…a gyermekeknek két dolgot kell adnunk: gyökereket és szárnyakat. Gyökereket,
amelyek tartást adnak, hogy tudják hova tartoznak, de ugyanígy szárnyakat is, amelyek az
egyiket a kényszereitől és előítéleteitől szabadítják meg, a másiknak lehetőséget adnak új
utakat bejárni, (vagy inkább repülni).”
Johann Wolfgang von Goethe

1

A MUNKATERV FELÉPÍTÉSE

1. A MUNKATERV KÉSZÍTÉSÉNEK TÖRVÉNYI HÁTTERE
2. BEVEZETŐ
3. HELYZETKÉP
3.1.SZEMÉLYI FETÉTELEK
3.2.A VEZETŐI MUNKÁT KÖZVETLEN SEGÍTŐ FELADAT ELLÁTÓK
3.3.CSOPORTBEOSZTÁSOK
3.4.AZ ÓVODAI CSOPORTJAINK LÉTSZÁMÁNAK ALAKULÁSA
4.

A PEDAGÓGIAI MUNKA TERVEZÉSE
4.1. PEDAGÓGUSOK ELŐMENETELE AZ INTÉZMÉNYBEN
4.2. TOVÁBBKÉPZÉSEK, TANFOLYAMOK
4.3. MUNKAKÖZÖSSÉGEINK
4.4. SZOCIÁLIS SEGÍTŐ AZ INTÉZMÉNYBEN

5. A FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁNAK TERVE ÉS ÜTEME
5.1.A NEVELŐTESTÜLET MEGBIZATÁSAI
5.2.A PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK MEGBÍZATÁSAI
6. A NEVELÉSI ÉV KIEMELT FELADATAI
6.1.A KÜLSŐ VILÁG TEVÉKENY MEGISMERÉSE AZ ÓVODÁBAN
6.2.INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI FELADATOK
6.3.BELSŐ DOKUMENTUMAINK ÖSSZHANGJA
7. A SZAKMAI MUNKA ELLENŐRZÉSEI A CSOPORTOKBAN
8. AZ ÓVODAI NEVELÉSI ÉV RENDJE
8.1. ÜTEMEZÉS
8.2. MUNKASZÜNETI NAPOK RENDJE
8.3. NEVELÉS NÉLKÜLI MUNKANAPOK RENDJE
8.4. ÜNNEPEK, ÜNNEPÉLYEK AZ ÓVODÁNKBAN
9. A TANÜGYI MUNKA TERVEZÉSE
10. MUNKÁLTATÓI ÉS GAZDASÁGI FELADATOK TERVEZÉSE
10.1.SZABADSÁGOK TERVEZÉSE
10.2.GAZDÁLKODÁSI FELADATOK
10.3.FEJLESZTÉSI FELADATOK
11. ELŐIRÁNYZOTT FEJLESZTÉSI TERVEK
12. KAPCSOLATAINK
12.1.BELSŐ PARTNERI KAPCSOLATAINK
12.2.KÜLSŐ PARTNERI KAPCSOLATAINK
12.3.BELSŐ KAPCSOLATTARTÁSUNK
MELÉKLETEK

2

Véleményezte és elfogadta: A nevelőtestület

Óvodavezető:
Intézményünk OM-azonosítója:
…………………………………………..
Nagyné Dobó Erika

034401

aláírás

Legitimációs eljárás

Nevelőtestület nevében:

Szülői Szervezet nevében:

…………………………………………..

…………………………………………..

aláírás

aláírás
Fenntartó nevében:

…………………………………………..
aláírás

Érvényesség ideje: 2018. – 2019. nevelési év

P.H.

3

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
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-

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

-

A 2017-2018. évi tanfelügyeleti ellenőrzések dokumentumai

-

Vezetői pályázatom

-

Saját vezetői elveim

2. BEVEZETŐ
Munkatervem készítésénél felhasználtam 2017 - 2018. évi munkatervet, annak beszámolóját,
tapasztalataira, eredményeire alapozva alkottam meg az intézmény 2018 - 2019. nevelési évre
vonatkozó feladatait.
Támaszkodtam az intézmény dolgozóinak és a szülői munkaközösségnek a véleményére, saját
tapasztalataimra, a tanügyigazgatási és tanfelügyeleti ellenőrzések eredményeire, valamint az
idei év egyéb feladataira, eseményeire.

3. HELYZETKÉP
3.1. SZEMÉLYI FELTÉTELEK
A Ferencvárosi Kicsi Bocs Óvoda 2018. szeptember 1-től 8 csoporttal kezdi meg a működést.
Valamennyi csoporthoz 2 óvónő, egy dajka álláshelyünk van.
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.

14+1

1

8

10

1

7+1

asszisztens
2

pedagógus

Minősített

-

Óvodapszichológus

-

Pedagógiai

8

Konyhás

rendelkezik

-

végzettség

Dajka, ill.
2

-

középfokú

Szakvizsgával

végzettségű

Felsőfokú

17+1

Dajka kisegítő

16

Dajka

Óvodatitkár

1

összesen

segítők

Nevelőmunkát

17

5

Óvodapedagógus

Óvodavezető

összesen

álláshely

Óvodapedagógus

A dajkák munkaideje heti 40 óra, munkájukat a munkaköri leírás alapján végzik.

+1

Az intézmény összes státuszának száma: 32 álláshely
Jelenleg 2 betöltetlen óvodapedagógusi álláshelyünk van.
A FIÜK alkalmazásában - 1 fő karbantartó
Alkalmazotti közösségünkben a következő változások történtek:
2018.08.21.-vel felvettük Kapitány Etelka óvodapedagógust.
2018.09.03.-tól felvettük Kovács Katalin óvodapedagógust.
2018.10.05.-vel próbaidő alatt, vezetői döntés alapján azonnali hatállyal felmondtam Kovács
Katalin óvodapedagógusnak.
Belső átszervezések:
Csimáné Bagó Katalin 2018.09.03.-tól a második emeleten kisegítő dajka feladatokat lát el.
Bors Mária 2018.09.03.-tól a Vackor csoport dajkája lett.
Sándor Béla Pálné 2018.09.03.-tól a Brumi csoport dajkája lett.
Varró Gyuláné 2018.09.03.-tól az első emeleten kisegítő dajka feladatokat lát el.
Hornyik Zsuzsanna 2017.02.22.-én, Bencze Marietta 2017.05.08.-án szült, jelenleg
mindketten GYES-en vannak távol.

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
CSIMÁNÉ BAGÓ KATALIN
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3.3. CSOPORTBEOSZTÁSOK

Óvodapedagógusok

Dajkák

Csoportok

Terem
szám

Fülesmackó csoport

1

Dúcs Attiláné

Dúcs Nikolett

2

Bíróné Honti Katalin

Trendl Sándorné

(nagycsoport)
Boribon csoport

Kereszty-Orbán Zsuzsa

(középső csoport)
Vackor csoport

3

4

Nemesné Vadász Edit

Béri Lászlóné

Nagyházi Vanda

(nagycsoport)
Dörmögő csoport

Bors Mária

Balázs Diána

(kiscsoport)
Panda csoport

Juhászné Gyulányi Andrea

5

Dudásné Nagy Boglárka

Hostyánszki Mónika

6

Fábiánné Hajnali Edina

Kóté Erzsébet

7

Muszka Emese Lujza

Papp Magdolna

(középső csoport)
Micimackó csoport
(középső csoport)
Mézesmackó csoport

Gosztom Istvánné

(nagycsoport)
Brumi csoport
(kiscsoport)

8

Schimkovitsné Szilágyi Mónika
Varga Lászlóné

Csoporton kívüli dajkáink: Bagó Rozália – konyhás
Varró Gyuláné – kisegítő dajka
Csimáné Bagó Katalin – kisegítő dajka
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Sándor Béla Pálné

3.4. AZ ÓVODAI CSOPORTJAINK LÉTSZÁMÁNAK ALAKULÁSA
Óvodánk ebben a nevelési évben is nyolc csoporttal kezdte meg a nevelési évet.
Idén nem volt szükség létszámtúllépési engedélyt kérni a Fenntartótól. A 2017-2018-as
nevelési év végén óvodában maradó gyermekek egy csoportba kerültek életkoruknál fogva.
Pedagógiailag indokoltnak láttam a Panda csoport kijelölését számukra, ahol az előző évből
is maradtak vissza gyerekek.

Csoportok

Csoportok

Engedélyezett

Tényleges

Számított

száma

alapterülete

létszám

létszám

létszám

1.

37,4

19

17

17

2.

30,7

15

14

15

3.

31,7

16

16

16

4.

38,4

19

17

18

5.

35,6

17

13

13

6.

37,1

19

15

15

7.

37,0

18

17

17

8.

37,4

19

17

17

Összesen:

285,3

142

126

128

A nevelési év elején minden kisgyermeknek ellenőriztük az óvodai jogviszonyát, az óvodalátogatását 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.
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4. A PEDAGÓGIAI MUNKA TERVEZÉSE
4.1 PEDAGÓGUSOK ELŐMENETELE AZ INTÉZMÉNYBEN
Ebben a nevelési évben két gyakornok óvodapedagógus dolgozik az intézményben. Nemcsak
azért örülünk nekik, mert fiatalok és lelkesek, hanem mert olyan pozitív emberi és szakmai
tulajdonságokkal rendelkeznek, amelyekre lehet építeni, és amelyekkel jó együtt gondolkodni,
dolgozni.
Mindketten gyakornokságuk második évében járnak. Ez számukra azt jelenti, hogy
novemberig portfóliót kell írniuk, és még ebben a nevelési évben azt meg is kell védeniük,
vagyis gyakornoki vizsgát kell tenniük.
Az óvodavezető által elkészített és módosított Gyakornoki szabályzat értelmében előtte
intézményi szintű elővizsgát fognak tenni.
Mentoraik és az óvodavezető segítségével megírják a portfóliójukat, majd feltöltik az Oktatási
Hivatal megfelelő felületére. Minősítő vizsgájukhoz sok sikert kívánunk, támogatjuk
eredményességüket!
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.
Az országos szakmai ellenőrzések keretein belül idén várhatóan nem kerül sor tanfelügyeleti
ellenőrzésre az intézményben.
Tervezett feladat viszont Schimkovitsné Szilágyi Mónika óvodapedagógus Ped.II fokozatot
megcélzó minősítési eljárásának és az ehhez kapcsolódó portfólió megírásának és
feltöltésének segítése.
Nagyné Dobó Erika óvodavezető mesterpedagógusi fokozatot megcélzó minősítési
eljárásának támogatása.
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.
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A továbbképzések pontos listáját nem áll módomban még megírni. Mindig igyekszem
kihasználni azokat a lehetőségeket, amelyek adódnak, és szakmailag megalapozottnak találom
őket.
Vannak olyan megkezdett képzések, amelyek folytatása elengedhetetlen és szükségszerű.
Ezek:
1. Balázs Diána - Gyermektánc az óvodában, iskolában szakterületen pedagógus
szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés – 3.-4. félév
2. Kereszty-Orbán Zsuzsanna - ÍGY TEDD RÁ! - Népi játék, néptánc módszertan az
óvodában és az általános iskolában – módszertani továbbképzés
3. HACCP tanfolyam újonnan belépő Kollégák részére
4. Kertészeti képzés pedagógusoknak –Iskolakert gondozása a tanév során –
folytatódik további két alkalommal a megkezdett képzés
5. Boldogságóra – szeretném folytatni a boldogság programra felkészítő képzést minél
több Kolléga beiskolázásával
6. Népművészettel, népi kultúrával kapcsolatos továbbképzések irányában is nyitottak
vagyunk
Házi képzéseink:
 Idén szeretném, ha egy-egy óvodapedagógus egy-egy hozzá és képzettségéhez közel
álló témakörben tartana rövid előadást óvodapedagógus, vagy dajka társainak.
A témák címének kidolgozása folyamatban van.
Témakörei: a gondozás területei, gyermekmunka az óvodában, játék az óvodában,
kertészkedünk, mozgás az óvodában, mindennapos testnevelés az óvodában…
 Tovább folytatódik a dajka képzésünk.
Felelőse: Fábiánné Hajnali Edina
 Házi bemutatók megtartásával a módszertani kultúra fejlesztése, a program
módosításaihoz kapcsolódóan tapasztalatok megvitatása.
Bemutató foglalkozást tart:
 Advent az óvodában - Dúcs Attilláné – nagycsoport
időpontja: 2018. december
 Március 15. – Nemzeti ünnep az óvodában – Fábiánné Hajnali Edina – középső
csoport
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időpontja: 2019. március
 Anyáknapi készülődés – Juhászné Gyulányi Andrea - kiscsoport
időpontja: 2019. április
4.3.MUNKAÖZÖSSÉGEINK
A 2018 - 2019. nevelési évben négy munkaközösség fog működni óvodánkban.
1. Intézményi önértékelési munkaközösség
2. Néptánc az óvodában
3. Felnőtt néptánc munkaközösség
4. Gyermekvédelmi feladatok az óvodában
Éves feladataikat a mellékletben található éves munkatervük tartalmazza.

4.4.SZOCIÁLIS SEGÍTŐ AZ ÓVODÁBAN
2018.10.01.-től heti két alkalommal 4-4 órában szociális segítő fog tevékenykedni az
intézményben.
Munkája szorosan összekapcsolódik a gyermekvédelmi felelős és a pszichológus
tevékenységeivel is.
Feladataink:


nevelés nélküli munkanapon megismerkedni a szociális segítő munkatársakkal,
céljaikkal, feladataikkal
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helyiség biztosítása a feladatok ellátása érdekében



Kollégákkal, csoportokkal való ismerkedés, az intézményben való eligazodás segítése



tényfeltárások,



az adott feladatok megoldása közösen



eredmények megbeszélése, ügyek lezárása

5. A FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁNAK TERVE ÉS ÜTEME
5.1. A NEVELŐTESTÜLET MEGBIZATÁSAI

óvodapedagógus

1.

Balázs Diána

kötött
munka
idő

32+4

reszortfeladatok
„Néptánc az óvodában” – munkaközösség vezető
Advent szervezési feladatai

2.

Bíróné Honti Katalin

32+4

Egyéni megbízatás: Óvodai fellépő ruhák karbantartása
Advent szervezési feladatai

3.

Dúcs Attiláné

32+4

„Intézményi Önértékelés” – munkaközösség vezető
Egészségnap szervezési feladatai, PP koordinátor

4.

Dudásné Nagy Boglárka

32+4

Egyéni megbízatás: szertár felelős
Az óvoda születésnapjának szervezési feladatai

5.

Fábiánné Hajnali Edina

32+4

Egyéni megbízatás: A Közalkalmazotti Tanács elnöke, dajka képzés

Egészségnap szervezési feladatai

6.

Gosztom Istvánné

32 +4

7.

Juhászné Gyulányi Andrea

32+4

Óvodavezető-helyettes
Egyéni megbízatás: mentori feladatok ellátása
Az óvoda születésnapjának szervezési feladatai
„Gyermekvédelem az óvodában” munkaközösség vezető
Medve nap szervezési feladatai

8.

Kapitány Etelka

32+4

Egyéni megbízatás: lépcsőház díszítési feladatai
Gyermeknap szervezési feladatai

9.

Kereszty-Orbán Zsuzsa

32+4

Egyéni megbízatás: KRESZ program felelős
Medve napszervezési feladatai

10.

Muszka Emese Lujza

26+4
+4

11.
12.
13.

Nagyházi Vanda
Nagyné Dobó Erika
Nemesné Vadász Edit

26+4

Egyéni megbízatás: gyakornok, hospitálások
Boldog Óvoda Program bevezetésének feladatai
Egyéni megbízatás: gyakornok, hospitálások

+4

Szakmai folyóirat figyelő, Madár program felelős

30+

Óvodavezető, vizuális műhely vezetése, eseti helyettesítés
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Programok, események szervezésének koordinálása

32+4

Egyéni megbízatás: torna szertár felelős, mentori feladatok
Óvodai búcsúzás szervezési feladatai

14.

Schimkovitsné Szilágyi Mónika

32+4

„Felnőtt néptánc az óvodában” – munkaközösség vezető
Medve nap szervezési feladatai,

15.

Varga Lászlóné

32+4

Egyéni megbízatás: leltár és tisztítószer felelős
Gyermeknap szervezési feladatai

12

5.2.A PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK MEGBÍZATÁSAI

pedagógiai munkát segítő

feladat

a feladathoz tartozó
kontakt személye

1.

Bagó Rozália

Mátyás lovagi tornája

Gosztom Istvánné

szervezési feladatai
2.

3.

Béri Lászlóné

Bors Mária

Medve nap

Schimkovitsné

szervezési feladatai

Szilágyi Mónika

Advent

Balázs Diána

szervezési feladatai
4.

5.

Csimáné Bagó Katalin

Dúcs Nikolett

Medve nap

Schimkovitsné

szervezési feladatai

Szilágyi Mónika

Mátyás lovagi tornája

Gosztom Istvánné

szervezési feladatai
6.

7.

Hostyánszki Mónika

Kóté Erzsébet

Medve nap

Schimkovitsné

szervezési feladatai

Szilágyi Mónika

Advent

Balázs Diána

szervezési feladatai
8.

Nagy Zsoltné

Föld napja

Nagyné Dobó Erika

szervezési feladatai
9.

Papp Magdolna

Egészségnap

Dúcs Attiláné

szervezési feladatai
10.

Rácz Friderika

Egészségnap

Dúcs Attiláné

szervezési feladatai
11.

12.

Sándor Béla Pálné

Szegedi Zsuzsanna

Medve nap

Schimkovitsné

szervezési feladatai

Szilágyi Mónika

Föld napja

Nagyné Dobó Erika

szervezési feladatai
13.

Trendl Sándorné

Gyermeknap

Varga Lászlóné

szervezési feladatai
14.

Varró Gyuláné

Óvodai búcsúzás
szervezési feladatai
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Nemesné Vadász Edit

6. A NEVELÉSI ÉV KIEMELT FELADATAI
6.1.A KÜLSŐ VILÁG TEVÉKENY MEGISMERÉSE AZ ÓVODÁBAN
Feladataink:
 Az óvodáskorú gyermek gondolkodásának fejlődése, a világkép kialakulásának
folyamata
 A külső világ tevékeny megismerésének szerepe, fejlesztésének lehetőségei
 A saját helyzetképünk felmérése
 Szakmai továbbképzéseken való részvétel, tapasztalatok kicserélése
 Kerületi szakmai napon való részvétel
 Előadók meghívása nevelőtestületi képzésre
 Szakirodalmi jegyzék gyűjtése
 Ismereteink, tapasztalataink egybe gyűjtése
 A külső világ tevékeny megismerésének tervezési, szervezési feladatai
6.2.INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI FELADATOK
Az intézményi önértékelési munkaközösség éves feladataiban megjelölte azokat az
óvodapedagógusokat, akiknek a 2018-2019-es nevelési év folyamán el kell készíteni az
önértékelését.
Önértékelésre kijelölt pedagógusok:
 Dúcs Attiláné
 Dudásné Nagy Boglárka
 Fábiánné Hajnali Edina
 Juhászné Gyulányi Andrea
 Kapitány Etelka
6.3.BELSŐ DOKUMENTUMAINK ÖSSZHANGJA

14



Új Pedagógiai Programunk elkészítése



Adatkezelési szabályzat elkészítése és bevezetése



Házirend felülvizsgálata, átdolgozása



SZMSZ módosítása



Mulasztási napló, csoportnapló átdolgozása

7. A SZAKMAI MUNKA ELLENŐRZÉSEI A CSOPORTOKBAN

FELADAT

MÓDSZER

HELYSZÍN

IDŐPONT

FELELŐS

Felkészülés a

megfigyelés,

minden csoportban

augusztus utolsó

óvodavezető

nevelési évre,

csoportszobák

termek

végig látogatása,

rendezettsége,

beszélgetés a

díszítése,

dolgozókkal

hete

gyermekek
fogadása
A beszoktatás

megfigyelés,

folyamata, szokás-,

önértékelő

Vackor csoport

szabályrendszer

beszámoló

Brumi csoport

kiscsoportokban

november 3. hete

óvodavezető

kialakítása
Szokás-

csoportlátogatás,

középső és

szept. 3. hete:

óvodavezető,

szabályrendszer

megfigyelés,

nagycsoportokban

Fülesmackó csop.

óvodavezető

működése a

a látottak

Dörmögő csop.

helyettes

csoportokban, a

kiértékelése

október 3. hete:

csoport neveltségi

közösen

Mézesmackó csop.

szintje, önállóság

Boribon csoport

A foglalkozás

október 4. hete:

feladatainak

Panda csoport

megvalósulása

Micimackó csoport
november 2. hete:
Vackor csoport
Brumi csoport

Dokumentációk

dokumentum

Leadási határidő:

óvodavezető,

ellenőrzése:

elemzés,

november 14.

gyermekvédelmi

csoportnaplók,

megbeszélés

január 8.

felelős

minden csoportban

mulasztási naplók
Munkaközösségek

június 15.
beszámoltatás

-Dúcs Attiláné

óvodavezető,

működése,

-Balázs Diána

óvodavezető

feladatok, elért

-Schimkovitsné -

helyettes

eredmények

Szilágyi Mónika
-Juhászné Gyulányi
Andrea

Iskolaérettségi
vizsgálatok,
beiskolázási
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egyeztetés,
megbeszélés

Nagycsoportos
óvónők

novemberben,
januárban

óvodavezető

dokumentációk
Egyéni fejlődési
naplók vezetésének
megtekintése

ellenőrzés
megbeszélés,

minden csoport
esetében

december 4.
március 20.

óvodavezető,
óvodavezető
helyettes

június 11.
Bemutató
foglalkozások
megtekintése,
kiértékelése
A foglalkozás
feladatainak
megvalósulása

Hagyományápolás,

csoportlátogatás,

Brumi csoportban

december

óvodavezető

megfigyelés,

Panda csoportban

március

a látottak

Boribon csoportban

április

óvodavezető
helyettes

kiértékelése

BECS
munkaközösség

közösen

megfigyelés,
megbeszélés

minden csoportban

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

új hagyományok
bevezetése

folyamatosan

óvodavezető
óvodavezető
helyettes

8. AZ ÓVODAI NEVELÉSI ÉV RENDJE
8.1. ÜTEMEZÉS
Az óvodai nevelési év, 2018. szeptember 1-jétől 2019. augusztus 31. napjáig tart.
Óvodát kezdő, új gyermekek fogadása, 2018. szeptember 3.-tőó kezdődik.
A nevelési év, foglalkozási rendje, 2018. szeptember 1-től - 2018. június 7.-ig tart.
Nyári foglalkozási rend, 2018. június 10.-től - 2018. augusztus 31-ig tart.
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8.2.MUNKASZÜNETI NAPOK RENDJE
•

Október 13., szombat munkanap - október 22., hétfő pihenőnap

•

November 10., szombat munkanap - november 2., péntek pihenőnap

•

December 1., szombat munkanap - december 24., hétfő pihenőnap

•

December 15., szombat munkanap - december 31., hétfő pihenőnap

•

December 25.-26. - Karácsony

•

Január 1., kedd munkaszüneti nap

•

Március 15., péntek munkaszüneti nap

•

Április.19., péntek munkaszüneti nap

•

Április 22., hétfő munkaszüneti nap

•

Május 1., szerda munkaszüneti nap

•

Június 10., hétfő munkaszüneti nap

2018. október 29.-tól november 02.-ig őszi szünet, 2019. március 18-től, április 23.-ig tavaszi
szünet lesz az iskolákban.
Ezeken a heteken –lehetőségeink szerint- az összevont csoportok működéséről előzetesen
tájékoztatom a szülőket.
Előzetes tájékoztatás bekérése a decemberi két ünnep közötti ügyeleti igényről. Igény
felmérés
november végéig.

8.3. NEVELÉS NÉLKÜLI MUNKANAPOK RENDJE
2018. november 11. hétfő: Nevelői értekezlet
2018. december 17. hétfő: Az alkalmazotti közösség közös karácsonyi ünnepe
2019. február 18. hétfő: Nevelői értekezlet
2019. június 9. péntek: Évzáró nevelési értekezlet
Az óvoda Alapítványi nappal egybe kötött évzáró műsorát 2019. május 31.-én tartja.
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8.4. ÜNNEPEK, ÜNNEPÉLYEK, JELES NAPOK, ESEMÉNYEK
Szeptember: Kezdődik az óvoda – a Beszoktatás és a visszaszoktatás feladatai
Nyúldombi versengés
Október:

Zene világnapja
Állatok világnapja
Az óvoda születésnapja: 2018. október 15.- október 19.
„Mátyás király lovagi tornája” – családi délután

November: Márton nap alkalmából a jeles nap megismertetése, lámpások készítése, lámpásfelvonulás
December: Mikulás várás, Karácsony
Adventi készületek, óvodai Karácsonyi ünnep.
Várható időpontja: 2018. december 13.
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 – kerti rendezvény a családok bevonásával
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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

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
 Iratkezelés és az ügyintézés szabályainak alkalmazása
 Irattári terv, irattárolás felülvizsgálata, módosítása 2018.09.-tól
 Kötelezően használt nyomtatványok eljárásrendje
 Házirend ismertetése az óvodába járó családokkal
 Gyermekek fejlődési ütemének nyomon követése
 Új KIR felület megismerése, alkalmazása
 Októberi statisztika elvégzése, adatok szolgáltatása
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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 március 31.

10.2.

GAZDÁLKODÁSI FELADATOK

 Takarékos gazdálkodással igyekszünk a gyermekek számára legfontosabb eszközöket
és foglalkozási anyagokat beszerezni!
 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, projektor)
 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 matatófal tervezése, felszereltetése
 Kerti játszó eszközök bővítése
 Pincetér kiürítése
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11. ELŐIRÁNYZOTT FEJLESZTÉSI TERVEK
o Az épület régi ablakainak kicserélése
o Lépcsőház fal burkolatának kijavítása, festése
o Hátsó udvari kijárat falának rendbe tétele, fa burkolat egy részen
o Hátsó udvarban gyümölcsfák ültetése, virághagymák elültetése
o Új szekrénysor, tárolók vétele
o Bábparaván készíttetése
o További gyermek fektetők cseréje
o Tároló polcok készíttetése
o Első emeleti terasz burkolatának kicserélése
o Első udvar falának rendbe tétele, lefestése szülői segítséggel

12. KAPCSOLATAINK
12.1.BELSŐ PARTNERI KAPCSOLATAINK
A továbbiakban is törekszünk a jó partneri viszony kialakítására. Fontosnak tartjuk, hogy a
szülők bizalmát elnyerjük, támogatásukat megkaphassuk.
A jó partneri együttműködés érdekében a következő lehetőségeket kínáljuk fel:
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Családlátogatások



Szülői Szervezet értekezései



Szülői értekezletek



Fogadó órák



Nyílt napok



Évszakonkénti kézműves délutánok



Különböző fórumokon találkozhatnak szakembereinkkel



Mátyás király lovagi tornája őszi családi sport rendezvény



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

Pedagógiai Szakszolgálat:
 Szakmai munkánkhoz szorosan kapcsolódik a Szakszolgálat
 Egyeztetések, konzultációk, segítség kérése gyermekekkel kapcsolatban
 A mozgásfejlődésről 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.
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).
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Együttműködés a kerület óvodáival
12.3. BELSŐ KAPCSOLATTARTÁSUNK


Folytatjuk a továbbiakban is a hétfői rendszeres megbeszéléseket



A közös levelező listán keresztül könnyebben tudjuk egymás felé áramoltatni az
információkat (megváltozik az e-mail cím-2018.10.01.-től)



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, 2018.október 5.
Nagyné Dobó Erika
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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, 2018. október 08.

………………………………………
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, 2018. október 08.

………………………………………
a Szülői Szervezet képviselője
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MELLÉKLETEK
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Gyermekvédelmi munkaközösség
éves munkaterv
2018./2019.

Készítette:
26

Juhászné Gyulányi Andrea

,,A gyermekkor évei azok az esztendők, amikor a szív a legérzékenyebb,
leghajlékonyabb.
Amit oda elültetnek,azt aligha lehet valaha is onnan kipusztítani.”
J.F.Oberlin
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Csoportok száma: 8
Gyermekek száma: 126 fő
Rendszeres Gyermekvédelmi kedvezmény: 4 fő
Sajátos Nevelési Igény: 2 fő
Hátrányos Helyzet: 1fő
Halmozottan Hátrányos Helyzet: 0
Beilleszkedési Tanulási Magatartás nehézség: 1fő
A 2018-2019es nevelési év kerületi fő feladata a külső világ tevékeny megismerése.
Ennek a feladatnak a megvalósítása érdekében célunk:
 A gyermekek szűkebb és tágabb természeti és társadalmi környezetről szerzett
tapasztalatok segítségével elősegíteni a biztonságos tájékozódást és eligazodást.
 pozítiv érzelmi viszony kialakitása a természethez, tanulja meg védeni a
természetet és a természet értékeit.
 Megismertetni a helyi hagyományok, szokások családi és tárgyi kultúra értékeit

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
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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,
Integráció:
 Óvodánkban teljes integráció valósul meg, vagyis az óvodai nevelés teljes ideje
alatt a sajátos nevelési igényű gyermekek az épek csoportjában tartózkodnak.
Tapasztalatunk, hogy a gyermekek elfogadják a „különbözőséget”, ahogy az
óvónő beszél, játszik, ahogy megérinti, fogja a kezét, úgy fogják, úgy fogadják el a
gyermekek is és ezen keresztül a szülők is.
 Célunk: Esélyteremtés az életbe való beilleszkedéshez.: olyan alapvető
életvezetési képességek elsajátíttatása, amelyek szükségesek a közösségen belüli
viszonylag önálló, illetve önálló élet eléréséhez.
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.
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- 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, gyermekorvosiszakorvosi vizsgálat kezdeményezése.
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 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.
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- A rendszeres óvodába járás figyelemmel kísérése, szükség esetén a hiányzás jelzése a
gyermekvédelmi felelősnek.
-A gyermeki jogok védelme kimondja a 11.§-ban mindenkinek kötelessége,
gyermeknevelésével, oktatásával, ellátásával, ügyeinek intézésével foglalkozik.

aki

-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.

-A hatóságok a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, 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:
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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.
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(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.

Gyermekvédelmi feladatok ellátása a Ferencvárosi Kicsi Bocs Óvodában
Szeptember: - felmérés készítése a gyermekekről, hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos
helyzetű gyermekek számbavétele
- étkezési térítési díjkedvezmények megállapítása
- közösen kialakított óvó-védő intézkedések megbeszélése
- a gyermekvédelmi jelzőrendszer fontosságának tudatosítása az óvónőkben
Október: - családlátogatások lebonyolítása
- megbeszélés, időpont egyeztetés az óvoda védőnőjével
- kapcsolatfelvétel a Szakszolgálattal
- hiányzások nyomonkövetése, igazolások és a mulasztási naplók alapján
November: - aktuális feladatok ellátása
- felmerülő problémák megoldása
December: - családok bevonása közös programunkba / Adventi, családi kézműves délután /
-a HH-s, HHH-s gyermekek helyzetének megbeszélése /óvónők, logopédus,
fejlesztőpedagógus /
- óvodáztatási támogatással kapcsolatos intézményi feladatok megbeszélése
Január: - étkezési támogatások lejárati határidejének vizsgálata, szükség szerint a 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 /
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- 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, óvodai
búcsúzás, évzáró, kirándulások -lebonyolításában a hátrányos és veszélyeztetett gyermekek
megsegítése.
Nyári programok elindítása .
- hiányzások nyomonkövetése, igazolások és a mulasztási naplók alapján

Budapest, 2018.10.03.

Juhászné Gyulányi Andrea
gyermekvédelmi felelős

Belső Ellenőrzés Csoport (BECS)
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(Önértékelési munkaközösség)
Éves munkaterve
2018 – 2019 tanév

Készítette: Dúcs Attiláné
munkaközösség vezető

Munkaközösségünk tagjai változatlanok az idei évben is.
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 Nagyné Dobó Erika óvodavezető
 Gosztom Istvánné óvodavezető 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

2018. október 25.



feladatok ismertetése a
tagokkal, részfeladatok
kiosztása (az értékelés
szükséges dokumentumainak
előkészítése, az értékelő
személyek kijelölése)

2018. október 26.

Dúcs Attiláné mk. vez.

az önértékeléshez szükséges
dokumentumok átadása az
érintett pedagógusoknak

2018. november 20.

kijelölt pedagógus

2019. január 07.

kijelölt pedagógus

az értékeléshez szükséges
kérdőívek átadása a szülőknek
az érintett pedagógusok
pedagógiai munkájának
ellenőrzése (vezetői látogatás),
értékelése a kompetenciák
mentén

előre egyeztetett időpontban

Nagyné Dobó Erika óv.
vez.
 Dúcs Attiláné mk. vez.




Nagyné Dobó Erika
óv.vez.
kijelölt pedagógus

az elkészített pedagógus
önértékelések leadása

2019. január 15.

érintett pedagógusok

a szülői kérdőívek begyűjtése,
feldolgozása

2019. január 10.

kijelölt pedagógus

a megbízott kollégák
értékelésének begyűjtése,
feldolgozása

2019. január 15.

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.
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2) Önértékelésre kijelölt pedagógusok:
 Dúcs Attiláné
 Dudásné Nagy Boglárka
 Fábiánné Hajnali Edina
 Juhászné Gyulányi Andrea
 Kapitány Etelka
 Kovács Katalin
3) Schimkovitsné Szilágyi Mónika minősítő eljárásának segítése (Pedagógus II.
fokozat).
4) Nagyné Dobó Erika óvodavezető minősítő eljárásának segítése (Mesterpedagógus
fokozat)
5) Az óvoda két pályakezdő kollegájának gyakornoki munkájának segítése a helyi
Gyakornoki szabályzat szerint.
2. éves gyakornokok:
 Muszka Lujzi (mentora: Gosztom Istvánné)
 Nagyházi Vanda (mentora: Nemesné Vadász Edit)
6)
Az e-portfólió, a pályázat feltöltési határideje: 2018. november 25.
Minősítővizsgájukra, minősítési vagy bírálati eljárásukra 2019-ben kerül sor, és
sikeres minősítővizsga, minősítési eljárás, bírálati eljárás esetén 2020. 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 intézmény Helyi Pedagógiai Programjának átdolgozásának folytatása.
A nevelőtestület mikro csoportos munkaformában tevékenyen vesz részt a program
átdolgozásában.
8) Törekvésünk, hogy meg tudjuk tartani erősségeinket és javítani tudjunk
gyengeségeinken, a tanfelügyeleti eljárások, az intézményi önértékelések
eredményeinek figyelembe vételével.
9) Feladat és ütemterv készítése éves szinten.
10) 5 éves továbbképzési terv készítése
11) Az eddig sikeresen értékelt kollégák további feladata önfejlesztési tervük elkészítése.
12) Az új kollegák sikeres beilleszkedésének segítése.

Budapest, 2018.10.02.

Dúcs Attiláné
munkaközösség vezető
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2018/19-es nevelési év gyermektánc

Balázs Diána
munkaközösség vezető

A táncot a természetes mozgásokból kiindulva lehet tanítani, ezek népi
játékainkban rejlenek. Régen a tánc és a játék egységet alkottak, hiszen
korosztálytól függetlenül volt a játék és a tánc. Átszőtte
tevékenységeinket, mindennapjainkban jelen volt. A népi játékok, a
természet közeliség egyre távolabb áll a családoktól. Azt gondoljuk,
foglalkozásaink nagyban segítik a gyermekek szociális beilleszkedését,
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hiszen folyamatosan kapcsolatot létesít az őt körülvevő emberekkel,
így sokkal kisebb az esélye az elszigetelődésnek. Az érzelmi nevelés
mellett segít a test koordinálásában, egyensúlyérzék kialakulásában,
ezáltal felfedezi testének határait.
I. Kergető körjátékok:
A körön kívül vagy belül fut, vagy sétál a kergető, és meg kell
fognia valakit.
 Elvesztettem zsebkendőmet
 Tüzet viszek
 Kinn a bárány, benn a farkas

II.

Repül a… repül a…
 Dolgozzatok legények

III.

Megy a gőzős… (láncszerűen körbe mennek, egymás vállába
kapaszkodva. Akinél a lánc elszakad, az lesz a masiniszta az új
dalkezdésnél.)

IV.

Ünnepkörök:
 Böjti játékok
Ebben az időszakban tánctilalom van, ezért úgynevezett
karikázót táncolunk. (kapus játékok, cickomozás, tüzet
viszek, liliom, liliom, itthon vagy-e tüzes mester)
 Szüret
Badacsonyi szőlőhegyen, érik a szőlő
 Márton nap
Hatan vannak a mi ludaink
 Hogy a csibe, hogy
 Luca nap
Luca-Luca kitty-kotty

Körjátékok során a következő mozdulatokat gyakorolhatjuk zenére:
térdrugózás, terpeszben testsúly áthelyezés, guggolás, dobbantás, ugrálás páros
lábon.
Rugózás, páros sarokemelés, forgás, szökellés, helycsere, egymás megkerülése,
oldalzáró lépés, páros vonulás kézfogással.
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Oldalzáró lépés egy irányba, kis csárdáslépések, lépés dobbantással,
páros/keresztezett kézfogások.
Néptánc motívumok:
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Körből kifordulás (Lánc, lánc)
Taps egyenletes lüktetésre, szökdelés páros lábon (Hopp mókuska)
Egylépéses csárdás, lassú höcögő (csizmán kopogó)
Vonulások csiga- és hullámvonalban (Lánc,lánc)

2018/19-es nevelési év felnőtt néptánc
munkaterv
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Schimkovitsné Szilágyi Mónika

Ebben a nevelési évben kollégáimmal egyeztetve a Kárpátaljai magyarság
néphagyományaiba kalauzolnánk el magunkat, hiszen testvérvárosunk
Beregszász, és úgy gondoltuk, hogy ennek fejet hajtva a néphagyományuk
megismerésére törekednénk.
I.

II.

III.

IV.

Népviselet:
Kárpátalja anno, ruszin népviselet: A ruszin nép hagyományos népviselete
eltér a kárpátaljai magyarság népviseletétől. Alapvető színek, a kék, sárga,
a vörös, és ha ezek közé zöldet kevernek, arra azt mondják, hogy Rákóczi
mintás. A nők és férfiak irha bőrkabátjai, valamint a férfiak térdik érő
bőrcsizmái, a huczul előkelőkre jellemzők. A fokos, mely eredetileg keleti
fegyver, a ruszinság, és a szlovákság körében a 19.-ik századra nemzeti
jelzővé/jelképpé lett.
A népi hímzés, szövés mesterei:
Kárpátalja gazdag népművészete (a hímzés, a fafaragások, a kerámia, a
szőttes) most közelít tiszta forrásaihoz. Beregszászon vannak igazi
hagyományőrzők, beregi csillagos-szegfűs, Rákóczi mintás, beregi
tulipános szőttesek, hímzések. Kijevben és külföldön rendezett
kiállításokon is sikert arattak. Nagydobrongyra, és környékére az
úgynevezett „dobronyi” piros rózsaminták a jellemzők.
A kárpátaljai népi mesterségeket, ma már többnyire csak leírásokból,
múzeumi gyűjteményekből ismerjük. A kárpát-ukránok körében a
fazekasság még ma sem veszett ki. A vidék hagyományaira támaszkodva
szívesen használják az évszázadok során e tájon kialakult motívumokat.
pl.: széles ujjú fehér inget, kalapot, csizmát viselő férfi alakok.
Mesélők, nótafák:
Ezekben a témakörökben szeretnénk a félév során elmélyülni, megismerni
népviseletüket, meséiket, népművészetüket, népzenéjüket.
Budapest, 2018.10.01.
Schimkovitsné Szilágyi Mónika
munkaközösség vezető
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