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1. A MUNKATERV JOGSZABÁLYI HÁTTERE 

 

 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100190.TV&timeshift=1 

 

 A 2011. évi CXC. törvény végrehajtási rendeletei: 

 

 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről 

és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200020.EMM&timeshift=1 

 

 229/2012. VIII.28.) Korm. Rendelet a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200229.KOR 

 

 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200363.KOR 

 

 2/2005. (III. 1.) OM rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 

nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának 

irányelve kiadásáról 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0500002.OM 

 

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

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700031.TV&timeshift=1 

 

 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 

intézményekben történő végrehajtásáról 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300326.KOR&timeshift=1 

 

 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-

szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és 

kedvezményeiről 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700277.KOR 

 

 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó 

gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az 

igénylésükhöz felhasználható 

bizonyítékokrólhttp://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100328.KOR 

 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100190.TV&timeshift=1
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200020.EMM&timeshift=1
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200229.KOR
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200363.KOR
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0500002.OM
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700031.TV&timeshift=1
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300326.KOR&timeshift=1
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700277.KOR
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100328.KOR


5 

 

 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények 

működéséről 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300015.EMM 

 

 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a 

pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai 

szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200048.EMM&timeshift=1 

 

 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1500028.EMM&timeshift=1 

 

 Oktatási Hivatal:  

Önértékelési kézikönyv óvodák számára: 

http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/onertekelesi_kez

ikonyv_ovoda.pdf 

 

 Országos tanfelügyelet. Kézikönyv óvodák számára: 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/psze/psze_ovoda.pdf 

 

 Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. Második javított változat 

http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/utmutato_pedag

ogusok_minositesi_rendszerehez_v3.pdf 

 

 Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok 

minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez. Óvodai 

nevelés Harmadik, javított kiadás: 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/pem/ovoda_harmadik.pdf 

 

 Mentorok tevékenységének támogatása. Segédanyag a köznevelési 

intézményekben dolgozó pedagógusgyakornokok mentorainak(OH)  

http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/pem/mentori_segedlet.pdf 

 

 A Nézsa, Legénd Önkormányzat Képviselő- testületének vonatkozó önkormányzati 

rendeletei  

 

 A Nézsa Gyermeki Csodakert Óvoda működését szabályozó dokumentumok 

 

 

 

 

 

  

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300015.EMM
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200048.EMM&timeshift=1
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1500028.EMM&timeshift=1
http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/onertekelesi_kezikonyv_ovoda.pdf
http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/onertekelesi_kezikonyv_ovoda.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/psze/psze_ovoda.pdf
http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/utmutato_pedagogusok_minositesi_rendszerehez_v3.pdf
http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/utmutato_pedagogusok_minositesi_rendszerehez_v3.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/pem/ovoda_harmadik.pdf
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2. BEVEZETŐ GONDOLATOK 

 

 

„Amikor az ember határozott cél felé tart, nagyon fontos, hogy az útnak is szenteljen 

figyelmet. Az út az, amely mindig megmutatja a célba érés legjobb módját, s útközben 

gazdagodunk.” 

(Paulo Coelho) 

 

Kedves Kollégák, Szülők és Gyermekek! 

 

Az éves munkaterv az óvoda-bölcsőde nevelési évének helyi rendjét határozza meg. Az év 

végi beszámoló megállapításai alapján történik a következő nevelési év tervezése, átfogja az 

intézmény egészét. 

Az idei nevelési év pedagógiai és szervezési feladatokban bővelkedik. Szeptembertől egy új 

bölcsődei csoporttal egészül ki intézményünk, s továbbra is 3 vegyes életkorú óvodai csoporttal 

működünk: Nézsán nagy-középső, és kis-középső óvodai csoporttal, Legénden egy vegyes 

csoporttal. 

A Nézsa Csodakert Óvoda összehangolt, gazdaságos működéssel biztosította mindeddig a 

székhely-, és tagóvoda színvonalas működését, reméljük a bölcsődével való kibővítéssel 

további színvonal emelkedés valósulhat meg. Intézményünkben a pedagógiai és szakmai 

programunkon alapuló, a nevelési alapelvekben, értékrendben megegyező, ugyanakkor 

sokszínű pedagógiai gyakorlatot valósítunk meg. A bölcsőde gondosan, szakmai szempontok 

szerinti szakmai program összeállításával a nevelési feladatok mellett a gondozási feladatok is 

hangsúlyosak. Munkánk során fontosnak tartjuk, hogy innovatív pedagógiai szemlélettel, olyan 

komplex személyiségfejlesztést valósítsunk meg, aminek eredménye a testileg, lelkileg, 

szociálisan egészséges, „jó-létben” élő gyermekek nevelése. Mindez csak korszerű 

módszerekkel és kellő tudatossággal, elhivatottsággal, gyermekek szeretetével valósítható meg. 

Intézményi önértékelési feladatainkat az éves önértékelési terv szerint végezzük el. 

Készülünk a pedagógus előmeneteli rendszer által megkívánt minősítési eljárásokra, mely 2 

óvodapedagógust és a még gyakornok pedagógiai asszisztenst érinti.  Pedagógiai asszisztens 

minősítő vizsgája 2019. őszén, az óvodapedagógusok minősítése a 2020. naptári évben várható. 

A nevelési év során szeretnénk nagy hangsúlyt fektetni a tehetséggondozásra, melyet – zenei 

és úszás foglalkozásokkal kívánunk segíteni. A nagycsoportos korú gyerekek heti egy 

alkalommal vehetnek részt további egy éven át tartó úszótanfolyamon. Idén a zenei neveléssel 

szeretnénk kiemelten foglalkozni, ezen belül is a ritmusérzék fejlesztéssel és a már feledésbe 
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merült népi gyermekjátékokkal. Szeretnénk szorosabbra fűzni a helyi hagyományőrző 

csoporttal /Jasienky klub/ a kapcsolatot. 

A környezettudatosságra nevelés továbbra is kiemelt feladatunk. Kiemelten foglalkozunk 

hátrányos helyzetű és kiemelt figyelmet igénylő gyerekekkel. 

A magas óvodai gyermeklétszám többletmunkával fog járni az idei nevelési évben is, ezért 

kiemelkedően fontos a pedagógusok arányos terhelése, bizonyos feladatok delegálása. 

Célunk az, hogy a 2019/2020-as nevelési évben is derűs, családias, bizalommal teli légkört 

teremtsünk. 

Saját gyermekeik és a csoportközösségek együttműködése érdekében a szülők támogató 

jelenlétére és segítő hozzáállására továbbra is számítunk. 

Kívánom, hogy a mindennapi gyakorlatban ki-ki tudása és képessége szerint erősítse 

óvodánk eredményeit és hírnevét.  

Petyerák Mária 

intézményvezető 

 

  



8 

 

3. A NEVELÉSI ÉV RENDJE 

 

Nevelési év időtartama: A nevelési év első napja 2019. szeptember 2. (hétfő), utolsó 

napja 2019. augusztus 31. (hétfő) 

Napi nyitva tartás: 

Nézsa: 6.30-16.30-ig. Heti nyitva tartás: 50 óra. 

Legénd: 7.00-16-00-ig Heti nyitva tartás: 45 óra.  

Ügyelet: Reggel:6.30-8.00 óra között Délután: szükség esetén 15.30-16.30-ig 

Intenzív nevelési-fejlesztési időszak: 2019. szeptember 2. - 2020. május 31. között. 

Nyári életrend: 2020. június 1. – 2020. augusztus 31. között. 

Zárások: A fenntartó rendelkezése alapján az óvoda folyamatosan üzemel. Zárás, az 

iskolai szünetekhez alkalmazkodva előzetes szülői igényfelmérés esetén lehetséges. 

Téli zárás tervezett ideje: 2019. december 24. – 2020. január 1. Első nevelési nap: január2. 

Az előző évek tapasztalatai alapján az iskolai téli szünet idején a szülők nem igénylik 

az óvodai ellátást sem. Ebben az időintervallumban az óvoda összevont csoporttal 

működik, vagy zárva tart. 

Nyári zárás tervezett ideje:  

Óvoda: 2020. július 1.-től – 2020. július 31. – ig. Utolsó nyitva tartási nap: 2020. június 

30. kedd. Első nevelési nap: 2020. augusztus 3. hétfő 

Bölcsőde: 2020. július 15.- augusztus14. Utolsó nyitva tartási nap: 2020. július 14. kedd 

Első nevelési nap: 2020. augusztus 17. hétfő. 

Állami, egyházi ünnepek a 2019/2020-as nevelési évben: 

 2019. október 23. szerda 

 2019. november 1. péntek 

 2019. december 25-26. szerda, csütörtök 

 2020. január 1. szerda 

 2020. április 10. Nagypéntek 

 2020. április 13. Húsvét hétfő 

 2020. május 1. péntek 

 2020. június 1. Pünkösdhétfő 

 2020. augusztus 20. csütörtök 

Ünnepek miatt áthelyezett munkanapon az óvoda zárása csak abban az esetben 

lehetséges, ha azokra írásbeli szülői nyilatkozat alapján nincs igény. 

Áthelyezett munkanapok: 
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 2019. december 7. szombat munkanap, 2019. december 24. kedd pihenőnap. 

 2019. december 14. szombat munkanap, 2019. december 27. pihenőnap. 

 2020. augusztus 29. szombat munkanap, 2020. augusztus 21. pihenőnap. 

 

Iskolai szünetek időpontjai: 

 Az őszi szünet 2019. október 23.-tól 2019. november 3.-ig tart. A szünet előtti utolsó 

tanítási nap 2019. október 22. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2019. 

november 4. (hétfő). 

 A téli szünet 2019. december 21.-től 2020. január 5.-ig tart. A szünet előtti utolsó 

tanítási nap 2019. december 20. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2020. január 

6. (hétfő). 

 A tavaszi szünet 2020. április 9.-től 2020. április 14.-ig tart. A szünet előtti utolsó 

tanítási nap 2019. április 8. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2019. április15. 

(szerda). 

3.1. Nevelés nélküli munkanapok felhasználásának rendje 

A nevelőtestület által meghatározott pedagógiai célra öt munkanapot nevelés nélküli 

munkanapként használhatunk fel. 

Nevelőtestületi tanácskozásainkon (nevelés nélküli munkanap, nevelőtestületi értekezlet) 

a nevelőtestület valamennyi tagja részt vesz. A nevelőmunkát segítő munkatársak 

részvétele az alkalomszerű szervezés függvényében kötelező. 

A nevelés nélküli munkanapokon – szülői igény esetén – gondoskodunk a gyermekek 

felügyeletéről. 

Nevelés nélküli munkanapok időpontjai és felhasználásuk  

Szz. Felhasználás tárgya 

 

Időpont Érintett 

Felelős 

1. Őszi nevelőtestületi értekezlet 

 

 A 2019/2020-as nevelési év indításával 

kapcsolatos megbeszélés 

 

 Az éves önértékelési tervben szereplő 

önértékelések feladatainak megbeszélése 

 

 

 Pedagógus minősítési eljárásokra való 

felkészülés, a feltöltött portfólió 

 

2019. október 31. 

csütörtök 

8.00-15.00  

 

Petyerák Mária 

/óvodavezető/ 

 

 

Piszár 

Tamásné 

/ÖTM vezető/ 

Petyerák Mária 

Piszár 

Tamásné 
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Szz. Felhasználás tárgya 

 

Időpont Érintett 

Felelős 

dokumentumainak áttekintése és a pedagógiai 

asszisztens minősítési eljárásának ismertetése. 

 

 DIFER mérés elindításával kapcsolatos 

teendők megbeszélése, felkészülés a 

számítógépes adatrögzítésre és 

adatfeldolgozásra 

Zachar 

Viktória 

 

Kucseráné 

Újszegi Teréz 

2.  Pedagógus minősítések időpontjainak 

ismertetése, az arra való felkészülés 

feladatainak megbeszélése.  

 Fejlődés nyomon követési dokumentáció 

eredményei.  

 Csoportok beszámolói: kiemelt feladat 

megvalósításának eredményei, értékelés, 

korrekciós javaslatok. 

 Kapcsolattartás az iskolával: „DIFER mérés 

tapasztalatainak összevetése az iskolai 

eredményekkel. 

 Kitekintés a januári, februári feladatokra: 

„Mese-kör” megalakítása, farsang szervezése, 

partneri elégedettség mérés kérdőíveinek 

áttekintése. 

 Szervezeti kultúra fejlesztése: közös ebéd, 

ajándékozás, szervezetfejlesztő játék. 

2019. 

december 

23. 

hétfő 

8.00-

igénytől 

függően 

Minden 

óvodapedagógus 

 

 

Petyerák Mária 

/óvodavezető/ 

 

Kucseráné 

Újszegi Teréz 

 

Dudásné 

Bulejsza Ildikó 

 

 

Alkalmazotti kör 

3.  Kapcsolattartás az iskolával: „A fejlődés 

nyomon követésének” tapasztalatainak 

összevetése az iskolai teljesítménnyel. 

Hogyan fogadjuk a tanító nénit?  

 Jelentkezések minősítésre.  

 Önértékelés eredménye. 

 Aktuális feladatok, kérdések, 

rendezvények előkészítése, feladatok 

elosztása, azok hatásai az éves munkaterv 

tartalmaira. 

2020. 

április 9. 

csütörtök 

8.00-

15.00 

Petyerák Mária 

óvodavezető 

 

 

Piszár 

Tamásné/ÖTM 

vezető/ 

Minden 

óvodapedagógus 

4. Nevelési év záró értekezlete: nevelőtestületi 

és alkalmazotti értekezlet 

 kiemelt munkatervi feladataink 

értékelése, 

 csoportok éves beszámolói, 

 gyermekvédelmi munka értékelése, 

beszámoló elkészítése, 

 vezetői beszámoló előkészítése, 

 Minősítések eredményeinek ismertetése, a 

tapasztalatok összegzése, 

 nyári nagytakarítás ütemezése, feladatok 

elosztása. 

2020. 

június 19. 

péntek 

Sulitól 

függ 

8.00-

15.00 

Minden 

óvodapedagógus 

Kucseráné 

Újszegi Teréz 

/GYV/ 

Piszár Tamásné 

/ÖTM / 

Petyerák Mária 

Zachar Viktória 
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Szz. Felhasználás tárgya 

 

Időpont Érintett 

Felelős 

 Belső tudásmegosztás 

5.  Évnyitó értekezlet 2020/2021 nevelési év: 

nevelőtestületi és alkalmazotti  

2020/2021-es nevelési év indításával 

kapcsolatos megbeszélés 

 vezetői beszámoló elfogadása 

 munkatervben szereplő feladatok 

elfogadása 

 törvényi változások 

 minősítés előkészületei, ha van érintett 

(portfólió készítés, feltöltés…) 

 munkaköri leírások, aktuális feladatok, 

 tűz- és munkavédelmi oktatás. 

2020. 

augusztus 28. 

péntek 

Petyerák 

Mária 

óvodavezető 

 

 

 

Dudásné 

Bulejsza 

Ildikó 

/tűz - és 

munkavédelmi 

felelős/ 

 

Alkalmazotti értekezlet a nevelés nélküli munkanapokon: 

Célja: a teljes dolgozói kört érintő, elsősorban az intézmény céljainak elérését szolgáló 

működési / pedagógiai tervek és értékelések közös értelmezése, szükség szerinti megvitatása 

intézményi szinten legalább két alkalommal 

Ssz. Felhasználás tárgya 

 

Időpont Érintett 

Felelős 

1. A 2019-2020-as nevelési év értékelése 

 Munkatervi feladatok értékelésének 

megismerése, 

 Dajkák szóbeli beszámolója az éves 

munkáról. 

 Partneri elégedettség mérés 

eredményeinek megismerése. 

Intézkedések megfogalmazása. 

2020. 

június 19. 

kedd 

Petyerák 

Mária 

óvodavezető 

 

Piszár 

Tamásné 

/ÖTM vezető/ 

2. A 2020/2021 nevelési év előkészítése 

Munkaterv javaslat megvitatása 

Vezetői beszámoló ismertetése 

Tűz és munkavédelmi oktatás 

2020. 

augusztus 

28. 

péntek 

Petyerák 

Mária 

óvodavezető 

Dudásné 

Bulejsza 

Ildikó 

 

3.2. Az óvoda működését, és eredményességét támogató értekezletek, szakmai 

fórumok 

Nevelőtestületi, munkatársi értekezletek: 
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Elsődleges célja: A kiegyensúlyozott és nyugodt működési feltételek folyamatos 

biztosítása, a pedagógiai és szervezési feladatok intézményi szintű koordinálása.  

Időpontváltozás esetén az érintettek időben tájékoztatást kapnak. 

Ssz Téma Időpont Megjegyzés/felelős 

1.  Az év indítás tapasztalatai: 

befogadás, visszafogadás 

értékelése, 

 Udvari játékok – karbantartási 

napló  

 Egyéb aktuális feladatok 

megvitatása: Állatok világnapja, 

őszi programok, szüreti 

felvonulás, magyar népmese 

napja… 

 Eszközbeszerzések 

megbeszélése. 

 Év eleji óvodabejárás, 

veszélyforrások felmérése. 

2019. 

szeptember 

19. 

csütörtök 

Petyerák Mária 

/óvodavezető/ 

Minden 

óvodapedagógus 

 

 

 

Jegyzetkészítés 

2.  DIFER mérés elindítása  

 Önértékelési feladatterv 

áttekintése 

2019.okt.17. 

 csütörtök 

Piszár Tamásné 

Petyerák Mária 

/óvodavezető/ 

3.  Téli ünnepkör lebonyolításának 

megbeszélése.  

 Adventi kézműves délután 

megtervezése 

2019 

nov.28. 

csütörtök 

Petyerák Mária 

/óvodavezető/ 

 

4.  Szülői értekezletek témáinak 

megbeszélése, 

 Farsang szervezési feladatai, 

 Beiskolázással kapcsolatos 

kérdések 

2020. 

január 16.  

csütörtök 

Petyerák Mária 

/óvodavezető/ 

Piszár Tanásné 

5.  Partneri elégedettség mérés 

kérdőíveinek kiadásával 

kapcsolatos technikai részletek. 

 Farsang értékelése. 

 Beiskolázási terv véglegesítése, 

elfogadása 

 Nyílt napok 

2020. 

február 

20. 

csütörtök 

Kucseráné Újszegi 

Teréz 

Minden óvodapedagógus 

6.  Pedagógus önértékelés 

megbeszélése, 

 Minősítésre történő 

jelentkezések előkészítése. 

2020. 

március 

19. 

csütörtök 

Piszár Tamásné 

Petyerák Mária 

/óvodavezető/ 

 

7.  Aktuális feladatok, ünnepek 

előkészítése: Anya nap, 

2020. 

április 23. 

csütörtök 

Minden 

óvodapedagógus 
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8.  Ballagás és Gyermeknap 

előkészítése, feladatok elosztása. 

 Év végi beszámolók előkészítése, 

számbavétele ki- miről-mit? 

Határidők kijelölése!!! 

 Az intézmény nyári 

működésének előkészítése. 

2020. 

május 21. 

csütörtök 

Szülők bevonása a 

szervezésbe 

lebonyolításba. 

Petyerák Mária 

/óvodavezető/ 

 

 

Pedagógiai munkát közvetlenül segítő munkatársak megbeszélései:  

Az óvodapedagógusok és dajkák nevelőmunkát, csoport működését érintő megbeszéléseiket 

a Csoportnaplóban dokumentálják. A megbeszélésekre igény szerint kerül sor. 

Belső tudásmegosztás 

Külső továbbképzésen részt vevő kollégák összefoglaló beszámolóikat, a tanultakat a képzés 

elvégzéshez legközelebb eső értekezleten adhatják át. 
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3.3.Óvodai ünnepek és egyéb programok tervezett időpontja 

 

 Jeles napok, 

hagyományok, 

kulturális programok 

Nézsa Bölcsőde Tagóvoda 

09. 18. Szülői értekezlet Összevont és csoport 10.hó  

09.19. SZK Alakuló ülés. Az éves munkaterv elkészítése 10.hó.Szülői 

Érdekképviseleti Fórum 

tagjainak megválasztása 

 

09.23

hétfő 

09.22. Autómentes nap Gyalog, kerékpárral, rollerrel vagy motorral 

érkezünk az óvodába - Felvonulás 

  

09.28

szo. 

Szüreti felvonulás Jótékonysági bál az óvoda javára 

 

  

09.30. 

hétfő 

Benedek Elek Nap – 

Magyar népmese napja 

Iskolások mese előadása Részt vesznek az előadáson.  

10.04. 

péntek. 

Állatok világnapja Szegedi Látványszínház: Pötyi és a legjobb 

gazdi 

Felelős állattartásra nevelés 

Részt vesznek az előadáson.  

10.31. 

csüt. 

Nevelés nélküli nap    

11.11. Márton nap 
Lámpás felvonulás 

Részt vesznek a 

felvonuláson 

 

11. 07. SZK    

11.19. 

kedd 

Fogadó óra - kiscsoport 
Beszoktatás, vissza szoktatás 

Szülőcsoportos 

megbeszélés 

 

11.24. Idősek napja Nagycsoportosok műsora   



15 

 

 Jeles napok, 

hagyományok, 

kulturális programok 

Nézsa Bölcsőde Tagóvoda 

vas. 

11. 26. 

kedd  

Fogadó óra - nagycsoport DIFER eredmények- nagycsoport 

 

  

12.09. 

vas. 

Adventi vásár és 

Mikulás ünnep a faluban 
 

  

12.05. Mikulás Iskolások műsora-Mikulás Részt vesznek az előadáson  

12.06. 

pént. 

Mikulás 
Zártkörű 

Zártkörű  

12.12. 

csüt. 

Adventi 

kézműveskedés 
Szülők-gyerekek délutánja 

12.11. szerda Szülők-

gyerekek délutánja 

 

     

12. 20. Ovikarácsony Zártkörű Bölcsődei karácsony  

12. 20. Falukarácsony Műsor   

12.23. Nevelés nélküli nap    

01. hó Nyílt nap 
Nagycsoport 

02.hó. Szülőcsoportos 

megbeszélés 

 

02.21. Farsang Nyilvános Zártkörű  

02.13. Szegedi 

Látványszínház 
Itt a farsang áll a bál 

Részt vesznek az előadáson  

03. hó Nyílt nap Kiscsoport   

02.28. 

péntek 

Télbúcsúztatás Kiszebáb-égetés Részt vesznek.  

03.04. Fogadó óra Nagycsoport   

03. 05. Fogadó óra    
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 Jeles napok, 

hagyományok, 

kulturális programok 

Nézsa Bölcsőde Tagóvoda 

03.13. 

pént. 

Március 15. Iskolai ünnepélyen való részvétel   

03.21

..vas. 

03.22.Víz világnapja  A víz világnapja séták, kirándulások, tó, patak 

megtekintése. 

Programok  

03. 26. Szegedi Látványszínház Nyuszi és a vizek ura Részt vesznek az előadáson  

04.15. 

szerda 

Költészet napja 

ápr.11. 

Könyvtárlátogatás    

04. hó Nyílt nap Iskola  4.hó. Szülőcsoportos 

megbeszélés 

 

04.09. 

csüt. 

Nevelés nélküli nap    

04.22. Föld napja tematikus hét „Egy gyermek-egy palánta” program Részt vesznek.  

05. hó Anyák napja  május 4. hétfő „Anyanap”  Anyák napja  

05.13-

14 

Óvodai beíratás    

05. hó Évzáró-ballagás – 

búcsú az óvodától  

05.29. péntek 16 óra  Évzáró  

05. hó Gyermeknapi 

évbúcsúztató 

kirándulás. 

2019. 05. 20. szerda 

Szülőkkel? Vagy csak gyerekek?? 

Kismaros???  Kétbodony???? 

Gyereknap  

06.12.v

19pént 

Nevelés nélküli nap iskolai ballagástól függ   

07. 01-

07.31. 

Óvoda Karbantartási 

munkálatok 
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 Jeles napok, 

hagyományok, 

kulturális programok 

Nézsa Bölcsőde Tagóvoda 

07.20.-

08.14. 

Bölcsőde Karbantartási 

munkálatok 

   

08.28. 

pént. 

Nevelés nélküli nap 

 

Évindító nevelési értekezlet   
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Szervezetfejlesztő programjaink tervezése 

Felnőttek Karácsonya: közös ebéd, 

ajándékozás, szervezetfejlesztő játék. 

2019. december 20.  

Farsangi „Mese-kör” megalakítása lehetőség 

szerint szülők bevonásával is. 

2020. január 8. szerda 

Csapatépítő kirándulás 2020. június 19. kedd 

Közös színházlátogatások Év közben akár többször is. 

 

Intézményünkben sor kerülhet a nevelési év során előre nem tervezett jeles napok, 

programok megtartására is, amennyiben az összhangban van a Pedagógiai Programunkkal. 

Sikeres pályázat, vagy gyermeki igény, óvodapedagógusi ötlet tovább bővítheti a fent 

tervezettek körét.  

Programjaink megvalósítása során törekszünk óvodánk egyéni arculatának erősítésre: helyi 

hagyományok, népszokások őrzése, természetjárás. kirándulás. 

 

 

 

 

 

 

3.4. Befogadás tervezett menete 

A 2019/2020-as nevelési évre Nézsai óvodába 5 új gyermek kérte felvételét és további 2 

gyermek kérte átvételét az intézménybe ideköltözés miatt. Az 5 új gyermekből 5 gyermek 

óvodaköteles, mindannyian szeptemberben kezdik a beszoktatást.  

A bölcsődébe eddig 8 új bölcsődés kérte felvételét körzeten belül az újonnan induló 

intézménybe, több szülői megkeresés érkezett körzeten kívül eső falvakból. 

Új gyermekek befogadását a szülőkkel egyeztetve ütemeztük, hetente 2 új gyermeket 

fogadunk, így szeptember 3. hetében már minden gyermek felvételre kerül. 

A bölcsődei beszoktatás a következőképpen alakul:  

1. hét: 2-2 gyermek /kisgyermeknevelő 

2. hét: tart a 4 gyermek beszoktatása 

3. hét: újabb 1-1-gyermek fogadása 

4. hét: tart a 6 gyermek beszoktatása 

5. hét: újabb 1-1-gyermek fogadása 

6. hét: már 8 gyermek gondozása, nevelése, szoktatása 

7. újabb 1-1-gyermek fogadása 
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8. hét: már 10 gyermek gondozása, nevelése, szoktatása 

9. újabb 1-1-gyermek fogadása 

10. mind a 12 gyermek gondozása, nevelése, szoktatása. 

 

3.5. Az óvoda kapcsolatai – szülői értekezletek, fogadóórák rendje 

 

Szülői értekezletek  

Szülői értekezletek szervezésére óvoda, bölcsőde és csoport szinten kerül sor évente 

minimum két, illetve rendkívüli, vagy egyéb alkalommal. 

 

Összevont szülői értekezletet az intézményvezető az év indításnál és év zárásánál tart, /külön 

a bölcsődében, külön az óvodában/, indokolt esetben a nevelési év során is összehívható.  

A csoportok szülői értekezletein mindkét óvodapedagógus, mindkét kisgyermeknevelő és – 

lehetőség szerint - a csoportban a nevelőmunkát segítő munkatárs is részt vesz. A csoportok 

szülői értekezleteiről készített feljegyzéseket, valamint a szülők aláírását is tartalmazó 

jelenléti ívet a csoportnaplók tartalmazzák. 

Az óvoda Szülői Szervezet (SZK) és a bölcsőde Szülői Érdekképviseleti Fórum tagjainak 

megválasztására a nevelési év első szülői értekezletén kerül sor. 

A Szülői Közösség tervezett értekezletei – fórumai 

Szervezésére az év folyamán legalább 4 alkalommal, illetve igény vagy szükség szerint kerül 

sor. Az intézményi szinten működő Szülői Szervezet tagjainak száma kétszerese a 

korcsoportok számának. Személyükről az első szülői értekezleten döntenek a jelenlévők.  

Az értekezletek időpontjai főként az SZK közreműködését igénylő rendezvényekhez, illetve 

a törvény által biztosított jogaik gyakorlásához kötődnek. 

 

Ssz. Téma 

 

Helyszín 

és időpont 

Felelős 

1. Alakuló ülés. Az éves munkaterv 

elkészítése 

szeptember 

20.  

csütörtök 

Petyerák 

Mária 

óvodavezető 

2. Téli ünnepkör programjainak 

megbeszélése, szervezési feladatok 

november 

7. 

csütörtök 

Petyerák 

Mária 

óvodavezető 

3. Reflektálás a Munkaterv tartalmaira. 

Aktuális feladatok, programok, Farsang 

január 

9. 

csütörtök 

Petyerák 

Mária 

óvodavezető 
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Ssz. Téma 

 

Helyszín 

és időpont 

Felelős 

4. Évzáró, ballagás, gyermeknap 

szervezési feladatai. 

április 23. 

csütörtök 

Petyerák 

Mária 

            óvodavezető 

 

 

 

Intézményi szintű szülői értekezletek – fórumok 

A szülői értekezletek és fórumok kezdési időpontja 17.00 óra, az ettől eltérő időpontot az 

óvodapedagógusok jelzik. 

Az értekezlet időpontjáról a szülők 7 nappal az időpont előtt tájékoztatást kapnak. 

Dokumentáció: feljegyzés és jelenléti ív a csoportnaplóban. 

 

 

Ssz Téma 

 

 Időpont Felelős 

1. Évnyitó szülői értekezlet-

összevont: törvényi változások, 

nevelési év rendje, személyi, 

tárgyi feltételek változásai, 

házirend emlékeztető, 

köszönetnyilvánítás. 

 

2019. 

szeptember 17. 

kedd 

 

Petyerák 

Mária 

óvodavezető 

1. Évnyitó a Kis-középső 

csoportban: Befogadás, szokás-

szabályrendszer, szabad játék 

kiemelt szerepe, család és óvoda 

kapcsolata, aktualitások 

Évnyitó a Nagy-középső 

csoportban: új szokások, 

Iskolába készülünk, 

csoportprofil, szabad játék 

kitüntetett szerepe, kiemelt 

feladatok, aktualitások. 

 

2019. 

szeptember 17. 

kedd 

 

 

2019. 

szeptember 17. 

kedd 

 

Piszár Tamásné 

Dudásné 

Bulejsza Ildikó  

 

 

Kucseráné 

Újszegi Teréz 

Petyerák Mária 

 

2. Nagy-középső csoport: Az 

iskolai beilleszkedést is támogató 

kompetenciák. Kiemelt feladatok 

érintése. 

2020. január 

17. 

csütörtök 

 

 

Kucseráné 

Újszegi Teréz 

Petyerák Mária 

Tanító 

3. Nevelési évet záró összevont 

szülői értekezlet: beszámoló az 

éves munkánkról, aktualitások. 

 

2020. május 

15. 

 

Petyerák 

Mária 
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Évzáró, ballagás, nyári zárás, 

gyereknapi kirándulás. 

szerda óvodavezető 

3. Nevelési évet záró szülői 

értekezlet a Kis-középső 

csoportban. Csoportértékelés, 

aktualitások. 

2020. május 

15. 

 

Piszár Tamásné 

Dudásné 

Bulejsza Ildikó 

3. Nevelési évet záró szülői 

értekezlet a Nagy-középső 

csoportban, csoportértékelés, 

aktualitások. 

2020. május 

15. 

 

Kucseráné 

Újszegi Teréz 

Petyerák Mária 

 

 

A csoport szintű szülői értekezletek helyszíne az érintett csoportszobában. 

 

Az idei évben a Balassagyarmati Pedagógiai Szakszolgálat pszichológusát szeretnénk 

meghívni szülői fórum tartására. Tervezett téma: a gyermekek szociális kompetenciáinak 

jelentősége, fejlesztési lehetőségek, javaslatok. Viselkedési anomáliák óvodás korban, 

segítési lehetőségek. 

A program megvalósulása függ a Szakszolgálat „teherbíró” képességétől. 

Felelős: Piszár Tamásné 

Határidő: 2020. március vége.  

Elvárás minden óvodapedagógustól a szülők tájékoztatása az alábbi 

területeken/témákban a fentieket kiegészítve:  

 Csoportprofil bemutatása 

 Házirend ismertetése, felelevenítése 

 Korcsoporttól függetlenül: A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végére 

(ahová együtt kell eljuttatnunk a gyermekeket) 

 Éves nevelési és tanulási terv ismertetése 

 Az együttműködés, ezen belül az információ áramlás kialakítása és gyakorlata 

 Étkezési térítési díjfizetés módja 

 Szülők támogatásával megvalósítandó programok és azok költségvonzatai 

(megállapodás erről az első szülői értekezleten) 

Javasolt tartalmak: 

 A szabad játék kitüntetett szerepének jelentősége  

 A cselekvésbe ágyazott tanulási folyamatot 

 A differenciálás elvének érvényesítése 

 Figyelem a gyermek egyéni szükségleteire 

 A gyermekek motiválása, aktivizálása 

 Konzultálási lehetőségek nevelési kérdésekben: a hatékony családi beszélgetés 

(fogadó óra, családlátogatás) 
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 Közös feladataink és lehetőségeink a gyermekek a tehetségének 

kibontakoztatásában 

 

 

Fogadó órák időpontjai: 

 

Beosztás Időpont 

Óvodavezető 

Petyerák Mária 

Gyermekvédelmi felelős 

Kucseráné Újszegi Teréz 

Előzetes bejelentkezés alapján 

Óvodapedagógusok Kiírás szerint, délután vagy 

előre egyeztetett időpontban, 

családonként évente legalább két 

alkalommal. 

Faragó Éva Gyermekjóléti 

Szolgálat képviselője 

A faliújságra kifüggesztett 

telefonszámon 

előzetes bejelentkezés alapján, a 

szakember intézményben töltött napján. 
Matus-Tábi Zsuzsanna logopédus 

Untschné Dulai  Viktória 

konduktor 

 

Az óvodapedagógusok fogadó óráinak célja: az intervenciós pedagógiai gyakorlat 

érvényesítése minden gyermeket érintően legalább félévente egy alkalommal, melynek 

tartalmi alapja a gyermekek folyamatos nyomon követésének írásos és szóbeli tapasztalata. 

Dokumentálása: csoportnapló, fejlődési napló. 

Az intézmény bemutatkozását szolgáló óvodai nyílt napok  

Leendő óvodásainkat szüleikkel együtt 2020. május második hetében, a beíratással egy 

időben fogadjuk 9.00-12.00 óráig.  

Várjuk nyitott napjainkon, amikor: 

- bepillantást nyerhetnek az óvoda életébe 

- feltehetik kérdéseiket az óvoda működésével, szokás-szabályaival kapcsolatosan. 

Felelős: Petyerák Mária óvodavezető, óvodapedagógusok, dajkák 

 

Csoportok nyílt napjai: 

Évente egy alkalommal, a csoportos óvodapedagógusok által meghatározott időben: 

Nagy-középső csoport tervezett nyílt napja: 2020. január  

Kis-középső csoport tervezett nyílt napja: 2020. március 

Előzetes egyeztetés alapján a szülő bármikor betekinthet a csoport életébe, látogathat 

tevékenységet. 

Felelős: óvodapedagógusok, dajkák 
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Óvodai rendezvények, kirándulások 

Felelős: minden óvodapedagógus 

Határidő: aktuális rendezvény időpontja 

Családlátogatás: 

A család megismerése a családi nevelés kiegészítéséhez, a családhoz illesztett 

segítségnyújtáshoz, az eredményes együttműködés és jó kapcsolat megalapozásához 

szükséges. Minden újonnan érkező gyermekhez ellátogatunk az óvodakezdést megelőzően, 

augusztusban. 

Dokumentáció: feljegyzés a csoportnaplóba, fejlődési naplóba. 

Felelős: Kis-középsőcsoportos óvodapedagógusok (igény és szükség szerint a nagycsoport) 

Napi találkozások 

A napi történések jelzése röviden, amennyiben jelentősége van az események a gyermek 

szempontjából – a csoport életének zavarása nélkül. 

Társadalmi munka 

Egyszerűbb felújítás, karbantartás segítése (festés, udvarrendezés, játékok javítása…) 

 

3.6. Egészségügyi szűrővizsgálatok  

 

 A gyermekek mérését, testi fejlődés nyomon követését a védőnő szülő jelenlétében a 

rendelőben végzi.  

  

Fogorvosi szűrés: Évente két alkalommal, a fogorvossal megbeszélt időpontban. 

Óvodai egészségügyi ellátás személyi feltételei: 

 

Óvoda-bölcsőde 

orvos: 

Dr. Széll Anikó-Nézsa,  ………………Legénd 

Védőnő: Szegnerné Manda Eszter, Fábánné Huttyán Orsolya 

Fogorvos: Dr. Szmirnov György 

 

 

Kapcsolattartó az intézmény részéről: Petyerák Mária óvodavezető, Kucseráné Újszegi 

Teréz gyermekvédelmi felelős. 
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Felnőttek munkavédelmi oktatása és egészségügyi vizsgálatának rendje: 

 Tűz- és munkavédelmi oktatás: 2019. augusztus 23. 

 Bölcsődében: működés megkezdésekor 

 Foglalkozás egészségügyi vizsgálat: 2019. október, 2020. augusztus. 

3.7. Csoportbeosztás 

 

 

Ssz. 

 

Csoport neve 

 

Létszám 

 

 

Óvodapedagógus 

 

Dajka 

 

Pedagógiai 

asszisztens 

Nézsa, Szondi út 48. 

 

 

1

. 

Kis-középső 

csoport 

okt.1-ig: 

22 fő 

 

PiszárTamásné 

Dudásné Bulejsza 

Ildikó  

 

Kovács 

Lászlóné 

Zachar 

Viktória 

 Nagy-

középső 

23 fő Petyerák Mária 

Kucseráné 

Újszegi Teréz 

Veresné 

Králik 

Szilvia 

Összesen: 55 fő 4 fő 2 fő 1 fő 

Legénd  

 

1 

Vegyes 

csoport 

10 fő Holecz Károlyné Lessné Nagy 

Erzsébet 

 

Összesen: 10 fő 1 fő 1 fő  

 

Bölcsődei csoport Létszám Kisgyermeknevelők Dajka 

2 csoport 12 fő Rojkovics Sára 

Barna–Varga Brigitta 

Szabóné Kiss Mária 

 

4.  HUMÁNERŐFORRÁS 

 

Humánerőforrás ellátottság 

 

 

 

Engedélyezett dolgozói létszám 12 fő 

Óvodapedagógus 5 fő 

Pedagógiai munkát közvetlenül segítő dajka 3 fő 

Pedagógiai munkát közvetlenül segítő pedagógiai asszisztens 1 fő 
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Kisgyermeknevelő 2 fő 

Bölcsődei dajka 1 fő 

 

 

 

 

Munkaidő  

 

 

 Heti 

törvényes 

munkaidő 

Kötött 

munkaidő  

Kötelező 

óraszám 

Munkaidő elosztás 

Intézményvezető 40 óra  10 óra  

Óvodapedagógus 40 óra 32 óra 

/+elrendelhető 

heti 4 óra/ 

 heti vagy havi 

váltásban délelőtt és 

délután 

Dajka 40 óra   havi váltásban  

Pedagógiai 

asszisztens 

40 óra   egy műszakos 

munkarend: 8.00-

16.20-ig 

Kisgyermeknevelő 40 óra 35 óra 

/+ napi 1 óra 

felkészülés/ 

 heti vagy havi 

váltásban délelőtt és 

délután 

Bölcsődei dajka 40 óra   egy műszakos 

munkarend: 8.00-

16.20-ig 

 

 

A gyermekek ellátása, a törvényes működés biztosítása érdekében az intézményvezető 

óvodapedagógusként, csoportba is beosztásra került. 

A kötött munkaidőn túl elrendelhető az óvodapedagógus számára a nevelést előkészítő, azzal 

összefüggő egyéb pedagógiai feladatok ellátása, a nevelőtestület munkájában való részvétel, 

eseti helyettesítés: legfeljebb heti 4 órában. 

További humán erőforrás: 

 Logopédus/Gyógypedagógus: Matus-Tábi Zsuzsanna: Rétsági Pedagógiai 

Szakszolgálat szakembere: minden héten csütörtökön 3 órában, pénteken 2 órában 

foglalkozik a rászoruló gyermekekkel. 
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 Konduktor/Gyógypedagógus: Untschné Dulai Viktória: Rétsági Pedagógiai 

Szakszolgálat szakembere: minden héten csütörtökön heti 1 órában tart 

szenzomotoros fejlesztést a gyerekeknek.. 

 Hitoktató: Töreki Edit heti 1 alkalommal, szerdán, nevelési időbe beépítve 

foglalkozik az érintett gyermekekkel. 

Munkarend: 2. számú melléklet tartalmazza. 

 

Humánerőforrás fejlesztés 

Pedagógiai asszisztensünk minősítésére az ősz folyamán kerül sor. 

2 óvodapedagógus jelentkezett a 2020. évi minősítésre. 

Az óvodapedagógusok beiskolázása a Beiskolázási terv alapján valósul meg, amelyet 

többnyire a pályázati lehetőségek alapján terveztünk, de kiegészülhet új képzéseken való 

részvétellel is, amennyiben ez nem hátráltatja a gyermekek ellátását.  

A Beiskolázási terv módosulhat az indított képzések, valamint az intézmény aktuális és reális 

igényeinek összevetésével. 

Az akkreditált képzéseken kívül részt veszünk szakmai napokon, konferenciákon, melyek 

kapcsolódnak a nevelőmunkához, vagy egyéb feladatainkhoz. 

Minden képzést belső tudásmegosztás követ. 

 

Név 
A továbbképzés 

tárgya 

Helye 

 
Időpont 

Petyerák 

Mária 

Év indító szakmai nap a 

Menedzser Praxis 

szervezésében 

Budapest 2019. 08. 05.  

Petyerák 

Mária 

Év indító szakmai nap a 

MÓD-SZER-TÁR 

szervezésében 

Budapest  

 

2019. 08. 26. 

Dudásné Bulejsza 

Ildikó 

   

Holecz 

Károlyné 

   

Kucseráné 

Újszegi Teréz  

   

Piszár 

Tamásné 
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Név 
A továbbképzés 

tárgya 

Helye 

 
Időpont 

Szlovák nemzetiségi képzésen, szakmai napon alkalomszerűen veszünk részt, 

figyelemmel kísérjük a nemzetiség POK szervezéseit.  

 

 

5. MEGBÍZATÁSOK ÉS RESZORTFELELŐSÖK 

/működést segítő felelősrendszer/ 

Feladat/terület 
Felelős személy Időpont Érintettek köre Dokumentáció 

Intézményvezető 

kijelölt helyettese: 

Kapcsolattartás 

belső szervezeti 

egységekkel, 

munkaköri 

kötelességek 

betartásának 

ellenőrzése- 

Kucseráné 

Újszegi Teréz 

2019.09.01-

2020.08.31. 

Alkalmazotti kör szóbeli 

beszámoló, 

szükség szerint 

feljegyzés 

Kapcsolattartás 

fenntartóval, 

társintézményekkel, 

szülőkkel, orvossal + 

intézmény 

képviselete 

Petyerák Mária folyamatos külső, belső 

partnerek 

szóbeli 

beszámoló, 

esetenként 

jegyzőkönyv, 

feljegyzés 

Gyermekvédelmi 

felelős 

Kucseráné 

Újszegi Teréz 

folyamatos óvodapedagógusok, 

szülők, gyermekek, 

gyermekjóléti 

szolgálat 

munkaterv, 

szükség szerint 

jegyzőkönyv, 

jelzőlap, 

feljegyzés csa-

ládlátogatásról, 

év végi 

beszámoló 

Önértékelést 

Támogató 

Munkacsoport 

vezető 

Piszár 

Tamásné 

folyamatos óvodapedagógusok önértékelési 

szabályzat 

Önértékelési 

csoporttag 

minden 

óvodapedagógus 

folyamatos óvodapedagógusok önértékelési 

szabályzat 

Tűz és 

munkavédelem 

Dudásné 

Bulejsza 

Ildikó 

év eleje, 

folyamatos 

alkalmazotti 

kör, gyermekek, 

közösségi 

szolgálatot, 

jegyzőkönyv 

az oktatásról 
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gyakorlati időt 

teljesítők 

Könyvállomány 

rendben tartása 

Zachar 

Viktória 

folyamatos  új könyvek 

leltárba 

vétele 

Bejárati ajtó 

zárása 

Dajkák napi 

szintű 

  

Kirándulás - 

autóbusz 

Zachar 

Viktória 

alkalmanként alkalmazotti kör, 

szülők, gyerekek 

 

Gyermekbiztosítás Piszár Tamásné 

 

évente 

egyszer 

szülők, 

gyermekek 

összesítő 

táblázat 

Leltárfelelős: 

nagy értékű, 

bútor, játék, 

textil, edény, 

evőeszköz 

Petyerák 

Mária 

Zachar 

Viktória 

folyamatos 

decemberben 

leltározás 

 leltári ívek, 

selejtezési 

jegyzőkönyv 

Számítógép/kapcso

lattartás a 

rendszergazdával 

Petyerák 

Mária 

Zachar 

Viktória 

alkalomszerű Óvodapedagógusok  

Szertár felelős Dajkák folyamatos gyermekek, 

óvodapedagógusok 

 

Egészségügyi 

könyvek, 

foglalkozás 

egészségügy 

Petyerák 

Mária 

 

évente 

egyszer 

Alkalmazotti kör  

Honlap frissítés 

Közösségi 

oldalon való 

kapcsolattartás 

Petyerák 

Mária 

Zachar 

Viktória 

folyamatos külső partnerek, 

rendszergazda 

 

Karbantartási 

napló 

vezetéséért 

felelős 

Dudásné 

Bulejsza 

Ildikó 

folyamatos gyermekek, 

óvodapedagógusok,  

karbantartási 

napló 

Könyv és 

újságértékesítés 

Zachar 

Viktória 

folyamatos szülők szükséges 

nyilvántartás 

vezetése 

Utazó gyerekek 

nyilvántartásáért 

Kovács 

Lászlóné 

folyamatos   

Tisztítószer  Veresné 

Králik Szilvia 

folyamatos alkalmazottak, 

gyermekek 

 

Faliújság felelős Dudásné 

Bulejsza 

Ildikó 

folyamatos szülők  

Kuka felelős dajkák napi és 

heti 

szinten 

  

Értesítések, 

közlemények 

megírása 

Petyerák Mária 

Zachar Viktória 

folyamatos szülők  



29 

 

Fényképezésszervez

és 

Minden 

óvodapedagógus 

évente 

egyszer 

szülők, 

gyermekek 

megrendelés, 

elszámolás 

Tálaló konyha 

feladatainak 

ellátása  

dajkák folyamatos gyermekek nyilvántartások, 

adatlapok, 

nyilatkozatok 

Iktatás. KIRA 

rendszer 

Petyerák Mária 

Zachar Viktória 

folyamatos  iktatókönyv  

elektronikus 

felület 

Jogviszony 

megszüntetés, 

bejelentés a 

KIR-ben 

Petyerák Mária 

Zachar Viktória 

folyamatos gyermekek, 

alkalmazottak 

elektronikus 

felület 

 

 

 

6. TERVETETT BŐVÍTÉSEK, FELÚJÍTÁSOK ÉS EGYÉB 

SZAKMAI FEJLESZTÉSEK 

 

A 2019/2020-as költségvetés függvényében- 

 

Ssz. Terület A fejlesztés tárgya Forrás 

1. Udvar - új homokozó 

- homoktakaró 

- kerítés az udvar körül 

- biciklitároló 

- játékállomány 

fejlesztése tavasszal 

- virágosítás tavasszal 

- új játszókert kialakítása 

a szomszéd telken 

- szülői támogatás 

- Fenntartó 

 

 

 

 

 

- pályázat 

2. Csoportszobák - játékállomány fejlesztése: 

fejlesztő+hagyományos 

játékok 

- zenei eszközök 

- berendezések folyamatos 

karbantartása 

- dekorálás 

- gyermekkönyvek 

játszósarkok kialakítása 

- szerepjátszó fejmaszkok 

- játéktároló kosarak 

- festményszárító  

- költségvetés 

- SZNÖ 

- költségvetés 

- költségvetés 

- költségvetés 

- támogatás 

 

 

 

- költségvetés 

 

- SZNÖ 

3. Gyermeköltöző, 

folyosók 

- dekorálás  

- faliújság esztétikumának 

figyelése, szükség esetén 

cseréje 

- költségvetés 

 

- költségvetés 

- költségvetés 

4. Gyermekmosdó - törölközők beszerzése - támogatás 
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- szükséges javítások 

elvégzése 

- pohártartók cseréje 

- tisztítószeres szekrény 

- WC paraván 

 

- költségvetés 

- költségvetés 

- költségvetés 

5. Tornaeszközök - az eszközállomány 

felmerülő 

hiányosságainak 

szükségszerű pótlása 

- labdák, tornaszőnyeg 

- gimnasztikai 

gyakorlatokhoz kézi 

szerek /pl. körkötél…/ 

vásárlása.  

- pumpa vásárlása  

- költségvetés 

 

- költségvetés 

- pályázat 

6. Vezetői iroda, 

fejlesztő szoba 

- a szakemberek 

eszközigényének 

kiszolgálása (ceruzák, 

lapok, fénymásoló…) 

- irodák festése  

- költségvetés 

 

- költségvetés 

7. Étkező-tálaló - tálcák, polikarbonát 

tányérok, poharak, 

evőeszközök beszerzése 

- napos kötény 

- terítők 

 

- költségvetés 

- Fenntartó 

8. Egyéb 

fejlesztések 

- lábtörlők vásárlása 

- autóbuszos kirándulás 

- kézműves anyagok 

- 1 garnitúra törölköző 

- szúnyoghálók 

 

- költségvetés 

- Fenntartó 

- támogatás 

- költségvetés 

- önkormányzat 

- pályázat  

- költségvetés 

 

A tervezett fejlesztések mellett pályázati lehetőségek figyelése és eredményes pályázás 

esetén további fejlesztések megvalósítására is sor kerülhet, valamint támogatók révén is 

megvalósulhat sikeres fejlesztés. 

 

7. A PEDAGÓGIAI MUNKA TERVEZÉSE – KIEMELT 

CÉLJAINK ÉS FELADATAINK 

 

Célok: 

 A gyermekek mindenekfelett álló érdekeinek tiszteletben tartásával intézményünkben 

a nyugodt, kiegyensúlyozott és derűs légkör biztosítása. 

 Törvényes és színvonalas intézményműködés biztosítása. 
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 A fenntartó elvárásainak beépítése az óvoda működésébe. 

 Az óvoda szabályozódokumentumainak egységes értelmezése, gyakorlati 

megvalósítása: SZMSZ és mellékletei, PP, Házirend, Önértékelési program.  

 SZMSZ, Házirend módosítása bölcsődére vonatkozó kiegészítésekkel 

 Új szabályzódokumentumok – bölcsődei-  megalkotása 

 A stratégiai és az operatív tervezés összhangjának, egymásra épülésének biztosítása. 

 A GDPR törvény vonatkozásainak fokozott figyelemmel kísérése 

 A szakmai fejlesztési feladatok megvalósítása az év végi beszámolóban elemzett 

területeken. 

 A pedagógus minősítésekre való felkészülés tervdokumentációjának elkészítése, a 

portfóliók határidőre való feltöltése 

 További tervezett önértékelések megszervezése, lebonyolítása.  

 Partneri elégedettség mérés elvégzése. 

 A szülők részvételének minél sokrétűbb biztosítása az óvoda nevelési/fejlesztési 

folyamatában: kapcsolatok erősítése, ezen belül a család és az óvoda együttműködési 

lehetőségeinek megvizsgálása, lehetőség szerinti bővítése. 

 Fejlődés nyomon követési dokumentáció folyamatos végzése. 

 

7.1. A célok elérését támogató kiemelt feladatok: 

Az óvoda SZMSZ-ének megismertetése minden dolgozóval, az SZMSZ elfogadása. 

/előzetes áttekintésre a kollégák számára elküldve augusztus 20.-ig/.  

 

Az önértékelés, a külső szakmai ellenőrzés és a pedagógusok előmeneteli rendszerének 

alapját képező minősítési rendszer működtetéséből adódó feladatok ellátása → a 

szakmai színvonal mérhető emelése. 

 

Közvetlenül érintettek köre 

 

Önértékelés a tanfelügyeleti 

ellenőrzést megelőzően 

Holecz Károlyné pedagógus önértékelés 

Önértékelés az intézmény éves 

önértékelési terve szerint 

Petyerák Mária pedagógus önértékelés 

Tanfelügyeleti ellenőrzés Ebben a nevelési évben nem érinti 

intézményünket. 
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Közvetlenül érintettek köre 

 

Minősítő vizsga Gyakornokunk 2019. őszén 

Minősítési eljárás Piszár Tamásné Ped. II. 2020. évi eljárás 

Petyerák Mária Ped. II. 2020. évi eljárás 

 

 Intézményvezető feladata: a nevelőtestület felkészítése a minősítési eljárásokra, és a 

pedagógus önértékelésekre, ennek érdekében a minősítés és az intézményi önértékelés 

jogkövető megszervezése, a szükséges szervezési, személyi és tárgyi feltételek 

biztosítása. 

 Pedagógusok feladata: felkészültségük, pedagógiai kompetenciájuk, hivatásszeretetük 

bizonyítása napi tevékenységük során. 

Kiemelten:  

- a portfólió készítés során 

- a nevelés, a tevékenység és foglalkozáslátogatás során 

- a dokumentumellenőrzés során, 

- az önértékelés elkészítése során. 

A minősítéssel, tanfelügyelettel, önértékeléssel kapcsolatos esetleges törvényi 

változásokat a 2019/2020-as nevelési évben is folyamatosan nyomon kell követni.  

Mind a belső, mind pedig a külső szakmai ellenőrzések során annak feltárása folyik, 

milyen módon és mértékben jelennek meg a pedagógus és vezető munkájában az 

alábbi szakmai tartalmak: 

 Az intézmény saját elvárásainak való megfelelés 

 Az általános pedagógiai szempontoknak való megfelelés. 

 Mesterségbeli tudás a pedagógus kompetenciák mentén. 

Felelős: Petyerák Mária óvodavezető 

Határidő: 2020.06.30. 

 

7.2. Partneri elégedettségmérés elvégzése:  

Önértékelési Szabályzatunkban rögzítettek alapján 2020. február 28.-ig minden érintetthez 

eljuttatjuk az elégedettség mérés kérdőíveit. Visszajuttatás határideje: 2020. március 10. 

A szülői kérdőívet a teljes szülői közösség megkapja, továbbá az Önértékelési Szabályzatban 

meghatározott partneri kör.  



33 

 

Az elégedettségi kérdőívek tartalmát a kiküldés előtt felülvizsgáljuk, szükség szerint 

aktualizáljuk vagy módosítjuk. /Önértékelési Szabályzat 6. sz. függeléke/ 

Feldolgozás: 2020. május 10.  

Beszámoló az eredményekről: 2020. június 19. évzáró értekezlet.  

Felelős: Piszár Tamásné ÖTM vezető, és Zachar Viktória 

Intézkedési terv készítése: a leggyengébb területekre /50% alatti/ készül. A százalékos 

megoszlásnál figyelembe vesszük a válaszadók számát is.  

Felelős: az óvoda nevelőtestülete. Határidő: 2020. szeptember 1.  

7.3. A szakmai fejlesztési feladatok megvalósítása az év végi beszámolóban elemzett 

területeken. 

- Egészséges életmódra nevelés:  

Az egészséges életmódra nevelés feladatainak ellátását Pedagógiai Programunk alapján 

végezzük.  

Idén kiemelten figyelünk a higiénés szokások hiányával /testápolás, étkezési szokások, WC-

használat…/ érkező gyermekeknél a hátrányok okának feltárására. 

Célunk a higiénés szokások mielőbbi elsajátítása.  

Feladat: védőnővel közösen fókuszálunk a gyermekekre és a családokra, családlátogatás, 

szorosabb kapcsolat kialakítása a családdal.  

Felelős: minden óvodapedagógus, kiemelten: Kucseráné Újszegi Teréz – gyermekvédelmi 

felelős. 

- Az érzelmi, az erkölcsi és a közösségi nevelés: 

Az óvoda az első olyan színtér a kisgyermek életében, ahol az együttélés alapnormáival 

találkozik, s azokat el kell fogadnia. Ezért kiemelt feladatunk a szokásrend kialakítása, az 

ahhoz való alkalmazkodás elérése. Ez az óvodai erkölcsi nevelés és a sikeres szocializáció 

alapja.  

Célunk: nem az „uniformizálás”, hanem az együttműködés, a jó közérzet, kiegyensúlyozott 

légkör megteremtése. 

Feladat: az életkori sajátosságok figyelembe vételével a betartható szokások kialakítása, 

tervezése. Figyelembe véve a gyermekek fejlődésének eltérő ütemét, a különböző családi 

hátteret, kell megtalálni a szokásokhoz való sikeres viszonyulás motivációját a gyermeknél. 

A társas kapcsolatok fejlődésének velejárói a konfliktusok, melyek feloldásában, helyes 

kezelésében hangsúlyozott szerepünk van. 
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Feladat: konfliktus feloldásában kellő odafigyelés, kivárás, objektív véleményezés, a 

gyermek felelősségérzetének erősítése, példamutatás, a szülők tájékoztatása a konfliktus 

megoldási technikák bemutatásával, hogy elkerülhessük a sajátos megoldási minták 

terjesztését.  

- Anyanyelvi, értelmi fejlesztés, differenciálás:  

Célunk, hogy a gyermekek bátran és szívesen kommunikáljanak egymás között és a 

felnőttekkel. Meg tudják fogalmazni mondanivalójukat, el tudják mesélni élményeiket. 

Feladat – lehetőségek: 

 több anyanyelvi játék beépítése, életkornak megfelelően. 

 beszélő környezet erősítése,  

 bátorító nevelés, 

 báb- és drámajátékok beépítése, interaktív mesélés, 

 szülők szemléletformálása: nem csak az otthoni mesélés, de a beszélgetés fontosságának 

külön hangsúlyozása.  

- Játék, udvari játék tevékenységek: 

Óvodánk minden dolgozója elkötelezett a szabad játék mellett, önmagától történő fejlesztő 

hatásával tisztában vagyunk, ezért továbbra is fő célunk a szabad játék feltételeinek 

biztosítása, támogatása. Ugyanakkor a tavalyi év meglátásai alapján elmondhatjuk, hogy 

több gyermeknél tapasztaltuk, hogy játékának találékonysága, változatossága, 

elmélyültsége, „színvonala” nincs azon a szinten, amely az életkorában jellemzően 

megjelenik.  

Feladat:  

 közvetett játékirányítás, ötletadás, 

 eszközök felkínálása, közös eszközkészítés, 

 közös tevékenységek szervezése, amelyben a gyermek jól érzi magát, ez motiválhatja 

játékát,  

 fejlesztő játékok játszása, amelyek során sikert él át,  

 a gyermekek folyamatos, pozitív megerősítése, nem verbális jelekkel is a rá figyelés 

érzésének biztosítása. 

- Művészeti nevelési területek: 



35 

 

Az ide sorolható tevékenységformák vonzóak a gyermekek számára, Célunk, a jól 

megválasztott műveltségtartalmakkal, sokoldalú megközelítéssel a gyerekek erősségeinek 

felszínre hozása, „tehetség-ígéretek” támogatása.  

Feladat: Idén a zenei nevelés, népi játékok felelevenítése kiemelt feladatunk, szeretnénk 

nagyobb hangsúlyt fektetni a ritmusérzék és zenei készség fejlesztésére. Tervezzük a  

Jasienky néphagyományőrző csoporttal közös programok szervezését, a már feledésbe 

merült népi játékok felelevenítése céljából.  

A verselés- mesélés területét idén is kiemelten kezeljük. Nem szabad „elengednünk a szülők 

kezét” az otthoni mesélés hangsúlyozásával kapcsolatban. Nem pusztán az anyanyelvi 

nevelés, kommunikációs képességek fejlődése miatt, hanem az együttlét, a mesélés meghitt 

perceinek biztosítása érdekében is, hiszen ez az egészséges lelki fejlődés része.  

A rajzolás, mintázás, kézimunka terén tovább visszük a „jó játék a hulladék” hozzáállást, 

ugyanakkor szélestjük az ábrázolás eszközeit. Pl. szövés, barkácsolás, körmöcskézés… 

- Mozgás:  

Célunk: a mozgásigény kielégítése változatos módon, sok közös mozgásélmény biztosítása. 

A nagycsoportosok vízhez szoktatása, úszásoktatása. Továbbra is feladatunk az évszakok 

kínálta lehetőségek kihasználása a természetes, szabadban való mozgásra. /Pl. ősszel játék 

az avarban, kupacba hordás – magasugrás…, télen hó csúszkázás…, tavasszal, nyáron 

biciklizés, gyalogtúra…/ 

Feladatunk: Az úszásoktatás megszervezése, napi-, heti-rendbe illesztése, utaztatás 

megszervezése, szülők tájékoztatása. Kézi szereink körének bővítése, a szervezett mozgás 

változatosabbá tételéhez, a gyermekek mozgásának, ügyességének fejlesztéséhez. 

Környezettudatosság, környezetvédelem  

Célunk: A már elkezdett munkát, szemléletet tovább vinni, szélesíteni a lehetőségek körét, 

hatni a szülőkre a gyermekeken keresztül.  

Feladat:  

 idén kiemelten figyelni a takarékossági lehetőségekre a gyerekkel együtt, /víz, villany, 

papír, fűtés…/ 

 a már meglévő környezetvédelem szempontjából jeles napok programjainak színesítése. 

 IKT eszköz segítségével kisfilmek, ppt-k megtekintése, pl. a gólyák útja, 

 az „Állatok Világnapjához” kapcsolva: Szegedi Látványszínház interaktív előadása – 

felelősségteljes állattartásra hívja fel a figyelmet 
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 a „Zöld híd” programszervezőjével játékos délelőtt szervezése az óvodában, lehetőség 

szerint idén a „Víz Világnapjához” kötve, 

 „Ne vásárolj, csináld magad!” – olyan játékok készítése otthon, amelyek hulladék 

anyagokból készülnek. Szülő – gyermek együtt dolgozik, az elkészült játékokból az 

óvodában kiállítást rendezünk. A legkreatívabb mű alkotói jutalomban részesülnek. – 

Környezetvédelmi Világnaphoz kapcsolódóan: június 5.  

 „Égigérő tanterem” Módszertani segédanyag óvodapedagógusok részére 

tanulmányozása, ötletek merítése szabadban szervezett foglalkozásokhoz. /Írta és 

szerkesztette: Sebők Éva/ 

 bekapcsolódunk az iskolai papírgyűjtésbe és a „Zoknicsere” programba 

- Munka jellegű tevékenységek: 

Célunk: Az idei nevelési évben a környezettudatos viselkedés megalapozását segítő munkák 

hangsúlyozása. 

Feladatok – lehetőségek: 

 gyermekmunka szervezése az udvaron: levélsöprés, szemét összeszedése. homokásás, 

homoklocsolás, tobozok összegyűjtése… 

 óvoda környékének rendben tartása: viráglocsolás, szemét felszedése… 

 hulladék szelektálása, papírhulladékot külön dobozba gyűjtjük 

 csoportszobában: növények gondozása, polcok rendben tartása, szemét összesöprése… 

- Cselekvő-felfedező tanulásszervezés: 

Célunk: a cselekvő - felfedező tanulásszervezés során a differenciálás tudatos 

megvalósítása. 

Feladat: a differenciálás tervezése a csoportnaplóban, szintek megjelölésével.  

A hangsúlyt a kompetenciák fejlesztésére, az adaptív tanulásra helyezzük!  

- Tehetséggondozás: 

Célunk: A tehetség-ígéretes gyermekek felismerése.  

Feladat: A tehetséggyanús gyermek erős oldalának tervszerű fejlesztése. – komplex 

készség- illetve képességfejlesztés biztosítása, sokféle módszer ötvözése, játékos feladatok, 

játékhelyzetek során minél több sikerélmény elérése. Tehetséggondozás „mérföldköveit, a 

fejlesztés irányát a fejlődés nyomon követési dokumentációban rögzítjük. 

- IKT alkalmazása:  
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Célunk: a tanulási folyamat színesebbé, tétele, többoldalú megközelítés biztosítása. 

Feladat: élekor adekvát anyagok keresése, a gyermekek számára hozzáférhetővé tétele. 

Infrastruktúra megteremtése. 

- Szlovák nemzetiségi nevelés: Mindkét csoportban a csoport napi életébe, a 

tevékenységekbe beépítve folyamatosan zajlik. 

A nemzetiségi nevelésben részt vesz minden gyermek. 

A nemzetiséghez tartozás hangsúlyozása megjelenik a csoportok dekorációiban is. 

/nemzetiségi polc, faliújság/ 

Célunk: A nemzetiségi neveléshez szorosan kapcsolódó népi kultúra megismertetése a 

gyerekkel. 

Feladat: Kapcsolatfelvétel a Hagyományőrző „Jasienky” csoporttal, vagy a SZNÖ-tal, akik 

segítenek feleleveníteni egy-egy népszokást. 

Szlovák nyelv napi használata egymás közt, nyelvi környezet megteremtése. 

 

Felelős: minden óvodapedagógus 

Határidő: 2020.08.31. 

 

7.4.A szülők részvételének biztosítása 

A szülők részvételének minél sokrétűbb biztosítása az óvoda nevelési/fejlesztési 

folyamatában: kapcsolatok erősítése, ezen belül a család és az óvoda együttműködési 

lehetőségeinek megvizsgálása, lehetőség szerinti bővítése. 

- A család elsődleges szerepének hangsúlyozása: a gyermekek egyéni fejlettségi 

állapotára épülő nevelés és fejlesztés családjaik széleskörű bevonásával. 

Családlátogatások megszervezése. 

- Az iskolai életmódra történő felkészítésben, az együttnevelésben tudatos 

együttműködés a gyermekek óvodába kerülésének „pillanatától”  a gyermekek 

egyéni fejlettségi állapotára épülő nevelés és fejlesztés családjaik széleskörű 

bevonásával. 

- A család részvételének/bevonásának minél sokoldalúbb és sokrétűbb biztosítása az 

óvoda folyamataiba, saját gyermekeik és a gyermekközösségek óvodai nevelésébe. 

Felelős: minden óvodapedagógus 

Határidő: 2020. 08. 31.  

7.5. Fejlődés nyomon követési dokumentáció  
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Cél: A szülők motiválása a gyermekük fejlődését nyomon követő dokumentáció 

megismerésére, fogadó órák biztosítása. 

Feladat: naprakész dokumentáció vezetése a gyermekek megfigyelése által. 

 

7.6. Óvodapedagógusok egymás közötti hospitálása, szabad játékhoz kapcsolódóan 

is. 

Cél: horizontális tanulás 

Feladat: a látottak megbeszélése, hospitálási napló írása, legalább egy tevékenységről. 

 

8.  A VEZETŐI PÁLYÁZAT IDŐARÁNYOS MEGVALÓSÍTÁSA 

 

Rövidtávú 

célok-

feladatok   

/2019/2020/ 

Középtávú célok-

feladatok   

/2019/2021/ 

Hosszútávú célok-

feladatok  

/2019/2024/ 

Munkatervi 

tartalmak 

Munkaterv 

oldalszáma 

  Tárgyi feltételeink 

fejlesztése 

Tervezett bővítések, 

felújítások, egyéb 

szakmai fejlesztések 

 

  Az óvoda egyéni 

arculatának 

erősítése 

Szlovák nemzetiségi 

nevelés 

Óvodai ünnepek, 

egyéb programok 

32 

 

11-13 

  A helyi pedagógiai 

programban 

megfogalmazottak 

magas szintű 

megvalósítása 

Kiemelt cél, feladat 

A nevelés nélküli 

munkanapok 

felhasználásának 

rendje 

26-33 

 

7-9 

 Óvodapedagógusok 

szakirányú 

továbbképzése 

Személyi feltételek 

fejlesztése: saját 

fejlesztőpedagógus 

egyéni fejlesztése 

Humánerőforrás 

fejlesztés 

Az óvoda 

szolgáltatásai –  

21-22 

 

25-26 

 

  A törvényes 

működés 

biztosítása 

Kiemelt cél, feladat 

Humánerőforrás 

26 

 

20 

  A fenntartó 

elvárásainak 

beépítése az 

intézmény 

működésébe 

Kiemelt cél, feladat 

 

26 

 Hagyományok 

kiszélesítése 

 Kiemelt cél, feladat 

Óvodai ünnepek és 

egyéb programok 

28-33 

 

11-14 
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 Anyagi lehetőségek 

felkutatása 

eszközbővítésre 

 Tervezett bővítések, 

felújítások, egyéb 

szakmai fejlesztések 

24-25 

 Felkészülés  

minősítésre 

 A nevelés nélküli 

munkanapok 

felhasználásának 

rendje. 

Az óvoda működését 

és eredményességét 

támogató 

értekezletek, 

szakmai fórumok 
Kiemelt cél, feladat 

7-9 

 

 

 

10-11 

 

 

 

 

27-28 

 Szülők szorosabb 

bevonása az óvoda 

életébe 

 Kiemelt cél, feladat 

Az óvoda kapcsolatai 

28-33 

 

14-18 

 Új pedagógiai 

módszerek 

keresése, betekintés 

jó gyakorlatokba 

 Kiemelt cél, 

feladat 

33 

 Gyermekvédelmi 

munka kiszélesítése 

 Gyermekvédelmi 

munka 

35 

 A vezetői működés 

2. és 4. évében a 

vezető kérdőíves 

felmérés alapján 

történő értékelése – 

vezetői önértékelés 

elkészítése 

 Kiemelt cél, 

feladat 

27-28 

 

 

 

9.   GYERMEKVÉDELMI MUNKA 

 

Felelős: Óvoda szinten: Kucseráné Újszegi Teréz, továbbá minden óvodapedagógus és 

dajka. 

Határidő: folyamatos 

Célunk: A gyermek és környezete megismerésével a gyermek fejlődését hátrányosan 

befolyásoló tényezők feltárása és azok megszüntetésének elősegítése. A tehetség-ígéretes 

gyermekek támogatása. 

A gyermekvédelmi munka az újonnan beírt gyermekek szociális hátterének felderítésével 

kezdődik – a védőnő és a Gyermekjóléti szolgálat segítségével – az iskolakezdésig tart. 

Feladatok:  
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 Családlátogatások: 2019. augusztusában a beiratkozott gyermekeknél, elvégeztük a 

családlátogatást, a tapasztalatokat rögzítettük.  

 BTM veszélyeztetett gyermek: Az idei nevelési évben továbbra is fejlesztésekre 

járnak, ameddig szükséges. A szülők beszámolói alapján igyekszünk a szakemberrel 

együttműködni, valamint egyénre szabott módszerek alkalmazásával csoportos 

óvodapedagógusai segítik a közösségbe való beilleszkedését. 

 Kedvezményes/térítésmentes étkezésre feljogosító dokumentumok/nyilatkozatok 

begyűjtése a szülőktől. 

 Szociális hátrányok enyhítése: - Olyan óvodai programok, kirándulások szervezése, 

amely minden gyermek számára hozzáférhető, és nem jelent nagy anyagi terhet a szülők 

számára.  

 A helyes és rendszeres testápolási szokások, a kulturált étkezés szokásainak alakítása. 

A tisztaság igényének erősítése a gyermeknél, ezen keresztül a szülő szemléletének 

formálása. A pozitívumok kiemelése mellett tapintatosan jelezzük a szülőnek a 

problémát.   

- Különösen a fejlesztésre szoruló gyermekeknél a késői érkezés hátrányának 

megbeszélése a szülőkkel.  

- A problémák korai felismerése, egyénre szabott módszerek alkalmazása, 

szakemberhez irányítás, 

- Kisebb lemaradásokkal küzdő gyermekeknél a fejlettségi szintből történő 

állapotfelmérés után egyéni fejlesztési terv készítése. 

Sikerélményhez juttatás, pozitívumokra való építkezés. 

- A közösség fejlesztő, megerősítő hatásának kihasználása. 

 

 Tehetség-ígéretes gyermekek támogatása tudatos, tervezett módon. 

A mindennapi nevelőmunka során meg nem oldható problémák további kezelése a 

gyermekvédelmi felelős feladata. Ezek: 

 a gyermekvédelmi feladatok koordinálása, 

 nyilvántartás vezetése /HH, HHH gyermekek/, jelzőrendszer működtetése, 

 óvodavezető informálása, 

 kapcsolattartás a gyermekjóléti szervekkel. 

A nyilvántartásba vétel szempontjai:  

 elhanyagoló nevelés, 
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 erkölcstelen családi környezet, 

 italozó szülők, 

 bűnöző családi helyzet, 

 rossz lakásviszonyok, 

 egészségügyi okok, 

 anyagi okok, 

 megromlott családi kapcsolat. 

A hatékony gyermekvédelmi munka minden dolgozó felelőssége. 

10.  A PEDAGÓGIAI CÉLKITŰZÉSEK ÉS FELADATOK 

MEGVALÓSULÁSÁT SZOLGÁLÓ MÉRÉS-ÉRTÉKELÉS 

 

Terület Érintettek 

köre 

Módszer eszköz Időpont Felelős Elvárt 

eredmény 

A működés feltételei – eszköz, felszerelés 

 

Tárgyi 

környezet 

Munkaterv 

szerinti 

felelősök 

Helyi szintű 

leltározás 

január Óvodavezető Kész leltár 

Légkör 

 

Dolgozók 

közérzete 

Teljes 

dolgozói kör 

 

Mérőeszköz 

félévi és év 

végi 

értékelésnél 

01. 31. 

06. 15. 

Tagintézmény

-vezetők 

Erősségek és 

fejlesztendő 

területek 

beazonosí- 

tása 

Gyermekek fejlettségi állapotmérése 

 

Értelmi, 

beszéd-, 

hallás-, látás-, 

mozgás 

fejlődés 

eredménye 

Valamennyi 

gyermek 

Folyamatos 

megfigyelés, 

óvónők 

választása 

szerinti egyéb 

módszerek 

 

11.30. 

02.28. 

05.30 

Óvodapedagó

gusok 

Adatokkal 

feltöltött 

fejlődési 

napló, mely 

a szülői 

beszélgeté- 

sek alapja 

Dolgozók teljesítményértékelése 

 

Önértékelési 

terv szerint  

 

Óvodavezető 

Tagintézmény

vezető 

 

Dokumentum

elemzés, 

megfigyelés, 

ellenőrzés, 

Az 

önértékelési 

csoport a 

tanévzáró 

Tagintézmény

vezető 

 

 

Pontos 

adatszolgáltatás 

és vezetés, 

értékelésre 
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Terület Érintettek 

köre 

Módszer eszköz Időpont Felelős Elvárt 

eredmény 

Pedagógus 

önértékelés  

 

 

 

kérdőív, 

interjú 

 

értekezletig, 

de legkésőbb 

06.30-ig 

elkészíti az 

összegző 

értékelést 

 

Óvodavezető  

 

alapozott 

tervek, elvárt 

színvonal, 

munkaköri 

feladatok jó 

színvonalon 

történő ellátása. 

 

 

11.  AZ INTÉZMÉNYBEN FOLYÓ ELLENŐRZŐ ÉS ÉRTÉKELŐ 

TEVÉKENYSÉG 

 

Az ellenőrzés és értékelés alapelvei az alábbiak: 

- Az értékelés területei lefedik a működés valamennyi területét 

- Kiemelt hangsúlyt helyezünk a szabályozó dokumentumainkban foglaltak betartására 

- Az ellenőrzés formai (megfelelőségi) és tartalmi (minősítő értékelési) feladatai az 

önértékelés módszereivel történnek 

- A szakmai munka értékelésének alapjai az intézményi elvárásokra alapozott 

önértékelési (teljesítményértékelési) és a külső szakmai ellenőrzés és értékelés, valamint 

az általános pedagógiai elvárásokra alapozott – a pedagógusok előmeneteli 

rendszeréhez kapcsolódó - nyilvános szempontok alapján történik.  

 

 

Ellenőrzés-

értékelés 

Érintettek Időpontok Felelős 

 

 

megfelelési 

ellenőrzés 

értékelés 

A működés törvényessége - Gazdálkodás 

Felvételi és 

mulasztási 

napló 

óvodapedagógusok, 

pedagógiai 

asszisztens 

folyamatos óvodavezető + 

óvodapedagógusok 

önellenőrzése 

óvodavezető 

Statisztikai 

adatok 

nyilvántartása 

óvodapedagógusok, 

pedagógiai 

asszisztens 

10.01. 

szükség 

szerint 

óvodavezető 

(önellenőrzés) 

óvodavezető 

KIR - 

adatbázis 

óvodavezető, 

pedagógiai 

asszisztens 

folyamatos önellenőrzés óvodavezető 

A működés törvényessége - Tanügyigazgatás 
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Törzskönyv óvodavezető 09. 01. önellenőrzés óvodavezető 

Felvételi, 

előjegyzési 

napló 

óvodavezető lezárás: 

08.31. 

megnyitás: 

09.01. 

önellenőrzés óvodavezető 

Óvodai 

szakvélemény 

óvodapedagógusok 03.15.  óvodavezető 

Ellenőrzés-értékelés területei 

Beiskolázási 

terv 

óvodapedagógusok 03.15.  óvodavezető 

Intézmény működését szabályozó dokumentumok 

PP. óvodapedagógusok 

 

folyamatos 

hi. 

06.22. 

óvodavezető, 

óvodapedagógusok, 

lehetőség szerint 

szaktanácsadó 

bevonása 

óvodavezető,  

SZMSZ és 

Mellékletei 

Házirend, 

Önértékelési 

Program, 

Munka és 

tűzvédelmi 

szabályzat, 

megbízott 

HACCP dajkák 

A működés feltételei – eszköz, felszerelés 

Helyi szintű 

leltározás 

munkaterv szerinti 

felelősök 

december 

20. 

óvodavezető óvodavezető 

A működés feltételei – fizikai környezet 

Bejárás: 

munkavédelmi 

szemle, Tisztasági 

szemlék 

munkavédelmi 

megbízott,  

gyermekvédelmi 

felelős 

havi és napi 

szintű 

szemrevételezés 

önellenőrzés, 

óvodavezető 

óvodavezető 

szükség 

szerint 

azonnali 

visszacsatolás 

Személyi környezet 

Személyi 

anyagok 

óvodavezető 09. 15. óvodavezető  

Egészségügyi 

könyvek 

óvoda dolgozói 01.24. óvodavezető  

Munkaköri 

leírások 

minden dolgozó 09.01. óvodavezető  

Önértékelés záró 

dokumentumai 

értékelt munkatárs 08.31. önértékelési csop. 

óvodapedagógus 

óvodavezető, 

önértékelési 

csoportvezető 

Nevelési folyamatok – fejlesztési tartalmak – alkalmazottak munkája 

Tervezési és 

értékelési 

dokumentumok 

óvodapedagógusok folyamatos önellenőrzés 

+ óvodavezető 

 

óvodavezető 

 

Nevelési 

gyakorlat:  

- szülői 

értekezletek,  

- befogadás,  

óvodapedagógusok látogatási 

ütemterv 

szerint 

óvodavezető óvodavezető 
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- tevékenység 

vezetés, 

- tervezés 

értékelés 

Nevelőmunkát 

segítő 

alkalmazottak 

munkája 

dajkák folyamatos óvodavezető óvodavezető 

(szóban) 

Gyermekvédelem gyermekvédelmi 

felelős 

folyamatos óvodavezető óvodavezető 

Szolgáltatások 

Gyermekétkeztetés konyhai 

dolgozó, dajkák 

folyamatos óvodavezető óvodavezető 

Szülők 

igényeire 

alapozott 

szolgáltatások 

óvodapedagógusok szükség 

szerint 

óvodavezető óvodavezető 

A szervezet működése 

Vezetés 

színvonala 

óvodavezető szóbeli 

értékelés 

nevelőtestületi 

értekezleten: 

12.22. 

06.22. 

óvodavezető óvodapedagó

gusok 

Kapcsolatok: 

fenntartó 

iskola 

nemzetiségi 

önkorm. 

egészségügyi 

szervek 

pedagógiai 

szakszolgálat 

pedagógiai 

szakmai 

szolgáltatás 

családsegítő 

és 

gyermekjóléti 

szolgálat 

művelődési 

szervek 

hitoktató 

Kapcsolattartók 

óvodavezető 

gyermekvédelmi 

felelős 

óvodapedagógusok 

értékelés + 

partneri 

elégedettség 

mérés 

óvodavezető óvodavezető 

 

 

 

 

12.  LÁTOGATÁSI ÜTEMTERV 
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Szeptember 

 

Időpont 

Ellenőrzés 

módszere 

Ellenőrzéssel

-értékeléssel 

érintett 

személy 

Ellenőrzés-

értékelés 

tartalma 

Ellenőrzés-

értékelés 

célja 

Ellenőrzés-

értékelésért 

felelős 

személy 

Értékelési 

mód 

09.10. 

áttekintés 

minden 

óvodapedagó

gus 

Felvételi 

mulasztási 

naplók 

Pontos 

adatok, 

naprakész 

vezetés 

Óvodavezető 

 

Ellenőrzési 

lap kitöltés 

09.12. 

áttekintés 

konyhai 

dolgozó 

Nyilatkozatok Ingyenes 

étkezésre 

jogosultak 

Óvodavezető 

 

Szóban 

09.03. 

 

09.14. 

áttekintés, 

rendszerezés 

 Munkaköri 

leírások 

Személyi 

anyagok, 

Dokumentum

ok megléte, 

feladatkörök, 

hatáskörök 

helytállóságán

ak ellenőrzése 

Óvodavezető 

 

Dokumentu

melemzés 

09.25. 

tervező-

értékelő 

munka 

ellenőrzése 

minden 

óvodapeda

gógus  

Csoportnapló 

naprakészsége 

és tartalmi 

elemeinek 

megfelelősége 

Tervszerűség 

ellenőrzése a 

csoportokban 

Óvodavezető 

  

Ellenőrzési 

lap kitöltés 

09. 25. 

Óvodabejárás 

Dajkák Tisztasági 

szemle 

A megfelelő 

higiénés 

feltételek 

biztosítása, 

követelmények 

betartása 

Munkavédel

mi felelős 

Feljegyzés 

az 

ellenőrzési 

lapon 

 

Október 

 

Időpont 

Ellenőrzés 

módszere 

Ellenőrzéss

el-

értékeléssel 

érintett 

személy 

Ellenőrzés-

értékelés 

tartalma 

Ellenőrzés-

értékelés 

célja 

Ellenőrzés-

értékelésért 

felelős 

személy 

Értékelési 

mód 

október 

utolsó hete 

megfigyelés 

 

Kucseráné 

Újszegi 

Teréz 

Tevékenységláto

gatás 

 

csoportban 

folyó 

rendszeres 

nevelőmunka 

Petyerák 

Mária 

Megfigyelési 

lap, feljegyzés a 

csoportnaplóba 

10.31. 

egyéni 

beszélgetés, a 

gyermekek 

megfigyelése 

Piszár 

Tamásné 

Befogadás 

sikeressége 

Az új 

gyermekek 

beilleszkedése 

a csoportba. 

Óvodavezető 

 

Feljegyzés a 

csoportnaplóba 
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10. 31. 

Óvodabejárás 

Dajkák 

 

Tisztasági 

szemle 

A megfelelő 

higiénés 

feltételek 

biztosítása, 

követelménye

k betartása 

Munkavédelmi 

felelős 

Feljegyzés 

az 

ellenőrzési 

lapon 

 

 

November 

 

Időpont 

Ellenőrzés 

módszere 

Ellenőrzéssel

-értékeléssel 

érintett 

személy 

Ellenőrzés-

értékelés 

tartalma 

Ellenőrzés-

értékelés 

célja 

Ellenőrzés-

értékelésért 

felelős 

személy 

Értékelési 

mód 

11.10. 

tervezés 

áttanulmányo-

zása 

Minden 

óvodapedagó

gus 

A szlovák 

nyelvi 

nevelés 

tervezésének 

ellenőrzése 

tervszerűség, 

rendszeresség 

megléte 

Óvodavezető Feljegyzés a 

csoportnapló

ba 

11.29. 

Dokumentumvizs

gálat 

Minden 

óvodapedagó

gus 

A fejlődés 

nyomon 

követésének 

dokumentác

iója 

Pontos, 

alapos, 

átlátható 

bejegyzések 

Óvodavezető Értékelő 

megbeszélés 

11.29. 

Udvar bejárás 

Dajkák 

 

Udvar 

rendjének 

ellenőrzése 

Udvar 

tisztasága, 

levelek 

gereblyézése 

Óvodavezető, 

Munkavédel

mi felelős 

Megbeszélés 

11. 30. 

Óvodabejárás 

Dajkák Tisztasági 

szemle 

A 

megfelelő 

higiénés 

feltételek 

biztosítása, 

követelmén

yek 

betartása 

Munkavédel

mi felelős 

Feljegyzés 

az 

ellenőrzési 

lapon 

 

December 

 

Időpont 

Ellenőrzés 

módszere 

Ellenőrzéssel-

értékeléssel 

érintett 

személy 

Ellenőrzés

-értékelés 

tartalma 

Ellenőrzés-

értékelés 

célja 

Ellenőrzés-

értékelésért 

felelős 

személy 

Értékelési 

mód 

12.22. 

Óvodabejárás 

Dajkák Decemberi 

nagytakarítás 

ellenőrzése + 

Tisztasági 

szemle 

A teljes 

belső 

környezet 

tisztasága 

kijelölt 

helyettes, 

Munkavédel

mi felelős 

Megbeszélés, 

Feljegyzés 
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12.06.  

Látogatás, 

részvétel a 

rendezvényen 

Minden 

óvodapedagógus 

Ünnepség, 

rendezvény 

Szervezés, 

lebonyolítás, 

színvonal 

Óvodavezető Feljegyzés a 

csoportnaplóba 

12.22 

Áttekintés. 

 

Kovács 

Lászlóné 

Petyerák Mária 

Leltározás Tárgyi 

eszközök 

számbavétele, 

selejtezés 

Óvodavezető Feljegyzés a 

leltári ívekre 

 

 

Január 

 

Időpont 

Ellenőrzés 

módszere 

Ellenőrzéssel-

értékeléssel 

érintett 

személy 

Ellenőrzés-

értékelés 

tartalma 

Ellenőrzés-

értékelés 

célja 

Ellenőrzés-

értékelésért 

felelős 

személy 

Értékelési 

mód 

01. 

Megfigyelé

s  

Dudásné 

Bulejsza Ildikó 

Tevékenységláto

gatás 

 

Csoportban 

folyó 

rendszeres 

nevelőmunk

a 

 

Óvodavezető Megfigyelé

si lap,  

Hospitálási 

napló 

01. 

Dokumentác

ió 

áttekintése 

Logopédus Fejlesztő munka A fejlesztés 

eredményess

ége 

Óvodavezető Értékelő 

megbeszélés 

01. 

Dokumentác

ió 

áttekintése 

Fejlesztőpedag

ógus 

Fejlesztő munka A fejlesztés 

eredményessé

ge 

Óvodavezető Értékelő 

megbesz. 

01. 16. 

Részvétel az 

értekezleten 

Kucseráné 

Újszegi Teréz 

Petyerák Mária 

Szülői értekezlet Az értekezlet 

tartalmassága 

szakmaisága, 

tájékoztatás 

minősége 

Óvodavezető Feljegyzés a 

csoportnapló

ba 

01. 31. 

Óvodabejá

rás.  

Dajkák, 

konyhai 

dolgozó 

Tisztasági 

szemle 

A megfelelő 

higiénés 

feltételek 

biztosítása, 

követelménye

k betartása 

Munkavédel

mi felelős 

Feljegyzés 
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Február 

 

Időpont 

Ellenőrzés 

módszere 

Ellenőrzéssel

-értékeléssel 

érintett 

személy 

Ellenőrzés-

értékelés 

tartalma 

Ellenőrzés-

értékelés célja 

Ellenőrzés-

értékelésért 

felelős 

személy 

Értékelé

si mód 

02. 05-07. 

Megbeszélése

k 

minden 

óvodapedagóg

us 

A Farsangi 

előkészületek 

ellenőrzése 

 

A nyilvános 

rendezvény 

színvonalas 

lebonyolításána

k biztosítása 

Óvodavezető Szóbeli 

értékelés 

02. 28.  

Óvodabejárás 

Dajkák Tisztasági 

szemle 

A megfelelő 

higiénés 

feltételek 

biztosítása, 

követelmények 

betart. 

Munkavédelmi 

felelős 

Feljegyzés 

 

Március 

 

Időpont 

Ellenőrzés 

módszere 

Ellenőrzéssel-

értékeléssel 

érintett 

személy 

Ellenőrzés-

értékelés 

tartalma 

Ellenőrzés-

értékelés 

célja 

Ellenőrzés-

értékelésér

t felelős 

személy 

Értékelési 

mód 

03. 

Megfigyelés 

Piszár 

Tamásné 

Dudásné B. 

Ildikó 

Tevékenységláto

gatás 

nyílt napon 

Csoportban 

folyó 

rendszeres 

nevelőmunka 

Nyílt nap  

eredményessé

ge 

Óvodavezető Megfigyelé

si lap 

Hospitálási 

napló 

03.  

Tervezés 

áttekintése a 

csoportnapló

ban 

Minden 

óvodapedagó

gus 

Nevelési tervek 

Reflexiók 

Szakmaiság 

tükröződése 

Óvodavezet

ő 

Ellenőrzési 

lap  

03. 15. 

Dokumentum 

ellenőrzés 

Tanköteles 

gyermekek 

óvodapedagógu

sai 

Óvodai 

szakvélemények 

A tanköteles 

gyermekek 

szakvélemény

ének pontos 

kitöltése, 

iskolaérettségi 

vizsgálatra 

küldendők 

adatainak 

összegyűjtése 

Óvodavezet

ő 

Megbeszélés

, szóbeli 

beszámoló 

03.29. 

Óvodabejárás 

Dajkák Tisztasági 

szemle 

A megfelelő 

higiénés 

feltételek 

Munkavédel

mi felelős + 

óvodavezető 

Feljegyzés 
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+ Tavaszi 

nagytakarítás 

biztosítása. A 

belső 

környezet 

tisztasága. 

 

 

Április 

 

Időpont 

Ellenőrzés 

módszere 

Ellenőrzéssel-

értékeléssel 

érintett 

személy 

Ellenőrzés-

értékelés 

tartalma 

Ellenőrzés-

értékelés 

célja 

Ellenőrzés-

értékelésért 

felelős 

személy 

Értékelési 

mód 

04.  

Áttekintés 

Minden 

óvodapedagógus 

Felvételi-

mulasztási 

naplók 

Pontos 

naprakész 

vezetés 

Óvodavezet

ő 

Ellenőrzési 

lap kitöltés 

04. 

Megbeszélés 

Gyermekvédel

mi felelős 

Gyermekvédel

mi munka 

Dokumentáció 

áttekintése 

Óvodavezető Szóbeli 

beszámoló 

04. 27. 

Óvodabejárás 

Dajkák Tisztasági 

szemle 

A belső 

környezet 

tisztasága 

Munkavédelmi 

megbízott 

Megbeszélés 

04. eleje 

Áttekintés, 

megbeszélés 

Nagycsoport 

óvodapedagógusai 

Óvoda-iskola 

kapcsolattartás 

A 

beiratkozás 

előkészítése 

Óvodavezető Szóbeli 

értékelés 

 

 

Május 

 

Időpont 

Ellenőrzés 

módszere 

Ellenőrzéssel-

értékeléssel 

érintett 

személy 

Ellenőrzés

-értékelés 

tartalma 

Ellenőrzés

-értékelés 

célja 

Ellenőrzés-

értékelésért 

felelős 

személy 

Értékelési 

mód 

05. 25. 

Áttekintés 

Minden 

óvodapedagóg

us 

A fejlődés 

nyomon 

követése 

Pontos 

naprakész 

vezetés 

Óvodavezető Feljegyzés a 

csoportnaplóba 

05. 25. 

Áttekintés 

 

Minden 

óvodapedagógus 

Fejlesztési 

tervek 

HHH-s 

gyerekek 

fejlődésében 

milyen 

szerepet 

játszott. 

Óvodavezető Szóbeli 

beszámoló 

05. 31. 

Óvodabejárás

+ 

Udvarbejárás 

Dajkák Tisztasági 

szemle 

A teljes 

belső és 

külső 

környezet 

tisztasága 

Óvodavezető 

Munkavédel

mi felelős 

Feljegyzés 
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Június 

 

Időpont 

Ellenőrzés 

módszere 

Ellenőrzéssel

-értékeléssel 

érintett 

személy 

Ellenőrzés-

értékelés 

tartalma 

Ellenőrzés-

értékelés célja 

Ellenőrzés-

értékelésért 

felelős 

személy 

Értékelési 

mód 

06.04. 

Dokumentum- 

elemzés 

Minden 

óvodapedag. 

Csoportok 

éves 

nevelőmunkáj

ának 

elemzése az 

írásos 

beszámolók 

alapján 

Önreflexiók 

megjelenítése 

Óvodavezető Feljegyzés a 

csoportnapló

ba 

06. 

Dokumentum 

elemzés 

Önértékelési 

csoport tagjai 

Önértékelés Önértékelési 

program 

megvalósítása, 

eredmények. 

Óvodavezető Szóbeli 

beszámoló 

06.07. 

Tervezés 

áttekintése 

Minden 

óvodapedagóg. 

Nyári élet 

tervei 

Pedagógiai 

Programban 

megfogalmazot

tak szerint 

Óvodavezető Feljegyzés 

06. 20. 

Óvodabejárás 

Dajkák Tisztasági 

szemle. nyári 

nagytakarítás 

előkészítése, 

feladatok 

kijelölése. 

A megfelelő 

higiénés 

feltételek 

biztosítása, 

követelmények 

Munkavédel

mi felelős + 

óvodavezető 

Feljegyzés 

 

 

Augusztus 

 

Időpont 

Ellenőrzés 

módszere 

Ellenőrzéssel-

értékeléssel 

érintett 

személy 

Ellenőrzés

-értékelés 

tartalma 

Ellenőrzés-

értékelés célja 

Ellenőrzés-

értékelésért 

felelős 

személy 

Értékelési 

mód 

08. 22. 

Áttekintés 

Minden 

óvodapedagógus 

Éves 

beszámolók 

Munkaterv 

alapján 

Óvodavezető Az intézményi 

beszámolóba 

való beépítés 

08. 07. 

Óvodabejárás 

Dajkák Tisztasági 

szemle 

A nyári 

nagytakarítás 

ellenőrzése. 

Óvodavezető Szóbeli 

beszámoló 

08. 31. 

Óvodabejárás 

Minden 

óvodapedagógus 

Csoport 

dekoráció 

Az intézmény 

esztétikus 

megjelenésének 

biztosítása 

Óvodavezető Szóbeli 

értékelés 
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Az ellenőrzésről készült jegyzőkönyv, feljegyzés vagy kitöltött ellenőrzési lap, tartalmazza 

az ellenőrző személy és az ellenőrzött aláírását. Amennyiben hiányosság, pótlás miatt 

intézkedés fogalmazódik meg, sor kerül határidő korrigálásra, vagy utóellenőrzésre. 

A mindennapi működés ellenőrzése folyamatos:  

 házirend betartása, 

 munkafegyelem, munkaidő betartása, 

 munkaköri leírás szerinti munkavégzés, 

 kommunikáció és konfliktuskezelés szervezeten belül, 

 esélyegyenlőség biztosítása, 

 a gyermekcsoportok életének napi szervezése. 

 

 

13.  Szülői Közösség tagjainak névsora 

 

Nézsa 

 

Legénd 

1. Hugyecz-Danis Edina elnök Oláhné Mohai Anita 

2. Barna –Varga Brigitta helyettes  

3. Kruzslikné Pintér Beatrix pénztáros  

4. Matus-Tábi Zsuzsanna titkár  

5. Págyor- Kovács Erika  

6. Baranyiné Veres Gabriella  

7. Major-Kovács Olga  

 

 

 

14. Mellékletek: 

 

1. sz. melléklet: Az óvoda kulcsfolyamatai 

2. sz. melléklet: Munkarend 2019/2020. 

3. sz. melléklet Bölcsőde munkaterve 

4. sz. melléklet: Legénd Tagintézmény részletes munkaterve 

5. sz. melléklet: Gyermekvédelmi munkaterv 

6. sz. melléklet: SZK munkaterve 
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Érvényességi rendelkezés: 

 

A munkaterv a csatolt szülői vélemények és a nevelőtestületi elfogadást igazoló 

jegyzőkönyvvel együtt érvényes. 

A dokumentum tartalmi elemeinek módosítására törvényi változás, valamint a 

nevelőközösség többségének javaslata alapján kerülhet sor.  

 

 

Nézsa Gyermeki Csodakert Óvoda, 2019. 08.21. (Egyeztetés a nevelőtestület tagjaival) 

Nézsa Gyermeki Csodakert Óvoda, 2019. 08. 23. (Munkaterv elfogadása: Jegyzőkönyv 

mellékelve) 

 

 

 

Ph.  

  

 

 

……………………………… 

Petyerák Mária 

óvodavezető 

 

 

 

 

 

 

SZÜLŐI VÉLEMÉNYEK  

A 2019-2020. NEVELÉSI ÉV MUNKATERVÉRŐL 

 

A szülői véleményeket e-mail formában kértük. 
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1.sz. melléklet 

AZ ÓVODA KULCSFOLYAMATAI 

 

Az alábbi kulcsfolyamatokról egyenként döntse el a következőket: 

Ssz. Kulcsterület Jól tervezett 
Írásban 

szabályozott 

Mindenki 

betartja 

Ellenőrzése 

folyamatos 

Fejlesztése 

folyamatos 

Átlag % 

 

 

1. 

 

Stratégiai és operatív 

tervezés; belső 

szabályozó 

dokumentumok 

543210 543210 543210 543210 543210  

 

2. 

 

Munkaközösségek 

működése 
543210 543210 543210 543210 543210  

 

3. 

 

Intézményi 

önértékelés (P, V, I.) 
543210 543210 543210 543210 543210  

 

4. 

 

Külső szakmai 

ellenőrzés, minősítés 
543210 543210 543210 543210 543210  

 

5. 

 

Munkatársak képzése 543210 543210 543210 543210 543210  

 

6. 

 

Gyermekek 

fejlettségállapotának 
543210 543210 543210 543210 543210  
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nyomon követése, 

értékelése 

 

7. 

 

Partnerek igény és 

elégedettség mérése 
543210 543210 543210 543210 543210  

 

8. 

 

Infrastruktúra 

működtetése 
543210 543210 543210 543210 543210  

 

9. 

 

Dolgozók 

felvételének és 

elbocsátásának 

követelményei, 

eljárása 

543210 543210 543210 543210 543210  

 

10. 

 

Tehetséggondozás 543210 543210 543210 543210 543210  

 

11. 

 

Felzárkóztatás 543210 543210 543210 543210 543210  

 

12. 

 

Szülői igényekre 

alapozott 

szolgáltatások 

543210 543210 543210 543210 543210  

 

13. 

 

Szabadidős 

tevékenységek, 

óvodai rendezvények 

543210 543210 543210 543210 543210  

Átlag        
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2. sz. melléklet 

MUNKAREND 

Nézsa 

Csoport Munkakör Munkanap Munkaidő 

Nagy-

középsőcsoport 

Óvodapedagógus 
Hétfő –Péntek 

6:30 – 13:15 

páratlan hét 

Hétfő –Péntek 
9:15 – 16:00 

páros hét 

Óvodavezető 
Hétfő –Péntek 

14:00 – 16:00 

páratlan hét 

Hétfő –Péntek 
6:30 – 8:30 

páros hét 

Pedagógiai 

asszisztens 
Hétfő – Péntek 7:30 – 16:00 

Dajka 
Hétfő – Péntek 

6:30–14:50  

(páros hónap) 

Hétfő – Péntek 
8:30-16:50 

(páratlan hónap) 

Kis-középső 

Óvodapedagógus 

I. 
     Hétfő - Péntek 

8:00 – 14:45 

 

 

Óvodapedagógus 

II. 
Hétfő - Péntek 

9:45–16:30 

 

Dajka 
Hétfő - Péntek 

8:30–16:50 

(páros hónap) 

Hétfő - Péntek 
6:30–14:50  

(páratlan hónap) 

 

LEGÉND 

 

Munkakör Munkanap 

 

Munkaidő 

Óvodapedagógus Hétfő - Péntek 8:00 – 16:00 

Dajka Hétfő - Péntek 7:00 – 15:20 

 

Bölcsőde 

 

Munkakör Munkanap 

 

Munkaidő 

Kisgyermeknevelő 1 Hétfő – Péntek 

 

6:30 – 13:50 

Kisgyermeknevelő 2 Hétfő – Péntek 

 

9:10  - 16: 30 
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Dajka Hétfő - Péntek 8:00 – 16:00 
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4.sz. melléklet: Bölcsőde részletes munkaterve 

 

 

 

 

 

 

                                          Nézsa Csodakert Óvoda és Bölcsőde 

 
Éves terv 

2019. szeptember 1-től 2020.augusztus 

31. 

 

 

 

 

Készítette: Rojkovics 

Sára 

 

szakmai vezető
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Bölcsőde éves terve 

 

 

1. A bölcsőde bemutatása, helyzetelemzés 

 

Az épületet, melyben bölcsődei csoport került kialakításra, 2019-ben, újonnan épült. A 

helyiségek kialakítása a törvényi előírásoknak megfelelően történt, így jelenleg 12 férőhellyel, 

1 csoporttal működünk.   

 

 

2. Bölcsődére vonatkozó jogszabályok: 

A jogszabályi környezet jelentős mértékben változott, mely jelentős módon érinti a bölcsőde 

életét. 

2.1.Az éves terv az alábbi jogszabályok, dokumentumok figyelembevételével készült: 

 

 

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

• 235/1997. (XII.17.) kormányrendelet a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi 

szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó 

szervek és személyek által kezelt személyes adatokról 

• Az emberi erőforrás minisztere a 6/2016. (III.24.) EMMI rendelete a személyes 

gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint 
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személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998.(IV.30.) NM 

rendelet módosítása 

 

• 369/2013 (X.24.) kormányrendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről 

• A Bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramja 

• 9/2000. (VIII.4.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek 

továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról 

• 328/2011. (XII.29) kormányrendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 

gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható 

bizonyítékokról 

• 37/2014.(IV.30.) EMMI rendelete a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás 

egészségügyi előírásokról 

 

 

3. A bölcsőde tárgyi feltételeinek bemutatása 

.   

3.1.Csoportszobák 

A csoportszobák alapterülete megfelel a követelményeknek, valamint a csoport 

létszámának. A gyermekek életkorának, fejlettségének megfelelő bútorzattal, gondozási 

eszközökkel és játékokkal rendelkezünk. Elegendő hely áll rendelkezésre a nagy mozgásos 

tevékenységekhez és a többi játékokhoz.  A gyermekeknek saját helyük van az asztalnál 

étkezéskor, illetve állandó ágyazási helyet biztosítunk a nyugodt alvás lehetőségének 

megteremtéséhez, így a tárgyi állandóság elve is megvalósul. A csoportszobában pihenősarok 

van kialakítva, a párnák, puha textil játékok nyugtató hatásúak lehetnek a gyermekek számára. 

   

3.2. Játékkészlet 

A játékkészlet kapcsán biztonsági, egészségügyi, illetve pedagógiai szempontok is 

figyelembe vannak véve. Minden tevékenységformához rendelkezünk játékkészlettel, 

jellemzően  konstruáló, szerepjátékhoz kapcsolódó, logikai készséget fejlesztő, alkotó, illetve 

mozgásfejlesztő  játékokkal     vagyunk      felszerelve,     melyek     minősége       megfelelő 
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.    A    különböző  korcsoportok  és  a  nemek  közti  különbségnek  megfelelően  van  a  

játékkészlet  kialakítva. A játékok biztonságos használatára, valamint a tisztán tartására 

különös gondot fordítunk.   

 

3.3.Fürdőszobák 

A fürdőszoba közvetlenül a csoportszobához kapcsolódik. A gyermekek gondozását és 

önállósodását segítő berendezési tárgyak a gyermekek méretéhez igazítottak és megfelelően 

felszereltek.   

 

3.4.Gyermeköltözők 

A gyermekek váltó és otthoni ruháinak jellel ellátott bölcsődei öltözőszekrényeket 

biztosítunk. A törvényes képviselők számára a várakozás feltételeit az átadóban tesszük 

lehetővé. A törvényes képviselők számára a faliújságon találhatóak a tájékoztatási jellegű 

információk.   

  

3.5.Helyiségek díszítése 

A helyiségek díszítését illetően hangulatos, esztétikus környezet kialakítására törekszünk.  

Az évszakok váltakozásának megfelelően díszítünk, illetve az ünnepek megjelenítését is 

figyelembe vesszük.   

 

3.6.Játszóudvar 

A játszókertben biztosított a gyermekek szabad levegőn történő játéklehetősége. Területe, 

árnyékolása az új részen megfelelő a gyermekek szabad levegőn történő játékához. Az egész 

kert füvesítése folyamatosan történik.  

A homokozó újonnan készült és telepített. 

Pancsoló zuhanyzást párakapu alkalmazásával oldjuk meg.  

Növényzet: telepítése folyamatban,  

Kerítés: szabvány – előírásnak megfelel, újonnan épített. Az udvarokon beépített, illetve 

mobil játék eszközök is találhatók.   
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3.7.Terasz 

A gyermekszobához közvetlen ajtókijárattal kapcsolódik a terasz, árnyékolása megoldott. 

 

3.8.Konyha 

Tálaló konyhával rendelkezünk, így az ételeket fogyasztásra kész állapotban, zárt 

szállítóedényben, megfelelő hőmérsékleten kapjuk meg. Az ételek tálalását a konyhai 

feladatokat ellátó munkatársunk - élelmezés- egészségügyi és élelmiszer higiénés 

előírásoknak megfelelően - védőköpenyt és hajhálót viselve végzi.   

Az ételeket a kisgyermeknevelők is megkóstolják, mielőtt a gyermekeknek felkínálják, így 

egyben ellenőrzik a minőségét és hőmérsékletét, illetve példát mutatva kedvet kaphatnak a 

gyermekek az ebéd elfogyasztásához.   

 

3.9.Az épület szociális helyiségei 

Bölcsődénkben, külön nevelői helyiség áll rendelkezésre a munkavállalók nyugodt pihenési 

lehetőségeinek biztosítására.   

 

3.10. Élelmezéssel kapcsolatos tapasztalatok bemutatása 

Élelmezésvezető által előre megtervezett, a korszerű táplálkozási elvek, ajánlott napi 

tápanyag, energia és vitamintartalom figyelembe vételével, Nézsán helyben készül a 

gyermekeknek felszolgált étel. Az élelmiszerek helyes kiválasztásának, a felhasznált 

mennyiségnek, az élelmiszerek arányának a gyermekek táplálkozásában fokozott jelentősége 

van.  Az étrend változatos, idényjellegű, téli hónapokban is friss alapanyagokból, illetve 

zöldségekből készítik el az ételt.  A gyermekek egészséges fejlődése érdekében, kevesebb 

finomított cukrot tartalmaznak az ételek és a tejes folyadékok, ennek ellenére jóízű, 

minőségileg és mennyiségileg is megfelelő táplálékot biztosítanak a gyermekek számára. Az 

Állategészségügyi és Élelmiszer- ellenőrző Hivatal és a NÉBIH előírásainak megfelelően, 

illetve a HACCP rendszer szabályait betartva történik az élelmiszerek tárolása és 

felhasználása.   
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4. Személyi feltételrendszer a bölcsődében 

 

4.1.Személyi feltételek 

A minimum személyi feltételeket a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 1. sz. melléklete határozza 

meg az alábbiak szerint: 

 Bölcsődevezető: 1 fő  

 kisgyermeknevelő: 2 fő  

 Bölcsődei dajka 1fő 

 Bölcsőde orvos: 1fő (havi 4 órában). 

Bölcsődénk személyi feltétele az előírásoknak megfelel, minden bölcsődei dolgozó 

rendelkezik a megfelelő képesítéssel. 

 

Munkarend, munkaszervezés 

 

Munkakör Munkanap 

 

Munkaidő 

 Kisgyermeknevelő 1 Hétfő – Péntek 

 

6:30 – 13:50 

Kisgyermeknevelő 2 Hétfő – Péntek 

 

9:10  - 16: 30 

Dajka Hétfő - Péntek 8:00 – 16:00 

 

 

Helyettesítési terv: 

 

Szabadság és betegség miatt változhat a munkarend. 

 

5. Továbbképzés 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1993. évi III. törvény 92/D. – I. § szabályozza 

a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzésére vonatkozó törvényi előírásokat, 
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részletes szabályokat a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a 

szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet tartalmazza. 

Cél: továbbképzési ciklus végére minden dolgozó teljesítse a továbbképzési kötelezettségét. 

A szakmai színvonal megőrzése érdekében, minden hónapban, házi továbbképzések 

megtartását tervezzük, minden alkalommal más és más téma kerül feldolgozásra. A minőségi 

munka megtartása, illetve elérése érdekében, folyamatos fejlődésre, nyitottságra, valamint 

tanulásra van szükség, így a házi továbbképzések kapcsán is lehetőség nyílik a szakmai tudás 

felfrissítésére és a látókörünk szélesítésére. 

 

5.1.Továbbképzés teljesítésének időpontja: 

A továbbképzési időszak befejezésének dátuma szakdolgozónál megegyezik a 

számára kiállított működési nyilvántartásba vételről szóló igazolás érvényességi 

idejével. 

 

5.2.Továbbképzési pontérték: 

A továbbképzési kötelezettség teljesítésének mérése pontozással történik. 

A továbbképzésre kötelezettnek egy továbbképzési időszak alatt felsőfokú iskolai végzettség 

(főiskola, egyetem) esetén 80, egyéb szakképesítés esetén 60 továbbképzési pontot kell 

megszerezni. 

Minden szakképzett dolgozó számára kötelező teljesíteni a továbbképzésre 

vonatkozó kötelezettséget, a munkáltatóval történt egyeztetés alapján részt venni az 

akkreditált továbbképzéseken. 

 

Továbbképzésre kötelezett: Végzettség Továbbképzési pontok 

   

 

A továbbképzésen résztvevők helyettesítését munkaidő átszervezéssel oldjuk meg. 
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6. A nevelési- gondozási év tervezett feladatai 

 

Bölcsődénk alapfeladatai 

 

A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény értelmében 

alapfeladatunk a személyes gondoskodás keretein belül, a gyermekjóléti alapellátás 

rendszerében biztosítani a gyermekek nevelését, gondozását. Bölcsődénk nevelési gondozási 

feladata a családban nevelkedő kisgyermekek napközbeni ellátása. 

 

Feladatunk: testi- és lelki szükségleteik kielégítésével az optimális személyes fejlődésük 

biztosítása, a hátrányos helyzetben lévő gyermekek hátrányának enyhítése, egyéni és csoportos 

foglalkozások keretében, szükség szerinti szakemberek irányításával és bevonásával. a 

családdal együttműködve biztosítjuk a szocializáció, az érzelmi- és értelmi fejlesztés/nevelés 

feltételeit. 

 

Bölcsőde kiemelt feladata 2019-2020 nevelési évben: 

 

 egészségvédelem, az egészséges életmód megalapozása 

 családok támogatása, erősségeikre építve a szülői kompetencia 

fejlesztése 

 érzelmi és társas kompetenciák fejlesztése 

 a megismerési folyamatok fejlődésének segítése 

E feladatok közül az egészségvédelem és az egészséges életmód megalapozása számunkra 

az elsődleges, de a családokkal az együttműködést is kiemelt feladatként kezeljük. 

Idén  a zenei nevelés, népi játékok felelevenítése kiemelt intézményi feladatunk.
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Nevelési – gondozási év célja 

 

A bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramjának magas szintű megvalósítása a helyi 

sajátosságok figyelembevételével. Szakmai értékek megőrzése és továbbadása, a kialakult jó 

gyakorlatok megerősítése, új módszerek és tevékenységek bevezetése, a dolgozók és a szülők 

nevelői szemléletének formálása, kapcsolatépítés és hálózat fejlesztés. 

 

   Bölcsődevezetői feladatok 

 

Bölcsőde vezetője egy személyben felelős az intézmény működéséért. 

Gondoskodik a dolgozók oktatási és továbbképzési tervének elkészítéséről és 

végrehajtásáról. 

Elkészíti a dolgozók munkarendjét és munkaidő 

beosztásukat. Elkészíti az éves és soron kívül kért jelentéseket. 

Elkészíti az éves szabadságolás ütemtervét, engedélyezi a távollétet, a nyilvántartást 

vezeti. 

Megszervezi a dolgozók balesetvédelmi és tűzvédelmi oktatását, ezzel 

kapcsolatos nyilvántartásokat vezeti. 

Vezeti az előírt nyilvántartásokat, elkészíti a napi létszámjelentést (NRSZH), étkezést jelenti. 

Összehangolja, irányítja és ellenőrzi a közvetlen irányítása alá tartozó dolgozók 

munkáját. 

Folyamatosságra törekszik óvoda-bölcsőde kapcsolatában. 

Szervezi és levezeti a munkatársi értekezleteket és szülői 

értekezleteket. Közreműködik a felújítási és karbantartási munkák 

előkészítésében.. 

Ellátja az intézmény képviseletét a felettes szervek, és a társszervek irányában. 

Elkészíti az intézmény SZMSZ-t és egyéb szabályzatait. 
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7.  Programok, szülőcsoportos beszélgetések 

 

A bölcsődében év során különböző rendezvényeket szervezünk. Rendezvények időpontja tervezett mindenki számára ismert. Faliújságon 

bölcsőde honlapján, üzenő füzetben hívjuk fel a szülők figyelmét. A programok lebonyolításához elegendő időt, eszközt és helyet biztosítunk. A 

programok gyakoriságukban, témájukban a helyi adottságokhoz, igényekhez, szükségletekhez igazodnak. Szülőket bevonjuk a közös programok 

szervezésébe, megvalósításába. A család–bölcsőde programokkal a család minél szélesebb rétegét szólítjuk meg. 

 

 

8. 2019 - 2020. nevelési év 

 

09.23 Szülői értekezlet  

09. Szülői Érdekképviseleti Fórum tagjainak megválasztása  

09.30 Benedek Elek Nap – Magyar népmese napja Iskolások előadása 

10.04 Állatok világnapja  

10. Szülőcsoportos megbeszélés  

11.11 Márton nap Lámpás felvonulás 

12.05 Mikulás Iskolások műsora 
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12.06 Mikulás Zártkörű 

12.17 Adventi kézműveskedés Szülők- gyerekek délutánja 

12.20 Bölcsődei karácsony Zártkörű 

02. Szülőcsoportos megbeszélés  

02. Farsang  

02.13 Szegedi Látványszínház  

02.28 Télbúcsúztatás Kiszebáb- égetés 

03.12 Nyílt nap  

03.22 Víz világnapja  

03.26 Szegedi Látványszínház  

04. Szülőcsoportos megbeszélés  

04.22  Föld napja  

05 Anyák napja  

05 Szülői értekezlet  

05 Gyereknap  

 Ballagás  
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9. Élelmezéshez kapcsolódó feladatok 

 

A HACCP előírásainak megfelelően végezzük az étkeztetést és a hozzá tartozó 

adminisztrációt. A HACCP rendszer megfelelően működtetett, dokumentált és folyamatosan 

felülvizsgált. A bölcsődében a gyermekeknek külön étlap, és külön ételkészítés szerint történik 

a főzés.  

Az étrend figyelembe veszi a korosztály élelmezési, nyersanyagnormáit, minimum 4 –szeri 

étkezés (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna) esetén az ajánlott napi energia és tápanyagtartalom 

75%-át. Az étrend változatos, idényszerű, ízében összehangolt. 

A bölcsődei élelmezés során a korszerű csecsemő- és kisgyerek táplálási elveket vesszük 

figyelembe. A folyadékpótlás az egész nap folyamán biztosított. 

 

10. Ellenőrzési feladatok 

Kisgyermeknevelők szakmai munkájának ellenőrzése: 

- gyermekcsoport látogatása 

- folyamatos napirend ellenőrzése 

- tevékenység kezdeményezések ellenőrzése 

- gondozási műveletek minőségi kivitelezésének ellenőrzése 

- ellátás nyújtásának szakszerű dokumentálása 

 

10.1. Dokumentáció ellenőrzése 

 

MEGNEVEZÉS HATÁRIDŐ FELELŐS 
 

Beszoktatási terv készítése, 

anyaggyűjtés a 

tevékenységekhez 

 

 

kisgyermeknevelők 
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Családlátogatásról, 

beszoktatásról feljegyzés 

készítése a törzslapba, 

üzenő füzetbe 

 

 
 

kisgyermeknevelők 

Feljegyzés készítése a 

törzslapba és az üzenő füzetbe 

 kisgyermeknevelők 

Igazolások ellenőrzése folyamatos kisgyermeknevelők 

Csoportnapló, napi 

megfigyelések vezetése 

napi rendszerességgel kisgyermeknevelők 
 

Kisgyermeknevelők havonta üzenő füzetben és a percentil táblán a gyermek súly és magasság 

mérése és feljegyzés készítése. Negyedévente a törzslapban, havonta az üzenő füzetben a 

gyermek fejlődéséről írásos feljegyzés készítése. 

10.2. Egyéni megbízatások ellenőrzése 

 

Megnevezés Határidő Felelős 

Nevelési, szülői értekezlet, 

szülői fórum 

jegyzőkönyvének vezetése 

értekezlet utáni egy héten 

belül 

 

 

11. A bölcsőde kapcsolatrendszere és a kapcsolódó tervezett feladatok 

 

A bölcsőde kapcsolatai más intézményekkel 

Együttműködik mindazokkal, akik a prevenció és az alapellátás területén a gyermekkel, 

illetve a gyermek családjával kapcsolatba kerülhetnek, egymás kompetencia határainak 

kölcsönös tiszteletben tartásával.  

 gyermekjóléti szolgálat,   
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 családsegítő szolgálat,   

 védőnői szolgálat,   

 háziorvos, házi gyermekorvos,   

 gyámhivatal,   

 óvoda. 

Bölcsőde és óvoda kapcsolata 

A két intézmény között fontos olyan tartalmas kapcsolat kialakítása, amely a kölcsönös 

érdeklődés révén lehetővé teszi egymás munkájának, céljainak megismerését, megértését, 

ezáltal a gyermekek számára az átmenet is zökkenő mentesebbé válhat. Ezt segíti a közös 

intézményi megvalósítás. Évente egy alkalommal az óvoda vezetői, szülői értekezletünkön 

nyújt felvilágosítást az óvodába készülő gyermekek törvényes képviselőinek.   

Egyéb kapcsolatok 

A kompetenciahatárok kölcsönös tiszteletben tartásával kooperatív kapcsolatokat kell 

kialakítani mindazokkal az intézményekkel, melyekkel a családok kapcsolatba kerülnek, 

kerülhetnek (többek között: Védőnői Szolgálat, Házi Gyermekorvosi Szolgálat, 

Gyermekjóléti Szolgálat, Családsegítő Központ, Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, 

Gyámhatóság, Nevelési Tanácsadó, Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői és 

Rehabilitációs Bizottság).    

A bölcsődék és a különböző (bölcsődei hálózaton belüli és a családsegítés területén működő) 

civil szervezetek közötti együttműködés, sok tekintetben hozzájárulhat a bölcsődei ellátás 

fejlődéséhez, az ellátást igénybe vevő családok szükségleteinek kielégítéséhez.  Ezen kívül az 

intézményrendszerünk keretén belül is fontosnak tartjuk a kapcsolattartás rendszerét.
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Hitelesítési záradék 

 

 

 

 

 

Hitelesítési záradék 

 

Ez a dokumentum ……….. folyamatosan sorszámozott oldalból /lapból áll. 

Kelt: …………………………………………………………. 

 

PH 

………………………………………………… 

hitelesítő aláírás 


