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1. A MUNKATERV KÉSZÍTÉSÉNEK TÖRVÉNYI HÁTTERE 

 

 

- Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

- 2013. évi LV törvény a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 

módosításáról 

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

és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

- 255/2009. (XI.20.) Kormányrendelet az óvodai nevelés országos alapprogramjáról 

- 32/2012. (X.8.) EMMI rendelet a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 

nevelésének irányelve 

- 363/2012. (XII.17.) Kormányrendelet ONAP 

- 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet módosításáról szóló 137/2018. (VII. 25.) Korm. 

rendelet 

- 32/2012.(X.8.) EMMI rendelet a sajátos nevelési igényű gyerekek óvodai nevelésének 

irányelve és a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 

- 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 

intézményekben történő végrehajtásáról 

- 2003.évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség előmozdításáról 

- 2012. évi törvény a munka törvénykönyvéről 

- A Ferencvárosi Kicsi Bocs Óvoda Pedagógiai Programja 

- A Ferencvárosi Kicsi Bocs Óvoda Házirendje  

- Munkamegosztási megállapodás a Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetés Központtal 

- Útmutató az óvodai tanfelügyeletről 

- Önértékelési kézikönyv 

- Vezetői pályázatom 

- Saját vezetői elveim 

 

 

 



                                                                                   
 

2. BEVEZETŐ 
 

Munkatervem készítésénél felhasználtam 2018 - 2019. évi munkatervet, annak beszámolóját, 

tapasztalataira, eredményeire alapozva alkottam meg az intézmény 2019 - 2020. nevelési évre 

vonatkozó feladatait.      

A munkatervemben figyelembe vettem a közös kerületi feladatot, a nevelőtestület és a szülői 

munkaközösség megfogalmazott véleményét, az intézmény érdekeit. 

 

3. HELYZETKÉP                                                 

3.1. SZEMÉLYI FELTÉTELEK 

 

A Ferencvárosi Kicsi Bocs Óvoda 2019. szeptember 1-től 8 csoporttal kezdi meg a működést. 

November hónaptól mondható el az, hogy valamennyi csoportunkban 2 óvodapedagógus 

tevékenykedik. Egy takarító tartós betegállományban van, és egy üres dajka állásunk várja a 

gyermek szerető jelentkezőket. 

Az óvodapedagógusok munkaideje heti 40 óra, kötelező óra a csoportban: 32 óra 

A gyermekcsoportban töltött kötelező óraszámot délelőttös, délutános heti váltásban teljesítik  

a dolgozók. Feladattól és helyzettől függően ez a heti váltás módosulhat. 

A dajkák munkaideje heti 40 óra, munkájukat a munkaköri leírás alapján végzik. 
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Az intézmény összes státuszának száma: 32 álláshely 

Jelenleg 1 betöltetlen dajkai álláshelyünk van. 

A FIÜK alkalmazásában - 1 fő karbantartó 

 

Alkalmazotti közösségünkben a következő változások történtek: 

 

Hornyik Zsuzsanna 2019.06.24.-én közös megegyezéssel felmondott. 

Nagyházi Vanda a nyáron férjhez ment, nevét Keserű Vanda névre változtatta. 

Magyar Melinda óvodapedagógus áthelyezéssel került hozzánk 2019.08. tól. 

2019.09.10.-től új dajkánk Kovács Laura Lilla 

2019.11.01.-vel Simonics Krisztina és Pámel Bianka óvodapedagógusokat tudjuk felvenni. 

 

Belső átszervezések: 

Csimáné Bagó Katalin továbbra is tartós betegállományban van. Emiatt feladatköre 

átszervezésre került. 

Varró Gyuláné 2019.09.01.-től konyhás feladatokat lát el. 

 

 

3.2.VEZETŐI MUNKÁT KÖZVETLEN SEGÍTŐ FELADAT ELLÁTÓK 

Óvodavezető:                         NAGYNÉ DOBÓ ERIKA                        

Óvodavezető helyettes:          GOSZTOM ISTVÁNNÉ         

Óvodatitkár:                           RÁCZ FRIDERIKA 

Gyermekvédelmi felelős:       JUHÁSZNÉ GYULÁNYI ANDREA 

A vezetői munka egyes döntéseiben, részt vesz még az intézmény érdekképviseleti szerve – 

Közalkalmazotti Tanács, valamint a munkaközösség vezetők. 

A Közalkalmazotti Tanács tagjai:     FÁBIÁNNÉ HAJNALI EDINA 

 

                                                           BÉRI LÁSZLÓNÉ 

 

Munkavédelmi felelős:          NAGY ZSOLTNÉ 

 



                                                                                   
 

 

3.3. CSOPORTBEOSZTÁSOK 

 

Csoportok Terem 

szám 

Óvodapedagógusok Dajkák 

Fülesmackó csoport 

(nagycsoport) 

     1 Dúcs Attiláné 

Pámel Bianka 

Dúcs Nikolett 

Boribon csoport 

(középső csoport) 

2 Kereszty-Orbán Zsuzsa 

Simonics Krisztina 

Trendl Sándorné 

Vackor csoport 

(kiscsoport) 

3 Juhászné Gyulányi Andrea 

Balázs Diána 

Kovács Laura Lilla 

Panda csoport 

(nagycsoport) 

4 Nemesné Vadász Edit 

Keserű Vanda 

Béri Lászlóné 

Dörmögő csoport 

(középső csoport) 

5 Dudásné Nagy Boglárka 

Magyar Melinda 

Hostyánszki Mónika 

Micimackó csoport 

(középső csoport) 

6 Fábiánné Hajnali Edina 

Kapitány Etelka 

Kóté Erzsébet 

Mézesmackó csoport 

(nagycsoport) 

7 Muszka Emese Lujza 

Gosztom Istvánné 

Papp Magdolna 

Brumi csoport 

(kiscsoport) 

8 Schimkovitsné Szilágyi Mónika 

Varga Lászlóné 

Sándor Béla Pálné 

                        

 

    

Csoporton kívüli munkatársaink: Varró Gyuláné – konyhás 

                                                          Csimáné Bagó Katalin – takarító 

Óvodapszichológusunk:  Tulics Helga 

 

 



                                                                                   
 

3.4. AZ ÓVODAI CSOPORTJAINK LÉTSZÁMÁNAK ALAKULÁSA 

 

Óvodánk ebben a nevelési évben is nyolc csoporttal kezdte meg a működését. 

Idén nem volt szükség létszámtúllépési engedélyt kérni a Fenntartótól. A 2018-2019-es 

nevelési év végén óvodában maradó gyermekek egy csoportba kerültek életkoruknál fogva.  

Az óvodában maradó gyermekek nagycsoportjainkban kaptak helyet. (Micimackó, Dörmögő, 

Fülesmackó.) 

 

 

Csoportok 

száma 

Csoportok 

alapterülete 

Engedélyezett 

létszám 

Tényleges 

létszám 

Számított 

létszám 

1. 37,4 19 19 19 

2. 30,7 15 13 13 

3. 31,7 16 16 16 

4. 38,4 19 19 19 

5. 35,6 17 14 14 

6. 37,1 19 18 18 

7. 37,0 18 17 18 

8. 37,4 19 15 15 

Összesen: 285,3 142 131 132 

    

A nevelési év elején minden kisgyermeknek ellenőriztük az óvodai jogviszonyát, az óvoda-

látogatását és egyéb adatait. 

Ezt a továbbiakban is figyelemmel kísérjük az óvodapedagógusokkal együtt. A 

távolmaradással kapcsolatos szabályokat az óvoda Házirendje tartalmazza. 

Az óvodapedagógusok napi szinten a gyermekek tényleges megjelenését rögzítik a Mulasztási 

naplóban. 

 



                                                                                   
 

      

4. A PEDAGÓGIAI MUNKA TERVEZÉSE  

4.1 PEDAGÓGUSOK ELŐMENETELE AZ INTÉZMÉNYBEN 

 

Ennek a nevelési évnek az elején mindjárt három megmérettetése lesz három Kollégának. A 

két gyakornoknak szeptember elején gyakornoki vizsgát tesz, miután lejárt a kétéves 

gyakornoki státuszuk., Az óvodavezető által elkészített és módosított Gyakornoki szabályzat 

értelmében előtte intézményi szintű elővizsgát tettek, melyek nagyon jól sikerültek, 

„megfelelt” minősítéssel zárultak. 

Egy óvodapedagógus pedig Ped.I. fokozatból kíván átlépni Ped.II. fokozatba. Az ő 

minősítésére október elején kerül sor. 

További két óvodapedagógus jelentkezett a pedagógus életpályamodell következő 

fokozatának elérését megcélzó minősítő vizsgára. Számukra november 25.-ig kell feltölteni az 

elkészített portfóliót a felületre. Számukra az óvodavezető ad segítséget a dokumentumok 

elkészítésében. 

Az Oktatási Hivatal ellenőrzési tervében négy óvodapedagógus tanfelügyeleti ellenőrzése 

szerepel. Az időpontokat 2019.11.30.-ig fogjuk megtudni.   

Ez összesen kilenc ellenőrzés, vizsga, minősítés várhatóan erre a nevelési évre. 

Kiemelt feladatunk lesz ebben az évben a pedagógusok BECS munkaterv szerinti ellenőrzése. 

Kérdőívek, interjúk készítése, kiértékelése. A kiértékelések eredményeinek ismertetése 

tükrében az önfejlesztési terv elkészítése pedagógusi szinteken. 

 

 

4.2.TOVÁBBKÉPZÉSEK, TANFOLYAMOK 

 

Továbbra is fontosnak tartom a szakmai fejlődés, az innováció és a szakmai megújulás 

érdekében a tanulást, képzést, önképzést. Bíztatom a Kollégákat e tekintetben is. 

A továbbképzések pontos listáját nem áll módomban még megírni. Mindig igyekszem 

kihasználni azokat a lehetőségeket, amelyek adódnak, és szakmailag megalapozottnak találom 

őket. 

1. HACCP tanfolyam újonnan belépő Kollégák részére 

2. Boldogságóra – szeretném folytatni a boldogság programra felkészítő képzést minél 

több Kolléga beiskolázásával 



                                                                                   
 

3. Népművészettel, népi kultúrával kapcsolatos továbbképzések irányában is nyitottak 

vagyunk 

 Házi bemutatók megtartásával a módszertani kultúra fejlesztése, a program 

módosításaihoz kapcsolódóan tapasztalatok megvitatása. 

4. Érzékenyítés témakörében a Kézenfogva Alapítvány továbbképzésén való részvétel 

 

     Bemutató foglalkozást tart:                                                

 Mikulás várás az óvodában -  Kapitány Etelka – nagycsoport                                         

időpontja: 2019. december 4. 

 Föld napja az óvodában – Magyar Melinda – nagycsoport 

időpontja: 2020. április 

 

4.3.MUNKAKÖZÖSSÉGEINK 

 

A 2019 - 2020. nevelési évben négy munkaközösség fog működni óvodánkban. 

           1. Intézményi önértékelési munkaközösség   

           2. Néptánc az óvodában  

           3. Felnőtt néptánc munkaközösség 

           4. Gyermek és környezetvédelmi feladatok az óvodában        

Éves feladataikat a mellékletben található éves munkatervük tartalmazza. 

A gyermekvédelmi feladatok ellátásában azt tapasztaltuk az elmúlt nevelési évben, hogy a 

szociális segítő jelenléte és ténykedése az óvodában sokban segíti ezt a feladatot. Így a 

munkaközösség átszervezésre került, kibővült a környezetvédelmi feladatokkal. 

 

 

 



                                                                                   
 

         4.4.SZOCIÁLIS SEGÍTŐ AZ ÓVODÁBAN 

A szociális segítő személye megváltozott 2019.09.01.-től.  

Az intézményben tartózkodása továbbra is kedden délelőtt 8.00-12.00-ig tart. 

Munkája szorosan összekapcsolódik a gyermekvédelmi felelős és a pszichológus 

tevékenységeivel is. 

Feladataink: 

 helyiség biztosítása a feladatok ellátása érdekében 

 Kollégákkal, csoportokkal való ismerkedés, az intézményben való eligazodás segítése 

 tényfeltárások 

 folymatos kapcsolattartás, tájékoztatás                       

 szakmaközi megbeszélések, egyeztetések folyamatban lévő ügyek esetében 

 eredmények megbeszélése, ügyek lezárása      
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5. A FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁNAK TERVE ÉS ÜTEME 

5.1. A NEVELŐTESTÜLET MEGBIZATÁSAI 

 

 óvodapedagógus kötött 
munka

idő 

reszortfeladatok 

1. Balázs Diána 

 

32+4 „Néptánc az óvodában” – munkaközösség vezető 

Egyéni megbízatás: Óvodai fellépő ruhák karbantartása 

„Csömöszölő csőszök” szervezési feladatai 

2. Dúcs Attiláné 32+4 „Intézményi Önértékelés” – munkaközösség vezető 

Madár program felelős 

3. Dudásné Nagy Boglárka 32+4 Egyéni megbízatás: szertár felelős 

„Csömöszölő csőszök” szervezési feladatai 

4. Fábiánné Hajnali Edina 32+4 Egyéni megbízatás: Közalkalmazotti Tanács elnöke, dajka képzés 

Advent szervezési feladatai 

 

5. Gosztom Istvánné 24+4 Óvodavezető-helyettes 

Egyéni megbízatás: dajka kapcsolattartó 

Egészséges gyermekek napja szervezési feladatai 

6. Juhászné Gyulányi Andrea 32 +4 „Gyermek és környezetvédelem az óvodában” munkaközösség vezető 

Egészséges gyermekek napja szervezési feladatai 
 

7. Kapitány Etelka 

 

32+4 Egyéni megbízatás: Bosu labda program felelőse 

Márton nap szervezési feladatai 

8. Kereszty-Orbán Zsuzsanna 32+4 Egyéni megbízatás: KRESZ program felelős 

Óvodai búcsúzás szervezési feladatai 

9. Muszka Emese Lujza 32+4 Egyéni megbízatás: Boldog Óvoda Program bevezetésének feladatai 

Farsang szervezési feladatai 

10. Keserű Vanda 32+4 Egyéni megbízatás: faliújságok kezelése 

Advent szervezési feladatai 

 

11. Nagyné Dobó Erika 30+ 

10 

Óvodavezető, vizuális műhely vezetése, eseti helyettesítés  

Programok, események szervezésének koordinálása 

12. Nemesné Vadász Edit 32+4 Egyéni megbízatás: torna szertár felelős 

Idősek napjának szervezési feladatai 

13. Pámel Bianka 32+4  

Egészséges gyermekek napja szervezési feladatai 

 

14. Schimkovitsné Szilágyi Mónika 32+4 „Felnőtt néptánc az óvodában” – munkaközösség vezető  

Egyéni megbízatás: Óvodai fellépő ruhák karbantartása 

Márton nap szervezési feladatai 
15. Simonics Krisztina 32+4   

Farsang szervezési feladatai 

16. Varga Lászlóné 32+4 Egyéni megbízatás: leltár és tisztítószer felelős 

Idősek napjának szervezési feladatai 

 

 



                                                                                   
 

5.2      A PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK MEGBÍZATÁSAI 

 

 

 

 

pedagógiai munkát segítő feladat a feladathoz tartozó 

kontakt személye 

1. Béri Lászlóné 

 

 Márton nap 

szervezési feladatai 

Schimkovitsné 

Szilágyi Mónika 

2. Csimáné Bagó Katalin 

 

Tartós betegségére való 

tekintettel nincs külön feladata 

 

--- 

3. 

 

Dúcs Nikolett Óvodai búcsúzás 

szervezési feladatai 

Kereszty-Orbán 

Zsuzsanna 

4. Hostyánszki Mónika 

 

Advent  

szervezési feladatai 

Fábiánné Hajnali 

Edina 

5. Kovács Lilla Laura 

 

Egészséges gyermekek napja 

szervezési feladatai 

Juhászné Gyulányi 

Andrea 

6. 

 

Kóté Erzsébet Idősek napja  

szervezési feladatai 

Varga Lászlóné 

7. Nagy Zsoltné 

 

Föld napja 

szervezési feladatai 

Nagyné Dobó Erika 

8. Papp Magdolna 

 

Idősek napja  

szervezési feladatai 

Varga Lászlóné 

9. Rácz Friderika Advent  

szervezési feladatai 

Fábiánné Hajnali 

Edina 

10. Sándor Béla Pálné Csömöszölő csőszök 

szervezési feladatai 

Balázs Diána 

11. Szegedi Zsuzsanna Föld napja 

szervezési feladatai 

Nagyné Dobó Erika 

12. Trendl Sándorné Farsang 

szervezési feladatai 

Muszka Lujza Emese 

13. Varró Gyuláné Egészséges gyermekek napja 

szervezési feladatai 

Juhászné Gyulányi 

Andrea 

                           

 

 

 

 



                                                                                   
 

6. A NEVELÉSI ÉV KIEMELT FELADATAI                               

6.1.„MŰVÉSZETI MÓDSZERTANI KÖRKÉP”                                  
 

Helyi szintű feladat: Ének, zene, énekes játék, gyermektánc az óvodában 

 

Feladataink:                                                                                                         

 Az óvodáskorú gyermek zenei nevelésének alapelvei, lehetőségei 

 Az ének-zenei nevelés szerepe, fejlesztésének lehetőségei 

 A saját helyzetképünk felmérése 

 Szakmai továbbképzéseken való részvétel, tapasztalatok kicserélése 

 Kerületi szakmai napon való részvétel 

 Előadók meghívása nevelőtestületi értekezletre 

 Szakirodalmi jegyzék gyűjtése 

 Ismereteink, tapasztalataink egybe gyűjtése 

 Az ének-zenei foglalkozások tervezési, szervezési feladatai 

 Kapcsolatok más művészeti ágakkal 

 

6.2.INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI FELADATOK 

 

Az intézményi önértékelési munkaközösség éves feladataiban megjelölte azokat az 

óvodapedagógusokat, akiknek a 2019-2020-as nevelési év folyamán el kell készíteni az 

önértékelését. 

 

Önértékelésre kijelölt pedagógusok: 

 Kapitány Etelka 

 Magyar Melinda 

 

            Az Oktatási Hivatal által pedagógus tanfelügyeleti ellenőrzésre kijelölt pedagógusok: 

 Dúcs Attiláné 

 Gosztom Istvánné 

 Juhászné Gyulányi Andrea 

 Varga Lászlóné 

 
 

 

 



                                                                                   
 

6.3.BELSŐ DOKUMENTUMAINK ÖSSZHANGJA 

 

 Új Pedagógiai Programunk bevezetése 

 Intézményi elvárásrend felülvizsgálata, átdolgozása 

 Szabályzataink felülvizsgálata 

 Házirend felülvizsgálata, átdolgozása 

 SZMSZ módosítása 

 Nevelési dokumentumok egységesítése 

 

                 6.4.EGYÉB ÉVES FELADATAINK                                            

 Óvodánk kerületi bemutatkozása 

 Szülők tájékoztatásának igényesebb formái és rendszeressége 

(A szülői értekezleteken meg kell jeleníteni az éves feladatunkat is)  

 Oktatási Hivatal intézményi dokumentum feltöltő felületének kezelése 

 Az óvodavezető felé intézett szülői kérelmek időbeni leadása! 

 Gyermekvédelmi füzet rendszeres vezetése 

 A nevelőtestület döntése alapján új hagyományt kívánunk bevezeti a nyugdíjba vonult 

Kollégáink részére szervezünk január hónapban teadélutánt        

 Odafigyelés az óvodai ügyeleti telefon használtára           

    

7. A SZAKMAI MUNKA ELLENŐRZÉSEI A CSOPORTOKBAN 

 

FELADAT MÓDSZER HELYSZÍN IDŐPONT FELELŐS 

Felkészülés a 

nevelési évre, 

termek 

rendezettsége, 

díszítése, 

gyermekek 

fogadása 

megfigyelés, 

csoportszobák 

végig látogatása, 

beszélgetés a 

dolgozókkal 

minden csoportban augusztus utolsó 

hete 

óvodavezető 

A beszoktatás 

folyamata, szokás-, 

szabályrendszer 

kialakítása 

megfigyelés, 

önértékelő 

beszámoló 

kiscsoportokban november 3. hete 

Vackor csoport 

Brumi csoport 

 

óvodavezető 



                                                                                   
 

Szokás- 

szabályrendszer 

működése a 

csoportokban, a 

csoport neveltségi 

szintje, önállóság 

A foglalkozás 

feladatainak 

megvalósulása 

csoportlátogatás, 

megfigyelés, 

a látottak 

kiértékelése 

közösen 

 

középső és 

nagycsoportokban 

október eleje: 

Brumi csoport 

november közepe: 

Fülesmackó csop. 

Dörmögő csop. 

november vége: 

Micimackó csoport 

Boribon csoport 

december eleje: 

Vackor csoport 

 

óvodavezető, 

óvodavezető -

helyettes 

Dokumentációk 

ellenőrzése: 

csoportnaplók, 

mulasztási naplók 

dokumentum 

elemzés, 

megbeszélés 

minden csoportban Leadási határidő: 

november 15. 

január 17. 

június 12. 

óvodavezető, 

óvodavezető -

helyettes 

gyermekvédelmi 

felelős 

Munkaközösségek 

működése, 

feladatok, elért 

eredmények 

beszámoltatás -Dúcs Attiláné 

-Balázs Diána 

-Schimkovitsné -

Szilágyi Mónika 

-Juhászné Gyulányi 

Andrea 

 

december 4. 

óvodavezető, 

óvodavezető 

helyettes 

Iskolaérettségi 

vizsgálatok, 

beiskolázási 

dokumentációk 

egyeztetés, 

megbeszélés 

Nagycsoportos 

óvónők 

 

október 21. 

óvodavezető 

Egyéni fejlődési 

naplók vezetésének 

megtekintése 

ellenőrzés 

megbeszélés, 

 

minden csoport 

esetében 

december 9. 

március 20. 

június 11. 

óvodavezető, 

óvodavezető 

helyettes 

Bemutató 

foglalkozások 

megtekintése, 

kiértékelése 

A foglalkozás 

feladatainak 

megvalósulása 

 

 

csoportlátogatás, 

megfigyelés, 

a látottak 

kiértékelése 

közösen 

 

Micimackó 

csoportban 

Dörmögő 

csoportban 

december 

 

április 

óvodavezető 

óvodavezető 

helyettes 

BECS 

munkaközösség 

Hagyományápolás, 

új hagyományok 

megfigyelés, 

megbeszélés 

minden csoportban folyamatosan óvodavezető 

óvodavezető 



                                                                                   
 

bevezetése helyettes 

Év végi értékelések 

bekérése 

dokumentum 

elemzés, 

minden csoportban június 18. óvodavezető 

Az országos 

szakmai ellenőrzés 

feladatainak 

megvalósítása 

 

dokumentum 

elemzés 

minden 

óvodapedagógus 

szakaszai az 

Önértékelési 

munkaközösség 

munkatervében 

találhatók 

óvodavezető 

óvodavezető 

helyettes 

munkaközösség 

vezető 
 

 

8. AZ ÓVODAI NEVELÉSI ÉV RENDJE 
8.1. ÜTEMEZÉS 

 

Az óvodai nevelési év, 2019. szeptember 1-jétől 2020. augusztus 31. napjáig tart. 

Óvodát kezdő, új gyermekek fogadása, 2019. szeptember 2.-tól kezdődik. 

A nevelési év, foglalkozási rendje, 2019. szeptember 1-től - 2020. június 5.-ig tart. 

Nyári foglalkozási rend, 2020. június 08.-től - 2020. augusztus 31-ig tart. 

 

8.2. MUNKASZÜNETI NAPOK RENDJE   

                                

• December 7., szombat munkanap → december 24., kedd pihenőnap   

• December 14., szombat munkanap → december 27., péntek pihenőnap  

• December 25.-26. - Karácsony 

• Január 1., szerda munkaszüneti nap 

• Április.10., péntek munkaszüneti nap  

• Április 13., hétfő munkaszüneti nap 

• Május 1., péntek munkaszüneti nap  

• Június 1., hétfő munkaszüneti nap 

• Augusztus 20., csütörtök munkaszüneti nap 

• Augusztus 21., péntek munkaszüneti nap 

 

 

 



                                                                                   
 

Az iskolákban 2019. október 28-tól 2019. október 31-ig őszi szünet, valamint 2020. április 9- 

től 2020. április 14-ig tavaszi szünet lesz. 

Ezeken a heteken –lehetőségeink szerint- az összevont csoportok működéséről előzetesen 

tájékoztatom a szülőket és a fenntartót. 

Előzetes tájékoztatás bekérése a decemberi két ünnep közötti ügyeleti igényről. Igény 

felmérés  

november végéig. 

 

4.1. NEVELÉS NÉLKÜLI MUNKANAPOK RENDJE 
 

2019. november 29. péntek: Nevelői értekezlet 

2019. december 13. péntek: Az alkalmazotti közösség közös karácsonyi ünnepe 

2020. február 17. hétfő: Nevelői értekezlet  

2020. június 5. péntek: Évzáró nevelési értekezlet 

Az óvoda Alapítványi nappal egybe kötött évzáró műsorát 2020. május 29.-én tartja. 

 

4.1.ÜNNEPEK, ÜNNEPÉLYEK, JELES NAPOK, ESEMÉNYEK      

 

Szeptember:  Kezdődik az óvoda – a Beszoktatás és a visszaszoktatás feladatai 

                        Nyúldombi versengés 

Október:       Zene világnapja 

                      Állatok világnapja 

                     „Csömöszölő csőszök” – az óvoda születésnapi családi délutánja 

                     „Balu kupa” – kerületi sport vetélkedő 

November:  Márton nap alkalmából a jeles nap megismertetése, lámpások készítése, lámpás- 

                     felvonulás 

December:  Mikulás várás, Karácsony 

                     Adventi készületek, óvodai Karácsonyi ünnep. 

 



                                                                                   
 

 

Január:        Újév kezdete 

                     Újévi köszöntők, jókívánságok 

                     Mesemondó találkozó 

Február:     Medve nap – időjósló jeles nap 

                     Alapítványi nap a szülők aktív közreműködésével az óvodában 

                     Farsang – télűző - tavaszváró ünnep 

Március:     Gergely nap – iskolába hívogató népi szokás 

                    Víz világnapja 

Április:       Húsvét – a Húsvéti készületek, locsolkodás 

                    Óvodás sport-, és néptánc találkozó 

                    Föld napja  

Május:       Anyák napja – az Édesanyák, Nagymamák ünneplése 

                    Madarak, fák világnapja 

                    Évzáró ünnepély a Ferencvárosi Művelődési Központban 

Június:       Nagycsoportosok búcsúztatása 

 

9. A TANÜGYI MUNKA TERVEZÉSE                                        

 

   Az óvoda alapdokumentumai 

 Alapító okirat 

 Helyi Pedagógiai Program 

 Házirend 

 Szervezeti és Működési Szabályzat 

 Intézményi elvárásrend 

 Gyakornoki szabályzat 

 Minden csoportban felmenő rendszerben bevezetésre került „Az óvodáskorú 

gyermekek fejlődésének nyomon követése” elnevezésű kiadvány 

 

 



                                                                                   
 

 

 

Feladatok:  

  Az alapdokumentumok törvényi megfeleltetése 

  Módosítások átbeszélése, véleményeztetése, elfogadtatása a nevelőtestülettel és a   

Szülői Képviselettel 

 A módosítások végrehajtása a belső ellenőrzés megállapításai alapján 

 Tankötelezettség megállapítása - szülők tájékoztatása a változásokról 

 Szakszolgálati rendszer működése, kapcsolódása az óvodai élettel 

 Kötelező eszközök és felszerelési jegyzék a törvénynek megfelelően 

 Az óvodában jogviszonyban lévő gyermekek oktatási azonosítójának megkérése 

 Az alkalmazottak jogviszonyának rögzítése, aktualizálása a KIR programban 

 Az alkalmazottak továbbképzéseinek megfeleltetése a KIR programban 

 Iratkezelés és az ügyintézés szabályainak alkalmazása  

 Irattári terv, irattárolás felülvizsgálata, szükség szerinti módosítása 

 Házirend ismertetése az óvodába járó családokkal 

 Gyermekek fejlődési ütemének nyomon követése 

 Októberi statisztika elkészítése, adatok szolgáltatása 

 

10. MUNKÁLTATÓI ÉS GAZDASÁGI FELADATOK TERVEZÉSE 

10.1. SZABADSÁGOK TERVEZÉSE 

 

- Éves szabadságterv készítése után a tényleges szabadság ütemezése 

- Havi szabadság-kimutatása, technikai dolgozóknak jelenléti ív - nyilvántartása 

- Nyári zárási idő meghatározását követően minden év február 15-ig kihirdetjük, 

nyilvánossá tesszük a szülőknek 

- Nyári szabadságigények leadási határideje április 30. 

 

10.2. GAZDÁLKODÁSI FELADATOK 

 

 Takarékos gazdálkodással igyekszünk a gyermekek számára legfontosabb eszközöket 

és foglalkozási anyagokat beszerezni! 

 Az épületben a villamos és vízenergiával való takarékos gazdálkodás! 



                                                                                   
 

 Pályázatok segítségével olyan eszközökhöz jutunk, amelyek gazdagítják szakmai 

munkánkat, szebbé teszik környezetünket 

 Bérek, pótlékok, jubileumi jutalmak, béremelések, bérkiegészítések, beruházások, 

egyéb fejlesztések betervezése 

 

10.3.  FEJLESZTÉSI FELADATOK 

 

 Tovább bővítjük IKT eszköz parkunkat (új laptop, fénymásoló, vetítő vászon, 

diavetítő) 

 Csoportok hiányzó üzemeltetési eszközeinek pótlása: törölközők, ágyneműk, edények, 

szőnyegek, egyéb felszerelések 

 Szertár bővítése fejlesztő eszközökkel, vizuális eszközökkel 

 Könyvtár áttekintése, új szakmai és mesekönyvek vásárlása, állományba helyezése 

 A KRESZ terasz eszköz parkjának bővítése (jármű tároló) 

 Kerti játszó eszközök bővítése 

 Pincetér kiürítése, iratok tárolásának áttekintése, selejtezés elkészítése 

 

11. ELŐIRÁNYZOTT FEJLESZTÉSI TERVEK     

 

o Az épület régi ablakainak kicserélése 

o Lépcsőház fal burkolatának kijavítása, festése 

o Hátsó udvari kijárat falának rendbe tétele 

o Új szekrénysor, tárolók vétele 

o További gyermek fektetők cseréje 

o Tároló polcok készíttetése 

o Első emeleti terasz burkolatának kicserélése 

o Első udvar másik falának rendbe tétele, lefestése szülői segítséggel 

o Az összenyitható terem ajtajának kicserélése 

o Légtisztító berendezésbe szűrők kicserélése 

 

 

 



                                                                                   
 

 

 

12. KAPCSOLATAINK                                                                                     

             12.1.BELSŐ PARTNERI KAPCSOLATAINK              

 

A továbbiakban is törekszünk a jó partneri viszony kialakítására. Fontosnak tartjuk, hogy a 

szülők bizalmát elnyerjük, így az együttműködést magasabb szintre emeljük. 

A jó partneri együttműködés érdekében a következő lehetőségeket kínáljuk fel: 

 Családlátogatások 

 Szülői Szervezet értekezései 

 Szülői értekezletek 

 Fogadó órák 

 Nyílt napok 

 Évszakonkénti kézműves délutánok 

 Különböző fórumokon találkozhatnak szakembereinkkel 

 „Csömöszölő csőszök” őszi családi rendezvény az óvoda születésnapjának alkalmából 

 Karácsonyi teadélután a csoportokban 

 Medve nap 

 Honlap elkészítése és folyamatos frissítése 

 Édesanyák és Nagymamák köszöntése 

 Központi Óvodai Évzáró ünnepség az FMK - ban 

 Faliújságokon tájékoztató anyagok kihelyezése 

 Nagycsoportosok búcsúztatása az óvodától 

 Igény szerint kérhető óvodavezetői fogadó órák 

 

12.2. KÜLSŐ PARTNERI KAPCSOLATAINK                        

 

A már meglévő partneri kapcsolataink ápolása, új lehetőségek, együttműködések felkutatása. 

Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium: 

- Játszó udvarrész használata a délelőtti órákban 



                                                                                   
 

- Informatikai képzés, segítségnyújtás az érdeklődők számára 

- Díszterem használata alkalomszerűen 

- Karácsonyi közös éneklés 

- Gergely-járás megszervezése 

- Szakmai délelőtt a tanítók számára 

Pedagógiai Szakszolgálat:  

 Egyeztetések, konzultációk, szakmai megbeszélés kérése gyermekekkel kapcsolatban 

 Az ének-zene témakörében előadás szervezése 

 Szakembereink megbecsülése, véleményük kikérése, tiszteletben tartása 

 A szakvélemények idejében való megérkezésében partneri támogató segítséget 

nyújtunk 

Idén is bekapcsolódunk a „Gondolkodj egészségesen” programba. 

A Patrona Hungariae Iskolából befogadjuk idén is a közösségi munkára érkezőket. 

További támogatókat kutatunk fel, akik vállalják az óvoda támogatását alkalmi, vagy 

többszöri lehetőségként. Felmerül lehetőségként a „Fogadj örökbe egy boldog óvodát” 

támogatói program. 

Az Aprók Háza bölcsődével közös programok, szülői értekezlet szervezése. 

A Ferencvárosi Művelődési Központ által meghirdetett pályázatokon, színházi előadásokon, 

egyéb programokon részt veszünk. 

Egyéb kerületi programokon is aktívan részt veszünk (Balu-kupa, Nyúldombi játékok, 

korcsolyázás, Zöldpont vetélkedő, rajzpályázatok, Óvodás sport-, és néptánc találkozó). 

Együttműködés a kerület óvodáival. 

További közösségi munkára jelentkezők befogadása a nyári időszakra. 

Kutató pszichológusok befogadása egyes vizsgálatok céljából. 

 

         12.3. BELSŐ KAPCSOLATTARTÁSUNK                                               

 

 Folytatjuk a továbbiakban is a hétfői rendszeres megbeszéléseket 

 A közös levelező listán keresztül könnyebben tudjuk egymás felé áramoltatni az 

információkat 

 Rendszeresen tájékoztatom a Kollégákat a programokról, pályázati lehetőségekről 

 A felelősökkel egyeztetem a feladataikat és komolyabb feladat elosztást és 

beszámolást várok el 



                                                                                   
 

 Az egyes feladatok felelősei eltérő csoportokban dolgoznak, hogy ezáltal is jobban 

megismerhessék egymást 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budapest, 2019. október 31. 

 

Nagyné Dobó Erika 



                                                                                   
 

óvodavezető 

 

 

 

LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK 

 

1.Elfogadó határozat 

Az intézmény nevelőtestülete az óvodavezető 2018-2019-es nevelési évre készített vezetői 

munkatervét megismerte, nevelőtestületi értekezleten megvitatta és elfogadta. 

 

Kelt: Budapest, 2019. november 04. 

 

 

                                                                                        ……………………………………… 

                                                                                     a nevelőtestület képviselője 

 

 

 

 

2.Egyetértési nyilatkozat 

Az intézmény Szülői Szervezete az óvodavezető 2018-2019-es nevelési évre készített vezetői 

munkatervét megismerte és elfogadta. 

 

Kelt: Budapest, 2019. november 04. 

 

 

 

……………………………………… 

                                                                                          a Szülői Szervezet képviselője 

 

 



                                                                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MELLÉKLETEK 

 

 

 

 

 

 



                                                                                   
 

 

  



                                                                                   
 

Ferencvárosi Kicsi Bocs Óvoda 
1092 Budapest, Erkel u. 10. 

 
 
 
 
 

 
Belső Ellenőrzés Csoport (BECS) 

(Önértékelési munkaközösség) 

 Éves munkaterve 

2019 – 2020 nevelési év 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                   
 

 
Munkaközösségünk tagjai változatlanok az idei évben is. 

 Nagyné Dobó Erika óvoda vezető 

 Gosztom Istvánné óvoda vezető helyettes 

 Varga Lászlóné óvodapedagógus 

 Dúcs Attiláné óvodapedagógus mk. vezető 

Munkaközösségünk feladatai az idei tanév során: 

 

1) Folytatni a megkezdett intézményi önértékelési feladatokat, a pedagógusok és az 

óvodavezető önértékelését, az önértékelési rendszer szempontjai alapján. 

 

FELADAT HATÁRIDŐ FELELŐS 

kijelölni az idei év értékelés 

pedagógusait a törvényi 

megfeleltetések alapján 

2019. szeptember 30.  Nagyné Dobó Erika óv. 

vez. 

 Dúcs Attiláné mk. vez. 

feladatok ismertetése a 

tagokkal, részfeladatok 

kiosztása (az értékelés 

szükséges dokumentumainak 

előkészítése, az értékelő 

személyek kijelölése) 

2019. szeptember 30. Dúcs Attiláné mk. vez. 

az önértékeléshez szükséges 

dokumentumok átadása az 

érintett pedagógusoknak 

2019. november 20. kijelölt pedagógus 

az értékeléshez szükséges 

kérdőívek átadása a szülőknek 

az előre egyeztetett időpont 

előtt 15 nappal 

kijelölt pedagógus 

az érintett pedagógusok 

pedagógiai munkájának 

ellenőrzése (vezetői látogatás), 

értékelése a kompetenciák 

mentén 

előre egyeztetett időpontban  Nagyné Dobó Erika 

óv.vez. 

 kijelölt pedagógus 

az elkészített pedagógus 

önértékelések leadása 

előre egyeztetett időpontban érintett pedagógusok 

a szülői kérdőívek begyűjtése, 

feldolgozása 

legkésőbb a pedagógus 

önértékelés napja elött 10 

nappal 

kijelölt pedagógus 

a megbízott kollégák 

értékelésének begyűjtése, 

feldolgozása 

legkésőbb a pedagógus 

önértékelés napja elött 10 

nappal 

 

 

kijelölt pedagógusok 

a vezetői értékelések elkészítése 2019. május 31. Nagyné Dobó Erika óv.vez. 

az értékelések ismertetése az 

érintett pedagógussal 

2019. június 15. Nagyné Dobó Erika óv.vez. 

az értékelések feltöltése az OH 

honlapjára 

2019. augusztus Nagyné Dobó Erika óv.vez. 



                                                                                   
 

 

2) Önértékelésre kijelölt pedagógusok: 

Kapitány Etelka 

 

3) Tanfelügyeleti ellenőrzésre kijelölt pedagógusok: 

Dúcs Attiláné (2020) 

Juhászné Gyulányi Andrea (2020) 

Gosztom Istvánné (2020) 

Varga Lászlóné (2020) 

 

4) Pedagógus II fokozat minősítő eljárás segítése: 

Schimkovitsné Szilágyi Mónika (2019. október 04.) 

Dudásné Nagy Boglárka (2020) 

Balázs Diana (2020) 

 

5) Pedagógus I. minősítő vizsga segítése: 

2. éves gyakornokok: 

 Muszka Lujzi (mentora: Gosztom Istvánné) – 2019. szeptember 17. 

 Nagyházi Vanda (mentora: Nemesné Vadász Edit) – 2019. szeptember 19. 

 

6) Az e-portfólió, a pályázat feltöltési határideje: 2019. november 25. 

 

Minősítővizsgájukra, minősítési vagy bírálati eljárásukra 2020-ben kerül sor, és 

sikeres minősítővizsga, minősítési eljárás, bírálati eljárás esetén 2021. január 1-jén 

kerülhetnek a pedagógus-előmeneteli rendszer magasabb fokozatába, vagyis 

Gyakornok fokozatból Pedagógus I. fokozatba, Pedagógus I. fokozatból Pedagógus 

II. fokozatba, Pedagógus I. vagy Pedagógus II. fokozatból Mesterpedagógus vagy 

Kutatótanár fokozatba. 

Az Oktatási Hivatal elektronikus levélben közvetlenül tájékoztatta az  

e-portfólió/pályázat feltöltő felület megnyitásáról az összes érintett pedagógust, 

valamint intézményvezetőiket. 
 

7) Az intézményi, a pedagógus és a vezetői elvárásrend felülvizsgálata, módosítása a 

megváltozott, kiegészült törvényi változások tükrében. 

 

8) Az intézmény Helyi Pedagógiai Programjának átdolgozásának folytatása. 

A nevelőtestület mikro csoportos munkaformában tevékenyen vesz részt a program 

átdolgozásában. 
 

9) Partnerkapcsolataink elégedettség mérésének lefolytatása. 

 

 

partnereink feladat határidő felelős 

gyermekek  neveltségi 

szint felmérése 

 gyermekek 

egyéni 

fejlődésének 

megfigyelése 

 2019. 10. 04. 

2020. 05. 31. 

 

 félévente 

Dúcs Attiláné 

koordinátor, 

minden 

pedagógus 

minden 

pedagógus 



                                                                                   
 

szülők kérdőív 2019. 10. 18. 

2020. 05. 31. 

Keserű Vanda 

koordinátor 

minden 

pedagógus 

testület kérdőív 2020. 06. 10. Magyar Melinda 

koordinátor 

Fővárosi 

Szakszolgálat IX. 

kerületi 

Tagintézmény, 

Családsegítő és 

Gyermekjóléti 

Szolgálat 

kérdőív 2019. 10. 31. Juhászné 

Gyulányi 

Andrea 

iskolák kérdőív 2019. 10. 18. Fábiánné 

Hajnali Edina 

koordinátor 

bölcsőde kérdőív 2020. 04. 30. Kapitány Etelka 

koordinátor 

fenntartó kérdőív 2020. 11. 30. Nagyné Dobó 

Erika 

óvodavezető 

egészségügyi 

szolgáltatás 

kérdőív 2019. 12. 13. Nagy Zsoltné 

 
 

10) Törekvésünk, hogy meg tudjuk tartani erősségeinket és javítani tudjunk 

gyengeségeinken, a tanfelügyeleti eljárások, az intézményi önértékelések 

eredményeinek figyelembe vételével. 

 

11) Feladat és ütemterv készítése 2019 – 2020 nevelési évre. 

12) Az eddig sikeresen értékelt kollégák további feladata önfejlesztési tervük elkészítése. 

13) Az új kollegák sikeres beilleszkedésének segítése. (Magyar Melinda 

óvodapedagógus, Kovács Laura dajka) 

 

 
Budapest, 2019.09.25. 
                                                                                           

Készítette: Dúcs Attiláné 
munkaközösség vezető 

 

 

 

 



                                                                                   
 

 

 

Gyermekvédelmi és környezetvédelmi munkaterv 

2019-2020. nevelési év 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Juhászné Gyulányi Andrea 



                                                                                   
 

 

 

Csoportok száma: 8 

Gyermekek száma:130 

Rendszeres Gyermekvédelmi kedvezmény: 3fő 

Sajátos Nevelési Igény:2fő 

Hátrányos Helyzet: -- 

Halmozottan Hátrányos Helyzet:1fő 

Beilleszkedési Tanulási Magatartás nehézség: 5fő 

A 2019-2020.as nevelési év kerületi fő feladata az ének-zene énekes játék, gyermektánc 

megvalósulása az óvodai nevelés folyamatában. 

Ennek a feladatnak a megvalósítása érdekében célunk: 

 A gyermekek zenei ízlésének, esztétikai fogékonyságának kialakítása, fejlesztése, 

zenei anyanyelvük megalapozása.  



                                                                                   
 

 A gyermekek zenei képességeinek (ritmus és hallásfejlesztés) kialakítása, 

fejlesztése.  

  A népi dalos játékok, hagyományok, gyermektáncok alkalmazásával a nemzeti 

identitástudat kialakítása 
AZ ÓVODA GYERMEKVÉDELMI TEVÉKENYSÉGE 

Gyermekvédelmi tevékenységünket meghatározó jogszabályok: 

  1991. évi LXIV. Törvény a gyermeki jogokról  

 1997. évi XXXI. tv. A Gyermekvédelméről és gyámügyi igazgatásról  

 15/1998. számú NM rendelet A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi 

intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről  

 2002. évi IX. törvény az 1997-es törvény módosítása  

 2003. évi CXXV. tv. Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról  

 2011. évi CXC. tv. A nemzeti köznevelésről   

 257/2013 (VII. 5.) kormányrendelet Egyes gyermekvédelmi tárgyú és kapcsolódó 

kormányrendeleteknek a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapításával, 

valamint a családi pótlék felhasználásával összefüggő módosításáról 

  Ferencváros Esélyegyenlőség programja 

 

 

Gyermekvédelmi tevékenységünk célja:  

 A törvényben megfogalmazott gyermekeket megillető jogok biztosítása. 

 A gyermekek fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzése, feltárása, 

megszüntetése. 

 A családi nevelés erősítése, a család és az óvoda együttműködésének elősegítése a 

gyermekek összehangolt nevelése érdekében.  

 A gyermekek iránti felelősségérzet kialakítása, megtartása a szülőkben.  

 A gyermekek mindenekfelett álló érdekeinek érvényesítése, az érvényesülés 

ellenőrzése  

 A gyermek nevelése elsősorban a család joga, és kötelessége. Az óvoda kiegészítő, 

segítő szerepet tölt be. 

 Az előítéletek felszámolása, a másság természetes elfogadása, különbözőségek 

értékként való kezelése az esélyegyenlőség megvalósulása érdekében. 

  a gyermekek alapvető szükségleteinek kielégítése, gyermeki és emberi jogainak 

érvényesítése,  

 hátránykompenzálással az egyenlő esélyek megteremtése,  

 viszonylag önálló, illetve önálló élet eléréséhez. 

 A prevenció során azon tények, okok feltárása, melyek a gyermekek fejlődését 

akadályoztatják, veszélyeztethetik, gátolják. 

 Védő-óvó intézkedések kezdeményezése a rászorulók érdekében. 

 A veszélyeztetett illetve HHH gyermekek fokozott védelme. 

 A gyermekeket megillető jogok érvényesülésének biztosítása. 

 Esélyegyenlőség biztosítása a gyermekek számára. 



                                                                                   
 

Folyamatos kapcsolattartás a helyi gyermekvédelmi rendszerrel. 

 
Feladataim:  

- Az előző évi gyermekvédelmi problémák áttekintése, változások számbavétele, egyeztetés az 

óvodapedagógusokkal és az óvodavezetővel. 

- Kapcsolatfelvétel a védőnővel, a Gyermekjóléti Szolgálat Koordinátorával. 

- Szükséges tennivalók, intézkedések ütemezése, végrehajtása. 

- A hátrányos és veszélyeztetett gyermekek felmérése, információ gyűjtése. 

- A veszélyeztetett, HH és HHH helyzetű gyermekek nyilvántartásának elkészítése óvodai  

csoportonként. 

- A különböző szociális juttatásban részesülők regisztrációja, nyilatkozatok, kérelmek  

kitöltése. 

- Az SNI-s gyermekek vizsgálatának figyelemmel kisérése. 

- Esetmegbeszélés a Gyermekjóléti Szolgálat koordinátorával. 

- Tájékozódás a HHH és SNI-s gyermekek magatartásáról, fejlődéséről (logopédus, fejlesztő 

pedagógus, pszichológus). 

- Az iskolaérettség és beiskolázás gyermekvédelmi szempontú figyelemmel kísérése,  

szükséges egyeztető beszélgetések munkatársakkal, szülőkkel, a Nevelési Tanácsadóval. 

- Az óvodai kirándulások figyelemmel kísérése, szükség esetén anyagi támogatás  

biztosítása. 

- A veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekek számára lehetőséget kínálni a  

szabadidő, szünidő hasznos eltöltésére. 

- Az éves gyermekvédelmi munka és a ténylegesen megvalósult feladatok összevetése, év  

végi írásbeli beszámoló elkészítése 

- Együttműködés a szociális segítő munkatárssal, feladatok egyeztetése, problémák 

megbeszélése. 
 

Az intézmény pedagógusainak feladata:  

 az óvodai környezet személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása, ezzel támogatva a gyerekek 

optimális fejlődését,  

 az érzelmi biztonság megteremtése,  

 fejlesztő munkájuk során, mindig figyelembe veszik a gyerekek egyéni képességeit, szociokulturális 

hátterét, tehetségét, fejlődési ütemét,  

 ebből kiindulva, alkalmazzák a differenciált fejlesztés módszerét,  



                                                                                   
 

 a veszélyeztető tényezők észlelésekor a gyermekvédelmi felelős és az óvodapedagógus felderítik a 

fejlődést akadályozó okokat – azaz a probléma forrását - , tájékoztatják az óvodavezetőt, 

megbeszélést kezdeményeznek a családdal, környezettanulmányt készítenek, majd szükség estén a 

gyermekvédelmi felelős felveszi a kapcsolatot a megfelelő szakemberekkel, intézményekkel,  

 az intézmény dolgozói a rendelkezésre álló eszközök segítségével törekszenek a káros hatások 

ellensúlyozására, szükség szerint étkezési díjcsökkentés, odafigyelő beszélgetések a szülővel, 

rendszeres tájékoztatás a kisgyermek fejlődéséről, pszichológussal való konzultáció, ill. ennek 

biztosítása a szülő részére, fejlesztő foglalkozások szervezése, az ezeken történő részvétel biztosítása, 

valamint külső szakemberekkel történő információcsere, gyermekorvosi-szakorvosi vizsgálat 

kezdeményezése. 

 a gyermekvédelmi feladatok, illetve az egyéni fejlesztések szükségességét, módját jelölni kell 

minden csoportos óvodapedagógusnak a gyermekek személyiséglapján, 

  a nevelőtestületet a kellő diszkréció és titoktartás mellett a probléma értő kezelése érdekében 

folyamatosan tájékoztatjuk a gyermekvédelmi intézkedések szükségességéről. 

Az óvodavezető feladatai:  

-Az óvodavezető a gyermekvédelemmel kapcsolatos jogszabályok vonatkozó részeit ismerteti a 

dolgozókkal, azok betartását folyamatosan ellenőrzi.  

-A jogszabályi változásokat figyelemmel kíséri, és vezetői munkájában alkalmazza.                    

Tájékoztatja a Szülői Szervezet tagjait az óvoda gyermekvédelmi feladatairól.  

-Az óvodapedagógusok számára folyamatos konzultációs lehetőséget biztosít a pedagógiai munkát 

segítő logopédussal, fejlesztő pedagógussal és a pszichológussal az érintett gyermekek fejlődése 

érdekében. 

- Kezdeményezi a huzamosabb ideje távollévő, a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett 

gyermek hiányzásának felderítését, felszólítja a szülőket gyermekük óvodai nevelésben történő 

részvételének biztosítására. Férőhelyet biztosít a Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény szakvéleménye 

alapján a további óvodai nevelésben részesülő gyermekek számára.  

-Tájékoztatja a szülőket a kedvezményes étkezés lehetőségeiről. Az ehhez szükséges papírok 

érvényességét folyamatosan figyelemmel kíséri.  

-A vezető felelőssége kiterjed az óvodai nevelőmunka egészséges és biztonságos feltételeinek 

megteremtésén túl a gyermekbalesetek megelőzésére is..  

-Az óvodavezető megismerteti a szülőket az intézmény és a kerület által szervezett programokkal, 

lehetőségekkel.  

-Az óvodapedagógusoknak segítséget nyújt gyermekvédelmi munkájuk végzésében.  

-Az óvodavezető kapcsolatot tart minden olyan intézménnyel, amelyekben a gyermekek képviselete 

szükséges.  

Az óvodapedagógusok feladatai: 

- A gyermekek szociális, szociokulturális hátterének megismerése.  

- Szükség szerint környezettanulmány végzése családlátogatás alkalmával.  



                                                                                   
 

- Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű és veszélyeztett helyzet jelzése a gyermekvédelmi  

felelősnek.  

- A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetben lévő gyermekek differenciált nevelése, fejlesztése.  

- A rendszeres óvodába járás figyelemmel kísérése, szükség esetén a hiányzás jelzése a 

gyermekvédelmi felelősnek.  

-A gyermeki jogok védelme kimondja a 11.§-ban mindenkinek kötelessége, aki 

gyermeknevelésével, oktatásával, ellátásával, ügyeinek intézésével foglalkozik. 

-A Köznevelési Tv. megfogalmazza: minden pedagógus alapvető munkaköri kötelessége a 

gyermekvédelmi feladatokban való közreműködés. 

-Ha a pedagógus olyan problémát tapasztal, aminek megoldásában már az óvoda jogszerűen 

nem tud segíteni, köteles jelzéssel élni a gyermekvédelem fórumaihoz /család és 

gyermekjóléti szolgálat, gyámügy/ az intézményi felelős közreműködésével. 

hatóságok a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, a veszélyeztetettség 

megelőzése és megszüntetése érdekében kötelesek egymással együttműködni és egymást 

kölcsönösen tájékoztatni. 

- A probléma jellegétől függően felveszi a kapcsolatot a megfelelő szakemberrel, Ferencvárosi 

Gyermekjóléti Központtal, a kerületi Gyámhatóság, illetve a gyermekorvos vagy a védőnő segítségét 

kéri 

Szociális segítő tevékenysége: 

 2018. szeptember 1-től a Gyvt. 40/A. § (2) ag) pontja értelmében a család- és 

gyermekjóléti központ az általános szolgáltatási feladatain túl a gyermek családban 

nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében 

a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló egyéni és csoportos 

speciális szolgáltatásokat, programokat nyújt, amelynek keretében óvodai és iskolai 

szociális segítő tevékenységet biztosít. A végrehajtással kapcsolatos részletes 

szabályozást az Nmr. tartalmazza. 

 az intézményt érintő gyermekvédelmi feladatokat az óvodai szociális segítő a 

gyermek- és ifjúságvédelmi felelőssel együttműködésben látja el. 

Az óvodai és iskolai szociális segítő egyéni, csoportos és közösségi szociális munkát 

végez, valamint gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat lát el.  

Ennek keretében segít: 

  a gyermeket a korának megfelelő nevelésbe és oktatásba való beilleszkedéséhez, 

valamint tanulmányi kötelezettségei teljesítéséhez szükséges kompetenciái 

fejlesztésében, 

 a gyermek családját a gyermek óvodai és iskolai életét érintő kérdésekben, valamint 

nevelési problémák esetén a gyermeket és a családot a közöttük lévő konfliktus 

feloldásában, 



                                                                                   
 

  prevenciós eszközök alkalmazásával a gyermek veszélyeztetettségének kiszűrését és a 

jelzőrendszer működését. 

A gyermekvédelmi jelzőrendszer 

Gyvt.  

17. § (1) Az e törvényben szabályozott gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó 

feladatot látnak el &#0150 a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, a 

gyermek veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése érdekében &#0150 a 

törvényben meghatározott alaptevékenység keretében  

a) az egészségügyi szolgáltatást nyújtók, így különösen a védőnői szolgálat, a 

háziorvos, a házi gyermekorvos,  

b) a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók, így különösen a családsegítő 

szolgálat, a családsegítő központ,  

c) a közoktatási intézmények, így különösen a nevelési-oktatási intézmény, a nevelési 

tanácsadó,  

d)a rendőrség,  

e) az ügyészség,  

f) a bíróság,  

g) a menekülteket befogadó állomás, a menekültek átmeneti szállása,  

h) a társadalmi szervezetek, egyházak, alapítványok.  

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott intézmények és személyek kötelesek  

a) jelzéssel élni a gyermek veszélyeztetettsége esetén a gyermekjóléti szolgálatnál,  

b) hatósági eljárást kezdeményezni a gyermek bántalmazása, illetve súlyos 

elhanyagolása vagy egyéb más, súlyos veszélyeztető ok fennállása, továbbá a gyermek 

önmaga által előidézett súlyos veszélyeztető magatartása esetén.  

Ilyen jelzéssel és kezdeményezéssel bármely állampolgár és a gyermekek érdekeit 

képviselő társadalmi szervezet is élhet.  

(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott személyek, szolgáltatók, intézmények és 

hatóságok a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, a 

veszélyeztetettség megelőzése és megszüntetése érdekében kötelesek egymással 

együttműködni és egymást kölcsönösen tájékoztatni. 

Kapcsolattartás formái: 

 értekezletek 

 konkrét jelzések megtétele 

 esetmegbeszélések 

 kölcsönös tapasztalatcsere 

  

Gyermekvédelmi feladatok havonkénti lebontásban. 
 

Szeptember: 

- Az új szociális segítő munkatárs megismertetése az intézménnyel, a kollégáknak 

bemutatása, az esetek átadása 

 - felmérés készítése a gyermekekről, hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű 

gyermekek számbavétele  

- étkezési térítési díjkedvezmények megállapítása  

- közösen kialakított óvó-védő intézkedések megbeszélése  

- a gyermekvédelmi jelzőrendszer tudatosítása az óvónőkben  



                                                                                   
 

-- családlátogatások lebonyolítása  

 

Október: - megbeszélés, időpont egyeztetés az óvoda védőnőjével  

- kapcsolatfelvétel a Szakszolgálattal  

- hiányzások nyomonkövetése, igazolások és a mulasztási naplók alapján 

- szüreti családi délutáni program szervezése 

November: - aktuális feladatok ellátása  

- felmerülő problémák megoldása  

December: - családok bevonása közös programunkba / Adventi, családi barkács délután /  

-a HH-s, HHH-s gyermekek helyzetének megbeszélése /óvónők, logopédus, fejlesztő 

pedagógus / 

 - óvodáztatási támogatással kapcsolatos intézményi feladatok megbeszélése  

Január: - étkezési támogatások lejárati határidejének vizsgálata, szükség szerint szülők 

figyelmének felhívása a határidőre  

- iskolába kerülő gyermekekkel kapcsolatos gyermekvédelmi feladatok feltérképezése  

- iskolaérettségi vizsgálattal kapcsolatban felmerülő gyermekvédelmi feladatok végzése  

Február: - időpont egyeztetés a védőnői szűrővizsgálatokról 

- hiányzások nyomonkövetése, igazolások és a mulasztási naplók alapján 

 Március: - szülők segítése a beiskolázással kapcsolatban  

- szülők tájékoztatása az iskolai nyílt napokról  

Április: - aktuális feladatok ellátása  

- a hátrányos helyzetű gyermekek és családjaik folyamatos segítése / szükség esetén / 
- a nyári szünettel, elhelyezéssel kapcsolatos feladatok megoldása .Készülődés a húsvéti ünnepekre.  

Május: - év végi programokkal kapcsolatban a rászorulók segítése  
- éves beszámoló elkészítése . Az év végi ünnepek – anyák napja, gyermeknap, ballagás, évzáró, 

kirándulások -lebonyolításában a hátrányos és veszélyeztetett gyermekek megsegítése.  

Nyári programok elindítása. 

- hiányzások nyomonkövetése, igazolások és a mulasztási naplók alapján 

 

Megsegítés lehetőségei, probléma esetén: 

 többszöri családtámogatás 

 fejlesztő, felzárkóztató óvodai programok 

 nevelési tanácsadó, családsegítés 

 a gyermek feltétel nélküli elfogadása, szeretete 

 szülőkkel, gondviselőkkel folyamatos kapcsolattartás 

 

 

Környezetvédelmi munkaközösség feladatai: 

 

Munkközösség vezető: Juhászné Gyulányi Andrea 

Munkaközösségi tagok: Óvodapedagógusok. 

Munkaközösségünk az idei nevelési évben 2019.-2020. alakult meg. Célunk az óvodában a 

környezeti kultúra fejlesztése, a dolgozók és a gyermekek környezettudatos 

gondolkodásmódjának formálása. A környezettudatos nevelés megvalósítása az óvodán belül, 

és a családok környezettudatos szemléletének folyamatos alakítása- 



                                                                                   
 

Feladatunk: 

 Programjaink közzététele az óvoda honlapján. 

 Környezetünk megismeréséhez szükséges- felszerelések, eszközök, ez irányú 

szakkönyvek, folyamatosan bővítése. 

 Fűszerkert folyamatos alakítása, szikla kert gondozása ,fűszernövények magvak 

beszerzése, megismertetése, kertgondozás. 

 Egynyári, és évelő virágok, cserjék ültetése, folyamatos megfigyelése, öntözése, 

gondozása 

 Madárvédelem, téli madáretetés, költő odúk karbantartása és kihelyezése, tavaszi 

fészkelés segítése. 

 Zöld növények számának növelése, az évszak aktualitásának megfelelő természetsarok 

kialakítása minden csoportban. 

 Lehetőségeinkhez képest takarékosan bánunk az energiával és a vízzel, ezt a 

gyermekekben is tudatosítjuk.(takarékos vízfelhasználás a mosdóban.) 

 Új technikák kipróbálása: szőlő préselés, must készítés. 

 Az óvoda épületének, hozzátartozó környékének, udvarának tisztántartása. Esztétikus 

környezet biztosítása zöld növényekkel, virágosítással, rendszeres takarítással 

 Pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budapest 2019.09.25. 

 

 

                                                                                    Juhászné Gyulányi Andrea 

                                                                                        munkaközösség vezető 



                                                                                   
 

 

 

Ferencvárosi Kicsi Bocs Óvoda  

Gyermek néptánc munkaközösségének munkaterve 

 2019-2020. évre 

 

 

 

Készítette: Balázs Diána 

munkaközösség vezető 

Budapest 2019.szeptember 25. 

„A népzene tehát a természet tüneménye. Ez az alkotás ugyanazzal a szerves szabadsággal 

fejlődött, mint a természet egyéb élő szervezetei, a virágok, az állatok. Éppen ezért olyan 

gyönyörű, olyan tökéletes a népzene. Ezek a dallamok a művészi tökéletesség megtestesítői. Példái 

annak, miként lehet legkisebb formában, legszerényebb eszközökkel valamilyen zenei gondolatot 

legtökéletesebben kifejezni.” 

Bartók Béla 

 

 



                                                                                   
 

Az óvodai nevelőmunkánkban népi játékaink fontos szerepet töltenek be. A zenei anyanyelv 

megalapozása során, kihangsúlyozódik a közös dallal együtt végzett mozgás, amely serkenti az agy 

működését, mozgásos ingereivel aktivitásra késztet. 

3-7 éves korban mozgással hozhatók működésbe az érzékleteket feldolgozó agyi központok, 

tehát ebben a korban a leghatékonyabb tanulási forma a mozgás, mely nagy hatalom az értelmi 

képességek fejlesztésében. Munkaközösségünk folytatva a tavalyi évben meghatározott célkitűzését 

az idei tanévben is kiemelt feladatként határozta meg a: Zenei nevelés és mozgás fejlesztés komplex 

hatásának érvényesülése az óvodai nevelés területein, népi gyermekdalaink, mondókáink, énekes 

játékaink felhasználásával. 

Az óvodában ritkán énekelgetünk mozdulatlanul állva vagy ülve, a magyar népi dalos 

játékokban mindig van mozgás, akár egyedül, akár társsal. Kezdetben egyszerűbb mozgásokat 

végzünk: ölbéli játékok, szöveg utánzó mozgások, később megjelenik egy-egy társ, akivel kézfogás 

nélkül, majd kézfogással a teret egyre inkább bejárva egyre bonyolultabb térformákban és 

mozgásformákban járva, táncolva. 

Az együttes mozgás fejleszti a fizikai állóképességet, így számtalan lehetőség adódik a 

nagymozgások fejlesztésére. A táncos játékok forgásai és egyéb mozgásai az egyensúlyérzéket 

fejlesztik, amely szoros kapcsolatban áll a ritmuskészség fejlődésével. A finommotorika fejlesztéséhez 

kapcsolódnak a kézfogásos, egymás érintésével végzett mozdulatok, a különféle eszközök használata, 

az utánzó mozgások, stb. Az oldaliság ismerete főként a páros, mozgásoknál fontos tényező A szem-

kéz, szem-láb koordináció az izommozgás tekintetében nagyobb területet fejleszt/ugrások, labda 

dobás, görgetés, eszközös játékoknál a kendő elejtés taps test előtt, mögött stb/ Saját testükről 

kialakítanak egy térképet a mozgásos tapasztalatok során ezt nevezzük testsémának. A különböző 

visszajelzések révén kialakul a gyermekben egy belső kép a testrészek elhelyezkedéséről, s más 

testrészekhez való viszonyáról, melynek gyakorlásához az ölbéli játékok különösképpen alkalmasak. 

 A népi játékok a zene a ritmus a tánc és a hozzájuk tartozó mozgások alkalmazása az egyik 

legkomplexebb fejlesztőerő, mely által érzelmi világuk sokkal gazdagabb lesz, szókincsük, ismeretük 

gyarapodik, mozgásuk koordináltabbá, esztétikusabbá válik. 

 

Munkaközösségi feladatok a kiemelt témával kapcsolatosan: 

 

Elsődleges feladatunk, hogy a helyi tájegységünkre jellemző néprajzkutatók által vagy saját 

gyűjtéseket programunk elvei szerint/évszakok jeles és ünnepnapjai/ beépítsük az éves tervbe 

differenciáltan. 

A rendkívül gazdag és értékes népzenei és játékanyag párosuljon a legegyszerűbb mozgás elemekkel, 

élmény szerűen épüljön be a gyermekek mozgásanyagába. 

Korcsoportok szerinti mozgás anyag kidolgozása 

Népi hangszerek megismertetése gyermekekkel, hangszerkészítés természetes anyagokból 

Jeles és ünnepnapokon népzenei anyagból óvónők előadásában koncertek szervezése. 

Tehetséggondozás keretében néptánc oktatás szakképzett óvónő vezetésével 



                                                                                   
 

Partnerkapcsolatok kiépítése, szülői kompetenciák felkutatása, együtt működés a helyi Művelődési 

Központtal, Néptánc csoporttal, faluban élő népi hangszeren játszó emberek felkutatása, felkérése 

egy óvodai előadásra. 

Az idei évben újdonságként négy külön csoportban folyik majd a munka. Két csoport a tavaly 

megkezdett Moldvai tánc anyaggal fog elsősorban ismerkedni. A másik két csoport nemek szerinti 

felbontásban dolgozik majd: a lányok a két csoportból dél-alföldi leány játékokkal ismerkednek majd, 

a fiúk pedig dél-alföldi legény játékokat és pásztor kanásztáncokat sajátíthatnak el. 

 

Célunk, hogy: 

 

Az óvodás gyermekek megismerjék, megszeressék a népzenét, népi játékokat, ismerkedjenek az élő 

zene varázsával, hangulatával a népi hangszerekkel és ez által ének-zenei kompetenciájuk, mozgásuk, 

esztétikai fogékonyságuk egyben egész személyiségük fejlődjön. 

Sokirányú mozgásos tevékenység biztosítása, komplexitás, az egyéni fejlesztés. A tehetséges 

gyermekek kiemelése, fejlesztése. 

Pillanatnyi alkotó kedvük szerint, néhány elemi alaplépés ismeretében egyéni variációkat hozzanak 

létre, szabadon rögtönözzenek. 

A szociális kompetenciák fejlesztése: társas kapcsolatok, közösségi szellem, egymásra figyelés, testi 

és értelmi képességek fejlesztése. 

 

Módszertani segédleteink: 

-  Gundyné Szerényi Andrea: Csíp, csíp, csibőricke - Dél-alföldi hagyományok az 

óvodában 2007 

- Dr Tátrai Zsuzsanna – Dr Karácsony Molnár Erika: Jeles napok, ünnepi szokások 

- Magyar Néprajz VI. kötet: Népzene, néptánc, népi játék 

- Lázár Katalin: Népi játékok 

- Neuwirth Annamária: Néptáncóra az ált. isk. első osztályában 

- Balatoni Katalin: Ünnepek a néphagyományban (Így tedd rá) 

- Balatoni Katalin: Így tedd rá I-II. kötet 

- Balatoni Katalin: Módszertani eszköztár 

 



                                                                                   
 

 

 

Törzsanyag: lépés fajták elsajátítása a színes tulipánok segítségével, ugrásformák elsajátítása, téri  és 

páros viszonyok megismerése 

 

Mondókák: 

Pesten jártam iskolába 

Esik eső, csepereg 

Piros kendő, pipipi 

Ergen, bergen keszkenőbe 

Elől megy a hegedűs 

Katona bácsi, hopp, hopp, hopp 

 

Dalos játékok: 

Ádámnak volt 2 fia 

Kiszáradt a diófa 

Pécsváradi nagyvásáron 

Süss fel nap, Szent György nap 

Esik az eső ( haragszik a gazda ) 



                                                                                   
 

Szegedi polkát én nem járom 

Ajtó ablak nyitva van ( Sanyi bácsi ) 

Kék selyem kendő 

Csivirintem, csavarintom  

Héja, héja vaslapát 

Gólyát látok 

Boglya tetején 

Egyet üt az óra ( boszorka fogó ) 

Mit akar ez az egy ember ( ninive ) 

A Tisza, a Duna zavarodik 

3 szál vesszőre tapostam 

Árva Panni húgom 

 

Valamint Gundyné Szerényi Andrea: Csíp, csíp, csibőricke - Dél-alföldi hagyományok az óvodában 

című könyvének gyermek játék anyaga 

 

 

 

 

Budapest, 2019.09.25. 

 

 

 

 

                                                                                                                                          Balázs Diána  

munkaközösség vezető 

  



                                                                                   
 

Néptánc munkaközösség 

 

 

Munkaterv  

 

 

2019/2020 nevelési év 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Schimkovitsné Szilágyi Mónika  

munkaközösség vezető 

 

 



                                                                                   
 

 

 

 

 

„Ha a szíved csordultig tele, akkor már nem beszélsz-hanem énekelsz. És ha a szíved túlcsordul, akkor 

már nem énekelsz-hanem táncolsz.” 

-Tony Parsons 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

  



                                                                                   
 

 

Ebben a nevelési évben a gyermekeket két részre osztjuk. Egyik csoport továbbra is a Moldvai 

csángók táncában mélyül el, a másik csoport Dél-Alföldi táncdialektussal ismerkedik. 

 

A felnőttek szintén a Moldvai csángókkal ismerkednek széleskörűen.  

 

 

 

Dél-Alföld: 

A tiszai dialektus déli részére az ugrós-oláhos néven élő, sűrűn szerkesztett, tapsos csapásokban 

gazdag virtuóz formája, valamint a vonulós táncként járt, újabb keletű mars egyaránt jellemző. A 

csárdás félfordulós, mártogatós karakterével pedig a tánctípus alföldi sajátosságai mellett a nyugati 

dialektusra utaló reminiszcenciákat is őrzi. A tánckísérő hangszerek és együttesek sokrétűsége, a 

tekerő, a citera, köcsögduda, a tambura, és fúvózenekarok egymás mellett élése egyúttal a táncéletben 

lezajlott változás egyes fázisairól is tanúskodik.  

 

1. Gyermekek Dél-Alföldi tánccsoportja 

(heti 2 alkalom, külön fiúk, külön lányok) 

1. Félév 

 Tájegység behatárolása 

 Viselet (népviselet, hajviselet) 

 Hangszereik 

 Zenéjük 

 Gyermekjátékok 

 Gyermekdalok 

2. Félév 

Lányok 

 Dél-Alföldi gyermekdalok 

 Dél-Alföldi gyermekjátékok 

 Játékfűzés 

 Gyakorlás az évzáróra 

Fiúk 

 Dél-Alföldi gyermekdalok 

 Dél-Alföldi gyermekjátékok 

 Botoló 

 Gyakorlás az évzáróra 
 

  



                                                                                   
 

Felnőtt néptánc 

 

 

 

 

Keleti vagy erdélyi táncdialektus 

Moldvai csángók néptánca. 

A középkor óta több kivándorlási hullámmal gyarapodó moldvai csángók a magyar nyelv és kultúra 

archaikus vonásai mellett tánchagyományukban a regionális román tánckincs régies formáit és az 

erdélyi tradíció Moldvában is megtalálható elemeit őrzik. A vidék tánczenei gyakorlatához hasonlóan 

a furulya és koboz a csángók táncos kísérő hangszere. 

 

 

1. Félév 

 Tájegység 

 Viselet 

 Hangszereik 

 Zenéjük 

 Alap tánclépéseik 

 

2. Félév 

 Tánc 

 Táncos koreográfia gyakorlása az FMK-s évzáróra 

 
 

 

 

Budapest, 2019.09.24. 

 

 

                                                                                          Schimkovitsné Szilágyi Mónika 

                                                                                                  munkaközösség vezető 

 
  


