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A munkaterv jogszabályi háttere 

 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről és végrehajtási rendeletei: 
 229/2012. VIII.28.) Korm. Rendelet a nemzeti köznevelésről szóló 2011 évi 

CXC. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 
 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények 

működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról  
 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos 

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

nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának 
irányelve kiadásáról  

 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
 2015. évi CCXXIII. törvény egyes szociális, gyermekvédelmi, 

családtámogatási tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról 
 Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény (a 

továbbiakban: Alapell. tv.) 
 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről 

és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról 

 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a 
pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól 
és kedvezményeiről 

 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó 
gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról 
és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról 

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

 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a 
pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-
szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről 

 az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete a természetes 
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és 
az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon 
kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet GDPR] 

 273/2017. (IX. 20.) Korm. rendelet a honvédelemről és a Magyar 
Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről 
szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 
290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról, valamint a védelmi 
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igazgatás tervrendszerének bevezetéséről szóló 1061/2014. (II.18.) Korm. 
határozat  

 2/2018. (I. 18.) EMMI rendelete a személyes gondoskodást nyújtó 
gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai 
feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 
módosításáról 

 137/2018. (VII. 25.) Korm. rendelet Az Óvodai nevelés országos 
alapprogramjáról szóló 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet módosításáról 

 2019. évi LXX. törvény a közneveléssel összefüggő egyes törvények 
módosításáról és a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi 
CCXXXII. törvény hatályon kívül helyezéséről 

Egyéb dokumentumok, útmutatók 

 Önértékelési kézikönyv óvodák számára. (2018. augusztus 31-én jóváhagyott 
és 2019. szeptember 1-től hatályos,,negyedik kiadás) 

 Országos tanfelügyelet. Kézikönyv óvodák számára. (2018. augusztus 31-én 
jóváhagyott és 2019. szeptember 1-től hatályos) 

 Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében a Pedagógus I. és Pedagógus 
II. fokozatba lépéshez. (hatodik, változat jóváhagyva 2018. november 19-én, 
hatályos 2019. június 14-től) 

 KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a 
pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció 
értelmezéséhez Óvodai nevelés negyedik kiadás (2016. január 29-én elfogadott 
és 2016. október 24-től hatályos) 

A munkaterv elkészítése során figyelembe vett helyi dokumentumok 

 Tevékenységközpontú óvodai nevelés helyi pedagógiai program 2020 
 SZMSZ és mellékletei 2019  
 Előző évi mérési eredmények 
 2019-2020 nevelési év beszámolója és értékelései  
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1. A pedagógiai munka feltételrendszere 

1.1. Alapító okirat szerinti feladatellátás, jellemző csoportadatok 

 

1. A hatályos alapító okirat kelte, száma M/679484/2016/2 

2. Fenntartó neve, címe Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 
Önkormányzata 1092 Bp., Bakáts tér 14. 

3. Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám  100 fő 

4. Az intézmény óvodai csoportjainak száma 2018/2019. 
nevelési évben fenntartói határozat alapján 

    4 

5. Az intézmény napi nyitvatartási ideje  12 óra 

6. Alapító okirat szerinti ellátandó feladatai  óvodai nevelés, ellátás 

7. Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése mozgásszervi fogyatékos, 
beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődési 
zavarral küzdő gyermekek 

8. Gazdálkodással összefüggő jogosítványok Ferencvárosi Intézmény Üzemeletetési 
Központ a munkamegosztás és 
felelősségvállalás rendjét tartalmazó 
megállapodásban meghatározott helyen és 
módon látja el. 

 

Csoportnév, korcsoport 
 

engedélyezett létszám tényleges létszám számított létszám 

Tulipán kiscsoport                    25                  20                    20 
Liliom középső csoport                    25                  20                    22 
Margaréta nagycsoport                    25                  21                    23 

Napraforgó nagycsoport                    25                  15                    19 
      összesen                  100                  76                    84 

 

 
Korcsoport 

létszám/ 
fő 

nemek 
aránya 
fiú           lány 

kiemelt figyelmet igénylő 
gyerek 
SNI – BTM - HHH - tehetség 

 
tanköteles 

nem magyar 
állampolgár 

Kiscsoport 20 6 14 0 0 1 0 0 0 
Középső csoport 20 6 14 1 0 0 0 0 1 

Nagy csoport 21 11 10 1 0 1 1 18 1 
Nagycsoport 15 10 5 2 3 0 0 15 2 
       összesen 76 33 43 4 3 2 1 33 3 

 

Zömében az óvodakötelessé váló gyermekekből áll a jelentkezettek köre, bár a nevelési év 
kezdetén beiratkoztak tankötelessé váló gyermekek is. Ilyen alacsony még nem volt a 
gyermeklétszámunk, igaz az összetétel is jelentősen változott! Megnövekedett a 
szükséglakásban, rossz életkörülmények között élő gyerekek, családok aránya.  
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1.2. Humánerőforrás (személyi feltételrendszer) 

Engedélyezett álláshelyek száma Betöltött pedagóguslétszám 

- óvodapedagógusok besorolás 
szerinti létszáma (fő) 

 

pedagógus 

 

pedagógiai 
munkát 
közvetlenül 
segítő 

egyéb 

munkakör 

 

Ped.I. 

 

 

Ped.II. 

 

 

Mesterpedagógus 

 9  5 2  4 3 1 

 

Az óvodai csoportokhoz rendelt humánerőforrás adatok 

Csoport neve óvodapedagógusok neve csoportos dajka csoportot segítő egyéb 
alkalmazott 

Liliom F. D. B. V. J. A. Gy. A. B.- K. I. 
Margaréta D. B. J. K. Zs. F. F. N.  B. B. 

Napraforgó P. Sz.  S. I. K. E. 
Tulipán A.B. E. Sz. N. G. I. M. E. 

 
Egy kolléganő a pandémia ideje alatt, másik kettő június és július elején kezdte meg munkáját 
nálunk. Jelenleg egy üres állásunk van, mely azért is nehezíti meg a mindennapi életünket, 
hiszen a mesterpedagógusunk egyedül van csoportjában, akit csütörtökönként helyettesíteni 
kell.  
Igyekszünk összefogással, többféle fórumon hirdetni a pedagógus álláshelyeket és 
reménykedni abban, hogy sikerül szakképzett, elkötelezett, és pedagógiai programunk 
megvalósítását segítő kompetenciákkal rendelkező pedagógusokra találni. Miután a fiataloknál 
a lakhatás megoldása alapfeltétel, az idősebb pedagógusoknál is bőven van kínálat, ezért óriási 
a jelentősége, hogy a továbbiakban milyen anyagi támogatást tudunk önkormányzatunk 
segítségével biztosítani az elkövetkező időszakban pedagógusainknak! A jelen helyzetben 
keressük a megoldásokat, hogy a folyamatosan magas leterheltség mellett megtartsuk az új 
kollégákat és betöltsük az üres állásokat. 
Ismét jelezném, hogy szükségesnek tartjuk a megnövekedett adminisztrációs terhek, és a szinte 
állandószakszerű helyettesítési igény okán, hogy legalább fél állásban legyen adminisztrációs 
segítő, mert így helyettesemmel, a legnagyobb igyekezetünk ellenére sem tudunk minőségi, 
naprakész és elvárt színvonalú munkát végezni. 

Ebben az évben is elsődleges célunk biztosítani a szükséges és megfelelő munkaerőt az 
intézmény működéséhez! 

Feladataink ennek eléréséhez: 

 az álláskereső pedagógusok felkutatása, megnyerése, igényük kielégítése a 
lehetőségeink függvényében 

 az új kollégák beilleszkedésének segítése, 
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 megfelelő munkakörülmények biztosításával a jó munkatársak megtartása 
 értő figyelemmel, elfogadással, mentorálással a kapcsolatok építése, 
 átgondolt munkaszervezéssel a munkamegosztás javítása 

 

1.3. Tárgyi, infrastrukturális feltételrendszer fejlesztése 

Célunk továbbra is a pedagógiai programunkhoz kapcsolódó, nevelőmunkát segítő eszközök, 
játékok, felszerelések pótlása, cseréje, beszerzése, valamint emellett a meglévők minél jobb 
kihasználása. Eszközfejlesztési tervünk és az újjá alakult nevelőközösség igényeinek 
figyelembevételével történik, költségvetésünk, és a pályázati lehetőségek kihasználása. 

A felújítási, karbantartási igények, szükségletek, feltárásában, a tárgyi eszközök állapotának 
nyomon követésében minden alkalmazottnak meg van a felelőssége. A balesetveszély, valamint 
a meghibásodások jelzésének eljárásrendjét minden új alkalmazottal megismertetjük, és 
odafigyelünk ennek betartására. A munkálatok igényének jelzése, a prioritás megállapítása és 
ütemezése egy rendszeresen végzett egyeztetési folyamat eredménye, mely vezetési feladata 
FIÜK műszaki vezetőjével és természetesen a FIÜK felelős vezetőivel való folyamatos 
kapcsolat, a bejelentő rendszer alkalmazása elengedhetetlen a zavartalan működtetéshez. A 
kívánt eredmények eléréséhez ezen a területen is törekszünk a költséghatékonyságra, a 
lehetőségek kihasználására és a támogatás tervszerű felhasználására. 

Felújítási igény: 
 Épület melletti betonon a burkolati hibák megszűntetése, ahol megoldható 

burkolatcsere 
 A tetőablakoknál és az előtetőnél a beázások megakadályozása, ahol szükséges 

ablakcsere 
 Gyermekcsoportokban ajtócserék (8 db) 
 A benti mozgástér növeléséhez lehetőségek felkutatása fenntartói segítséggel 

 
Szükséges karbantartási munkák: 

 A felnőtt öltöző, zuhany és toalett, valamint a gazdasági bejárat falfelületeinek 
és burkolatának megújítása 

 Kommunikációs, telekommunikációs rendszerek átalakítása 
 Tárolók építése az udvarra 
 Csoportszobák (3) falfelületének festése vagy tapétázása 
 Két csoportszobában linóleum csere 
 Belső ajtók javítása, mázolása 
 Udvari játékok folyamatos felülvizsgálása, karbantartása 
 Fa felületek lekezelése, szükség esetén cseréje 
 Szükséges rovar-, és rágcsálóirtások 

 
Tervezett fejlesztések:  

 Felnőtt öltözőszekrények 
 Csoport textíliák cseréje az elhasználódás mértékének megfelelően 
 Fogmosópohár cseréje a csoportokban, fogmosópohár tartók felújítása 
 Népi játszók működtetéséhez szükséges anyagok, eszközök beszerzése 
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 Könyvtárfejlesztés pszichológia és kommunikáció témakörökben 
 Folyóirat, illetve szaklapok előfizetése igény alapján 
 Környezetvédő-környezettudatos magatartást segítő eszközök vásárlása 

 
1.4. Szervezeti feltételek 
 

1.4.1. Intézményi feladatmegosztás 
 

Megnevezés, téma 
 

dátum tartalom érintettek köre felelős 

nevelőtestületi 
értekezlet 

2020. 08. 28. Bemutatkozás, a 
nevelési év 
előkészítése 

nevelőtestület K.E. 
Óvodavezető 

technikaiak 
megbeszélése 

2020. 08. 31. Helyzetelemzés, 
feladatellátás 
súlypontjai 

dajkák, konyhai és 
kisegítő dajka 

K.E. 
Óvodavezető 

házirend 2020. 10. 01. véleményezés, 
döntés, elfogadás 

nevelőtestület, 
szülői közösség 
képviselői 

K.E. 
Óvodavezető 

SZMSZ 2020. 10. 01. véleményezés, 
elfogadás 

nevelőtestület, 
szülői közösség 
képviselői, dajkák 

K.E. 
Óvodavezető 

munkaterv 2020. 10. 20. véleményezés, 
elfogadás 

nevelőtestület, 
szülői közösség 
képviselői, dajkák 

K.E. 
Óvodavezető 

Becs megalakulása 2020. 11. 08. feladatvállalás, 
kiosztás,   
ütemezés 

K. E.; P. Sz. 
K.Zs. 

K.E. 
Óvodavezető 

beiskolázási terv 2021. 03.11. véleményezés, 
elfogadtatás 

nevelőtestület P. Sz. 
óvodavezető 
helyettes 

szülői közösség  2021. 04. 22. együttműködési 
eredmények, 
változtatási igények 
egyeztetése 

szülői képviselők K.E. 
Óvodavezető 

felvételi bizottság 
szükség esetén 

2021. 05. 25. kérelmek 
elbírálásához 
véleményalkotás, 
egyetértés 
beszerzése 

Fenntartó 
képviselője, szülői 
képviselő és 
óvodavezető 

K.E. 
Óvodavezető 

 
Cél a törvényesség adta jogok biztosítása, önálló, felelősségteljes feladatellátás. Megfelelő 
dolgozó esetén egyenletes teherviselés és a feladatok arányos elosztása. 
A döntés előkészítésben a törvényi előírások betartása, az eljárásrendek szerinti bevonás 
megvalósítása. A kommunikációs csatornák megfelelő működtetése által minden érintett 
dolgozó aktív bevonása a döntés előkészítő munkába. 
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Helyettesítési rend az intézkedésre jogosultság szempontjából 
 

Kit helyettesít? 
 

beosztása Ki helyettesít? beosztása 

K. E. vezető P. Sz. vezető-helyettes 
P. Sz. vezető-helyettes K. Zs. Becs tag 

K. Zs. becs tag D. B. J. pedagógus 
 
 

Pedagógus hiányzás esetén vezetői helyettesítéssel vagy az elrendelésnek megfelelően történik 
a helyettesítés. 
A műszakcserét mindenki köteles előre engedélyeztetni a vezetővel, vagy helyettesével. 
 

Felelősi rendszerünk alakulása 

Az eddigi rendszerünkön kénytelenek vagyunk változtatni. Kevésbé tudjuk elosztani a 
feladatokat, így egyelőre van, ami alkalmi megbízatásként, vállalásként fog működni, amíg 
pedagógus hiány és váltások vannak, és nem találjuk meg a kellően motivált önkénteseket. Több 
felelősi terület átmeneti megoldásként vezetési feladat lesz.  Nehezíti a feladatellátást, hogy 
helyettesemen és pedagógus asszisztensünkön kívül a hagyományainkat, szokásainkat és 
feladathoz tartozó tartalmat sem ismerik, tehát kezdetben segítséget igényelnek a kollégák! 
Bízunk benne, hogy sikeresen megoldják vállalásaikat és ráéreznek szerepükre. Pozitív 
megerősítéssel, és ha kell, aktív módon segítem a munkájukat. 

Név Státusz Állandó felelősi  Évi felelősi feladatkörök 

Sz. N.  központi dekoráció nyári élet előkészítője 
bölcsődei kapcsolattartó 

F. D.  kézműves „Népi játszó” 
irányítója, 
 

bölcsődei kapcsolattartó, 
Zöld programok 
koordinátora 

K. Zs. BECS tagja 
munkaközösség-vezető 

dalos „Népi játszó” 
irányítója  

jegyzőkönyv-vezető nyári 
élet előkészítője 

P. Sz. Vezető-helyettes, 
 

Baleseti nyilvántartás 
vezetője 

beiskolázásért felelős, 
Könyvtár 

A. B. E.  továbbképzésekért és 
továbbadásának felelőse,  

Madarász program 
felelőse, Zöld programok 
koordinátora 

B. V. J.   programszervező 
D. B. J.  bejáratnál levő szülői 

faliújság kezelő, 
Gyermekvédelmi 
koordinátor 

 

1.4.2. Intézményi innováció 

Cél nyitottnak lenni az új értékek, tudás befogadására. Összehangolni a már bent lévő 
értékekkel, bevált módszerekkel. Feladatom a kollégák azon önérvényesítő, önmegvalósító 
ambícióinak, innovatív törekvéseinek segítése, mely illeszkedik pedagógiai programunk érték-
, cél- és feladatrendszeréhez. Egyeztetés, elfogadás után a beépítési lehetőségek kidolgozása a 
nevelőtestület együttműködése által. 
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1.4.3. Továbbképzés 

1.4.3.1. Pedagógus továbbképzés 

 

Cél, hogy amikor csak módunkban áll, éljünk a kitekintés lehetőségeivel és a POK és más 
szakmai szervezetek által kínált képzéseken képviseltessük magunkat, fejlesztve pedagógus 
kompetenciánkat. 

Természetesen addig, amíg többszörös pedagógus hiánnyal küszködünk, addig korlátozottak a 
képzések kihasználására lehetőségeink. Figyelemmel kísérjük a bázis programokat, az őszi 
pedagógiai napokra valószínűleg nem tudunk menni, de a tavaszin már szeretnénk részt venni. 
A képzési igényeinket egyeztetve elküldjük a POK-nak és reméljük meg is sikerül valamit 
valósítani belőle, ez helyzetfüggő ebben az évben, nem rajtunk múlik. 

Nevelőtestületi szintű képzés is várható intézményünkben, hiszen ezt vállaltuk, amikor az 
ovisport programba bekapcsolódtunk. Feladat a beiskolázási terv aktualizálása. Olyan 
képzésekre delegálás, mely támogatja a zöld értékek képviseletét, közvetítését. 

A szakmai önképzést feltételeink kihasználásával, meglévő szakirodalmainkkal, letöltött 
szakmai anyagainkkal is ösztönzöm. Az egyéni érdeklődési körnek megfelelő képzéseken való 
részvétel biztosításával is hozzá kívánok járulni a szakmai fejlődéshez. 

A tudásmegosztásra, a képzési beszámolókra kiemelten figyelünk az egymástól tanulás érdekében. 

 

1.4.3.2. Nem pedagógusok továbbképzése 
 

Munkavédelmi oktatás minden alkalmazottnak kötelező. 

A HACCP képzésen való részvétel törvényi elvárás. A nevelési év során, több alkalommal 
tudjuk csak megoldani a kellő létszámú részvételt a működés mellett. 

A pedagógiai asszisztens képzése folyamatosan aktuális, hiszen nagyban számítunk segítő 
együttműködésére és örülünk annak, hogy ő is igényli ismereteinek bővítését, önfejlődéséért 
tenni kíván. 

A nevelő-oktató munkát segítő munkakörben dolgozó dajkáink évek óta stabilan segítik a 
gyermekeink ellátását- Bár az utolsó évben nem valósult meg a tervezett külső képzés, nem 
adjuk fel terveinket, hátha tavasszal sikerül a dajkai konferencia megszervezése-, melyet a 
gyakorló dajkáinknak szerveznénk kiváló oktatókkal, konzultációs lehetőséggel. 

A dajkai továbbképzés „új” formájának célja a pályán tevékenykedő dajkák nevelő-oktató 
munkába való bekapcsolódásának segítése, partnerszerepük erősítése, értékek közvetítésével, 
kompetencia határok feltárásával és a jó gyakorlatok, tapasztalatok kicserélésével. 

A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők belső továbbképzései a szokott formában, még 
nagyobb hangsúllyal 
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téma, tartalom részt vevők időpont 
Egyeztető alkalmak az 
óvodapedagógusokkal a nevelési 
célokról, szerepekről 

Csoportos dajkák, pedagógiai 
asszisztens, óvodapedagógus párok 

2020. szeptembertől 3 
havonta, de probléma esetén 
azonnal 

A teljesítménylapok alapján 
értékelés 

Minden technikai dolgozó  2020. november 

A tudatosság segítése, szükséglet 
kielégítés szerepe, hatásai 

dajkák, szociális segítő, 
óvodavezető 

2021. január-február 

 

1.4.4. Ünnepek, hagyományok óvodánkban 
 

megnevezés érintettek köre időpont felelős 
Családi sportnap családok 2020. 10. 09. B. V. J. 

Őszi kiállítás minden csoport, családok 2020.11. 16. 16 órától 
16-.27-ig 

Napraforgó nagycsoport 

Mikulás csoportok 2020. 12. 04.  Liliom csoport 

Adventi 
gyertyagyújtások 

csoportok 2020.11. 30  
2020. 12.07, 14, 16 

Tulipán csoport 

Karácsonyi vásár, 
adventi játszóház 

gyermekek, családok 2020. 12. 11. Tulipán csoport 

Gyermek és felnőtt 
ünnep 

gyerekek, dolgozók 2019. 12. 16. Tulipán csoport 

„Hulladékból állat” 
kiállítás 

minden csoport, családok 2021. 01. 18-01.29. Margaréta csoport 

Farsang csoportok 2021. 02. 09. Margaréta csoport 
Egészség napok csoportok, családok 2021. 02. 17-19. Liliom csoport 

Március 15. gyerekek, felnőttek 2021.03.12. Napraforgó csoport 
Méhek napja csoportok 2020. 04. 05. csoportok 
Húsvét minden csoport 2021. 04. 07. csoportok 

Óvodakóstoló leendő kiscsoportosok 2021. 04. 16. Napraforgó csoport 
Óvodanap érdeklődő családok 2021. 04. 23. K. Zs. 

Anyák napja Napraforgó csoport 2021. 04.30. csoportok 

 Margaréta csoport 2021. 05.07.  
 Liliom csoport 2021. 05. 14.  
 Tulipán csoport 2021. 05. 21.  

Nagyok búcsúja csoportok 2021. 05.28. P. Sz. 
Évzárók Napraforgó és Margaréta 

csoportosok és szüleik 
2021. 05.29. P. Sz. 

Gyermeknap gyerekek 2021. 05. 31. F. D. 
Nemzeti Összetartozás 
Napja 

gyerekek 2021. 06. 04 K. Zs. 

 

2. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 

2.1. Szakmai munkaközösség 
Célja módszertani kultúránk fejlesztése a jó gyakorlatok felhasználása által, pedagógiai 
programunk céljainak, feladatainak eredményesebb megvalósításának érdekében.  
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Nevelés a művészetek eszközeivel munkaközösség munkaterve 

Munkaközösség vezető: K. Zs. 

Tagok: nevelőtestület tagjai 

A munkaközösség célja: 

A művészeti területeken a régi és új értékek, módszerek összehangolása, a pedagógiai 
programban való alkalmazási lehetőségeinek feltárása. Az elmélet és gyakorlat egységének 
megteremtése. 

Feladatai: 

 Belső tudásmegosztás, 
 Innováció elősegítése a módszertani segédanyagok, szakanyagok alkalmazási 

lehetőségének számbavételével 
 Az egymástól tanulásra lehetőség adása 
 Team munka erősítése 
 Társintézményekkel kapcsolatépítés, 
 Szakmai párbeszéd alakítása, elemzőkészség fejlesztése 
 Néphagyományok, népi kultúra megismertetése a gyerekekkel 

 
1. Foglalkozás: 

Ideje:2020. november 
Téma: Néphagyományok az óvodában 
 
 

2. Foglalkozás: 
Ideje: 2021. február 
Téma: Népi kézművesség alapjai az óvodában. 
Gyakorlati beszámoló egy óvodapedagógustól. 
Alkalmazott technikák, meglévő és beszerzendő eszközkészlet. Alkotómunka 
kialakításának lehetőségei óvodánkban. 
Felelős: F. D. ötvös végzettségű óvodapedagógusunk 
 

3. Foglalkozás:  
Ideje: 2021. március 
Téma: Népi kultúránk értékei 
Kiállítás szervezése, melynek gyűjtőmunkájába (januártól) a szülőket, családokat is 
bevonjuk. 
Irodalmi játékgyűjtemény, hanganyagokkal kiegészítve 
Felelőse: Kovács Zsigmondné 
 

4. Foglalkozás:  
Ideje: 2021 április 
Téma: Művészeti nevelés lehetőségei gyakorlatunkban 
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Beszámolás a hospitálási alkalmak (óvodán belüli és kerületi) és a saját gyakorlati 
tapasztalatokról a művészeti nevelés témakörében 
 

A nevelőtestület pedagógiai célra öt munkanapot nevelés nélküli munkanapként használ fel. 
Szervezetfejlesztő szakmai nap - Az együtt átélt élmény kapcsán a közösség kohéziójának 
erősítése. - Közös kulturális program szervezése az új alkalmazotti közösség javaslata alapján. 

2.2. Belső tudásmegosztás 
 

Cél a kiszámítható, tervezett értekezletekre, egyeztető megbeszélésekre törekvés minden 
körben. Ennek elsődlegességét továbbra is a teljesen új nevelőtestület indokolja! 

A belső kommunikációt segítik a kéthetente tartott koordinációs értekezletek, melyeken a 
következő időszak eseményeivel, programjaival kapcsolatos feladategyeztetések zajlanak. 

Pedagógusoknak kéthetente hétfőnként, lehetőleg teljes nevelőtestület és pedagógiai 
asszisztens részére        Felelőse: vezető-helyettes 

A pedagógusok számára önkéntes alapon esetmegbeszélő lehetőséget a kijáró pszichológusunk. 

A remélhetőleg idővel kibővülő vezetőség számára minden hónapban tartunk egyeztető 
értekezletet, de szükség esetén feladat vagy problémás helyzet, azonnali döntést kívánó 
helyzetnél a legrövidebb időn belül összeülünk.    Felelőse: óvodavezető 

Nevelő-oktatómunkát segítők megbeszélése havonta (második szerda)  

Felelős: óvodavezető 

Munkatársit negyedévente, alkalmazotti értekezletet félévente tartunk.  

    Felelősei: Közalkalmazotti Tanács képviselője 

Probléma esetén bárki kezdeményezhet rendkívüli értekezletet, ilyenkor lehetőleg 4 nappal 
előtte időpontot kell egyeztetni. 

 

Nevelés nélküli munkanapok (5 db) 

Nevelés nélküli munkanapok alkalmával kerülnek megszervezésre a nevelési értekezletek. 

Nevelési 
értekezletek 

téma, tartalom feladat részt vevők/felelős időpont 

1. 
 

Évnyitó értekezlet  
Csapatépítés 

eljárásrend, beosztás 
kommunikációt segítő 
játékok 

Nevelőtestület, 
pedagógiai asszisztens 
 

2020.  
augusztus 
28. 
 

2. 
 

  
Bosu labdás felkészítést 
tartja K. E. 

 
Nevelőtestület, 
pedagógiai asszisztens 

2020. 
november 
27. 
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Bosu labda felhasználási 
lehetőségei óvodásaink 
mozgásának fejlesztésében  
sportpálya használati rendjének 
átbeszélése   
 
 
Csapatépítés 

   

 
3 
 

Tevékenységközpontú 
pedagógiai programunk 
hangsúlyai 
Az újjá alakult nevelőtestület 
problémafelvetése alapján és az 
ellenőrzések tapasztalatai 
alapján 
tervezés, megvalósulás kérdései  
mérési eredmények összegzése 
Hagyományok, ünnepek 
egyeztetése 
Felelősi beszámolók 

A dokumentálás 
nehézségeinek 
összegyűjtése, beadása 
tanácsadás, javaslat 
 
csoport szintű 
beszámolás az eltelt 
időszak eredményeiről, 
nehézségeiről 
ebből adódó feladatokról 
Egyeztetés 

Nevelőtestület, nevelő-
oktató munkát 
közvetlenül segítők 
Felelős: 
P. Sz. 

2021 
január 29. 

4. Hagyományok, ünnepek 
egyeztetése  
Ünnephez kapcsolódóan népi 
kiállítás anyagának 
összeállítása 

 teljes alkalmazotti kör, 
szülői képviselők, 
segítők 
felelősök: K. Zs. és K. E. 
 

2021. 
február 
26. 

5. 
Külső 
helyszínen 

 
Szakmai, alkalmazotti 
kirándulás 

 
kooperatív játékok,  

Teljes alkalmazotti kör       
Felelős: B. V. J. 
 

2021. 
május 31. 

 

3. Kapcsolatrendszer alakítása 

Célunk a kommunikáció fejlesztése, hiszen ez kulcskérdése, alapfeltétele a jó partneri 
együttműködésnek. 

Feladataink e téren: 

 Partnerlistánk aktualizálása 
 Adatvédelmi törvény és szabályozás betartása 
 A gyerekek komfortérzetének, közérzetének folyamatos figyelemmel kísérése a minden 

napok során, elégedettség mérés nagycsoportosoknál 
 Szülők tájékoztatási formáinak megtartása, igény szerinti alakítása  
 A változások, az eredmények kommunikálása a családok számára 
 A család –óvoda kapcsolatának javítása a rendelkezésünkre álló kiváló szakemberek 

tudását, közvetítését felhasználva, mint pszichológus, szociális segítő, utazó 
szakemberek 

 A honlap működésének helyreállítása a FIÜK informatikusával való folyamatos 
kapcsolattartás révén 

 Az új pedagógusok figyelmének felhívása a tájékoztatásban, információáramlásban 
betöltött szerepük fontosságára, a szülők elégedettségének javításához 
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 Szakszolgálatok szakembereivel való együttműködés kiemelt kezelése, különösen a 
határidőtartásban.  

 Az elégedettségmérés megfelelő eszközeinek kibővítése és a mérési eredmények 
elemzése, összegzése, nyilvánosságra hozatala, igények alapján feladat meghatározása 

 Munkatársak igényeinek, elégedettségének figyelemmel kísérése, mérése (az új 
helyzetből adódóan elengedhetetlen) 

 Jelzőrendszeri tagok között az információk hatékonyabb átadása 
 Elégedettségi mérések a fontos partnerek körében 

 

Partner Felelős Kommunikáció Időkeret 

Gyerekek Óvodavezető   

 

 

pedagógus asszisztens 

Mindennapokban,  

játszó foglalkozásain, 
ünnepeken  

Margaréta és Napraforgó 
csoportokban 
elégedettségük mérése 
programok után 

Folyamatos 

aktualitás szerint     

 

 

programok után 1-2 nappal 

Szülők Óvodavezető 

pedagógusok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alkalmazottak 

 

pedagógusok 

vezető-helyettes 

óvodavezető 

Napi kapcsolat, 
értekezletek, ünnep 

Szülői értekezletek, 

 

 

 

Fogadóórák 

 

 

 

 

 

Óvodai családi program  

Nyílt napok, játszó 
délutánok csoportokban,  

Hirdetmények 

SZK értekezletek  

folyamatos 

Napraforgó: 09. 09.2021. 01. 12;04. 13. 

Tulipán: 11.10; 2021. 01. 14., 04. 21.  

Liliom: 09.23., 2021. 01. 19, 04.20. 

Margaréta: 09.18.2021.01.21; 04.15. 

Igény és aktualitás szerint 

októberben a beiskolázás témában 

 és féléves értékelő januárban-
februárban 

Napraforgó, Margaréta, majd a Liliom 
és Tulipán csoportos szülőknek 
(beosztás szerint) 

 

Beiratkozás előtt nyílt napok a leendő 
óvodások szüleinek (március, április) 
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Alkalmazotti 
Kör 

 

Technikai 
munkatársak 

 

Vezetés, 

Közalkalmazotti 
Tanács  

vezető-helyettes 

kijelölt felelősök  

Értekezletek 

Közalkalmazotti ért. 

munkatársi értekezletek 

 

 

november, január, február, április 

november majd igény és aktualitás 
szerint 

havonta 

 

Fenntartó 

 

 

 

 

 

 

Óvodavezető Megbeszélés, egyeztetés, 
tájékoztatás 

intézménylátogatás, 

levelezés, e-mail, 
adatszolgáltatások 

szakmai programok, 

továbbképzési terv 
jóváhagyása 

ellenőrzés 

Folyamatosan aktualitás szerint, és 
értekezletek alkalmával 

meghívás programjainkra 

folyamatosan, határidőkre  

 

január-február, meghívás alapján 

március 

 értesítés szerint 

FIÜK Óvodavezető 

óvodavezető helyettes 

e-mail, telefonos, 
értekezletek, jelentések, 
egyeztetések, beszámolás 

folyamatos kapcsolattartás 

Orvos, védőnő óvodavezető, 
pedagógusok 

szűrés, tanácsadás, 
telefonos kapcsolat 

havi és aktualitás szerinti  

Hungast 
konyhája 

Óvodavezető és 

konyhás dajka 

Megbeszélés, egyeztetés Folyamatos egyeztetés a szerződési 
feltételek nyomon követése, 
alkalomszerűen személyes találkozás 

Alapítvány Óvodavezető 

 

Kuratóriumi megbeszélés 

 

Hirdetmények által 

aktualitás szerinti feladat ellátás, 

könyvelővel negyedévente 

beszámolási időszakban 

Oktatási 
Hivatal 

Óvodavezető és 
helyettese 

tájékoztatás, adatkezelés, 
adatszolgáltatás 

folyamatos, értesítés szerint 

Budapesti 
POK 

Óvodavezető, 
képzésért felelős 

minősítési és ellenőrzési 
eljárások, szakmai 
szolgáltatások, e-mail, 
képzések, online szakmai 
segítségnyújtás, képzési 
igényfelmérés 

 évi két alkalom, valamint aktualitás 
szerint 

 

Bölcsőde 

 

Óvodavezető 

felelős 

Intézménylátogatás, 
tapasztalatcsere 

novemberben és áprilisban 

 

Iskolák Óvodavezető Megbeszélés, egyeztetés, 
utókövetés, rendezvény, 

november, december, 
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vezető-helyettes intézménylátogatás, nyílt 
napok, tapasztalatcsere 

 február, május 

 

Társ-
intézmények 

 

Óvodavezető 

vezető helyettes 

 

Közös rendezvények 

továbbképzések 

tapasztalatcserék 

Havonta kerületi programok szerint,  

 

Szakszolgálat  Óvodavezető 

pedagógusok 

Szóban – írásban, 
Szűrések, konzultáció, 
vizsgálat kérés, 
szakvélemények elemzése 

Folyamatosan 

szeptember –október és aktualitás 
szerint 

Szakértői 
Bizottságok 

óvodavezető Vizsgálat kérés, egyeztető 
beszélgetés, 
szakvéleményekkel 
kapcsolatos tájékoztatás 
kérés 

október, január, valamint felülvizsgálat 
és aktualitás szerint  

Művelődési 
Házak 

Óvodavezető és  

helyettese 

pedagógusok 

Szóban – írásban, 

Rendezvényeken 
részvétel, bérlet, 
óvodástalálkozó stb.  

októbertől folyamatosan 

 november, január,  

február, március, május 

Könyvtárak 
(Börzsöny, 
„Sárkányos” 
központi) 

nagycsoportos 
pedagógusok 

Látogatások 

Telefonos kapcsolattartás 

 

Három-négy hetente, 

december-Mikuláskor 

Madártani 
Egyesület 

A. B. E. Programok egyeztetése két alkalommal tavasszal 

Fővárosi 
Képző 
Intézmények 

Vezető  

Felelős: F. D. 

Konferencia, 
továbbképzés, 

telefonos e-mail 
kapcsolattartás 

Folyamatosan, igény szerint 

Fővárosi 
Közterület-
fenntartó 
Nonprofit Zrt. 

óvodavezető 

pedagógusok 

programszervezés, képzés, 
honlapon tájékoztatás 

évente 1-3 alkalom 
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4. Személyiség- és közösségfejlesztés 

4.1. Személyiségfejlesztés 

4.1.1. Az egyes gyermekek személyes és szociális készségeinek, képességeinek 
megismerését szolgáló intézményi gyakorlat   

 

Intézményünkben a pedagógiai értékelést és mérést igyekszünk a gyermekek eredményesebb 
megismeréséhez, képességszintjük megállapításához alkalmazni. A részben adaptált rendszer, 
mely alapján rögzítjük a gyermekek fejlődését egységes. Bár a gyermekek tevékenység közbeni 
megfigyelése szerepel legnagyobb súllyal munkánkban, elfogadjuk, hogy igazán objektív adatokat 
csak bizonyos mérőeszközök alkalmazásával kapunk.  
Így tudjuk megállapítani azt is kinek vannak lemaradásai és kinél gyorsabb a fejlődési ütem. Azt, 
hogy ki, mikor, milyen feladaton, játékon keresztül szerzi meg a szükséges adatot, információt az 
a pedagógus döntésén alapul. Ugyanakkor törekszünk arra, hogy gyakorlatunkban bevált 
módszereket, eszközöket osszuk meg egymással. Kutassuk fel azokat, melyek a szintfelmérés 
mellett a fejlesztésre is alkalmasak! A kidolgozott és tudatosan alkalmazott eszközök használata 
azért is kívánatos, mert ezek segítik a kapott adatok elemzését és így könnyebb a további feladat 
meghatározása, egymásra építettségének megvalósítása. A szociális-érzelmi és akarati képességek 
fejlettsége kulcskérdés. Probléma esetén érdemes mérni pl: a gyermekek frusztrációs toleranciáját, 
mert ez mutatja az óvodai beilleszkedés és szociális érettség állapotát, ennek alacsony szintje a 
fejlesztés szükségességére hívja fel a figyelmet. Az érzelmi jellemzők ismerete a gyermekhez való 
alkalmazkodást és az elvárások meghatározását segíti. Az egyéni értelmi képességek 
megállapítására humanisztikai módszereket, célzott értelemfejlesztő játékokat és játékos 
feladatokat alkalmazunk. A pedagógiai programunk sajátosságaiból adódóan a kooperációs 
képességek fejlesztése, szintjének megállapítása hangsúlyos szerepet kap. Tevékenységek közben 
értő figyelemmel a gyermeki viszonyulásokat is folyamatosan nyomon követjük. 
Érdemes újragondolnunk a viselkedést megfigyelő lapjaink (Porkolábné dr. Balogh Katalin) 
egységes alkalmazását, hogy csoportszinten is adatokat kapjunk a jellemző tendenciákról. Ennek 
hatékonysága nagyobb lenne, ha kívülről (hospitálás alapján) történne a megfigyelése és a 
fejlesztés hatására bekövetkezett változások rögzítése. 
A csoportok társas kapcsolatainak feltérképezésére a különböző postás játékokat alkalmazzuk. (pl. 
Kósáné – Jászó - Kalmár) Párválasztó játékok, önkéntes csapatba szerveződés a mozgásos játékok, 
vagy kooperatív tevékenységek során és a szociális képességeket előtérbe helyező mese folytatása 
is szolgáltat információt a kapcsolatokról, közösségben elfoglalt helyről, szociális érettségről. 

 

4.1.2. Az egyes gyermekek személyes és szociális képességeinek fejlesztése (különös 
tekintettel a kiemelt figyelmet igénylő gyermekekre 

 

4.1.2.1. Tehetséggondozás 
Cél a felderítő, segítő munkánk eredményességének növelése. 
Előre szeretnénk lépni a tehetséggyanús gyermekek felismerésében. Ehhez nyújt segítséget a 
tulajdonságlista használata. A kreativitás fejlesztése egyébként is fontos része programunknak. 
Gyermekképünk is kifejezi, hogy arra törekszünk, hogy mindenki kibontakoztathassa képességeit 
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és önmagához képest fejlődjön. Az alkotó légkör, a gyermekek szabad választásának biztosítása, 
programunk szellemisége is ez irányba hat. A szabadidős tevékenységek „Népi játszó”, 
átjárhatóság nyújtotta alkalmak segítik a társadalmilag hasznos, egyéni képességek fejlődését. Egy 
nagycsoportos eredményei alapján tehetséges fociban. Más területen nincs kifejezetten tehetséges 
óvodásunk, de egy-egy területen jobb képességű igen. Nevelésünkben meghatározó a 
megismerési, elfogadási, alkotási, biztonsági szükségletek kielégítése. Döntő fontosságú a 
motiváció, a gyermekek aktivizálása, ösztönzése és nem utolsó sorban az elfogadása. Minden 
gyermeknél törekszünk erősségeik közte az emlékezetük, fantáziájuk, logikus gondolkodásuk 
fejlesztésére. Ennek kiváló terepe a szabad játék! Minden csoportban odafigyelünk a 
játékkészletek cseréjére, bővítésére a csoport életkora és ezen belül az egyéni sajátosságok, 
érdeklődési területek figyelembe vételével. A kiemelkedő területek mellett a gyenge területek 
kiegyenlítése is feladatunk. Problémák adódhatnak a pszichomotoros képességek, érzelmi-
szociális érettség terén az egyenlőtlen fejlődésből adódóan. A zenei, képzőművészeti vagy 
mozgásos tevékenységek segíthetik a gyermek érzelmi-szociális fejlődését akkor is, ha a gyermek 
ezeken a területeken nem rendelkezik jó adottságokkal. Az egész személyiségre hatunk. Az 
önbizalom fejlődését alakítjuk az elfogadás által. A kísérletezgetéshez, felfedezéshez, 
problémamegoldáshoz állandóan biztosítjuk a feltételeket. Rendszeresen ösztönözzük és 
biztosítjuk a különböző alkotó pályázatokon, kiállításokon való részvételt, szülőket is bevonva 
ezek felkutatásába. Intézményünk folytatja a hagyományai szerinti belső kiállítások 
megszervezését minden évszakban (őszi terményekből készült, „hulladékból játékot” és gyermek 
és felnőtt kézműves alkotások rendszeres bemutatásával). 
A művészeti nevelést segítve évszakonként egy-egy képzőművészeti alkotást is elhelyezünk a 
folyósón, mely esztétikai élményen kívül motiválhat is a további, és hasonló alkotásokra. 
Ha felfedezzük a tehetségre utaló jeleket mindenképpen konzultálunk a szülőkkel, és együtt 
megtervezzük a gyermek fejlődésének segítését. Ehhez könyveket is kölcsön adunk a szülői 
könyvtárból, illetve ajánlunk. Kiemelten odafigyelünk arra, hogy a tehetséges gyermek is gyerek! 
Óvodás, így a korának megfelelő viselkedést várhatunk el tőle. Akár tehetségesek, akár nem a 
gyerekeknek szükségük van arra, hogy figyeljünk rájuk és bátorítsuk őket, anélkül, hogy rájuk 
erőltetnénk bármit is! Ezt a szemléletet képviseljük. 

 

4.1.2.2. Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése 

Célunk a sikeres együttnevelés megvalósítása. 
A sajátos nevelési igényű gyermekek számára a másságot elfogadó környezet megteremtése, 
érzelmi biztonság nyújtása alapvető feladata alkalmazottainknak. 

 
Az idén már 3csoportunkban is van szakvéleménnyel rendelkező kisgyermek. Náluk különösen 
indokolt lenne több felnőtt jelenléte. Itt a gyermekek érzékenyítése, a különbözőség és új társuk 
elfogadása, segítése érdekében elengedhetetlen. Kezdetben legfontosabb feladatunk a gyermekek 
szorongásainak oldása érintéssel, testközelség biztosításával (amikor ezt elfogadja), 
biztonságérzetének, kötődéseinek erősítése. Elfogadó, differenciált bánásmóddal, türelemmel, 
motiváló értékelésekkel, megerősítőkkel és rugalmas módszerválasztással igyekszünk eredményt 
elérni. 
A speciális szakembereken kívül a szülőkkel is folyamatosan kapcsolatba leszünk, tájékozódunk 
és tájékoztatunk, segítséget kérünk és adunk. A szülőnél el szeretnénk érni a gyermek helyzetének, 
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állapotának elfogadását az eredményesség érdekében, de tisztában vagyunk azzal, hogy ez egy 
hosszú folyamat és bizalom, valamint nagyfokú empátia és tapintat kell hozzá. 
 
Törekszünk arra, hogy minél korábban és komplexebb formában kerüljön sor a fejlesztésre, 
rehabilitációra. Ezt azonban hátráltatja, hogy tapasztalataink alapján lassan, többször évekig 
elhúzódnak a vizsgálatok.  
Törekszünk arra, hogy „élőbbé, rendszeresebbé” tegyük a kapcsolatot a szakértői bizottságokkal.  
Már a nevelési év elején négy gyermek szakértői vizsgálatát kezdeményeztük, akiknél felmerült a 
sajátos nevelési igény gyanúja.  

 

4.1.2.3. A beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő gyermekek nevelése 
 

Szakvélemény alapján BTM nehézséggel küzdő óvodásunk 3 van. Ugyanakkor 8 óvodásunk, 
vizsgálataik, valamint középső csoportos szűrési eredményük alapján, fejlesztőpedagógiai 
megsegítést igényelnek, melyet egyéni foglalkoztatás formájában kapnak meg. Őnáluk a 
szakszolgálati fejlesztőpedagógus segíti rendszeres konzultálási lehetőséggel a problémák 
értelmezését, a nehézségekhez megfelelő fejlesztés módjait megtalálni. Itt is elsődleges az érintett 
gyermekek körülményeinek, családi helyzetének és személyiségének alapos ismerete. Ez az alap, 
amire a fejlesztés épülhet! Ha változás van, bármilyen körülményében ezt jelezzük a szakemberek 
felé is. 
 
Az ő nevelésükben, fejlesztésükben különösen központi szerepet kell kapnia a pozitív 
megerősítésnek, Carl Rogers és Thomas Gordon elveinek, módszereinek. Az önbizalom, az 
önellenőrzés alakítása, az egyénre szabott értékelés célravezető. A negatív viselkedési helyzetek 
megoldását, a megfelelő szociális és érzelmi készségek kialakítását csak érzelmeik 
felismertetésével, azok megfelelő kifejezésével (feszültségoldó, lazító, önfegyelem-erősítő 
játékokkal), bátorítással, motiválással és a magatartási problémák okának felkutatásával lehet 
eredményesen megvalósítani.  A társas viselkedés és közös tevékenységek közben meghatározó 
szerepe van a szabályok elfogadtatásának, a pozitív töltésű kapcsolatok kialakításának és az 
örömteli élményeknek. Az együttműködést és normákhoz való alkalmazkodást a szociális és 
életviteli kompetenciák fejlődését a demokratikus stílusú, együtt érző és segítőkész pedagógus 
tudja hatékonyan megoldani. A sokféle interakciós lehetőség, a különböző életkorú gyermekek 
önálló döntésen alapuló, közös tevékenységei (átjárhatóság, közös mozgásos játékok, „Népi 
játszó” segítik a szocializációt, ezért erre a mindennapokban lehetőséget teremtünk. 
 
A két nagyobb csoporton kívül a kiscsoportban is szükség van a speciális szakemberekkel való 
rendszeres konzultációra, esetmegbeszélésre, hiszen bár korukból adódóan még nincsenek 
diagnosztizálva, de több viselkedési problémás kicsi van, akiknek beilleszkedését a határtalan 
türelem mellett, támogató, hatékony és gyermekekhez, családokhoz illeszkedő módszerrel kell 
megoldani! 
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4.1.2.4. A gyermekek szociális hátrányainak enyhítése 
 

Szorosan véve a törvényi fogalmat két HHH gyermekünk van. Mégis több olyan család, gyermek 
van, aki ennek ellenére egyéni odafigyelést igényel. Náluk sokat jelent a szociális segítő jelenléte, 
aki kapcsolattartó a családsegítők, esetmenedzserek és a pedagógusok között. Munkája nagyban 
segíti a családok helyzetéről való informáltságunkat és a problémák megoldását. 
Óvodásaink nagyszámban ingyenesen étkeznek, leginkább jövedelmi okokból. 
A fent említett családoknál segítjük a kedvezményhez jutást, az ehhez kapcsolódó eljárásrendek 
betartását, az érvényességek meghosszabbítását és az ehhez szükséges dokumentumok 
naprakészségét.  
A gyermekek személyiségfejlesztésekor célunk családorientált szemlélettel a gyermekek 
érdekeinek képviselete, szükségleteinek és jogainak tiszteletben tartása. Egyéni különbözőségeket 
toleráló légkörben, támogatjuk képességeik kibontakoztatását és csökkentjük esélykülönbségeiket.  
Kiemelt feladatunk hiányzásaikra odafigyelés, egyéni bánásmód alkalmazása, az ingyenes 
kulturális, fejlesztő programok kihasználása, ha szükséges szakemberek bevonása a fejlesztésbe 
és együttműködés a gyermekvédelmi szervekkel. 

 

4.1.3. A gyermekek fejlődésének nyomon követése 
  

Megnevezés, tartalom 
 

érintettek köre időpont dokumentum 

családlátogatás, anamnézis 
felvétele 

új kiscsoportos 
gyermekek, gyerekek 

lehetőleg óvodába jövetel 
előtt, valamint, ha ez 
indokolt 

családlátogatási 
feljegyzés 

szűrővizsgálatok (logopédiai, 
középsőcsoportos,) 

3 és 5 évesek, új 
gyerekek, pedagógus 
által javasolt 
gyerekek 

szeptember 30-ig névsorok, 
vizsgálatkérő lapok, 
vélemények, 
szakvélemények 

befogadási tapasztalatok 
rögzítése 

új kiscsoportosok november  „A gyermek 
jellemzői a 
befogadás 
időszakában” 
értékelőlap 

csoportnaplóban 
megfigyelésből, mérésből adódó 
eredmények, változások 

gyerekek szeptembertől 
folyamatosan 

egészségügyi 
adatlapok, 
viselkedési 
megfigyelési lap, heti 
terveknél az 
értékelés, reflexió 
feljegyzései  

gyermekek fejlettségi 
állapotának rögzítése 

minden gyermek november, április,  „Fejlődés nyomon 
követése” értékelőlap 

gyermeki produktum a fejlődés 
kimutatásához 

minden gyermek november, április, vagy 
ha jelentős változás 
tapasztalható 

gyermekrajzok 
dátummal ellátva, 
kiválasztott 
gyermekmunkák 

történések, vizsgálatokkal 
kapcsolatos feljegyzések, 
ajánlott fejlesztés rögzítése 

felzárkóztatásban, 
külön fejlesztésben 

folyamatosan szükség 
szerint 

vizsgálatkérő lapok, 
szakvélemények, 
igazolások, 
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részt vevő 
gyermekek  

zárójelentések, 
konzultációk 
időpontjai 

szülői fogadó órák a gyermek 
fejlődéséről, eredmények, 
továbblépés lehetőségei 

minden szülő január, februárban 
kéthetente más-más 
csoportnak, illetve, ha 
szükséges a mi 
kezdeményezésünkre, 
valamint szülői igény 
szerint 

szülői tájékoztató 
alkalmak összesítő 
lapja 

szakemberi ellátás, rehabilitáció, 
fejlesztés alakulása 

különleges 
bánásmódot igénylő 
gyermekek 

szakvélemények, 
vizsgálati vélemények 
szerint 

konzultációs 
feljegyzések 

egyéni fejlesztés pedagógus által óvodában maradt 
gyermekeknél 

háromhavonta egyéni fejlesztési 
terv 

utókövetés, beszélgetés 
szülőkkel, pedagógusokkal 

iskolába került 
gyermekeinknél 

rendezvények, 
programok alkalmával 
(október, november, 
december, február 

iskolai értékelések 

 

 

4.1.4. Egészséges életmódra nevelés és környezettudatos magatartás alakítása 
 

Célunk hiteles mintaadással a kialakított egészségfejlesztő rendszerünk működtetése. 
Kiemelt figyelmet fordítunk a gyermekek egészséghez, biztonsághoz való jogának 
érvényesítéséhez a teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatokra. Feladataink 
kiindulópontja a gyermekek aktuális egészségi állapotának, szokásszintjének, önállóságának 
megismerése új gyerekek esetében családlátogatás, később fogadó óra és a napi tevékenységek 
megfigyelése közben. Tiszta rendezett, sürgetéstől mentes, biztonságos környezetet teremtünk az 
egészség nevelési feladataink megvalósításához. Az egészségfejlesztő tevékenységeink által a 
gyermekek testi és lelki szükségleteinek maximális kielégítése mellett egészségi állapotuk 
javulását, egészséges fejlődésüket kívánjuk elérni. Sikerélmények hatására igyekszünk a helyes 
életviteli szokásokat interiorizálni, életmódjukba beépíteni. Fokozottabban figyelünk az önkéntes 
részvételi lehetőségek, a szabad megnyilatkozás és vélemény-nyilvánítás lehetőségeire.  
A napirendek helyes kialakításakor hangsúlyos szerepet kapjon a levegőzés, az udvari játék! A 
nagyobb csoportokban sem engedhető meg a csúszás, semmi nem indokolja a szabadlevegőn 
történő játék, mozgás idejének megrövidítését! Hagyományainkhoz híven a családokat, mint 
nevelőpartnereinket is többféle formában segítjük (programajánlatok, egészségnapok, előadások, 
konzultációk, cikkek-könyvek által), nevelő-hatásaink összehangolása érdekében. 
 
Egészségfejlesztési programunk megvalósulását - gyermekek, szülők és dolgozók bevonásával- 
szervezetten és adatokra alapozva fogjuk értékelni. 
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 A fentebb még nem szerepelő egészségfejlesztési programjaink a nevelési évre: 

terület 
 

program érintettek időpont felelős 

táplálkozás - korszerű ételek 
készítése 
egészségnapokon is 
 - kiegészítő 
táplálkozáshoz 
tanácsok/honlap, 
szülők tábláján 

gyermekek 
 
 
 
 
szülők 

korcsoporttól függő 
gyakoriság év 
közben és 
februárban 
 
 

pedagógusok 
 
Sz. N. 
 
 
 
 

testmozgás sport-pályán 
rendszeres mozgás, 
jóga foglalkozások, 
relaxáció, lazítás, 
sportnapok 
szabadidős  

minden csoport 
 
családok 
 

Folyamatos 
 
február 
 
október, február 

pedagógusok 
 
B. V. J. 

személyi higiéné száj higiénés 
program 
csoportonként 
fogápolás segítése, 
program 

három nagyobb 
csoport 
 
 
 

november 
 
 

K. E. 
 
 

lelki egészség Gondolkodj 
Egészségesen 
program  
„Teddy Maci” 
Kórház, 
gyermekszínházi 
előadások, 
Mentálhigiéné  
szerepe 

minden csoport 
 
 
gyerekek 
 
szülők 

 
november 
 
 
 
 

 
 
 
, 
 
 
óvodapszichológus 

baleset megelőzés Közlekedési pályán, 
helyszíneken a 
szabályok 
megismerése és 
alkalmazása 

alkalmazottak 
 
gyerekek 

 
 
 

pedagógusok 

 
 

 

A balesetvédelmi intézkedések tervét az 1. sz. melléklet tartalmazza. 

Ebben az évben is folytatjuk a „Zöld” Óvoda kritériumainak megfelelő nevelésünket. Interaktív 
ÖKO programokat szervezünk minden csoportnak, környezetvédelmi játékokat játszunk, a 
fenntarthatóság elvének megfelelően. A takarékosságot szem előtt tartjuk és az újrahasznosításra 
is rendszeresen példát adunk. 
A környezetvédelmi szokások, a környezetkímélő-, óvó magatartásformák gyakorlása mellett a 
Zöld jeles napok megünnepléséről is gondoskodunk. Folytatjuk a szokásos tevékenységek 
(madarászfoglalkozások, kirándulások, állatokról gondoskodás) szervezését, szemléletformáló 
programjainkat a szükséglet és igény összehangolásával. Nagyobb csoportokban a kerti munkát 
fejlesztjük gyermek „kertésznaptár” felhasználásával. 
A csoportos ágyások megművelését és a közösségi kert működtetését folytatjuk. 
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A fenntarthatóság pedagógiája iránti elkötelezettséget igyekszünk kialakítani az újak körében is. 
Ebben segítségünkre lesznek régi pedagógusaink, akiknek ez szívügye volt, és sokat tettek eddigi 
eredményességünkért! 
Az újjá alakult nevelőtestület egyetértésében beadtuk a pályázatunkat az „Örökös Zöld Óvoda” 
cím elnyerésére. Az új munkatársak bevonása, szemléletük formálása vezetési feladat.  
 

4.2 Közösségfejlesztés 

4.2.1. A gyermekek együttműködését elősegítő intézményi tevékenység 
 

Már a gyermekcsoportok tereinek kialakításakor gondolnak a pedagógusok arra, hogy ez 
csoportformáló tényező, ennek és az életkornak figyelembe vételével tudatosan befolyásolják, 
szabályozzák a kapcsolatokat. A terek nyitása a szocializáció fejlettebb szakaszában a kreatív, több 
csoportra kiterjedő összedolgozásra inspirálja a nagyobbakat. A csoportképződésben meghatározó 
szerepe van a tárgyi környezetnek is. Kedvezőnek tartjuk eszköz és játékkészleteinket is. A 
csoportok sajátosságainak megfelelően alakítjuk ezt is évközben. A szeretetteljes, meghitt légkör, 
az elfogadó, következetes, pozitív attitűddel rendelkező felnőttek ésszerű korlátok között, 
szabadságot adva alakítják az együttműködést. Egyensúlyra kell törekedni a szocializáció és 
individualizáló hatásokban. Pedagógiai programunk sajátosságai lehetőséget adnak a gyerekek 
mozgásterének növelésére és arra, hogy többféle interakcióban kipróbálják magukat, és más-más 
mikro-csoportban együttműködjenek. A gyermekek szociális és életviteli kompetenciáit 
életkorukhoz és személyiségükhöz igazítva fejlesztjük. A kapcsolatteremtést, csoportépítést 
rengeteg játék napirendbe való beépítésével segítjük. Az összetartozás érzését erősítik a közös 
élmények. A nagyobbaknak havonta szervezünk óvodán kívüli tapasztalatszerzéseket, élményeket 
a közösen összeállított szabályaink szerint. Az óvodai gyermekközösség számára adventkor 
hétfőnként meghitt mesélést, közös gyertyagyújtást, farsangkor táncházat, több programunk előtt 
közös tornázást szervezünk.  
Közös ünnepeinkkel és egyes népi kultúrát közvetítő hagyományunkkal a szülőföldhöz való 
kötődést, a nemzeti öntudat alakítását kívánjuk kedvezően befolyásolni.  Kiemelt szerepe van a 
másság elfogadtatásának, a tolerancia, az együttérzés, a segítségnyújtás, a mások érdekeinek 
figyelembevételére nevelésnek, hiszen az integráltakon kívül több roma, egy szíriai óvodásunk is 
van.  

4.2.2. Az intézmény közösségépítő tevékenysége, programok 
 

A nevelési évben különösen nagy a jelentősége a felnőtt közösség alakításának, hiszen csaknem a 
fele alkalmazott kicserélődött! 
Jól segíti a közösség alakulását, amikor Mikulás alkalmával együtt készülünk és adunk elő 
óvodásainknak mesét, vagy ünnepekkor közösen énekelünk. 
A nevelőtestületi értekezleteken ösztönzöm a team munkát, a páros feladatmegoldásokat, mert azt 
tapasztaltam, hogy ez kedvezően alakítja, erősíti a kapcsolatokat. 
Megtartjuk a névnapköszöntéseket, a karácsonyi közös vacsoránkat. 
Júniusban tanulmányi kirándulásra megyünk.  
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Minden alkalommal tevékenyen töltjük az együttléteket, alkalmat adva csapatokban, kisebb 
csoportokban való kommunikációra-kooperációra, csapatépítő játékokra. 
 

5. Gyermekvédelmi feladatok ellátása 
 

Legfőbb célunk a gyermekvédelmi szervekkel a közös szakmai munka bevezetett formáinak 
megtartása, óvodai szociális segítővel való együttműködés hatására a prevenció érvényre 
juttatása. 

Feladatok a segítő forma működése érdekében: 

 Törvényi háttér változásainak nyomon követése 

 Az új pedagógusok tájékoztatása, majd bevonása 

 Feltételek alakítása az igények és lehetőségek függvényében 

 Új gyermekvédelmi felelősünkkel feladategyeztetés, munkájuk összehangolása 

 Új csoportban és családoknál személyes bemutatkozási lehetőség adása óvoda- család 
programon, konzultációkon, szükség esetén családlátogatásban részvétel 

 Szükségletfelmérésre épülő együttműködési megállapodás frissítése 

 Egyéni és csoportos megsegítések figyelemmel kísérése 

 Kapcsolatépítésben, bizalomalakításban, folyamatos információáramlásban vezetőként 
szerepvállalás 

 Konzultáció, fogadóóra, nevelőtestületi értekezleten tapasztalatok megosztása, 
együttműködés alakítása, a jelzőrendszeri eseteknél egyeztetés, tanácskérés 

 Folyamatos kapcsolattartás 

 Dokumentálás a kötelezettségünknek és az elvárásoknak megfelelően 

 Beszámoló, értékelés 

Az óvodai gyermekvédelmi terv a 2. sz. mellékletben található. 

 

6. Pedagógiai folyamatok 

6.1. Tervezés 
 

Legfőbb célunk, hogy a pedagógiai programunk feladatrendszerét követő, kidolgozott 
csoportnapló formát megismerjék az új pedagógusok és a kapott instrukciók és szempontok 
alapján megtanulják a nálunk elfogadott tervezési módokat. 

Feladatunk útmutatást adni ehhez, és fejlesztő értékeléssel segíteni ennek működését.              A 
tervezőmunkában a koherencia megteremtése és a határidőtartás fontos elvárás.                  
Meghatározó a nevelőmunka és a tanulási tervek összehangolása a programunk cél és 
feladatrendszerével, az életkori és csoportjellemezők figyelembe vétele.  

A tevékenység tervezésekor a képességfejlesztés tudatossága, a változatos és adekvát 
munkaformák alkalmazása, a differenciálás tervezése, és a rövid, de tartalmas reflexió mutatja 
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a gondos előkészítést és a pedagógus felkészültségét. A tervezési alapelveket, szempontokat, 
segédanyagokat mindenki megkapja, időt is kap arra, hogy ezeket áttanulmányozza. Érdemes a 
megvalósulást mind a tanulási anyagnál, mind a programoknál jelölni a további átgondolt 
tervezés érdekében. A szokásrendszer bővülése és az egymásra épülés a tervezett feladatoknál 
külön odafigyelést igényel. A tervezésben váltani nem könnyű dolog, ezért minden új 
pedagógus bármikor kérdezhet, bátran fordulhat hozzánk segítségért. 

Intézményünk szabályozó alapdokumentumainak módosítását az intézményvezető váltás miatt 
szükséges még a nevelési év elején elvégezni. 

 

6.2. Ellenőrzés 

Belső ellenőrzésünk célja az óvodánk működésének vizsgálata a hatályos jogszabályok és a 
pedagógiai program alapján, az eredményesség biztosítása, hogy óvodánk teljesítse a vele 
szemben támasztott társadalmi és helyi igényeket.  
 
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló rendeletnek 
megfelelően a megbízott belső ellenőrrel együttműködve, szervezetten, belső ellenőrzési terv 
alapján történnek az ellenőrzések. Az ellenőrzési jegyzőkönyvek alapján korrigáljuk a hibákat, 
a tanácsokat megfogadva végezzük munkánkat a továbbiakban az adott területen. A 
szabályzatok aktualizálásánál továbbra is nagy szükségünk van az ő szakértői segítségére. 
 
Ellenőrzési terv 

Területe 
 

érintettek felelős módszer időpont 

Közös szokás-
szabályrendszer 
összehangolt 
működése 

minden csoport vezető megfigyelés, 
beszélgetés, 
csoportlátogatás 

október, valamint 
ahol szükséges 
januárban is 

Csoportnapló 
elvárásoknak való 
vezetése 

csoportok vezető dokumentumelemzés október, január, 
május, augusztus 

felvételi és 
mulasztási napló, 
okmányok, 
igazolások 

csoportok vezető, 
 vezető-helyettes 
 

dokumentumelemzés, 
utóellenőrzés is a 
korrekciók elvégzése 
után 

havonta 

családokkal való 
kapcsolattartás 
(szülői értekezlet., 
konzultáció) 

minden csoport vezető megfigyelés, 
beszélgetés, 
dokumentumelemzés 

szeptember, január, 
aktualitás szerint 

adatkezelés 
szabályszerűsége, 
adatszolgáltatás 
pontossága 

minden csoport vezető megfigyelés, 
kiírások, összevetés 
KIR-ben rögzítettek, 
dokumentumelemzés, 
facebook 

adattovábbítás 
előtt, valamint 
szúrópróbaszerű 

óvoda képviselete Margaréta, 
Napraforgó csoport 

vezető megfigyelés, 
beszélgetés, 
rendezvényi részvétel 

aktualitás szerint 
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hiányzások, 
igazolások nyomon 
követése 

minden csoport vezető, helyettes és 
gyermekvédelmi 
felelős 

dokumentumelemzés, 
kikérdezés,  

szúrópróbaszerű 
 
havonta 

gyermeki 
produktumok 

csoportok vezető megfigyelés folyamatos 

SNI gyermekek 
ellátása 

Liliom, Margaréta 
és Napraforgó 
csoport 

vezető megfigyelés, 
dokumentumelemzés, 
beszámoltatás 

kéthavonta, illetve 
probléma esetén 

ünnepek, 
rendezvények 
(légkör, tartalom) 

gyermekek, 
családok, 
alkalmazottak 

vezető megfigyelés, 
beszélgetés, mérés 

aktualitás szerint 

Gyermekek 
fejlődésének, 
fejlesztésének 
folyamata 

kiemelt figyelmet 
igénylő 
gyermekek, 
speciális 
szakemberek 

vezető megfigyelés, 
beszélgetés, 
dokumentumelemzés, 
konzultáció 

október, február, 
május 

Fejlődési napló minden csoport vezető dokumentumelemzés 
beszámoltatás 

január, május, 
augusztus 

Kapcsolatok 
alakulása, 
együttműködés 
szintje 

pedagógusok 
között és segítő 
munkakörűekkel 
minden csoportban 

vezető megfigyelés, 
beszélgetés 

szeptembertől 
folyamatosan,  

beiskolázási 
dokumentumok 

nagycsoportos 
korúak 
pedagógusai 

vezető dokumentumelemzés, 
beszélgetés 

október, január és 
április 

előjegyzési napló 
vezetése, 
változások 
bejegyzése 

vezető vezető-helyettes dokumentumelemzés, 
összevetés mulasztási 
naplóval 

május, augusztus 

gyermekvédelmi 
dokumentáció 

gyermekvédelmi 
felelős 

vezető dokumentumelemzés, 
beszámoltatás 

november, február, 
május, augusztus 

iktatás, irattározás 
szabályszerűsége 

vezető, helyettes vezető dokumentumelemzés október, december, 
február, május 

helyiségek 
tisztaságának 
ellenőrzése 

technikai dolgozók vezető és 
helyettese 

tisztasági szemle, 
megfigyelés  

évente 3x 
és szúrópróbával 

HACCP előírások 
betartása 

konyhai dolgozó vezető-helyettes dokumentum 
ellenőrzés, szemle 

havonta 

jelentések 
pontossága 

vezető-helyettes vezető összevetés a 
dokumentumokkal 

havonta 

 
A pedagógusok ellenőrzésekor a cél, annak megállapítása, hogy milyen szinten végzik nevelő, 
fejlesztő munkájukat, mennyire felelnek meg az elvárásoknak és mik az erősségeik, melyekre 
építhetünk, valamint mely kompetenciájukat kell elsősorban fejleszteni.  
A nevelőmunka értékelésére a megszokott módon és eszközökkel kerül sor. Az ellenőrző lap 
szempontjai mellett a kommunikációt kiemelten figyelem meg csoportlátogatás alkalmával. 
Gyermek-gyermek, gyermek-felnőtt, felnőtt-felnőtt vonatkozásában. A kiemelt figyelmet 
igénylő gyermekek befogadását, ellátását, fejlesztését is ellenőrzöm a csoportközösségekben. 
Az új pedagógusoknál tájékozódó látogatást teszek novembertől, illetve ahol helyettesítek 
bentről is érzékelem a légkört, csoportszokások működését, szintjét. Igyekszem folyamatosan 
megbeszélni a tapasztalt dolgokat és jó példát mutatni pedagógiai tevékenységemmel. Náluk 
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tudatosan törekszem az együttműködés helyes irányba terelésére. Ha olyan probléma adódna, 
amit nem tudnak megfelelően kezelni, várom jelzéseiket és segítségükre leszek a konszenzusos 
megoldás megtalálásában. 
A változások miatt, mindenhol fókuszba kerül a pedagógus párok, valamint a pedagógus-dajka 
együttműködés. 
A pedagógusoknál a kompetencia alapú önértékelést, fejlesztő értékelés követi. Az ellenőrzést 
a Napraforgó nagycsoportban novemberre, a Liliom csoportban és a Margaréta csoportban 
januárra, a Tulipán kiscsoportban februárra tervezem. A pontos dátumot az előző hónapban 
leegyeztetjük az érintettekkel. 
A dajkáknál modell szerepüknek való megfelelésüket (kommunikáció, hangnem, stílus, 
tolerancia, türelem), valamint egyéni bánásmódjukat fogom figyelni. 
A pedagógiai asszisztens tevékenységét, stílusát, együttműködését és gyermekekhez való 
viszonyát többféle tevékenység közben van módom megtekinteni, hiszen nagyban számítunk 
segítségére az emberhiányos állapotokban. 
Az ellenőrzésbe, ha lesz módom, helyettesemet is bevonom. Leginkább a megfigyelés, 
beszélgetés és dokumentumelemzés módszereit alkalmazzuk. 

 

6.3. Értékelés, intézményi önértékelés 
 

A Belső Ellenőrzési Csoport tagjai: 
• P. Sz. (vezetője) 
• K. Zs. 
• K. E. (óvodavezető). 

A csoport feladata 
• az éves terv és az ötéves program frissítése a változások tükrében; 
• az értékelésbe bevont kollégák felkészítése, feladatmegosztásának meghatározása;  
• az OH informatikai támogató felületének kezelése az egész folyamatban, 
• az önértékelési rendszer működtetése, 
• ügyintézés, ügyfélszolgálattal kapcsolatfelvétel szükség esetén 

Vezetői és intézményi önértékelés nem lesz. Minősítési eljárás nálam lesz, a pontos dátumról 
még nincs információm. 
Tanfelügyeleti látogatás nem lesz.  
Az intézményi önértékelés évente értékelendő elvárásai alapján a Becs tagokkal fogjuk 
elkészíteni az értékelést. Törekszünk az adatok folyamatos rögzítésére. 
Az adatgyűjtés és feldolgozás módszerében szeretnénk az új pedagógus kollégák esetleges 
tudását, jó technikáit hasznosítani. Reméljük, találunk köztük olyanokat, akik vállalkoznak 
egyes részfeladatok elvégzésére, ha már kicsit stabilabbá válik helyzetük, és szívesen végeznek 
ilyen jellegű feladatokat! 
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7. A tervezett óvodai szünetek időpontja 

Az elmúlt évek tapasztalatai szerint az iskolai szünetek idején a gyermekek létszáma lecsökken, 
így ezeken a napokon – előzetes szülői igényfelmérés alapján és a fenntartó jóváhagyásával - 
az intézmény összevont csoportokban folyamatosan üzemel. 

Az iskolai őszi szünet 2020. október 26-tól (hétfőtől) 2020. október 30-ig (péntekig) tart. Az 
őszi szünet előtti utolsó tanítási nap október 30. péntek, az őszi szünet utáni első tanítási nap 
november 02. hétfő. Ezeken a napokon az intézmény összevont csoportokban folyamatosan 
üzemel. 

Fenntartói engedéllyel óvodánk december 12 - én szombati munkanapon zárva lesz. Az iskolai 
téli szünet 2020. december 28-tól (hétfőtől) 2021. január 01-ig (péntekig) tart. A téli szünet 
előtti utolsó tanítási nap december 23-a szerda, a téli szünet utáni első tanítási nap 2021. január 
04. hétfő. Decemberben a két ünnep között 28-31-ig az Epres Óvoda adja az összevont ügyeletet 
a lakótelepen, ebben az időpontban is engedéllyel zárva tart intézményünk. 

Az iskolai tavaszi szünet 2021. március 31-től (szerdától) 2021. április 6-ig (kedd) tart. A 
tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap március 30. kedd, a tavaszi szünet utáni első tanítási nap 
2021. április 7. szerda. Az intézmény ezen időszak alatt összevont csoportokban folyamatosan 
üzemel. 

Várható nyári zárási időpont: 2021. 07. 26 – 2021. 08. 19. 
Ezekben az időpontban ügyeleti ellátást szülői nyilatkozatok alapján biztosítunk a kijelölt 
lakótelepi óvodákban. 
A nyári zárás végleges időpontjáról a fenntartói jóváhagyás után adunk tájékoztatást januárban.  
 

8. A vezetőként kiemelt figyelmet igénylő feladataim 
 
Nevelőmunka értékeinek megőrzéséért: 

 Helyi pedagógiai programunk speciális sajátosságainak érvényre juttatása 
 Sokoldalú tapasztalatszerzés feltételeinek megteremtése örömteli élményeken, 

tevékenységeken keresztül 
 Szakmai kompetenciák fokozása kölcsönös segítségnyújtással, tapasztalatcserékkel, 

hospitálásokkal 
 Példamutató, támogató, együttműködő pedagógiai munkatársként tevékenykedni a 

helyettesítések során  
 Munkaközösség munkájának segítése, alkotó együttműködés megvalósítása 
 Környezettudatos szemlélet erősítése, modellnyújtással az eredmények megőrzése 
 Hagyományok újraértelmezése az újjá alakult nevelőtestület közös munkájának 

eredményeként 
 Az online biztosított lehetőségek, képzések kihasználása az önfejlődésre  
 A dajkáknál is előrelépés a digitális ismeretszerzési lehetőségek kiaknázásával 

 A szakmai megerősítés, ösztönzés a módszertani variabilitásra, 
 Szakmai információkhoz jutás folyamatosságának biztosítása 
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 Rendszeres visszacsatolások, fejlesztő értékelések megvalósítása 
 Digitális kompetenciák kihasználása 

Szervezeti kultúra alakításáért, fejlesztéséért:  

 Érték, normarendszer, etikai elvárások közvetítése 
 Kulturált munkakörülmények alakítása, fenntartása 
 Egymásra figyelő, toleráns munkatársi kapcsolatok erősítése 
 Hatékony konfliktusrendezés 
 Egyenlő teherviselés kialakítása (vállalás és kompetenciák alapján) 
 Tájékoztatás, informáltság, háttértudás biztosítása minden szinten 
 Csapatépítés játékokon, élményeken keresztül 

Vezetésben az együttműködés javításáért 

 Változáskezelési technikák eredményes alkalmazása 
 Munkamegosztás mellett önálló, felelősségteljes feladatvégzés biztosítása 
 Helyettesem vezetésre való elméleti és gyakorlati felkészülésének segítése 
 Dokumentumok közös rendezése, irattári selejtezés végrehajtása 
  Az átadás-átvétel zökkenőmentes lebonyolítása 

 
Budapest, 2020. október 21. 
 
        óvodavezető 
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1. sz. melléklet 

Gyermekbalesetek megelőzésére tett intézkedések terve 

 

feladat 
 

felelős érintettek  ideje 

Közös óvodai óvó- védő 
szabályok felülvizsgálata 

vezető-helyettes nevelőtestület szeptember  

Felvilágosítása a 
környezetünk veszélyeiről 

csoportos pedagógusok gyermekek szeptember  

Szöveges és piktogramos 
tájékoztató, 
figyelemfelhívó táblák 
készítése és kihelyezése 

munkavédelmi felelős szülők, gyermekek október 

A nevelőmunka 
biztonságos feltételeinek 
megteremtése 

vezető alkalmazottak folyamatos 

Szabályozó 
dokumentumainkban 
rögzített munka és 
balesetvédelmi előírások 
betartatása 

alkalmazottak minden 
óvodahasználó 

folyamatos 

Óvodai és óvodán kívüli 
tevékenységekkel 
kapcsolatos szabályok 
megismertetése, 
felelevenítése 

pedagógusok gyermekek tevékenységek előtt 
aktualitás szerint 

Balesethelyzet, baleset 
jelentése 

vezető-helyettes gyermek, felnőtt folyamatos, esemény 
esetén 3 napon belül 

Egészségügyi 
szűrővizsgálatok 
megszervezése 
dokumentálása 

vezető alkalmazottak, 
gyerekek 

folyamatosan, illetve 
havonta 

Udvari játszóeszközök 
állapotának ellenőrzése, 
szükséges karbantartás 
elvégeztetése 

udvari karbantartó-
kertész 

FIÜK műszaki 
vezetője 

havonta, illetve 
probléma esetén azonnal 

balesetvédelmi oktatás 
megszervezése 

vezető alkalmazottak belépéskor, valamint 
novemberben közös 

Tűzriadó gyakorlat 
megszervezése 

vezető gyermekek, 
alkalmazottak 

november 
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2. melléklet 

Ferencvárosi Méhecske Óvoda Gyermekvédelmi munkaterve 

 a 2020/21 nevelési évre 

Óvodába járó gyermekek száma:76 fő (október 1.-ei adatok) 
HHH gyermekek száma: 2 fő 
SNI gyermekek száma: 4 fő    
BTM gyerekek száma: 3fő 
Veszélyeztetett gyerekek száma: 2 fő  
Nevelésbe vett gyermek: 1 fő   
Rendszeres gyermekvédelmi támogatást kap: 2 fő 
Tartósan beteg, valamint különleges étkezést igénylő gyerekek száma: 3 fő 
Sertéshúsmentes étkezést kap: 2 fő 
 

A fenti adatok megegyeznek az októberi statisztikában közöltekkel. Van olyan család, ahol a 
védelembe vételt feloldják, de még nem zárult le a folyamat. 

 Már most a nevelési év elején megmutatkozott, hogy főleg az újonnan bekerült gyermekek 
családjaiban életvezetési gondok, elhanyagolás és nehéz anyagi körülmények is befolyásolják 
gyermekeink fejlődését, ezért kiemelt jelentősége van a folyamatos figyelemmel kísérésnek, 
szükség esetén azonnali jelzés fontosságának. Szükséges közvetlen kapcsolatot tartani a 
szociális segítőnkkel, családsegítőkkel, és ha van, esetmenedzserrel. Az ő hiányzásuk nyomon 
követése elengedhetetlen, állandó vezetői kontrollra és támogató módszerekre lesz szükség 
ezeknél a családoknál! 

Gondoskodunk a gyermekvédelmi szervek, intézmények elérhetőségeinek és programjainak 
kifüggesztéséről, kapcsolattartóként pedig az információk átadásáról. 

Az idei évben is hagyományainknak megfelelően szervezzük az egészségfejlesztő 
programjainkat, de természetesen a mindennapok feladatrendszerében is hangsúlyos szerepet 
tölt be az egészségnevelés. 

Nevelőmunkánk fontos részének tartjuk a családok szokásainak, szükségleteinek, 
értékrendjének megismerését. Az együttműködési formák működtetésében szerepet vállal a 
gyermekvédelmi felelős. Igény és szükséglet, jelzés alapján tart majd fogadó órát, elmegy a 
pedagógussal, illetve a szociális segítővel családlátogatásra is az érintettekhez. Aktívan kiveszi 
részét a család-óvoda rendezvények szervezéséből, megvalósításából. Ha van lehetőség 
fejlesztő eszközök vásárlásával, élelemmel is segítjük a rászoruló gyermekeket, családokat.  

Továbbra is figyelembe vesszük a családok sajátosságait, szociális helyzetét és ennek 
megfelelően alkalmazzuk a segítségnyújtás megfelelő formáit. 

Elfogadjuk és tiszteletben tartjuk a kulturális sokféleséget és alkalmazkodunk az érintett 
családok életmódjához, szokásaihoz (étkezés, öltözködés, ünnepek). 
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A kedvezmények, támogatások igénybevételéhez szükséges dokumentumok, igazolások, 
vélemények beszerzéséhez időben tanácsot adunk és kiadjuk az igazolásokat. 

Figyeljük a határozatok határidejét és időben figyelmeztetjük a szülőket a felülvizsgálat 
elindítására, gondoskodunk a jogviszony igazolások továbbításáról számunkra. 

Fokozottan figyelünk az óvodakötelezettség teljesítésére, a hiányzások indokoltságát és az 
igazolások meglétét rendszeresen ellenőrizzük. 

A szociálisan hátrányos helyzetű óvodásaink neveléséhez igény és szükség szerint tanácsot 
adunk. Beiskolázásukhoz segítséget adunk, figyelemmel kísérjük ennek folyamatát, és ha 
szükséges felvesszük az iskolai gyermekvédelmi felelőssel a kapcsolatot. 

Legfontosabb feladatainknak tartjuk a felzárkóztatást, a hátránykompenzációt. 

A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek szükségleteire és egyéni fejlesztésükre, a 
szakemberekkel való együttműködésre gondot fordítunk. Mentálhigiénés team működését 
segítjük. 

A jelzési kötelezettség teljesítésében segítjük, támogatjuk új kollégáinkat! Figyelemmel 
kísérjük, hogy időben továbbításra kerüljenek az ezzel kapcsolatos dokumentumok. 

Az óvodába kijáró szakemberekkel – logopédus, fejlesztőpedagógus, pszichológus, védőnő – 
folyamatosan tartjuk a kapcsolatot, konzultálunk a kitűzött feladatokról és eredményeikről, a 
további teendőkről. Lehetőségeimhez mérten jelen leszek a szükséges esetmegbeszéléseken. 

Aktívan részt vesz a gyermekvédelmi felelős a gyermekvédelmi munkaközösség 
továbbképzésein és értekezletein. Hiányzása esetén gondoskodunk intézményünk 
képviseletéről. Az összejöveteleken hallott információkat és a kapott dokumentációkat azonnal 
megosztjuk kollégáinkkal. A kétoldalú információáramlás biztosítását kiemelten kezeljük.  

Az együttműködési megállapodás alapján az óvodai szociális segítővel összehangoljuk 
feladatellátásunkat. Helyismeretét, beilleszkedését és kapcsolatai alakulását segítjük. 

Átgondolt, összehangolt munkára törekszünk a prevenció érdekében a szülőkkel, 
gyermekvédelmi szakemberekkel, a jelzőrendszer felelős tagjaival és az óvodai koordinátorral. 

Budapest, 2020.10. 16.      

 Dervalics Balázs Józsefné 

    gyermekvédelmi felelős 
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