgásöröm, a lelki egészség fejlesztése, az
összerendezett, harmonikus mozgáskultúra
kialakításának támogatása.
A gyermekek egészséges életmód
igényének, a test-lelki szociális
fejlődésének elősegítése
A munkaközösségi tervek a munkaterv
részét képezik:
- Egészséges életmód munkaközösség
- Báb munkaközösség
- Belső önértékelést támogató
munkacsoport

1.Pedagógiai folyamatok- Megvalósítás
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A stratégiai tervek megvalósítása nevelési
évekre bontott, amelyben megjelennek a
stratégiai célok aktuális elemei.
(Pedagógiai program, a vezetői pályázat,
a továbbképzési terv és az ötéves
intézkedési terv stb. aktuális céljai,
feladatai.)

Az intézmény éves terveinek (éves
munkaterv, éves intézkedési tervek,
munkaközösségi tervek, a pedagógiai
munka, tervezési dokumentumai, stb.)
gyakorlati megvalósítása a pedagógusok
és a munkaközösségek bevonásával
történik.
Az intézményi pedagógiai folyamatok
(például nevelési évre, gyermekcsoportra
tervezett egymásra épülő tevékenységek)
a személyiség- és közösségfejlesztést, az
elvárt nevelési, tanulási eredmények
elérését, a szülők, gyermekek és
munkatársak elégedettségét és a
fenntartói elvárások teljesülését
szolgálják.
A nevelési év végi beszámoló
megállapításai alapján történik a
következő nevelési év tervezése.
1.Pedagógiai folyamatok- Ellenőrzés
Az intézményi stratégiai
alapdokumentumok alapján az
intézményben belső ellenőrzést
végeznek.
Az ellenőrzési tervben szerepel, hogy ki,
mit, milyen céllal, milyen gyakorisággal,
milyen eszközökkel ellenőriz.

Az intézmény azonosítja az egyes
feladatok eredményességének és
hatékonyságának méréséhez,

A nevelési év célja, feladatai:
Az óvodai nevelés- tanulás során a gyermeki
képességek és részképességek fejlesztése.
Ennek elérése érdekében egyénre szabottan,
differenciáltan, az egyes gyermekekhez
igazított módszerekkel, eszközökkel,
önmagukhoz mért tempóban, az azonnali és
egyénhez mért visszacsatolás
alkalmazásával a hatékonyság növelése a
hátránykompenzálás, akár tehetséggondozás
terén.
Belső hospitálások szervezésével segítjük az
egymástól tanulást, lehetőséget teremtve az
óvodapedagógusoknak arra, hogy a bábjáték
és dramatikus játékok alkalmazásai,
felhasználási lehetőségei gazdagodjanak a
mindennapokban, elősegítve a gyermeki
bábjáték további elmélyülését, az érzelmi
nevelés hangsúlyozását.

Az intézményi kimeneti eredmények, a
folyamatos nyomon követés- dokumentáció
eredményei alapján a nevelőtestület előtt
feladatként jelentkezett az érzelmi nevelés,
testi képességek erősítése, fejlesztése
Kiemelt ellenőrzési terület:
- Csoportnaplók ellenőrzése
- Felvételi és mulasztási naplók ellenőrzése
- A gyermekek fejlődését nyomon követő
dokumentáció ellenőrzése
- Gyermekbalesetek megelőzése
- Egészséges életmód megvalósítása
- Szülőkkel való kapcsolattartás
- Ünnepségek
- Munkaidő, munkafegyelem
- Szakmai munka ellenőrzése
A feladatok végrehajtását az ellenőrzési terv
tartalmazza.
Az intézményi Folyamatos nyomon követés
dokumentációjának felülvizsgálata, bővítése
az egészséges életmódra vonatkozóan.
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értékeléséhez szükséges
dokumentumokat.
1. Pedagógiai folyamatok- Értékelés
Az értékelés tények és adatok alapján,
tervezetten és objektíven történik, alapját
az intézményi önértékelési rendszer
jelenti.

Az intézményben a gyermeki fejlődést
folyamatosan követik, a gyermeki
fejlődést dokumentálják, elemzik, és az
egyes évek értékelési eredményeit
összekapcsolják, szükség esetén
fejlesztési tervet készítenek.
Az óvodapedagógusok a gyermekek
eredményeiről fejlesztő céllal
folyamatosan visszacsatolnak
szüleinek/gondviselőjének és az
életkornak, fejlettségi szintnek megfelelő
formában a gyermeknek.
1.Pedagógiai folyamatok- Korrekció
Az intézmény stratégiai és operatív
dokumentumainak elkészítése,
módosítása során megtörténik az
ellenőrzések során feltárt információk
felhasználása

A belső intézményi ellenőrzési-értékelési
rendszer működtetése, esetleges módosítása
az országos önértékelési rendszer által
meghatározottakkal.
A belső önértékelés fő feladatai:
-A tevékenységek szervezése során a
művészeti eszközök, módszerek beépítése,
komplexitás
-A pedagógus kompetenciák megfigyelése
A gyermeki fejlődés értékelése, az
eredmények elemzése kialakult intézményi
gyakorlatként, Pedagógiai programunkban
rögzítetteknek megfelelően kerül
dokumentálásra. Az egyéni fejlesztési tervek
tartalmazzák a fejlesztési lehetőségeket,
irányokat.
A dokumentáció folyamatos vezetése során
a szülők félévenkénti tájékoztatása a
gyermek fejlettségi szintjéről, állapotáról.

A Pedagógiai programunk
felülvizsgálatának, kiegészítésének
folytatása a már megtervezett feladatelosztás
szerint.

Évente megtörténik az önértékelés
keretében a helyben szokásos formában
rögzített megfigyelési, mérési
eredmények elemzése, a tanulságok
levonása, fejlesztések meghatározása. Ezt
követően az intézmény a mérési –
értékelési eredmények függvényében
szükség esetén korrekciót végez.
A problémák megoldására alkalmas módszerek, jó gyakorlatok gyűjtése, segítő belső
(ötletek, egyéni erősségek) és külső
erőforrások ( pályázati lehetőségek) és szakmai támogatások feltérképezése és bevonása
természetes gyakorlata azintézménynek.

Szakmai fejlődés segítése, szakmai
kapcsolat ápolása, jó gyakorlatok
megismerése, átvétele. Együttműködés az
Örökös Zöld Óvoda címet elnyert
Balmazújvárosi óvodával

2.Személyiség-és Közösségfejlesztés
A beszámolókban és az intézményi
önértékelésben követhetők az
eredmények (például egyéni fejlesztés)
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A fejlesztés megvalósulása nyomon
követhető
-az intézmény dokumentumaiban,
-a mindennapi gyakorlatban (óvodai és
óvodán kívülitevékenységekben).
Az intézmény vezetése és érintett
óvodapedagógusa információkkal
rendelkezik minden gyermek szociális
helyzetéről.
Az intézmény támogatórendszert
működtet:
- Felzárkóztatást célzó egyéni
foglalkozást szervez.
- Integrációs nevelési/tanításimódszereket fejleszt, és ezt be is vezeti.
- Nevelési, képzési, tanítási programokat,
modelleket dolgoz ki vagy át, és
működteti is ezeket.
- Kapcsolatot tart fenn valamely szakmai
támogató hálózattal.
Az egészséges és környezettudatos
életmódra nevelés elmélete és gyakorlata
a pedagógiai programban előírtak szerint
a munkatervben szerepel, a
beszámolókból követhető.
2. Személyiség- és Közösségfejlesztés
A beszámolókból követhetők az
alapelvek és a feladatok
megvalósításának eredményei, különös
tekintettel az intézményi hagyományok
ápolására, a támogató szervezeti
kultúrára.
Az intézmény gondoskodik és támogatja
az óvodapedagógusok, pedagógiai
munkát segítők, valamint a gyermekek
közötti folyamatos információcserét és
együttműködést.

Az intézmény közösségi programokat
szervez.
A szülők a megfelelő kereteken belül
részt vesznek a közösségfejlesztésben.

A gyermeki képességeket támogatórendszer
feladata:
- Felzárkóztatást segítő egyéni, csoportos
foglalkozások szervezése az egyéni nyomon
követés dokumentációjának eredményei
alapján
- Speciális csoportban a szociális integráció
bővítése- testvércsoportok létrehozása
- Fordított integráció működtetéseműködési terv alapján
Az érzelmi nevelés hangsúlyozásával a
hátránykompenzáció, együttműködve a
gyermekvédelmi felelőssel, társszervekkel.
Szükség és igény szerinti családlátogatások
szervezése az SNI- s gyermeket nevelő
családok számára is, az együttnevelés
eredményessége érdekében.
Az egészséges életmódra és a
környezettudatos életmódra nevelés
dokumentumának átdolgozása és bővítése.

Az intézményi hagyományok megőrzése,
tartalmuknak újszerű elemekkel,
tevékenységekkel való szélesítése, bővítése.

Csapatépítő programok szervezése,
tudásmegosztás szélesítése, külső és belső
előadók meghívása,
mentálhigiénés előadások,
esetmegbeszélések szervezése a
közösségfejlesztés érdekében.
A gyermekek közötti együttműködés,
kooperáció segítése a különböző életkorú
gyermekek csoportjának szervezésével.
Munkaterv 1-es pontja
A családokkal folyamatos nyitottság
teremtése és többirányú együttműködést
biztosítása. Szülői igények felmérése a
közösségi programok tartalmainak
bővítéséről.
14

3.Eredmények
Nyilvántartják és elemzik az intézményi
eredményeket:
- helyben szokásos megfigyelésen, vagy
más alapon megszervezett mérések
eredményei
- esetleges sport, más versenyeredmények
- 6 éves kor után óvodában maradó
mutatók, elégedettségmérés eredményei
(szülő, óvodapedagógus, pedagógiai
munkát segítők)
- neveltségi mutatók
Az intézmény vezetése gondoskodik a
nevelési, tanulási eredményességről szóló
információk belső nyilvánosságáról.
A belső és külső mérési eredmények
felhasználásra kerülnek az intézményi
önértékelés eljárásában.
A gyermekek követésének kialakult
rendje, eljárása van.
4.Belső kapcsolatok, együttműködés,
kommunikáció
Az óvodapedagógusok szakmai
csoportjai maguk alakítják ki működési
körüket, önálló munkaterv szerint
dolgoznak. A munkatervüket az
intézményi célok figyelembevételével
határozzák meg.

Az egyéni mérések eredményei
csoportszinten összesítésre kerülnek,
amelyek a következő év fejlesztési irányát
jelöli ki az intézmény számára.
(érzelmi-erkölcsi, testi nevelés)

Az eredmények csoport szinten
dokumentáltak és összesített eredményt
szolgáltatnak az intézményi további célok,
feladatok kijelöléséhez.
Az intézményi önértékelés eredményére
intézkedési terv készült, amelynek
megvalósítása a munkatervben tervezett.
A gyermekek követésének kialakult rendje
van, amit az óralátogatások szervezésével
biztosít az iskola.
Intézményünkben 3 szakmai
munkaközösség működik, a mk. vezetők és
az intézményvezető egyeztetik éves
terveiket.

A szakmai közösségek vezetőinek hatásés jogköre tisztázott.

Jogkörök, hatáskörök tisztázottak.

Az intézmény vezetése támogatja,
ösztönzi az intézményen belüli
együttműködéseket, és az intézmény
céljainak elérése érdekében támaszkodik
a munkájukra.

Esetmegbeszélések biztosításával, a belső
tudásmegosztás támogatásával egymás
munkájának segítése a hatékonyság
érdekében.

A munkaközösségek bevonásával
történik a pedagógiai folyamatok
megvalósításának ellenőrzése, értékelése.
A gyermekek nevelése/tanítása érdekében
a szakmai közösségek tevékenységén túl
a pedagógusok kezdeményezően
együttműködnek egymással és a
pedagógiai munkát segítő
szakemberekkel a felmerülő problémák
megoldásában.
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Az intézményben rendszeres, szervezett a
belső továbbképzés, a jó gyakorlatok
ismertetése, támogatása.
A belső tudásmegosztás működtetésében
a munkaközösségek komoly feladatot
vállalnak.
Kétirányú információáramlást támogató
kommunikációs rendszert (eljárásrendet)
alakítottak ki.
Az intézményben rendszeres, szervezett
és hatékony az információáramlás és a
kommunikáció.

Tájékoztatási kötelezettség biztosítása,
folyamatos figyelemmel kísérése és
tájékoztatás az intézményi működést
befolyásoló és a kollégák munkájához
szükséges jogi szabályozók változásairól

Az intézmény él az információátadás
szóbeli, digitális és papíralapú
eszközeivel.
Az intézmény munkatársai számára
biztosított a munkájukhoz szükséges
információkhoz és ismeretekhez
valóhozzáférés.
A munka értékelésével és elismerésével
kapcsolatos információk szóban vagy
írásban folyamatosan eljutnak a
munkatársakhoz.
5. Az intézmény külső kapcsolatai
Az intézmény pedagógiai programjával
összhangban a vezetés irányításával
megtörténik a külső partnerek
azonosítása, köztük a kulcsfontosságú
partnerek kijelölése.
Az intézmény terveinek elkészítése során
egyeztet az érintett külsőpartnerekkel.
Rendszeresen megtörténik a kiemelt
kulcsfontosságú partnerek igényeinek,
elégedettségének megismerése.
Az intézmény a helyben szokásos módon
tájékoztatja külső partnereit (az
információátadás szóbeli, digitális vagy
papíralapú).
A partnerek tájékoztatását és
véleményezési lehetőségeinek

Havi megbeszélések szervezése során
folyamatos információ csere az
óvodapedagógusok és a nevelőmunkát
közvetlenül segítő alkalmazottak számára az
intézmény által meghatározott elvárásrend
egységes megvalósítása miatt.

A környezet felé nyitott, demokratikus
szervezet megteremtése. A meglevő
partnereinkkel való kapcsolat
felülvizsgálata,
új partnerek beazonosítása.(ötletláda)
A meglevő partnerekkel való kapcsolattartás
megőrzése, felülvizsgálata, új partnerek
azonosítása, a kapcsolat felvétele az
intézményi tervek készítése során.
Szülők elégedettség mérését 2021- re
tervezzük.
Az intézményi gyakorlatként a havonkénti
megbeszélések tartása az intézmény összes
alkalmazottja számára.
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biztosítását folyamatosan felülvizsgálják,
visszacsatolják és fejlesztik.
6. A pedagógiai munka feltételeiTárgyi, infrastrukturális feltételei
Az intézmény rendszeresen felméri a
pedagógiai program megvalósításához
szükséges infrastruktúra meglétét, jelzi a
hiányokat a fenntartó felé.
Az intézmény rendelkezik a belső
infrastruktúra fejlesztésére vonatkozó
intézkedési tervvel, amely figyelembe
veszi az intézmény nevelési/tanítási
struktúráját, a nevelőmunka feltételeit és
pedagógiai céljait.
Az intézmény az IKT- eszközeit
rendszeresen alkalmazza a nevelő/tanító
munkájában, az eszközök kihasználtsága,
alkalmazásuk nyomon követhető.
6. A pedagógiai munka feltételeiSzemélyi feltételek
Az intézmény pedagógus-továbbképzési
programját az intézményi célok és
szükségletek, az egyéni életpálya
figyelembevételével alakították ki.

A pedagógiai programhoz elengedhetetlenül
szükséges eszközök biztosítottak.

Az időgazdálkodás hatékonyabbá tétele
érdekében az informatikai rendszer
alkalmazása, a tervező munkában

Az IKT eszközök szélesebb körben való
alkalmazása.

A minősítésre készülő kollégák
továbbképzésének biztosítása az
intézményben szervezett keretek között
történik. Az intézményi céloknak megfelelő
továbbképzés támogatása, az egyéni
érdeklődés figyelembevételével.
Intézményvezető- helyettesként, minősítési
szakértőként szerzett tapasztalatok
felhasználása.

A vezetők felkészültek a pedagógiai
munka irányításának, ellenőrzésének
feladataira.
6.A pedagógiai munka feltételeiSzervezeti feltételek
Az intézmény vezetése személyesen és
Alkalmazotti közösség számára tréningek,
aktívan részt vesz, a szervezeti és tanulási esetmegbeszélések szervezése.
kultúrafejlesztésében.
Az intézmény alkalmazotti közösségének
munkájára, együttműködésére a magas
szintű belső igényesség,
hatékonyságjellemző.
Az intézmény számára fontosak a
hagyományai, azok megjelennek az
intézmény alapdokumentumaiban, tetten
érhetők a szervezet működésében, és a
nevelő-tanító munka részét képezik.
Az intézményben dolgozók és külső
partnereik ismerik és ápolják az
intézmény múltját, hagyományait,
nyitottak új hagyományok teremtésére.

A nevelési év elején az elvárások
ismertetése, egyeztetése az alkalmazotti
közösséggel.
A teljesítményértékelési rendszer
ismertetése.
Munkaterv 1. pontja- Ünnepek- Tervezése,
dokumentálása csoport szinten is.

Törekvés, hagyományteremtő céllal a
bölcsődékkel, családi napközikkel való
szorosabb kapcsolat tartása.
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Az intézmény munkatársai képességük,
szakértelmük, érdeklődésük szerint
javaslatokkal segítik a fejlesztést.
A legjobb gyakorlatok eredményeinek
bemutatására, követésére, alkalmazására
nyitott a testület és az intézményvezetés.
7. A Kormány és az oktatásért felelős
miniszter által kiadott az Óvodai
nevelés országos alapprogramban
megfogalmazott elvárásoknak és a
pedagógiai programban
megfogalmazott céloknak
valómegfelelés
A pedagógiai program a jogszabályi és
tartalmi elvárásokkal összhangban
fogalmazza meg az intézmény sajátos
nevelési-/tanulási feladatait, céljait.
Az intézmény folyamatosan nyomon
követi a pedagógiai programjában
foglaltak megvalósulását.

Az intézményi célok, faladatok
meghatározásának alapja a pedagógiai
program megvalósítása, a hatályos
jogszabályi keretek között.
A pedagógiai programban foglaltak
megvalósulását az eddigi gyakorlatnak
megfelelően tervezzük meg, értékeljük.

Minden nevelési év tervezésekor
megtörténik az intézmény
tevékenységeinek terveinek ütemezése,
ami az éves munkatervben és más
fejlesztési, intézkedési tervekben
rögzítésre is kerül.
A tervek nyilvánossága biztosított.

Ütemterv- Szülők, partnerek számára
eseménynaptár biztosítása a tervezett
tevékenységekről.

3. Belső ellenőrzés, értékelés
3.1. Tanügy-igazgatási feladatok:
Feladat
Az óvoda belső szabályzó
dokumentumaival és tanügyi
nyilvántartásaival
kapcsolatos feladatok
Az óvoda közzétételi
listájának frissítése
Szakértői szakvélemény
felülvizsgálatának nyomon
követése
Statisztika
elkészítése,leadása
Óvodai jelentkezés
Beiskolázás

Felelős
Óvodavezető

Határidő
folyamatos

Óvodavezető

2018. szeptember 28.
folyamatos
2018.szeptember 03.
folyamatos

Gyógypedagógus
Óvodavezető

2018. október 01.

Óvodavezető
Óvodavezető

2019. február
2019. február
18

Beiskolázási terv elkészítése, Óvodavezető,
elfogadás
Közalkalmazotti Tanács
elnöke
Óvodai beiratkozás
Óvodavezető

2019. március 14.
2019. április

3.2. Az ellenőrzési feladatok végrehajtásának terve:
Cél: Az intézmény jogszerű működésének, belső szabályozók által meghatározott
munkarendjének, a kiemelt pedagógiai feladatok megvalósulásának ellenőrzése.
Feladat: Az óvodában folyó pedagógiai tevékenység hatékonyságának mérése, annak feltárása,
hogy milyen területen szükséges erősíteni a tevékenységet, milyen területen szükséges a
rendelkezésre álló eszközöket, felszereléseket felújítani, korszerűsíteni, bővíteni.
Az ellenőrzés kiterjed:
-a munkakörrel kapcsolatos feladatok elvégzésének módjára, minőségére
- a játékban, a művészeti tevékenységekben, a báb, mint eszköz, módszer alkalmazására a
gyermekek mindennapi tevékenységei során
-a munkafegyelemre
Rendje: Ütemtervben rögzített
Az ellenőrzés területei:
 éves munkaterv végrehajtásának ellenőrzése,
 a gyermekcsoport,az egyes gyermekfejlődésének(SNI)ellenőrzése,
 korrigáló ellenőrzések,
 kiemelt pedagógiai feladatmegvalósulásának ellenőrzése,
 éves szakmai önértékelés,beszámoló,
 jogszerű és törvényes működéssel kapcsolatos ellenőrzések,
Az ellenőrzések mindig szakmai értékeléssel zárulnak,ahol a reflexiók biztosítják pozitív példák
kiemelését,illetve a fejlesztésre szoruló területek meghatározását és a megszüntetésére utaló
szakmai tanácsok megbeszélését.
Belső ellenőrzés időpontjának tervezése:

Hónap
November

Ellenőrzéshelye
Mókus csoport
Csibe csoport

December

Cicó csoport

Január

Csillag csoport

Február

Katica csoport

Március

Őzike csoport

Pedagógusok
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Felelős
Óvodavezető
Óvodavezető- helyettes
Munkaközösségvezető
Óvodavezető
Óvodavezető- helyettes
Munkaközösségvezető
Óvodavezető
Óvodavezető- helyettes
Munkaközösségvezető
Óvodavezető
Óvodavezető- helyettes
Munkaközösségvezető
Óvodavezető

Április

Óvodavezető- helyettes
Munkaközösségvezető
Óvodavezető
Óvodavezető- helyettes
Munkaközösségvezető

Maci csoport

Alkalmazottak ellenőrzése:








Szempontok
munkafegyelem,
tisztaság, a belső és a külső környezet rendje,
feladatvállalás,
személyes példaadás,
a csoport neveltségi szintje,
beszédstílusa,hangneme,partneri együttműködése,
az étkeztetés kulturáltsága,

Felelős
Óvodavezető
Óvodavezető- helyettes
Munkaközösség vezetők

Pedagógusok, gyógypedagógus havi és alkalomszerű ellenőrzésének tervezett időpontjai:
Az ellenőrzés tárgya





Adminisztráció
Szakmai- módszertani felkészültség
a mindennapokban
pontos munkakezdés és befejezés
Udvari élet

Ideje

Ellenőrzöttek
köre

Óvodapedagógus
Havonta
ok
illetve
alkalomszerűen Gyógypedagógus

Felelős
Óvodavezető
Óvodavezető
- helyettes
Munkaközöss
ég vezetők

A pedagógiai munkát segítő alkalmazottak havi és alkalomszerű ellenőrzésének tervezett
időpontjai
Az ellenőrzés tárgya
 csoportszobák,öltözők,mosdók

rendjének,tisztaságának ellenőrzése
 gondozási feladatok ellátása,
 az étkeztetés kulturáltsága,
 beszédstílus, hangneme, partneri

Ideje

Ellenőrzöttek
köre
Havonta, illetve Dajkák,
alkalomszerűen Pedagógiai
asszisztensek

együttműködés,
 pontos munkakezdés, befejezés
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Felelős
Óvodavezető
Óvodavezető
- helyettes
Munkaközös
ség
vezetők

Óvodatitkár
Az ellenőrzés tárgya

Ideje
Havonta, illetve
alkalomszerűen

 adminisztráció pontossága
 határidő betartása
 beszédstílus,hangnem,partneri

Ellenőrzött
köre
Óvodatitkár

Felelős

Ellenőrzöttek
köre
Tálalókonyhai
dolgozók

Felelős

együttműködés,
 feladatvállalás

pontos munkakezdés, befejezés

Óvodavezető
Óvodavezető
- helyettes
Munkaközös
ség
vezetők

Egyéb kisegítők-Konyhai dolgozók
Az ellenőrzés tárgya

Ideje

 a tálalókonyhák tisztaságának,

rendjének ellenőrzése,
 az edények, evőeszközök tisztasága
 a kiszállított ételmennyisége, hőfoka,
 a kiosztot tgyermekadag mennyisége

Havonta, illetve
alkalomszerűen

Óvodavezető
Óvodavezető
- helyettes
Munkaközös
ség
vezetők

Fűtő-udvaros
Az ellenőrzés tárgya
 az udvar rendjének ellenőrzése,
 a kazánhz rendjének

Ideje

Ellenőrzöttek
köre
Havonta, illetve Udvaros
alkalomszerűen

ellenőrzése
 beszédstílus, hangnem,
partneri együttműködés,
 feladatvállalás
pontos munkakezdés, befejezés

Felelős
Óvodavezető
Óvodavezetőhelyettes
Munkaközösség
vezetők

4. A sajátos nevelési igényű gyermekek gyógypedagógiai terve
A sajátos nevelési igényű gyermekek gyógypedagógiai fejlesztési tervét
gyógypedagógus kolléganőnk a Szakértői Bizottság szakvéleményében meghatározott
területekre, minden gyermekre személyre szabottan szeptemberben dolgozza ki.

5. Gyermekvédelem
A gyermekek érdekében meghatározott gyermekvédelmi feladatok végrehajtását a
gyermekvédelmi felelős segítségével végzik az óvodapedagógusok.
Gyermekvédelmi feladataink elsődleges célja a prevenció, a gyermekek hátrányos
helyzetének csökkentése, a veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése.
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A gyermekvédelmi munkaterv tartalmazza azokat a feladatokat, amelyeket az év során
a cél eléréséhez megvalósítunk.
Pl.:- együttműködés a szülőkkel, szakmai szolgáltatókkal
- szociális hátrányokat segítő pedagógiai tevékenységeket
- esélyegyenlőség biztosítását.

6. Óvoda-egészségügy
Gyermekeink és az intézmény részére az egészségügyi szolgáltatást az Ibolya utcai
gyermekszakrendelés orvosa Dr. Földes Krisztina és az óvoda védőnője Liga Anett
éves egészségügyi munkaterv alapján végzi.
 egészségvédelemmel kapcsolatos tanácsadás
 fejtetű ellenőrzése
 tisztasági, higiéniai ellenőrzés
A védőnő minden hónap utolsó hétfőjén keresi fel intézményünket. Az óvoda
egészségügyi felelősével rendszeresen egyeztet. Egészségügyileg koordinálja az
óvodába érkező gyerekek orvosi igazolásának bekérését, státuszlapok meglétét (5 éves
korban), 6 éves kori oltás igazolását.
Az egészségügyi felelős és az érintett óvodapedagógusok egyeztetnek az epilepsziás
gyerekek esetlegesen előforduló kezelésének teendőiről.
Gyermekfogászat: Óvodánkban a Bethlen utcai gyermekfogászat fogorvosa minden
évben elvégzi a fogászati szűrővizsgálatot, tanácsadást ad a fogmosás helyes
technikájáról.
Foglalkozás egészségügy:
A dolgozói egészségügyi-alkalmassági vizsgálatának rendjét az egészségügyi feladatot
ellátó intézmény tervezett időpontjában (egyeztetés után) látja el.

7. Minősítés, külső szakmai ellenőrzés
Ebben a nevelési évben 1 fő óvodapedagógus minősítő vizsgán és 1 fő óvodapedagógus
minősítési eljárásban vesz részt.
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