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TOCO5KERTI OVODA
?018 / 2019 nev eld,si 6v rnun koterve

,,V6,gtelen szdm( (tvonol l,6tezik, sok ezer m6dszer kcizril vdloszthotunk, ds
mindegyik elvezet minket a c6lhoz. De brlnmelyik utot vdlosztjuk is, nektjnk
mogunknok kel I v lgigmenntink rojto."

Jorge Bucoy

Debrecen, 2018. j(l ius 02.

INTEZMENYI ADATOK

Kcilts6gvet6,si sze?v neve: T6c6skerti Ovodq

OM ozonosit6jo: 030911
Sz1khelyez 4O3t Debrecen Morgit td.r t8.

Az 6vodo el6rhet6s6gez (52) 498-6?2
Az 6vodo e-moil cime : tocoskerti@ovod

a.debrecen.hu

tociovi@gmoil.con'n

Int6zm6nyvezet6 neve: Bdthory

Csob6n6,

LL6-3/2017.

ecen Megyei Jo9r1 V<iros

egyei Jogrl Vdros Onkorm<inyzoto

Az 6ves munkaterv k6szit6s6n6l figyelembe vett jogszabdlyok:

o
o
o

2011. dvi CXC. torv6ny anemzetikozrreveldsrol
1997

.6vi XXXL torvdny

32612013.

ds a

a gyermekek

vddelm6rol 6s a gy6miigyi igazgatisrol

(V[I.30.) Korm. rendelet a pedag6gusok elomeneteli rendszer&ol

kozalkalmazottak jog6116sdr61 sz6l6

\992. dvi XXXIIL

torveny

kozneveldsi int6zmdnyekben tortdno vdgrehajtiis6r6l

o

(XII.17.) Korm. rendelet az Ovodai nevel6s

36312012.

orsz6gos

alapprogramj616l

o

22912012. (VilI.28.) Korm. rendelet

a nemzeti koznevel6srol szolo torvdny

vdgrehajt6s616l

.

33I12006. (XII.23.) Korm. rendelet a gyermekvddelmi ds gy6mi.igyi feladat- 6s

hat6skorok ell6t6s6r6l, valamint

a

gyhmhat6s6g szervezeterol

6s

illetdkess6gdrol

o

27711997

. (XII.22.) Korm. rendelet a

pedagogus-tov6bbkdpzdsrol, a

pedag6gus-szakvrzsgitr6l, valamint a tov6bbkepzdsben rdszt vevok juttat6sair6l
6s kedvezmdnyeirol

o

2012012.
mriko

(VIII. 31.) EMMI rendelet a

d6 s dro

neveldsi-oktat6si intdzmdnyek

I d s a kozneve I d si intdzmdnyek ndvhasz niiatitr oI

K6zikiinyvek

o
o

Oktat6si Hivatal: Utmutat6 a pedag6gusok minosit6si rendsz erehez

Kiegdszites az Oktat6si Hivatal 6ltal kidolgozotL Utmutato a pedag6gusok
minositdsi rendszerdhez felhaszn6l6i dokument6cio drtelmezesehez. Ovodai
nevel6s

o
o

Oktat6si Hivatal: Orsz6gos tanfeltigyelet. K6zikonyv 6vod6k sz6Lmttra
Oktat6si Hivatal: Ondrtdkeldsi k6zikdnyv 6vod6k szhmira

Az

6ves munkaterv k6szit6s6n6l figyelembe

vett

int6zm6nyi

dokumentumok

o I T6c6skerti Ovoda Szervezeti ds Mrikodd si szabillyzata (SZMSZ)
o Pedag6giai Program
o Hdzirend
o Es6lyegyenlosdgiterv

I.

Nevel6si 6v helyi rendje
munkanapok id6pontja, felhasznil6sa

o Nevel6sn6lkiili

A neveldsmentes napokr6l ir6sban legal6bb 7 nappal elotte drtesitjiik a sztilSket.
Nevel6smentes napjainkba ahol szervezetfejlesztds a tema bevonjuk a nevel6munk6t
kcizvetleniil segito alkalmazottakat is. Az idei evben nagy jelentosdget tulajdonitunk a
szervezetfejleszt6snek, mert nagyon sok uj munkat6rs erkezett az elmult idoszakban hozzdnk.
Az ovoda szi.iksdg eset6n gondoskodik a neveldsmentes napokon a gyermekek feliigyeletdrol.
Neveldsmentes napjainkon a r6szorul6 gyermekeknek iigyeletet biztosit a mellettiink ldvo
Margit ter 20. sz. alatt taliihat6 Margit tdri 6voda.
1. Pedagdgus tovdbbkdpzisek tapasztalatainak nregosTtdsa u nevelfltestiilet tagjaival (A
mozgds kiemelt szerepe a gyermekek fejkiddsdben, az 1vodai hdtrdnycsdkkentdsben, a
fejlesztds bedpftdse a pedagdgiai programba, Az egydni bdndsmdd ds a hdtrdnycsdkkentds
specidlis mddszertana az 6voddban, a fejlesztds bedpftdse a pedagdgiai programba,
Eszkozas Mncok, ndpi gyermekjdtdkok, jftdkrt;zdsek, Preventfv ds koruektfv pedagdgiai
pszichol6gia)
Idej e : 2018. oktober 24.

Felel6s: Pintdrnd Jakab Merc6desz, Bajkdne Szi.ics Agnes, Mezond Terebesi M6nika
Magdolna, Kissnd Szdnt6 Ilona
2.

S ze rv e ze

tfej le s zt ds,

c s ap

at dp [t 6 j dt d k o k j dt s zd s a

Ideje: 201 8. december 2 1.
Felel6s: Lakatosnd Drilla Erika

3. Tuddsmegosztris:(Matematikai 6s logikai jdtdkok, kdpessdgfejlesztci jdtdkok elemzdse,
jdtdkgyiijtemdny kdszftdse /tevdkenysdg ds szemdlyisddejlcidds, tehetsdggondozds a
gyakorlatban/)

Ideje: 2019. marcius 22.
Felelfs: K6d6rnd O16h Ildik6
4. Kihelyezett neveldsi dvzdrd tandcskozds

Idej e : 2019. jrinius 28.
Felelffs : B6thory Csab6n6
5. Neveldsi dvnyitd drtekezlet

Ideje : 2019. augusztus 21.
Felelfs : B6thory Csab6n6 6vodavezeto

.

Ovodai zilrhs id6tartama (fenntart o fital meghatfuozott)

A ny:iri zirfsr6l

a sziil6ket adott 6v febru6r 15-ig drtesiteni kell. A nyfri zftrds idejen a sziilo
kdrdsdre a gyermeket az erre kijelolt m6sik - iigyeletes 6vod6ban kell elhelyezni. A fenntart6

szabfiyozitsa szerint, a v6rosban ot kijelolt 6voda l6tja el anyttri tigyeletet. Anyttri zards
id6pontj6ro16,s az iigyeletet ell6t6 6vod6kr6l kdsobb dont a fenntarto.

4

A ny6ri zftwahrt6s ideje alatt hetente egy alkalommal szerdai napokon - kiilon meg6llapitott
beoszt6s szerint - iigyeletet kell tarlani. Ugyeletet tart6 szem6lyek: 6vodavezeto,6vodavezet6
helyettes.

A t6li zhr6s ideje: Az Oktat6si, Ifiirs6gi ds Sportbizotts6g 412018. (I. 23.) OISB hat6rozata
alapjin 2018. december 27-28.

A tdli

z6rds rdoszakitban (2018. december 27-28.) iigyeletet l6t el az elozetes igdnyfelmdrds
eredmdnydt figyelembe v6ve, sziiksdg esetdn - aFarago Utcai Ovoda (Farag6 u.20-22.)

A

fenti napokra iigyeletet igdnylok lltszitmdnak felm6rdse eredmdnydrol legkds6bb 2018.

november 20 -ig tfl lkoztatjuk a fenntarl6t,

o Nemzeti,

6vodai iinnepek iinnepl6s6nek iddpontjai (PP, SZMSZ)

/Vdlemdnyezesi jogot gyakorol a sziiloi szervezetl Az ovoddban a gyermekek 6letkori
saj6toss6gait figyelembe vdve rendezzik 6s szewezzik az tinnepeket, az iinnepnek megfelelo
dekor5ci6val, dnekldssel, versel6ssel az 6vodai csoportokban. A nagycsoportos gyermekek
M6rcius 15. alkalm6b6l ellftogatnak a Petofi 6s a Kossuth szoborhoz, melynel elhelyezik a
maguk fitalkeszitett kok6rdakat ds nemzeti szimi zfszlokat.
Nemzeti iinnepek az fvodtibun:

o
o
o

Okt6ber 23.

Mfrcius

15.

Nemzeti iisszetartozds napja firinius 04.)

Felelds : 6vodapedag6gusok
Gy

ermekkdzdss dgg el kapcs o latos iinnep

ek

:

Jelentos alkalmak a gyermekek ds az 6voda dlet6ben, az iinnepekhez valo erzelmt kotod6s
kialakit6s6ban. A kcizos dlmdny erejdvel fokozzftk a gyermekek kozoss6ghezvalo tartozilsii.

Feladatunk, hogy tinnepeink, rendezv6nyeink folyamat jellege fital drv6nyestiljdn az
elok6sziilet, a r6hangol6d6s, a lebonyolit6s, 6s az elmdnyek feldolgoz6sa.
Unnepek
megnevez6se

Feladat

Gyermekek
sztilet6snapja

A kozciss6g <jsszetart6

Ovoda
sziilet6snapj6nak
megtinnepl6se

A kdzoss6g osszetart6

erejdnek erosit6se

erejdnek erositdse

Eg6szs6ges 6letm6dra
nevelds, zoldsdg,
gyiinrolcsfo gyasztas
Egdszsdghdt

jelentos6gdnek a
megl6ttat6sa

Mozgfs kiemelt
fontoss6g6nak a
meg6reztet6se

Ideje
Aktualit6snak
megfelel6en
201 8.

szeptember
24.

201 8.

szeptember

24-28.

Felel6s

6vodapedag6gusok

Kovdcsn6 Lente
Magdolna munkakozoss6g vezeto
6vodapedag6gusok

Kov6csn6 Lente
Magdolna munkakozcissdg vezeto
6vodapedag6gusok

Unnepek

Mikulds

Kar6csony
megiinnepldse a
gyermekekkel.
Nagycsoporlosok
kar6csonyi
musora.

Ideje

Feladat

megnevez6se

Mikul6sv6r6s
rzgalmfnak,
megaj6ndekozotts69
orom6nek az 5t6l6se

Bfthory Csab:in6 6vodavezeto

201 8.

december 06.

szeretet fontoss6g6nak

Farsang

N6pszok6sok
felelevenitdse,
jelmezbe oltoz6s, je6k,
zene, l6nc, koz6s
mulatsds a sztilokkel

Htisv6t

Ndpszok6sokkal valo
ismerked6s.
Locsolkodds,
toi6skeresds

Any6k napja

Evzfn6-ballag6
mrisorok

Kir6ndul6sok
szervezdse

Gyermekh6t

Edesanyithoz,
nagymam6hozvalo
lrzelmi kot6dds
erositdse
Ururepi musor

6vodapedag6gusok

Katonfn6 Benk6
Csilla- pipacs csoport

Erzelmi r6hangol6d6s
az tinnepre, a csalfid a
hangsulyoz6s6val

Felel6s

gyermekei

201 8.

december 18.

20t9.
februdr 15.

6vodapedag6gusok

6vodapedag6gusok

2019.

6prilis

rivodapedag6gusok
18.

2019.

6vodapeda96gusok

m6jus 03.
2019. m6jus
10. - m6jus

6vodapeda96gusok

31.

Kdzoss6gi 6rz6s
er6sitdse, sziil6kkel
val6 kapcsolattart6s
m6lvit6se
Gyermekprogramok ,
zends mtisor,
b6beload6s, versenyek
szervez1se. sziilok
t6mosat6s6val

20t9.
jirnius 14-ig

6vodapedag6gusok

2019.jrinius
03 - jrinius

Fodorn6 Szab6
Julianna-

07.

munkakozdssdg vezeto
6vodapedag6gusok

Ovoddnk dletdt szfnes{tf kiilsd el6addink:

o

Tompeti ds Burdtai egyiittes sziilet6snapi mrisora - 2018. szeptember 24. (Svodhnk
6. sziilet6snapj 6nak megiinneplese a gyennekek kordben)
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o
o

Muuikris Pdter

-

2018. december 06. MikuJas musora

Fekete Ddvid -YitezLdszIo avrIilg vdgdn cimri b6bmusora 2019. janudr 07.

o

Vieldm Vdndorok - Matyi 6s a varfnsfurulya cimri meses, zends musora 2019. februdr
I I.

o
o

Zene-bona egyiittes - Menoke cimti mrisora 2019. dprilis 08.

Diridongd egyiittes gyermeknapi milsora

-

20 ] 9.

junius 05. 10 h

o Nevel6testiileti 6rtekezletek id6pontjai
Minden h6nap elso hdtfoj 6n az 6vodavezet6 nevelotesttileti drtekezletet tart az adott h6nap
aktu6lis feladatainak a megbesz6ldse cdlj6bol. Rendkiviili esetekben, siirgos hatdridos
feladatokn6l, szakmai megbeszdldsekndl az ovodavezeto elore nem tervezett idopontban is
osszehivj a a nevelotestliletet.

o Sziil6i 6rtekezletek t6m:{i, id6pontjai

1.

Neveldsi dvnyitti drtekezlet minden csoportban

T|jekoztattts a H6zirend, SZMSZ, HNP elhelyez6serol, megtekinthetosdgdrol.
SZM tagok megv|lasztilsa a csoportokban
Ovodavezetot tilekoztato a megval6sult ny6ri fejlesztdsekrol, visszajelzes
el6gedetts6gmdr6s eredmenyeirol, a red"lis szi.iloi igdnyek megval6sit6sair6l

a

sziiloi

Hutdridil: 2018. szeptember 1 1.
Felelffs : minden 6vodapedag6gus
2. Sziilffi kdzdssdg

ulakulf gy[ildse

Hatdridff: 2018. szeptember 1 3.
Felelfls: Lakatosnd Drilla Erika -6vodavezeto helyettes

3.

Bemutatkaznak &z iskoltik
is ko kw dlas zttis s al k ap cs o latb an

a

nagycsoportos sziilfik rdszdre. Tdjdkoztatds az

Hatdridil: 20 1 8. november 22.
Felelfs: B6thory Csab6n6 - 6vodavezeto
4. Fdldvi sziilffi ttijdkoztatds, drtdkelds

Hatdridfl: 2019. janu6r 3 1.
Felelfis : minden 6vodapedag6gus
5. Sziilfi drtekezlet a leendf 6vodrisok sziileinek u 19. sz. ds a 20. sz. bdlcsflddben
Hatdridff: 2019. febru6r 08.
Felel6s: Bdthory Csab6n6 6vodavezeto
6. Sziilfi drtekezlet a leendd NI fvoddsok sziileinek
Hatdridf: 2019. febru6r 08.

az

NI Hungary Kft dpiiletdben

Felel6s: B6thory Csabdnd - 6vodavezeto

o
.

Fogad66rhkiddpontjai:

Ovoclavezetfl: Bdttrory

Csab6nd - minden h6nap 3. h6tfojdn 8-10, 14-16.

o
o

Vezetd - helyettes: Lakatosnd Drilla

Erika - minden h6nap

1.

hdtfojdn 8- 10.

Vezetfi-helyettes: Katon6n6 Benko Csilla - minden honap 2. hdtfojdn 8-10

.
.
.
.

Ovodatitktir.' Kov6csn6 Juh6sz Erika

- hdtfotol p6ntekig

730- 1530

Gyermekvdttelmif,elelfis: Bajk6nd Szucs Agnes - minden h6nap 2. keddjdn 13-15.
Fejlesztdpedagdgus.' Kissn6 Sz6nt6 Ilona - elore tort6no bejelentkezes alapjftn
6voclapedagdgusok: a szilovel egyeztetett idopontban

o Nyilt
o

napok:

2018. oktdber 12
lehet6

s6

-ig a

bolcs6d6ben dolgoz6 vezetoknek

6s

gondoz6noknek

get bizto situnk a vo lt bolc sod6 s gyennekeik me glffio gatdsfr a

Felelfs: margardta, napraforg6, gydngyvir6g, tulip6n csoport 6vodapedag6gusai

o

janudr 09. 16. 23. 30. F0-1100h-ig- a leentlT kiscsoportos gyermekek ds szilleik
rdszdre (6vodai jelentkezds elott minden szerd6n egy kijelolt pavilonban nyilt napot
tartunk)

2019.

o

2019. februdr 06-dn az
csoportban

NI

munkavdllaldk rdszdre tartunk nyilt napot a pipacs

Felelfls : minden 6vodapedag6gus

o

2019. mdrcius 1-29-ig minden csoport nyilt napot szervez a csoportba j6r6 gyermekek
sziilei rcszdre

FelelSs : minden 6vodapedag6gus

o

2019. mdrcius 13-ig nagycsoportban szerveziink nyilt napot atanito ndniknek

Felelfs : Kov6cs Melinda 6vodapedag6gus

il.

201812019 nevel6si 6v szakmai feladatai

Alapja

PEDAGoGIAI PROGRAM
Alapvet6 c6lok:

.

Sztiloi hfnzal va16 kapcsolattarl6s erositdse, az egyilttmukodds lehet6s6geinek
b6vit6se

o Egdszs6ges ds esztdtikus kornyezetben

a gyermekek testi-lelki egdszsdg6nek 6po16sa,
egdszsdges dletvitel-igenydnek alakft6sa.

o Pozitiv erzelmt viszony kialakit6sa alermeszeti, emberi, targyi vil6g drtdkei ir6nt.
o Sokoldalti k6pessdgfejlesztessel a gyermeki szemelyis6g egdszdre :l.itnyul6 fejlodds

segitdse, felzirk6ztat6s, illetve tehetsdggondoz6s, egydni fejleszt6ssel, a h6tr6nyos
helyzetri gyermekek fejloddsenek elosegitdse, a szakmai szolg6ltat6 szervezetek
speci6lis szakembereinek kozremukciddsevel

El6z6 6vi tapasztalatok

A tandvzdrd drtekezleten a 2018/2019 neveldsi dvre u kdvetkezdfdfeladatokatfogalmaztuk
meg:

o

A

fejloddsi napl6 pontoz6 rendszer6nek

a

m6dosit6sa, tapasztalatok megoszt6sa

egym6ssal (intdzmdnyi intdzkeddsi terv vegrehajt6sa)

o

Csalildlatogatasok kezdem6nyezdse kiscsoport elej6n, vagy ha
helyzete indokolja

o

Mesterprogram tov6bbi folyamatos megval6sitttsa a2. r6sztervnek megfeleloen (2018.
szeptember 0 1 -tol- 2019. junius 30.)

o

A

versenyekre tov6bbra

is fel kell kdsziteni a

a gyermek szoci6lis

tehetsdges gyermekeinket. A

felkdszitdsben a fejlesztopedag6gus is kapcsol6djon be

o
o

A Zold Ovodai program folyamatos megval6sit6sa

o

Tovftbbra is torekedni kell a belso tud6smegosztasra, az intezmenyen beliili j6
gyakorlatok me goszt6s6ra (ho spit6l6sok, bemutat6 fo glalkoz6sok)

.
o

Partnereinkkel va16 kapcsolattartds mdlyit6se, j6 kapcsolat tov6bbi 6pol6sa, lehetos6g
szerint keresni kell az egyiittmrikodds, t6jdkoztaths rijabb form6it

Eves tanul6si tervet cdllal 6s feladattal kell megtervezni

Evente minimum egy tematikus terv elkeszitdse ds dvente egy v|zlat megir6sa
reflexi6val egyiitt elegendo a Pedagogus I. ldvo pedag6gusoknak. A Pedag6gus II. 16vo
pedag6gusok a pedag6gus ondrtdkeldstikhdz es a tanfeltigyeleti ltrtogatftsukhoz irjanak
tematikus tervet es v6,zlatot.

o
o
o
o

Tov6bbk6pzdsektapasztalatainakmegoszt6saanevelotestiilettagjaival
Pedag6gus on6rtdkelesek folyamatos vdgzdse, koordin6l6sa (BECS csoport)

Sztilok t6jdkoztattsa 6v elejen az egesz evitervezett programjainkr6l (kozzeteteli lista)

Nyilt napok tarttsa

(sziiloknek, bolcsodei gondoz6noknek kiscsopoftban,

nagyc sopo rtb an a tan it6n6knek, leendo 6vo d6s ok sztll einek j anu6rt6l)

o
o

Szervezetfejlesztds

Kiemelt feladat: Egdszsdges 6letm6dra nevel6s, mozg6s, rajzol|s, fest6s, mrntflzfts,
kdzimunka tev6kenysdgek megfi gyel6se megadott szempontok alapj 6n

o

Minden r6szorul6 h6tr6nyos helyzetri ds halmozottanhftrtnyos helyzetti gyermek SNI
gyermek (Szak6rloi Rehabilit6ci6s Bizotts6g javaslata alapjdn), BTM-es gyermek
fej lesztopedag6 gus 6ltal torldno fej leszt6se 6s a tehetsdg go ndozfs me gval6sit6sa.

A 201812019-es nevel6si tlv kiemelt pedagrigiai

feladatai 6s az abb6l ad6d6 konkr6t

feladataink

o

Csalidl6togat6s kezdemdnyezdse kiscsoport elejen, vagy ha a gyermek szoci6lis
helyzete indoko lj a, tapasztalatainak dokument6l6s a a fej lo dd si napl6ban
Felel6s : 6vodapeda

96

gusok

Kiemelt Jigyelmet igdnylf gyermekek elldtdsa

saj6tos neveldsi ig6nyri gyermek
bei

IIe

szked6 si, tanul6s

i,

magatart6si neh6zsd gekkel kiizdo

kiemelten tehetsdges gyermek
h6tr6nyos helyzetr.i gyermek
halmozot tan h6tr6nyos hely zeti gyermek

Int6zm6nyiink minden dolgoz6ja elfogadja a m6ss6got, a kiilonbozos6get, ezert az
inklrizi6, inte gr6ci 6, az e gy enlo ho zztfdr es kiemelt j e lento sd g gel b ir.

A gyermek fejlSd6sdnek nyomon kovetds6re a Fejlod6si napl6 a T6c6skerti Ovod6ba
j6r6 gyermekek sz6mara cimu belso dokument6ci6t haszn6ljuk, amely alkalmas az
6vod6ba keri.ilo gyermekek egy6ni fejloddsdnek nyomon kovetdsdre, szoveges
6rtdkel6ssel ds szem6lyre szabott differenci6lt fejlesztdsi lehetosdggel. A
dokumentum egysdges szerkezetu, r6szletes, mely folyamatosan fejlesztiink, sztksdg
esetdn m6dositunk. A fejloddsi napl6 alapjttn csoportszintri 6s int6zmdnyi szintri
osszesitds is k6sziil.

Az

elozo 6vi tapasztalatokat 6s az rntezmenyi ondrldkel6siinket, tanfeliigyeleti
ellenorzdst figyelembe vdve a fejl6d6si napl6nril sziiks6ges a pont6rt6kek
ritgondol:isa, finomitdsa, hogy min6l pontosabb int6zm6nyi szintii iisszesit6st
tudjunk k6sziteni. Megval6sitdsa az intdzked6si tervben megjelolt feladatok alapjan
tort6nik.

A

munkacsoporok letrejottek a gyermeki mdrdsek pontoz6rendszer6nek az
ffidolgozfsa. finomit6sa c61j6b6l. A munkacsoportok beszfmolnak az elvegzett
feladataikr6l a nevelotesttiletnek, javasoljfk kipr6bfl6sra
fltdolgozott
^z
m616anyagaikat.

Hatirid6:

201 8.ok1.6ber 01.

Felel6s:Fodornd Szab6 Juli6nna, K6d6rnd OlAh Ildik6, Bajkdnd Sztics Agnes, Kissnd
Szfnto Ilona, Hank6n6 Loos Gyongyi

Az ftrlolgozott m6r6anyag kiprrib6l6sa, Csoportonk6nt (8 f6)

6s

pontoz6rendszer6vel egy6ni, csoport 6s int6zm6nyi szintti m6r6sek elk6szit6se,
iisszevet6se az eddig alkalmazott m6r6seinkkel 6s m6r6si eredm6nyeinkkel. A
probam6rdsek 6ltal sztiks6g eset6n lehetov6 v6hk az rijabb korrekci6 elvdgzdse. A
m6r alkalmazott es az uj pontoz6rendszer eredm6nyeinek osszehasonlit6sa 6ltal
tapasztalatokat szereznek a pedag6gusok, melyek hozzflfrulnak a szakmai munka
eredm6nyessdgdhez:.

Hatfrid6: 2019.janu6r

3 1.

Felel6s: B6thory Csabdne intdzmdnyvezeto, 6vodapedag6gusok, Bajk6nd Szucs
Agnes, Fodorne Szab6 Julianna, Hank6nd Lo6s Gyongyi, Kldfrne Ol6h Ildik6,
Kissnd Szdnto Ilona fej le sztopedag6 gus

A m6r6s tapasztalatainak a megosztfsa egymfssal, sziiks6g eset6n javaslatt6tel
tovdbbi mridositrisra, rij abb kiprrib{l{sra
Hatfrid6: 2019. m6ius 31.
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a

Felel6s: B6thory Csab6ne intdzm6nyvezeto,6vodapedag6gusok, Bajk6nd Sztics
Agnes
Fodorn6 Szab6 Julianna, Hank6n6 Lo6s Gyiingyi, K6dr{rn6 Okih Ildik6, Kissn6
Szfntri Ilona fejlesztopedag6gus

o

Az int6zm6ny alapdokumentumainak feliilvizsgiiata, sziiks6g szerint m6dosit6sa

Hatr[rid6: 2019. augusztus 31. vagy ujabb m6closit6s
Felel6s :

esetdn 2020. augusztus 31.

Bfthory Csab6n6 tntezmenyv ezeto

o A kiemelt

figyelmet ig6nylo, kiemelten tehets6ges gyermekek kisztirdse

fej lesztdse, versenyekre

ds

val6 felkdszitdse

Nugy hangsrily kell fbrditani tov6bbra is a tehets6ges gyermekekre csoportszinten ds a
fej lesz topedag6 gusi e gydni tevdkenykedtetdsben is.

1.

Egy adott tehetsdges gyermek erds oldaldnak a tdmogatdsdra:

ktilonleges adotts6gokat, mint pl. a gyors
felfog6k6pess6get, a j6 emlekezotehetsdget, a tanul|s tertiletdn az rntenziv es

Figyelembe

kell venni a

gyors elm6lyitdst stb.

2. Egy adott tehetsdges gtermek (tehetsdggel 6sszefilgg6) gyenge oldaldnak
kiegyenlitdsdre:
Tehets6ges kisgyermek fejleszt6se, a tehetsEg

hfrom legfontosabb iisszetev6j6re

irrinyul:
1. A gyermeki adottsfgok, k6pess6gek kibontakoztalfsa, melyek megnyilvdnul6si
form6i:

o Intellekturilis

kdpessdgek' logikus gondolkod6s, kovetkeztetes kdpessdge,
ds absztrakci6
eml6kezet
figyelem,

o M[[vdszi kipessdgek: rajzkeszsdg, zenei tehetsdg, iror, rendez6i tehetsdg
o Pszichomotoros kdpessdgek' sport, t6nc, testi iigyess6g, k6zi.igyesseg

.

Szocitilis tehetsdg: kommunik6ci6s, empatikus k6szs6g, vezetot, szewezor,
ir6nyitoi tulaj dons6gok.

2. Kreativitfs, mely jellemzoi: eredetisdg, konnyedsdg, szellemi rugalmass6g.

3. Feladatelkiitelezetts69, mely a legmotiv6l6bb tenyezo: kiv6ncsis6g, 6rdek16d6s,
szorgalom, kitartds, becsv6gy, telj esitmdnymotivdci6.

A

tehets6ges kisgyermekek saj6tossfgai legkonnyebben az azonos korti, nemri, ds
mriveltsegu csoportokhoz tafiozo tobbi gyermekkel va16 osszehasonlit6ssal f,rgyelheto
meg.

A sztilo segit6se

gyermeke meg6rl6s6ben, nevel6sdben, sziil6kkel va16 pdrbeszdd,
sziilok megnyer6se a hatdkony fejlesztds drdek6ben. Csoportnapl6ban ir6sos
dokument6ci6 kdsztiljon a sztilo tftjekoztat|s6rol. (fogad66r6k nyilv6ntart6sa lapon
dokument6ljuk)

A tehets,lges kisgyerrnekeket az aldbbi dokumentumainkban tartjuk nyilvdn:

11

.
.
.
o

csoportnapl6

fejlod6si napl6
iskoladrettsdgim6r6s
fejlesztopedagogus dokumentaeioja

Felel6s: 6vodapedag6gusok, fejlesztopedag6gus

o A tehetsdggondoz6

munkakozossdg tagjai ds a fejlesztopedagogus a versenyekre
k6szits6k fel a tehets6ges gyermekeket. Kdszitsenek nyilv6ntart6st a versenyeken
r6szt vevo gyermekekr6l.

Felel6s: tehetsdggondoz6 munkakozossdg vezeto, 6vodapedag6gusok,

Szab6

Bal|zsnd

oA

ZoId Ovodai program tov6bbi hat6kony megval6sit6s6ra minden csoportban

tcirekedni kell

-

Kism6retti komposztaloba a gyerekek osszel a faleveleket gyrijts6k ossze,
melyet tavasszal a nov6nyek, vir6gok iiltetdsdhez felhaszn6lunk

-

Nagym6retti vir6gl6d6kba magvak, novdnyek stb. iiltetdse,

a

novdnyek

gondozfsa a gyermekek bevon6s6val, a fejl6d6s nyomon kovetdse.

- Az AKSD-tol igdnyelt s6rga tetejti kuka a tudatos szelektiv hulladdkgyrijt6st
segiti. Ezen kiviil 6vi k6t alkalommal megszervezzik a papirgyijt6st a sziilok
kor6ben is.

- Foldiink vddelme 6rdek6ben az elhasznftl6dott elemek folyamatos gyrijt6se az
6vod6nk folyos6j 6n elhelyezett elemgyrijto dobozba.

-

A nagycsoportos gyerekek szerezzenek dlmdnyeket 6s vegyenek r6szt az oszi
gyiimolcsok betakarit6sd.ban pl. szolo vagy almasziiretben (pl. Derecskei
gyiimolcsos).
Felel6s : 6vodapeda.g6gusok

o

Tev6kenysdgek megfigyeldse (egdszs6ges 6letm6dra nevelds, mozg6s, kiilso vil6g
tev6keny megismer6se)
E gd s z s d ge s 6l e tm6 dr a nev

eIds

m

e

gli g,, e I 6 s i

sz

emp

o

nt s or

a

:

/helyes 6tkez6si szok6sok kialakit6sa

r' 0h0z(ik rendj dnek noveldse

/ OnAl6 olt6zkodds elosegitdse
/ etkezds sordn a helyes eszkozfogfts elosegitdse
/ ahigienes, test6pol6si szok6sok betart6sa
{ aszabadban val6 mozgfs szfimdnaknciveldse
{ mentitlhigienia (beilleszkedds, alkalm azkodis, kapcsolatteremtds)
Mo z gds

/

me

gfigyel

ds

i

s z emp

ont s or a :

amozgilsos tevdkenysdg lehetosdg szerinti szabadban tort6no szervez6se

I2

r' a foglalkoz6sok anyagitnak
kdpessd gek

f,r

differenci6lt tervezdse, vdgrehajthsnitl az egydni

gyelembev6tele

r' fejleszto, kooperativ mozg6sos j6t6kok alkalmaztsa
y' amozgitsos tev6kenys6g fel6pitdse, fo feladat figyelembev6tele

r'a

mindennapos mozgdsnill a tevdkenysdg frissit6, minden rzmotmegmozgat5
tervez6se, szervezdse

Rajzolds, festds, mintdzds, kdzimunka tevdkenysdg megfig,,ehlsi szempontsora:

/
/

motiv 6ci6 s leheto

sd gek

az 6rdeklodds felkeltdse 6s fenntarl6sa 6rdek6ben

amotivftci6s otletek a gyermekek dletkor6nak va16 megfelel6se

r' lehetosdg teremt6se

az on6ll6

felfedezdsre, feladatmegolddsra, otletek

me gv al 6 s it fs in a, tap asztalatszer zd sr e

/

vtitozatos technik6k megismer6s6hez, gyakorl6s6hoz megfelel6 mennyisdgri
anyagok, eszkozok biztosit6sa

/

gyermeki produktumok megjelendse a gyermekoltozoben, falitijs6gon, sztilok
fo ly am ato s ti$ eko ztatils a

Felel6s : 6vodapedag6gusok

o

Mester?rogram megval6sit6sa
Tevdkenysdg:

)

Ovodapedag6gusok felk6szitdse

az IKT 6vodai csoportokban gyermekek

kordben tortdno bevezetesdre.

} A pedag6gusokat is a szakirodalmak

folyamatos tanulm6nyozfsfra, 6vodai

sztmit6gep-hasznfiat elm6let6nek, m6dszerlan6nak
onk6pz6sre

a

a

megismer6sdre,

megszerzett ismeretek beszftmolfsitra tudfsmegosztirsira

iisztiinztim.

> IKT

eszkozok beszerz6se, vilsfrlisa elsosorban

folyamatosan

a

nagycsoporlokba, majd

a tobbi csoportokba is. (f6nykdpezog6p,

laptop, nyomtat6,

szkenner. eg6r)

D Az rij eszkozokhasznalatfnaka

} Online

megismerdse.

alkalmaz6sokkal, fejleszto programokkal, szoftverekkel val6

ismerkedds, paint programmal val6 ismerked6s, a megszerzett tapasztalatok
(sikerek, neh6zsdgek) 6tad6sa egym6snak.

)

Mesterprogram eddigi tevdkenys6geinek drt6kel6se, kovetkezo h6rom 6v
rdsztervdnek az elk6szit6se.
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Tevdkenysdg indokhiso: Az

IKT csoportokba

folyamatosan sajdt magam

6s az

va16 bevezetdse el6tt fontosnak tartom

6vodapedag6gusok informatikai kultfr6j6t,

informatikai tud6sAt novelni, fejleszteni. Valamennyi technikai eszkoz lehet hasznos
6s k6ros. Ez csakis a felhaszn6l6son mrilik.

A

c6lszerti hasznfllathoz. a vele val6

jht6l<}roz sok ismeret sztiks6ges.

Mesterprogramom eddigi megval6sit6s6rol egy ondrt6kel6st kdszitek, 6rtdkelem az
eddigi tevdkenysdgeimet, es annak eredmdnyeit, majd elkdszitem a kovetkezo h6rom
ev r6sztervdt.

Megvalfsftdsi iddtartam; 2018. 09. 01 .- 2019.jrinius 30.
Mdrfi) ldk6: 2019. jrinius 3 0.

A

tevdkenysdg produktumai: Jegyzokonyvek, fejl6dik, 6talakul

informatikai kultrirdja, ir6sos besz6mol6

a

a

pedag6gusok

mesterprogram eddigi eredmenyeirol,

kovetkezo 3 ev resztewe, a T6c6skerti 6voda irjs6gj6ban megjeleno cikk

Siherkritdrium:

A

pedag6gusok megismerik

IKT

alkalmaz6s6t. Fejlodnek a pedag6gusok

az IKT

eszk6zok

eredmenyes

alkalmazdstthoz sziiksdges kdpessdgei,

keszsdgei. Az ondrtdkelds 6ltal l6that6vdv6lnak az eddrgr eredm6nyek.
Felel6s : Bdthory Csab6nd 6vodavezeto

ilI.
o A

torv6nyi v6ltoz6soknak, kozgyrildsi hatfnozatoknak megfeleloen

Pedag6

Altalfnos

o A

Tiirv6nyess6gi feladatok

a

szab|lyzatok,

tiirv6nybdl adtidri c6ljaink, feladataink

gyermekek mindenekfelett 6116 6rdekeinek tiszteletben l'artisf:val nyugodt,

kie gyensirl y ozott

o
o

a

giai Pro gram, SZMSZ, H6zirend m6do sitdsa.

6s

l6gkor bizto sit6sa

Torv6nyes ds szinvonalas intdzmdnymukod6s biztositdsa

A pedag6gus minositdsi rendszer fogalmi

ds

tartalmi h6tterdnek tanulm6nyoz6sa, esetleges

m6dositdsok nyomon ko'vet6se

c Az on6rtdkelds

6s a ktilso tanfeliigyeleti ellenorzds fogalmi 6s tartalmi h6tterdnek
tanulmfnyozasa, a kdzikonyvek m6dositfs6b6l adodo v6ltoz6sok folyamatos nyomon
kovet6se, megismerdse

o

A

szervezet szakmat szinvonal6nak tov6bbi erosit6se

A c6lok el6r6s6t tfmogat6 kiemelt feladataink:

o A kdzikonyvek folyamatos m6dosit6s6b6l ad6d6an felkdszi.ilds az ilnflrt6kel6sekre, a kiils6
tanfeliigyeleti szakmai ellen6rz6sekre 6s a pedag6gusok elomeneteli rendszer6nek alapj6t
kepezo min6sft6si rendszerre.

t4

o Az intezm6nlvezetds felelossdge a nevelotestiilet felk6szitdse a tanfeliigyeleti ellen6rz6sre,
ennek 6rdek6ben M int6zm6nyi iin6rt6kel6s jogkoveto megszetvez6se, a
tevdkenys6gl6togat6si, dokumentumellenorzdsi intdzm6nyi gyakorlat megrijit6sa, folytat6sa.

. A pedag6gusok

felelSss6ge abban

5,11,

hogy az intezmdnyben meghal|rozott feladatokat,

adminisztrativ 6s tervez6munkft, valamint a pedag6giai gyakorlatot a pedagogiai
program 6s a nevelotestiilet 6ltal elfogadott hat6rozatok alapjtn minos6gileg kifog6stalanul
vegezze.

o Mind

a belso, mind pedig a krilso szakmai ellenorzdsek sor6n annak felt6r6sa folyik, milyen
m6don ds m6rtdkben jelennek meg a pedag6gus munk6j6ban az al|bbr szakmai tartalmak:

o Az

.

6ltal6nos pedag6giai szempontoknak val6 megfelel6s:
Az 6vodai Nevelds Orsz6gos Alapprogram nevel6si c6ljainak va16 megfelel6s,

o

Azintezmdny pedag6giai programj6nak va16 megfelel6s.

pedag6gus ondrt6kel6s, valamint minositovizsgfn ds a minositdsi elj6r6s sor6n a
pedag6gusnak a mestersdgbeli tud6s6r61 kell sz6mot adnia.
Minden tervezo munka, 6r16kelo munka a pedag6gusminosito rendszerben meghat6rozott
tartalmi alapon nyugszik.

A

Altalfnos feladatok:
o Felkdszi.ilds a minosit6 rendszerre, egydnileg felk6sziles a minosito vrzsgara, min6sitdsi
eljirisra
o Az 6vodavezeto 6lta1 kijeldlt mentor feladata a gyakornok felk6szitdse a min6sito vrzsgftra,
segits6gad6s a portf6lio irhs6hoz

.

A pedag6gus kompetenci6knak val6 megfelelds, mind

IV.
Az

5v

o

Munkarendo megbizfsok

da kiizalkalm azotti l6tsz6ma

F6

MUNKAKOR
Pedag6gus

l8

Pedae6 siai asszisztens

2

6vodatitk6r

1

Daika

8

Konyhai alkalmazott

2

Udvaro s -karb antart6 -eli 616

1

ossznsnx:

32

Az 6voda vezet6s6ge:
6v o dav e zet6 : B ffihory
Ov

o

a tervez6sben,

C

sab6nd

davezetf he ly ettes.' Lakatosn6 Drilla Erika

15

mind a gyakorlatban.

Ovo clavezetd h ely ettes.' Katon6nd

Benk5 Csilla

M unkakdzdss dgvezetil: Fodornd Szab6 Julianna
Munkakdzdssdgvezetf: Kov6csnd Lente Magdolna
Egy6b megbizatrisok:

KT elndk: Kov6csn6 Lente Magdolna
Gy

e

r me kv d d e lmi fe t e t 6s; B aj

k6n6

S zr.ic

s A gne s

M unkavddelmi, tiflvddelmi felelffs : Kov6csnd Lente Magdolna
Tov tib bi

feladatvdllalds dvoddnkb an a Vdllalt funkci6 k mdtrixdn taldlh at6.

CSOPORTOKHOZ TORTENO BEOSZTAS
Korcsoport L6tsz6m /f6
I. Kdzdps6nagycsoport
(buzavfuag)
2. Kiscsoport

30

30

Ko116th

5. K0zdps6nagycsoport

Anik6

30

Kov6cs Melinda
K6d6rn6 OlAh Ildik6

4. Kdzdpsdcsaport

(ibolva)

Hankond Lo6s Gyongyi
Kov6csn6 Lente Masdolna

3. Vegyes csoport

(p

Nagycsoport

Nagy Lajosnd
G6sp6r Erika Piroska

dly dzt at ii s fo ly amatb an)

30

Fodornd Szab6 Juli6nna

30

Pint6rn6 Jakab Mercddesz

Verdesnd Kov6cs
Gabriella

Lakatos-Peri dsi Zsanett
(p

30

dlv dzt at ds fo lv amatb an )

Katon6n6 Benko Csilla

(pipacs)

Amrisk6 Kitti Katalin

8. Kiscsoport

Szab6 Balilzsne

(tulip6n)

Olyiisn6 Yarga Tiinde

Bajk6n6 Szrics Agnes

(syonswir6s)
7.

Fehdrn6 Falvai Zsuzsanna

30

(h6vir6e)
6. Vegyes csoport

Daika

Lakatosnd Drilla Erika
Mezond Terebesi M6nika
Masdolna

(marsar6ta)

(napraforq6)

Ovodapedas6sus

30

Kerdkgy6rt6 Ildik6

Rozsnyai Bal6zsne

Budain6 Cseldnyi Judit

A szemdlyi feltdtelek megteremetdse feltetele a Pedag6giai Program megval6sit6s6nak.
Az 6voda nyitvatart6si idejdben szal<kepzett 6vodapedag6gusok foglalkoznak
svermekekkel.
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a

Kiizoktatdsi vezetSi
szakvizsgAval

rendelkezti
6vodapeda96guso k
l6tszdma

Szakvizsghval
rendelkez6
tivodapedag6gusok l6tszdma

4

Gyakornokok
l6tszhma

6

PED I. sorolt

PED II. sorolt

pedag6gusok

peda96gusok
l6tszhma

l6tszfma

0

Mesterpeda96gu
sok l6tsz6ma

I

6

9

Kdt 6vodapedag6gus ketto szakvrzsg|val rendelkezik (B6thory Csab6n6, Katon6nd Benko
Csilla)

Min6sft6 vizsea
Erintett svakornok neve

A vizssa id6pontia

Mentor neve

Ebben a neveldsi dvben mindsftd vizsgdra nem kotelezett egyetlen pedag1gus sem.

Kdt 6vodapedag6gusi allaspalyaztatdsa folyamatban van. Az 6vodapedag6gusi 6ll6sok 2018.
okt6ber 03-t6l lesznek betolthetoek. (nyugdrjazds miatt.felmentdsi idejdt tolti kdt pedag1gus)
Jelenleg mdg nem tudjuk, hogy gyakornokok vagy tapasztaltabb pedag6gusok jelentkeznekaz
6vodapedag6 gusi fil6sr a.
Fejleszt6pedag6gus: Kissn6 Sz6nt6 Ilona

EGYEB TECHNIKAI DOLGOZOK
Pedag6giai

Ovodatitkdr

Konyhai dolgozrf

Udvaros - eljfrt6

Kovdcsnd Juhdsz
Erika

Kdri S6ndornd

Kiss Sfndor Istv6n

asszisztens

Varg6ne Matk6 Judit
Ujp6ln6Izsv6k
Gabriella

*

2018. jirlius 31-tol latja

el az

Kissne Fodor Ildik6

udvaros, elj6r6i munk6t,

a

kozalkalmazott felvetele

folyamatban van.

V.

BeiskolSzSsfeladatai

A beiskolfzisnii a Pedag6giai Programunkhoz

kapcsol6d6 szakmai k6pz6sek el6nyt

6lveznek.

R6sztvev6k

Tovdbbk6pz6sek; irrinyultsf g,
t6ma
ABPE II. Rendszerellenorz6s

20t7.10.

18.

Eszkdzos t6ncok, ndpi
gyermekj 6tdkok, j 6t6kfriz6sek
20t7 . t0.29.

R6sztvev6k neve

iisszesen

(f6)
Bfthory Csabdnd

1

Mezond Terebesi M6nika
Masdolna

I

t7

R6sztvev6k

Tovibbk6pz6sek; irinyultsdg,
t6ma

Az egyem b6n6sm6d

iisszesen

(f6)

6s a

h6tr6nycsokkent6s speci6lis
m6dszertana az 6vodhban, a
fejlesztds bedpit6se a pedag6giai
programba (30 6ra) 2017 . 1 1. 06.
Amozgirs kiemelt szerepe a
gyermekek fejlod6s6ben, az 6vodai
h6tr6nycsokkent6sben, a fej leszt6s
be6pit6se a pedag6giai programba
(30 6ra) 2018. 01. 10.
Fejletts6grillapot m6r6se az
6vod6ban. M6r6si eredm6nyek
dokument6l6sa, egydni, csopotl 6s
rnlezmenyi szinten (6,5 6ra)
2018. 03.02.
Kozoktat6si vezeto 6s pedagogus
szakv rzssa szakir6nvir tov6bbk6ozd s
Pedag6gus szakvrzsga (Preventiv 6s
korrektiv pedag6 giai pszichol6 gia)
Matematikai 6s logikai j6t6kok.
Kdpessdgfej leszto j 6tdkok elemzdse
6s j 6t6kgyrij tem6ny k6szit6se
(tev6kenysd g 6s szemdlyis6gfej lod6s,
tehetsd ggo ndozhs a gyakorlatban)
(60 6ra)
Or alffio gat6sok, onk6p zesek ( 4
alkalom x 5 6ra)

A

R6sztvevdk neve

Bajk6nd Sziics Agnes
Mez6nd Terebesi M6nika
Masdolna

)

Pintdrn6 Jakab Merc6desz

t

B6thory Csab6n6
Kdd6rn6, Ol6h Ildik6
Kissn6 Sz6nt6Ilona
Kov6csn6 Lente Masdolna

4

Lakatosn6 Drilla Erika
Budaind Csel6nyi Judit

2

Kissnd Sz6nt6Ilona

I

Khd|rne Oleh lldik6
/ a tanfolyam m6g folyamatban van
okt6ber I2-en fejez6dik be)
Kov6csnd Lente Masdolna
Baik6nd Sziics Aene-s

2

tov6bbk6pzdsen megszerzett ismereteket nevel6smentes napon 6tadjuk a nevelotestiilet

r1szdre.

A kiivetke z6

tov ihbk6pz6sekre j elentkeztek m6 g pedag6 gus

TOVABBKBPZES
MEGNEVEZESE

ORASZAMA

J6t6k 6s szabadrdl pedag6gia

Hospitdldsok, 6nk6pz6sek

JELENTKEZO NEVE
Kov6cs Melinda

120 ora

szakvizssa I.6s II. fel6v

aink:

3+ 5

6ra:15

3*5

6ra:

6ra

15 6ra

Mezone Terebesi M6nika
Magdolna
Kissnd Sz6nt6Ilona
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VI.

Munkakiiziiss6gek terve

Ovod6nkban

kdt munkakozosseg segiti a

Pedag6giai Programunk cdlkitriz6seinek

a

megval6sul6s6t. (,,Ep testben-dp ldlek" 6s Tehetsdggondoz6 munkakozoss6g.) (1. sz melldklet)
(2. sz. melldklet)

,,Ep testben 6p l6lek" munkakiiziiss6g c6lja:

.

Egdszsdges dletrn6d szok6sainak kialakit6sa, eg6szsdgmegorz6s, e96szs6ges
dletm6dra nevelds 6s egdszs6gfejleszt6s kozosen a csal6dokkal.

o

Sztiloi hfnzal, partnereinkkel val6 egyiittmrikod6s, az 6voda pozitiv megitdlese
6rdekdben

o

Szakmai munk6nk folyamatos fejleszt6se drdekdben, belso tuddsmegoszt6s, az
intdzmdnyen beltili j6 gyakorlatok megoszt6sa (hospit6l6sok, bemutat6
foglalkoz6sok)

.

Folyamatos onk6pzes, pftlyfnatfigyelds a szakmai megrijul6s 6rdek6ben

A munkakiiziiss6g feladatai:

o

A munkakozoss6g 6ves tervdnek, feladatainak megbeszdldse, elfogadfsa, felelosok
kiv6laszt6sa

.
o
o
o

Hagyomdnyainkhoz hiven az ovoda 36. sziiletdsnapj6nak a megiinnepldse, zen6s
musorral, tort6val
Egdszsdgh6tmegszetvez6se, lebonyolit6sa
Egdszsdges eletm6d szok6sainak alakitdsa a csal6dokkal kcizosen. Sportnapok,
vitaminnapok, fozonapok szervez6se a kozdps6 6s nagycsoportokban

Receptgyujtem6ny kdszit6se a gyermekek 6ltal is kedvelt , konnyen elkdszitheto
6telekb6l

o Hospitdl6si napl6 alapjfn hospitdl6sok
o Nyilt nap tart6sa a kiscsoportokban

egymdsn6l, a hospit6l6sokra reflexi6k ir6sa

a bolcsodevezetok, bolcsodei gondoz6nok

rcszdre, ahol meglStogathatj6k a volt bolcsod6s gyermekeket.

o "Ne gyrijts ral" Vil6gnap alkalm6b6l

dohinyzils megel6z6si program

megszervezdse 6s lebonyolitdsa a kciz6pso ds nagycsoportokban

o

Mikulds i.innepsdg megtart6sa 6vod6s gyermekeink kozremrikod6sdvel a paftner
bolcsod6kben (Margit t6ri, Angyalfold t6ri)

o

Kar6csonyi i.inneps6g megtart6sa 6vod6saink rlszere

a

Buzavtdg csoport

kozremtikod6s6vel.

o

Tevdkenys6gek rnegf,rgyeldse bemutat6 foglalkoz6sok alkalmixal, az egdszs6ges
6letm6dra nevelds, a rajzolls, fest6s, mintfuhs, kdzimunka megf,rgyel6si
szempontjai alapjdn. (2 alkalom) A tanfeliigyeleti ellenorzo l6togat6s szempontjait

taftalmazo foglalkoz6s megfigyeldsi

lap

alapjitn tcjrt6nik

az

6rtdkel6s

a

munkakozossdgi tagok rdszdrol

o

Tavaszi, farsangi dvszaknak, hangulatnak rnegfelelo dekor6l6s 6vod6nk folyos6j6n
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A

.
o
o

K6t 6ves gyakornoki program dokument6ci6j6nak intdzm6nyi kidolgoz6sa

o

Nevelts6gi szint mdr6senek vrzsg|lata nagycsoportos gyermekekndl

,,Zold 6voda" program folyamatos megval6sit6s6nak koordin6l6sa

Munkakozossdg vezeto szakmai ellenorzo lffiogatd;sat a munkakozossdge
tagSalhoz, az trtezmenyvezeto 6ltal kiadott megf,rgyeldsi szempontok alapj6n

feladatokhoz tartozd hatfrid6ket, felel6siiket, m6dszereket, eszkiiziiket

a

munkakiizii ss6 gek 6ves terve tartalmazza.

Tehets6ggondoz6 munkakiiziiss6g c6lj a:

o

Tehets6ges gyerekek fejlesztdse, gondoz6sa, felkdszit6se a versenyekre, a csal6dokkal
valo egyiittmukod6s fenntart6sa, bovitdse

o
o

A m6r hagyom6nnydvilt programjainkba rijit6sok, irj otletek megval6sit6sa
Beszdlget6sek, szakmai vit6k kozben az 6vodapedagogusok szakmai onkontrollj6nak
j avit6sa, szakmai tuddsuk bovftdse.

o

Tehetsdges gyermekeink fejlesztdse
versekkel

.
.

Egym6st6l val6 tanul6s elv6nek drvdnyesit6se, j6 gyakorlatok |taddsa egym6snak

Ovodarijs6g szerkeszt6se,
tttj eko ztatftsuk

c61j

az ajdnlott j6t6kos feladatokkal,

mesdkkel,

a sziilokkel val6 egyiittmrikod6s form6inak bovitdse, 6s

6bol.

A munkakiiziiss6g feladatai:

o A munkakozossdg dves tervdnek az osszeftllit6sa,

feladatok egyenletes eloszt6sa,

felelosok klfllasztfsa

.

Tehetsdges gyermekek versenyekre
versenyeke n reszt ve vo gyermekekrol

o

Tehetsdggondoz6 miihelyen beliil: palytuatfigyel6s, 6vod6n beliili 6s 6vod6n
pflyhzatokon val6 reszvetel, versenyek rendezdse, 6vod6n beltili 6s 6voddn
versenyeken val6 rdszvdtel

o
.
o
o
o

Parlnereinkkel va16 kapcsolat m6lyitdse, j6 kapcsolat tov6bbi 6pol6sa

o

Yitltozatos technik6k bemutat6sa egym6snak a rajzolls, fest6s, mrnthzds, k6zimunka
tevdkenysdgek megval6sit6s6hoz. A sok otletbol j6tdkgyrijtem6ny kdszitdse.

6szi

ds

val6 felk6szit6se. Nyilv6ntarl6s kdszit6se

a

kiviili
kiviili

t6li dekor6ci6 k6szitdse, felrak6sa 6vodfnk folyosoj6n

Versmond6verseny megszervez6se,lebonyolft6sa
Fejlesztoj6tdkokhoz otletgyujtds, megval6sit6s

(2 db) megtart6sa, kiemelt megfigyelesi szempont:
egdszsdges 6letmodra nevel6s, mozghs, rajzolfs, festds, mrntflzts, kdzimunka. A
tanfeliigyeleti ellenorzo lffiogatits szempontjait tartalmaz6 foglalkoz6s megfigyel6si
lap alapjintortdnik az er1.,ekeles a munkakozossdgi tagok rdszdrol
Bemutat6 foglalkozfsok
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o

Evente egy tematikus terv k6szitdse, egy v|zlat megir6sa reflexi6val a Pedagogus I.
l6vo pedag6gusoknak

.
.

Hospit6l6si naplo alapj6n hospitdl6sok egym6sn6l ds a hospit6l6sokra reflexi6k ir6sa

o
.
o
o
o
A

Szakmai vitanapok, elmdleti, gyakorlati problem6k megbeszdl6se, esetmegbeszdldsek
tartdsa
Farsangi mulats6g kozosen a csal6dokkal (mrisor, mulats6g, t6mogat6jegyek)
Ovodairjs6g szerkeszl.6se,kiad6sa
Munkakozoss6g vezeto eIIenorz6 l6togat6sai a munkakozosseg tagSarnftl
Gyermekhetirendezv6nyekmegszervezdse,

lebonyolit6sa

Pedag6giai program bev6l6sdnak vrzsgfiata

feladatokhoz tartozS hatfrid6ket, felel6siiket, m6dszereket, eszkiiziiket

L

munkakiiziiss 6 gek 6ves terve tartalmazza.

A munkakiiziiss6gi feladatok ellftrisfhoz a felt6telek biztositf

sa:

Alapelv int6zmdnyiinkben, hogy a nevelotesttilet minden taga valamelyik szakmai
munkakozossdg tevdkeny taga legyen. A folyarnatban valo mukodds biztosit6sdnak
drdekdben lehet6s6g szerint javasolt a munkakozossdg tagjainak stabilitdsa.

A

szakmai munkakozossdgek kozott szoros tartalmi kapcsolat van, melyet az rntezmenyr
cdlok ds feladatok indokolnak.

Munkakozossdgeink ez evi tevdkenysdgeben meghat6roz6 lesz a pedag6gusok el6meneteli
rendszerenek alapj6t kepezo min6sitdsi rendszene tcirtdno tudatos felkdsziilds.
A munkakozoss6gek delegdlt tagjai -amennyiben alra lehetosdg ad6dik - reszt vesznek a
munkakozossdgi feladatok e116t6s6t segito kiilso szakmai tov6bbk6pz6seken, konferenci6kon
6s egy6b szakmai rendezvdnyeken.

A munkakdzdssdg vezetflkkel szembeni dltaldnos elvdrds:

o
.
o
o
o

Torekvds a munkakozossdgi tagok szem6lyes szakmai igdnyeinek megismerds6re
Szemdlyes, aktiv bekapcsol6dfs a szakmai 6ramkorbe

A feladatokat megoszt6sa

a munkakozossdg

tagjaival.

Hat6ridok betart6sa.
Szakmai kompetenci6k frgyelembevdtele.

A munkakdzdssdgi tagokkal. szembeni dltaldnos elvdrds:

o
o
o

A v6llalt feladatok cin6ll6 megold6sa, elvdgzdse

a munkakozossdgben

Szakmai kompetenci6k 6rvdnyesitdse a feladatok megold6sa kozben

A szakmai

ds mrikod6sbeli ,,specialit6sok" megjelenitdse.
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o

Szakmai inform6ci6 6raml6s biztosit6sa a kozvetlen munkat6rsak ds a munkakozossds
kozott,

o
o
o
o
o

Bemutat6 tartfsa.

Reflexi6.
Hospit6l6sok

Hat6ridok pontos betarl6sa
Eredm6nyesebb inform6ci6 f.Jadhs

A munkakiiztiss6gi feladatok ellftrisfhoz - az aktuitlis t6ma 6s feladat szerint - az alflbbi
eszkiiziik

6s

informeicirik sziiks6gesek:

. Az intezmeny mrikoddsdt

szabhlyoz6 dokumentumok (SZMSZ, PP, H6zirend, Eves

munkaterv)

o
o
o

Az Ovodai Nevelds Orsz6gos Alapprogramja
Oktatdsi Hivatal: Utmutato a pedag6gusok minositdsi rendsz erehez

Kiegdszitds az Oktat6si Hivatal dltal kidolgozott Utmutato apedag6gusok minositdsi
i dokument6ci6 drtelmezd sdhez. Ovo dai nevel 6 s

rendszerdh ez felhaszn6l6

o
o

Oktat6si Hivatal: Orsz6gos tanfeltigyelet. K6zikonyv 6vod6k szitmfra
Oktatdsi Hivatal: Ondrtdkel6si k6zikonvv 6vod6k szftmfra

Tev6kenysEglftogatits (bernutat6 foglalkozfs) el6tt kiizvetleniil minden koll6ga:

o
o
o

Kezhez kapja az Utmutat6 elv6rdsainak megfelelo tevdkenysdg tervet (vazlat)

Bepillant6st nyerhet az 6ves 6s tematikus tervbe, valamint a csoport napl6j6ba
Tevdkenys6gl6togatds sor6n a tanfel{igyeleti ellenorzo 16togat6s szempontjait
tartalmazo foglalkoz6s megfigyel6si lapot hozza magtxal 6s alkalmazza mrnden
megfigyel6.

o
o

Az drl6kelds onreflexi6val kezdodik

c

Intdzmdnyi gyakorlat ismerete

Tev6kenys6gl6togatds uthn legk6s6bb egy h6ttel, minden Iffiogalo eljuttatja az
Utmutat6 elv6r6sainak is megfelelo megfrgyeldsi lapot a munkakozdssdg vezeto
teszete.

VII.

Gyermekv6delemi tev6kenys6g

C6lunk:

o Egdszsdges,

biztons6gos kornyezetben

a

gyermekek testi-lelki egdszsdg6nek

megorz6se, 6po16sa, a gyermekbalesetek elkeriildse

oA

rendszeres egdszsdgiigyi szurovizsg6latok megszervezesdvel
egdszs6ges fej loddsdt v eszely ezteto okok felt6r6sa, megeloz6se
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a

gyermekek

A

gyermekek h6tr6nyos,

es

halmozottan h6tr6nyos helyzetdbol

adodo

es6lyegyenlotlensdgeinek csokkentdse, a vesz6lyeztetettsdg kialakulds6nak
megel6z6se, illetve segitsdgnyrijtds a vesz6lyeztetetts6g megsziintetesdben
A hdtr6nyos helyzeti gyermekek csal6dj6val valo egyiittmtik<id6s elmdlyit6se,
s e g it s d gnyirj t6s s z6muk r a az ov o da alapitv 6ny 6b 6l

Veszdlyeztetettek

o

azok a gyerekek, akiknek testi, lelki, drtelmi, erkolcsi fejlod6sdt a sztilo vagy a
gondoz6 nem biztosida.

Hdtrdnyos helyzet{iek -

HH

1997. 6vi XXil. Tdrvdny (Gyvt.) 67/A $-a alapjiin.
1. Hftrfnyos helyzetii az arendszeres gyermekv6delmi kedvezmdnyre jogosult gyermek ds
nagykorfvavirlt gyermek, aki eset6ben az alftbbi koriihn6nyek koztil egy fenn6ll:

a) a szi.ilo vagy csal6dba fogad6 Eyam alacsony iskolai v6gzetts6ge, ha a gyermeket egyiitt
nevelo mindkdt sziilor6l, a gyermeket egyediil nevelo sziilor6l vagy a csal6dba fogad6
gy6mr61 - onkdntes nyllatkozata alapjttn- meg6llapithat6, hogy a rendszeres gyermekvddelmi
kedvezm6ny ig6nyl6sekor legfeljebb alapfokti iskolai vdgzetts6ggel rendelkezik,

b) a sziil6 vagy csal6dba fogado gy6m alacsony foglalkoztatotts6ga, ha a gyermeket nevelo
sziilok b6rmelyikdrol vagy a csalfdba fogad6 gy6mr6l meg6llapithat6, hogy a rendszeres
gyermekv6delmi kedvezmdny igenylesekor a szoci6lis torv6ny (1993.6vi IIL tv.) 33. $-a
szerint aktiv korfak ellfrt|sfra jogosult vagy a rendszeres gyermekvddelmi kedvezmdny
igdnyldsdnek idopontjtfi megelozo 16 h6napon beliil legaldbb 12 h6napig 6ll6skeresokdnt
nyilv6ntartott szemdly,

c) a gyermek el6gtelen lak6kornyezete, illetve lak6skori.ilmdnyei, ha meg6llapithat6, hogy a
gyermek a telepi.ildsre vonatkoz6 integr6lt v6rosfejleszt6si strat6gi6ban szegreg6tumnak
nyilv6nitott lak6kornyezetben vagy felkomfortos, komfort ndlktili vagy sziiksdglak6sban,
illetve olyan lak6skortilmdnyek kozott dl, ahol korl6tozottan biztositollak az egdszs6ges
fej loddshez sztiks6ges feltdtelek.

Hqlmozottan hdtrdnyos helyzetllek

- HHH

a) az a rendszeres gyermekv6delmi kedvezmenyre jogosult gyermek 6s nagykoruvh v6lt
gyermek, aki esetdben M 1. pont a) - c) pontjaiban meghalfnozott kcjriilm6nyek koztil
legal6bb kett6 fenn611

b) a nevel6sbe vett gyermek

c) az utogondoz6i ell6t6sban reszesiilo 6s tanul6i vagy hallgat6i jogviszonyban

6116

fratal

felnott
B

eill e s zk e d d s i, t an ul ds i, mag atar td s i

n e h d. zs dg g

el k iizd 6 gy er me k @ f M)

Aki a szakdrtoi brzottsfry szakertoi v6lem6nye alapjdn az eletkorhhoz viszonyitottan
jelentosen alulteljesit, t6rsas kapcsolati probl6rn6kkal, tanul6si, magatart6sszabtlyoztsi
hi6nyoss6gokkal kizd, kozossdgbe val6 beilleszked6se, tov6bb6 szemdlyisdgfejloddse
nehezitett vagy saj6tos tendenci6kat mutat, de nem min6siil saj6tos neveldsi ig6nyrinek.
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Feladataink:
A gyermekvddelmi munkafeladatai kdt rdszbril tevddnek 6ssze:

a, ftltalfnos, preventiv gyermekv6delmi feladatok, melyek minden 6vodapedag6gus
szftmttra kotelezoek,

b,

speci6lis gyermekvddelmi feladatok, melyeket

a

gyermekv6delmi felelos az

6vodapedag6gusokkal 6s a megfelelo szakmai szervezetekkel egyiittmukodve v6gez.
a,

Ahal,inos gyerme kvddetmi fetailato k

o Minden

6vodapedag6gus biztositsa a gyermekek alapveto biol6giai funkci6inak
kiel6gitdsdt, eg6szs6giik 6s testi 6ps6gi.ik vdde1m6t, ismertesse 6s tartassa be a
gyermekekk el az e gdszsd

ge

s 61etm6 d szok6s ait.

o Az 6vodapedag6gusok

a toliik elv6rhat6 m6don kiiszdbdljenek ki minden baleseti
forr6st az ovoda teri.iletdn beliil ds az ovodftn kiviili taftozkodfts esetdben is.

o Az

6vodapedag6gusok csopoftnapl6ban vezessenek ir6sos dokument6ci6t a
veszelyeztetett, HH, HHH, SNI, BTM-es gyermekekr6l

o

Szervezzenek olyan tevdkenys6geket, melyek elosegitik a h6trfnyos helyzetri
kiilonf6le speci6lis probldm6kkal kiizdo gyermekek fej loddsdt.

ds

o Az 6vodapedag6gusok

tarts6k be a fent felsorolt torvdnyi eloirfsokat, ki.ilonosen
rendezetlen csal6di jogvit6k (v6l6s, lithatds, a gyermek feliigyeleti jog6nak
gyakorl6sa stb.) eseteben.

.

A fejlesztopedagogus feladata a gyermekek meghgyeldsdn keresztiil egy6ni kdpessdg
teriileteinek felmdrdse, probldma esetdn egydni fejlesztdsi terv k6szitdse, 6s a
korrekci6s, fejleszto munka, folyamatos vegzese, valamint kapcsolattart6s a
logopddiai szolgftlattal, a Haj df-Bihar Megyei Pedagogiai Szakszolg6lat Debreceni
T agrntezmdnye munkat6rs aival.

b,

A

gy erme

kvddelmi felelffs

sp

ecidlis

feladatui

. A gyermekv6delmi

felelos az ovodapedag6gusokkal 6s az ovodatrtk6nal koz<isen
segitsen a rilszorulo gyerekeknek 6s csal6doknak (6tkez6si t6mogat6s, rendszeres 6s
rendkfviili gyermekv6delmi titmogatds igdnyldse, alapitv6nyi t6mogat6s, segito
szakmai szervezet felkutat6sa, neveldsi illetve 6letvezet6si probl6m6k esetdben)

. A gyermekvddelmi felelos az ovoda fejleszt6pedag6gus6val

kozosen gondoskodjon
arr61, hogy a hftrhnyos helyzetri 6s halmozottan hdtr6nyos helyzetri gyermekek
fejlesztopedag6gus 6ltal nytijtott egy6ni fejleszt6sben is r6szesiiljenek.

o

Ovod6nkban a gyermekvddelmi felelos feladata, hogy kiszrirj e ahftrfunyos helyzetu
gyermekeket ds felderitse, hogy helyzetiik nem okoz -e fejlod6siikben valamilyen
lemarad6st, amit a fejlesztopedag6gus sziiksdg eset6n konig6l.

.

Forditott esetben, amikor a gyermek drtelmi fejl6ddsdben vagy erzelmt dletdben
mutatkozik lemaradds akkor a fejlesztopedag6gussal, ds a gyermekv6delmi felelossel
egyiittmrikddve a csa16d helyzetet vizsg6ljuk. Megpr6b6ljuk tapintatosan kideriteni,
hogy a csal6d probl6m6i 6llnak-e a fejlod6s tftjhban.

.

Minden adott esetben felmdrjiik, hogy csoporton beliil, 6vod6n beltil, vagy m6s
szakemberek, szervezetek, speci6lis int6zmerryek segitsdg6t kdrve tudunk-e hatdkony
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megold6sokat tal6lni. Alapelviink, hogy a segito munka nem lehet eroszakos, a
c s a16d erotartal 6k air a, a sziil6k aktivit6s 6ra 6p itiink.

o K6szitse el a

gyermekv6delmi feladatok tervezds6vel 6s megval6sittsfxal
kapcsolatos ir6sos dokument6ci6t (elzolap, gyermekvddelmi terv, dves besz6mol6,
szakvdlem6nyek bir6s6gi elj rir6shoz, vddelembe vdtelhez, stb.)

o Indokolt esetben - srilyos veszelyeztetds, b6ntalmazis,kozvetlen 6letvesz6ly eset6n a Gyermekj6ldti Kozpontnak megkiildott jelz6ssel egy idoben, a hatos6g
(Gy6mhivatal, Rendors6g) fel6 hat6s6gi elj 6r6st kell kezdemdnyeznie.

.

A gyermekv6delmi felelos tartson folyamatos kapcsolatot az ovodapedag6gusokkal,
csal6dokkal

o Mtikddjon egyiitt m6s gyermekvddelmi 6s szakmai

segito szervezetekkel a
gyermekek h6tr6nyos helyzet6nek javit6sa 6s az es6lyegyenlotlensdgek csokkentdse
drdekdben.

E

gytittmiikiid6siink tartalma

:

A gyermekv6delmi 6s egydb specid.lis szakmai tirsintezmenyekkel folyamatos
kapcsolatban vagyunk, probl6m6s esetekben jelzdssel dliink fel6ji.ik, illetve szakvdlemdnytiket
kdrjtik. (DMJV Csal6d-6s Gyermekj6ldti Kozpont, DMJV Szoci6lis Osztilly, Gy6mhivatal,
Jegyzoi Hivatal, Hajdri-Bihar Megyei Pedag6giai Szakszolgftlat, Szakdrloi 6s Rehabilit6ci6s
Bizotts69)
Ovothink atapitvrinya ,,Fejleszt6s a gyermekre figyelve" cdljai kdzdtt sryrepel a hdtrdnyos
helyzetii gyerekek s egftdse :

o
.

speci6lis segitsdget nyrijt (logop6dus, pszichol6gus, fejleszto pedag6gus)

gyermekek neveldsdt segit6 program kidolgoz6sfnal (szaktodalom, kiadv6nyok
v 6s6rl6s a, fdnymirs

o I 6s

a)

.

a hifirfnyos hely:zetri gyerekek szinhfv| zerrer, irodalmi 6lm6ny6nek t6mogat6sa
(6vente egy alkalommal min. 50%-ban)

o

szuks6g eset6n f6rumok szervez6s6vel segitjiik a sziiloket neveldsi probldm6ik
megold6s6ban (fogad66ra, segit6besz6lget6s, ter6pi6s hat6sti csal6dl6togat6s,
sziiloklub, ment6lhigi6nds sziil6i 6rtekezlet)

Minden nevel6si 6v kezdetekor t6jdkoztatjuk a sziiloket a gyermekv6delmi felelos
szem6ly6rol, eldrhetosdgdrol, a Gyermekvddelmi Szab|lyzat 6s az intezmenyt
Esdlyegyenl6sdgi T erv hozzifdrhetosdgdrol.

Statisztikai adatok
Ssz.

i
2.

A nevel6si/fejleszt6si
folyamat alapadatai

1.

Csoportok
Gvermekek szfma

)

J.

Saj6tos nevel6si ig6nyu

4.

6.

1

8.

Osszesen
0

gyermekek szttma

0

HH gyermek
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A nevel6si/fejleszt6si
folyamat alapadatai

Ssz.
3.

HHH gyermek

4.

3,vagy tdbb gyermeket
nevel6 csal6dban 6l6k

5.

Beilleszked6si magatart6si,
tanul6si zav anal kiizd6
gvermek

6.

Y eszlly eztetett gyermek

-

Gyermek6t egyedtil nevel6
sztilo

1.

Csoportok
Gyermekek szima

)

a
J.

4.

f,.

6.

1

8.

1

1

8

6

Osszesen

4

4

4

5

4
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1

0

2

1

1

2

6

A
T

a
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8.

Osszesen

Etkez6si kedvezm6nyre j ogosultak

Ssz.

8.

9.
10.
11

t2.

13.

A nevel6si/fejleszt6si
folyamat alapadatai
A) Rendszeres
gyermekv6delmi

1.

Csoportok
Gvermekek szfma

)

3.

1

4.

f,.

C) A csal6dban tartosan
betes 100%
D) 3, vagy t6bb gyermeket
nevel6 csal6dban 61ok
F) Az egy fore jut6
jovedelem (sziil6i
nyilatkozat) alapjdn
t6rit6smentesen 6tkezok
Nem jogosult 6tkez6si dij
kedvezm6nyre

I

I

8

6

18

t4

2

6

2

| . Buzavirftg (koz6ps6 - nagycsoport)
2. Mar gar eta (ki sc s oport)
3. Napraforg6 (vegyes csoport)
4. Ibolya (kdzdpso csoport)
5. H6vir6g (kciz6ps6-nagy csoport)
6. Gyongyvir6g (vegyes csoport)
7. Pipacs (nagycsoport)
8. Tulip6n (kiscsoport)
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1

J

J

1

kedvezm6nyben (RGYV)
rdszesiilo

B) Tart6s beteg 100 %-os

6.

2

4

2

I

13

4

4

4

5

4

35

2I

t4

ZJ

t4

t7

20

t4l

5

10

a

a

6

5

40

J

J

VIII. Sajftos nevel6si ig6nyii gyermekekkel kapcsolatos kiemelt
feladatok
Sajdtos neveldsi igdnyil gyermek
kdznevel,lsrr;l a.@ 25. bek.

-

^Sl/1

(2011. dvi CXC. Tdrvdny

a

nemzeti

Az a ldlonleges banasmddot igdnyki gtermek, aki szakdrtrii bizottstig szakdrtdi vdlemdnye
alapjdn mozgdsszervi, drzdkszervi, drtelmi vagy beszddfogyatdkos, tobb /ogyatdkossdg
egyiittes ekiforduldsa esetdn halmozottan fogyaldkos, autizmus spektrumzavarual vagy egydb
pszichds fejlciddsi zavarral (sillyos tanulasi, figyelem- vagy magqtartdsszabdlyozdsi zavarral)
kuzd.

Ovodtinkba jelenleg 0
iskoldsok lettek)

f6

SNI gyermek jtir.(az SNI gyermekeink 2018. szeptember 7l-tdl

kdztilk SNI gyermek.

A kiscsoportot kezd6 gyermekeink kbziil mdg nem tudjuk, hogy

lesz-e

A

alapja

gyermek habilit6ci6s, rehabilit6ci6s

c6lf fejlesztds6nek az

a

szakerluoi bizotts6g

v6lem6nye.
Az fvodai nevel1munkdnk sordnfigyelemmel kell lenni arra, hogy:

-

a s6riilt kisgyermek harmonikus szemdlyis6gfejlodesdt az elfogado, az eredmdnyeket
6rt6kelo kcirnyezet segiti

-

a gyermek ir6nti elv6r6st fogyatdkoss6g6nak jellege, sirlyossfg6nak m6rtdke hatfrozza

meg

-

terhelhetos6g6t biologiai 611apota, esetleges t6rsul6 fogyat6kossd:ga, szem6lyis6gjegyei
befoly6solj6k

egyeni fejlesztdsi terv kdszitdsdhez 6s a gyermek fejleszt6s6hez szal<kepzetts6ggel
rendelkez6 utazo gyogypedag6gust ig6nyeltem. Az ulazo gy6gypedag6gus mdr az elozo
nevel6si 6vben is biztositotta a gyermek fejleszt6set heti kdt or6ban.

Az

A gyermek integrdlt neveldsdben, fejlesztdsdben rdszt vev6 6vodapedag6gus:

-

sziiks6g esetdn egydni fejlesztdsi tervet keszit, individu6lis m6dszereket, technik6kat
alkalmaz,

- a foglalkozfsok

a pedag6giai diagn6zisban

szereplo javaslatokat beepitr, a
gyermek fejlod6sdnek elemz6se alapjfn, sziiks6g esetdn elj6r5sait megvfltoztatja, az adott
sziiks6gleth ez rgazodo m.6dszereket megv6lasztj a,

sor6n

- egy-egy neveldsi helyzet, probldma megold6s6hoz alternativdkat keres,

- alkalmazkodrk az elt6ro kdpessdgekhez, az eltdro viselkeddsekhez,

-

a kiilonbozo szakemberekkel,
bedpiti a pedag6 giai folyamatokba.

egyiittmrikddik

j avaslatait

IX. Eg6szs6giigyi vizsgfllatok rendj

a

gy6gypedag6gus ir6nymutat6sait,

e

(Az iskola-egdszsdgilgyi elldtdsr6l szdl6 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet)

.

Evente egy alkalommal minden gyermek komplex vrzsgfiata a h6ziorvosn6l
tort6nik, az 5 eves koni gyermekek st6tuszlapjht a sziilo az ovoda rendelkez6sdre
bocs6tia.
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A

gyermeknek joga van arra, hogy a neveldsi-oktatdsi rntezmdnyben, biztons6gban 6s
egdszsdges k<ilnyezetben nevelkedjek. Gondoskodunk and[ hogy a gyermekek dvenkdnt
legaldbb egyszer fogtiszuti viugdlaton vegyenek rdszt.

A

vizsg6latok, szuresek el6tt minden esetben ir6sban tfijekoztatjuk

a sztilot ds kdrjiik

beleegyez6sdt.

A vdd6n6nkkel folyamatos kapcsolatban vagyunk fertfzds (pl. tetvessdg) esetdn azonnal
jelzdssel vagyunkfeld, hogy a tisztascig vizsgdlatot el tuclja vdgezni.

X.

Min6s6gfejleszt6si,iin6rt6kel6sifeladatok

A neveldsi-oktatdsi intdzmdnyek mtikaddsdr6l 6s a kozneveldsi intdzmdnyek ndvhaszndlatdrdl
sz6l6 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet reszletesen tartalmazza a pedagogiai szakmai
ellenorz6s szabalyait, rendelkezik
pedagrSgus iin6rt6kel6srdl is.

a

pedag6giai szakmai ellenorz6s r6szek6nt vegzendo

A

2012012. (VIII. 31) EMMI rendelet alapj6n a tanfeli.igyelethez kapcsol6d6 pedag6gus
on6rt6kel6st az Oktat6si Hivatal 6ltal kidolgozott On6rt6kel6si k6zikiinyvben riigzitettek
szerint kell v6gezni.

Int6zmdnytinkben m6r hfrorn 6ve az tntezmenyvezeto felkdr6sdre megalakult az ondrtdkelo
csopoft, mely 4 fobol All. (BECS) A tagok kiv6laszt6s6n61 ktilonosen fontos szempont volt a
csoporttagok felkdsziilts6ge, megfelelo informatikai kulttir6val rendelkezo szakember 6s
mino s6 gfej le sztd s ir6nt elkotelezetl I e gyen.

Az on6rl6kelo csoport az rntezmenyi ondrtekeles tervezdsdt, koordrn|l|sdt, t6mogat6s6t ds
ellenorzdsdt vegzo pedag6gusok csoportja, akik a feladat ellitilsdhoz sziiksdges jog-6s
felelossegi korrel vannak febuhhzva. (munkakori lefr6s tartalmazza)

Azrntezmenyi 6tfog6 on6rtdkelds c61ja, hogy a pedagdgusra,vezetfire, valamint int6zm6nyre
vonatkoz6 tntezmenyr e1v6r6sok teljesiil6senek 6rt6kel6se alapj6n a pedag6gus ds a vezeto
onmagira, valamint a vezeto a nevelotesti.ilet bevon6s6val az rntezmdnyre vonatkoz6an
meghatdrozza a kiemelkedo ds a fejlesztheto teri.ileteket, majd erre dpitve fejlesztdseket
rervezzen, a fejlesztesi feladatait Int6zkeddsi tervben rogzitse, szervezeti ds egydni tanul6si
onfejlesztdsi programokat irrditson, hogy azutin az t4abb ondrt6keles keretdben vrzsgfija a
pro gramok me gval6sitfsfnak eredmdnyesse g6t.

o

On6rt6kel6 csoport Eves iin6rt6kel6 terve, tartalmazza az

cindrtdkeldssel

osszeftrgg6 rdszletes feladatokat (3. sz. mellLklet)

o

Ellen6rz6s idripontjai, kiemelt szempontjai- vezetfii ellenfrzd,ssel egytitt (4.

sz.

melldklet)

o

Teljesitm6ny6rt6kel6s id6pontjai

- Az

6vodavezeto a teljes(tmdnydrt6keldsi szabfiyzat ds a v6llalt
funkciok m6trixa alapjan elkdsziti a pedag6gusok, nevelomunk6t segitok fejleszto
Vezetdi drtdkel4s

6r16kel6s6t

Ondrtdketds - A pedag6gusok, nevelomunk6t segftok minden dv m6jus 31.-ig kitdltik
az onertekeld s i szemp ontsorukat

Egyeztetds - Jfnius l0-rg az 6vodavezeto egydnenkdnt 6rtdkelo megbeszdlest tart,
ahol a pedag6gus, nevelomunk6t segito az irhsban rogzitett ondrtdkeleset ismerteti az
6vodavezetovel, majd kozosen egyeztetik a vezeto ttltalkeszitett drtekeldssel
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Elemzds - A pedag6gus al6ir6s6vaI igazolla, hogy megismefte arcIa k6sziilt drtekel6st
vagy ir6sban megjegyz6st tehet az ertekelessel kapcsolatban

Intdzkeddsi terv - Az 6vodavezeto sziiksdg szerint egydnre szabott intdzkeddsi tervet
keszit, melynek v6 grehaj t6s6r61 gondoskodik

Dokumentdlds - Az ellenorz6s, drldkelds dokumentumait az 6vodavezeto bizalmasan
tarolja

Az ellenorzo- ertekelo rendszeriink a pedag6gusok fejleszt6sdt szolgdlja (fejleszto
drtdkel6s)

XI.

Kapcsolattart6s terve

Ovotla -iskolu kapcsolattartds, kdzbs esemdnyek;(5. sz. melldklet)

o Az Allatok Vil6gnapja

alkalm6b6l l6togat6s a Vorosmarty

M. Altal6nos

Iskol6ba

(2018.okt. 4.)

o
o
o
o
o
o
o

Versmond6 versenyiinkre tanit6nok meghiv6sa zstiri tagnak (2018. november 14.)
Iskolal6togat6sok volt nagycsoportos 6vod6sainkn6l (2018. november 30.)

Iskola rgazgatornak meghiv6sa az iskol6k bemutat6sa cdlj6b6l (2018. november 22.)
Kar6csonyi Unnepsdgen val6 rdszvdtel a szomszddos iskol6kb an (2018. december 22.)

OVI olimpia (Kazinczy F. Alt. Iskola) (20\9.janu6r 31.)

Nyilt

nap a tanit6 noknek (2019. m5rcius 13.)

Gyermekh6ten rajzversenyre zsriri tagok meghiv6sa az iskol6b6l (2019.jrinius 04.)

Felelfis: Ovoda-iskola kapcsolattart6s6nak felelose (Hank6nd Lo6s Gyongyi) 6s

az

6vodapedag6gusok

Ovoda bdlcsdde kapcsolattarttis kdzds esemdnyek: (6. sz. meltdktet)

o
o

Nyilt napok tart|sa a bolcsode vezetoknek

o

Sziiloi drtekezlet megtart6sa a leendo 6vod6sok sziilei reszere
bolcsoddben 2019. febru6r 08.

ds a gondoz6noknek (2018. okt6ber 12.)

Mikul6s mrisor a bolcs6dds gyermekek rdszdre a napraforg6 csoport gyermekeinek
kozremukodds6vel (201 8. december 03-07-ig)

a

a 19. ds a 20.

sz.

Felelfis: Ovoda- bolcsode kapcsolattarl6s6nak felelose (Szabo Bal6zsnd) 6s

az

6vodapedag6gusok

XII.

Gazdrilkod6s, t6rgyi fejleszt6s feladatai

Megval6sul6 fejleszt6sek a neveldsi 6v 6s a nydr folyamfn:
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Ssz.

I

2.

3.

Beszerz6sre kertilt tdreyi eszkiiziik 6s felszerel6sek, feileszt6sek
Egy6b forrfsb6l
Alapitvfnyunkbt6l
NI tdmogatfsb6l
Ktilts6gvet6sb6l
pl. adomdny
megvak6sul6
megval6sul6
megval6suki
(2 000 000 Ft)
mewal6suki
J6t6kok v6s6rl6sa
A medenc6ben a
Ovod6nk 5
(fejlesztojdt6kok,
miifure asztalok,
J6t6kok, kreativ
csoportj6ba biikk
padok, fa kord
szerepj6t6kok,
eszkozok
asztalok, szdkek
konstru6l6 j6t6kok)
hatszdgletri
v6s6rl6sa sziil6i
vflsitrlttsa a
faburkolat
kar6csonyra az ad6
segitsdggel
gyermekek rcszdre
r%-b6l
k6szittet6se
1 382 700 Ft
(208 742Ft)
Uj udvarijAtdkok
k6szittetdse (ronk
Udvari j6tdkok
l6pegeto, Okros
Ovod6nk csoportjaiba
javittatdsa, Mexico
fogat, tandem aut6,
a koltsdgvetdsbol m6r
csirszd6s torony
vonat hfrom
TV beszerzdse
anyagrlag nem telt
j6t6k k6r6 szegol6c
vagonnal)
szlil6i segitsdggel
hi6nyz6 biikk
kdszittet6se
2 000 000 Ft
asztalok, sz6kek
(600 000 Ft
v6sfrl6sa (260 256 Ft)
Ovod6nk n6gy
csoportj6ban
(pipacs, tulip6n,
h6vir6g,
gy6ngyvir69)
lamin6lt parketta
lerak6sa

Babaszoba britor,

Eltort csriszda csereje.
telepitdse
(84 800 F0

naposi fatSbla,
asztalteritok
beszerz6se sztiloi
segits6ggel

(DIM fnanszirozta)

4.

Udvari j6t6kok (35
db) idoszakos
vizsghlatitnak az

Vir6gok v6s6rl6sa
osszel (6rv6cska)
F or 96

hinta j av ittathsa

elk6szit6se

(131 128 F0
5.

6.

2 db automata
mos6gdp v6s6rl6sa
(1e0 s00 F0
Porsziv6 v6s6rl6sa
(53 200 F0
2db DELL
notebook v6s6rl6sa

Windows
1.

8.

10

oper6ci6s
rendszerrel
Mesterprogram
megval6sitdstthoz
1330 200 Ft)
Festdkek v6s6rl6sa
udvari jdtdkok
fest6s6hez

2 db homokoz6
k6szittetdse
(680 000 Ft)
2. Medence
mriflivezdse
1 000 000 Ft
T6laI6 konyh6n
taIfilhatS nyitott
falipolcra ajt6k
v6s6rl6sa, felszereldse
(4100 Ft)
Szakmai folyoiratok
frnanszirozhsa:
LUvodavezetesr
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6s ny6r elej6n

(kakastardj,
vinka, levendula,
szeefti stb.)
14 6ri6s mdretli
vi169cserdp

sztiloi adom6ny
Tui6k v6s6rl6sa

B eszerz6s

Kiilts6gvet6sb6l
megval6sul6

Ssz.

re keriilt t6r gf i eszkiiziik 6s felszerel6s ek, fei leszt6s ek
Alapitvfnyunkbt6l
Egy6b forr{sb6l
NI tdmogatfsb6l
pl. adomdny
megval6sul6
megval6sul6
(2 000 000 Ft)
mesval6sul6

(r47 233 Ft)

ismeretek,
Ov6n5k kincsestdra
Festdkek vds6rl6sa

Magyar zfszl6,EU
zfszl6 v6s6rl6sa
(24 r30 Ft)

9.

Vizu6lis nevelds
eszkdzeinek
vfs6rl6sa a
csoportok reszere
(199 840 F0

10.

Talal6 konyha
festds6hez fest6kek
biztosit6sa
(DrM) (s3 143 F0

t1

I2

2018 | 2019 6vb en tew ezett

o

udvari jStdkok
fest6s6hez
(kolts6gvetdsbol nem
volt elegendo apenz a
festdkek megv6tel6re)
(31 730 F0
16 db vlrldgIilda,
foldek vdsdrlflsa a
balkonkertek
le1rehozhshhoz
(1 12 070 F0

Sz6mit6gdpek
fehijit6sa: USB WIFI
adapter, SSD 120 GB,
DDR ramok v6s6rl6sa
(40 s00 Fo
Porsziv6 vdsdrlilsaa
margardta csoportnak
r24 500 Ft)

tov:ibbi

fej leszt6s

eink:

Elkopott, elhaszn6l6dott, balesetmentess6 v61t udvari fapadok, kuk6k folyamatos
cser6je

o C soportokban parketta csere (iboly a, naprafor go, mar gar eta, bizavr|g)
o Csoportokba, <iltozSkbe fiiggonyok v6s6rl6sa
o Csopotlokba hi6nyz6 IKT eszkozok beszerzese
o IKT eszkozok ttrrol6s6ra asztalok beszerzdse
o Mikrofonok, erositokbeszerzese a rendezv6nyekhez

A tirgyi

fejleszt6shez kihaszn{ljuk
alapitvrinyunk bev6teleit.

az akturilis piiyflzati lehet6s6geket, 6s

^z

Ovod6nk bels6 6s ktilso tertileteit igyeksziink sz6piteni, mindig rendben tartani. Ovod6nk

udvar6t szdpitjiik novdnyekkel, bokrokkal, melynek meg6v6s6ra neveljrik
gyermekeinket is.
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a

XIII. Egy6b szolg6ltatdsok az ilvodflban
o Hitoktat6s (reform6tus, gordg katolikus)
. Logop6diaiszolg6ltat6s
o B 6b szinh az lY ojtina B 6b szinhdz, Garabonc i6s zinhaz, C sokonai Szinhazl
. Mozi
o Usz6tanfolyam hetente egy alkalommal (p6ntek)
o OVI-FOCI
o Zene-ovt
o N6ptSnc
o Kreativ foglalkoz6s
. Gyermektorna
o B6b, drhmajiltlkgyermekeknek
. Angol
o N6met
o Lego Mentor program (NI)
S

aa

JZ

Legitim6ci6s z6rad6k

A20I8120I9 neveldsi 6vre

s2616 munkatervet

az Oktatfsi,

Ifjfsfgi

6s

Sportbizottsdg

hat6r ozathval v 6lem 6ny ezte, 6s elfo ga d ris r a j av

A201812019 nevel6si 6vre sz6l6 munkatervrol v6lem6nyt
D6tum:

Debrecen,

nyilvfnitott

aso

lt a.

a sziildi kiiziiss6g:

..6v..........h6.......nap
1vodqi szill6i kozossds nevdben aldlrds

A201812019 nevel6si 6vre s2616 munkatervet a fenntart6 6s a sziiloi kozciss6g vdlem6nyezdse
utdn a neveldtestiilet
hat6r o zatfxal elfo

ga

..................dv.......................h6 ...napjftn....

szdmu

dta.

Erv6nyess6gi rendelkez6s

:

A munkaterv a fenntart6i v6lem6nyezds ut6n a csatolt sziiloi v6lem6nyek
gytitt 6rv6nye

elfo gad6st igazolo j e gyzokonyvvel

e

A dokumentum tarlalmi elemeinek

a m6dosit6sdra

6s a nevelotestiileti

s.

torvdnyi vilItozds, valamint

tobbsdgdnek j avaslata alapjftn keriilhet sor.

Kelt: Debrecen.2018. irilius 02.

ry Csabdnd
6vodavezeto

a nevelotestiilet

