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1. AZ ÓVODA ÉVES MUNKATERVE 

Az intézmény hivatalos feladatsora, amely az intézményi célok, feladatok megvalósításához 

szükséges tevékenységek, munkafolyamatok időre beosztott cselekvési terve a felelősök 

megjelölésével. 

Az éves munkatervet, a munkacsoportok szakmai vezetői és a gyermekvédelmi felelős éves 

munkatervei alapján az óvodavezető készíti el. A nevelőtestület véleményezi, megvitatja, 

kiegészíti, és nevelőtestületi értekezleten fogadja el. 

 

Az éves munkaterv tartalmazza: 

Program tervet, mely az alábbi pontokra terjed ki: 

. nevelési év rendje, 

. a nevelési program kiemelt nevelési évre lebontott feladatai 

. nyári zárva tartás időpontja, 

. óvodai szünetek időpontja, 

. szakmai programok, 

. nevelésnélküli munkanapok rendje, felhasználása, időpontja 

. séták és kirándulások tervezése 

. megemlékezések, ünnepek, rendezvények időpontja 

. feladatelosztás a nevelőtestületben. 

. nevelőtestületi értekezletek jellegét, időpontját 

. az ellenőrző, értékelő tevékenységek (pl. belső ellenőrzés, a teljesítményértékelés, a 

belső mérések, stb. ütemezését is.) 

. kapcsolattartási formák, programok 

2. A MUNKATERV JOGSZABÁLYI HÁTTERE 

. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény 

. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény. 

. A Nemzeti Köznevelési Törvény módosításáról szóló (2012. CXXIV. tv.) rendelet 

. 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 

.  A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 

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

módosításai. 

. 363/2012. (XII. 17.) Kormányrendelet 1. számú melléklet az Óvodai nevelés országos  

. alapprogramjáról  

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

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

nevelésének irányelvéről  

 

3. A NEVELÉSI ÉV RENDJE: 

Amelyet meghatároz az emberi erőforrások minisztere 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet 

a 2016/2017. tanév rendjéről: 

A 2016.-2017. tanév szeptember 1-én kezdődik és 2017. június 15-én ér véget. 

Első nevelési nap az óvodában: 2016. szeptember 1.  

Utolsó nap: 2017. augusztus 31. 

A rendelet szerint:  

. Az őszi szünet 2016. november 2-től 2016. november 4-ig tart. A szünet előtti utolsó 

tanítási nap 2016. október 28. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2016. 

november 7. (hétfő).  

. A téli szünet 2016. december 22-től 2017. január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó 

tanítási nap 2016. december 21. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2017. január 

3. (kedd). 

. A tavaszi szünet 2017. április 13-tól 2017. április 18-ig tart. A szünet előtti utolsó 

tanítási nap 2017. április 12. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2017. április 19. 

(szerda). 

Az iskolai szünetek az óvodánk nyitva tartását nem befolyásolják, a szülői igények felmérése 

után csoportösszevonásra kerülhet sor. Az óvoda nyári zárásának tervezett időpontja 2017. 

augusztus1.- augusztus 31.-ig 

3.1. Óvodánk nyitva tartása:  

Heti öt munkanap: 6.30 - 16.30 

Reggeli ügyelet: 6.30 – 7.00-ig összevont csoportban  

Óvodánk teljes nyitva tartása 10 óra, ezen időn belül a gyermekek mindegyike legalább 8 órát 

az intézményben tartózkodik. 

Nevelési-oktatási év: szeptember 1. – május 31.  

Nyári időszak: június 1. – augusztus 31.  

A teljes nevelési év szeptember 01-től a következő év augusztus 31-ig tart. A nyári zárva 

tartás, augusztus hónapban, amely pontos idejéről február 15-ig értesítjük a szülőket. A 

gyerek óvodában tartózkodásának maximális ideje: napi 10 óra. 
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3.2. Óvodánk munkarendje: 

Az óvoda dolgozóinak munkaideje: 

Dajkák:  

I.hét: 7.00-15.00 

II.hét: 7.30-15.30 

III.hét 8.30-16.30 

 

Óvónők: Heti váltásban: 

 

 I.hét:      hétfőtől csütörtökig: 7.00-13.30 

                                péntek:     7.00-13.00 

 

II.hét:     hétfőtől csütörtökig: 10.00-16.30 

                                 péntek:    10.30-16.30 

  

 

Az ügyeletes óvónő 6.30-ra jön és azon a héten 13.00 órakor távozik 

 

4. PEDAGÓGIAI TERV 

Felvett gyerekek száma: 59 fő 

Csoportok száma: 3 

 

Kiscsoport: 22 fő 

Középső csoport: 17 fő 

Nagycsoport: 20 fő 

 

SNI gyerekek száma: - 

BTMN gyerekek száma: 1 
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4.1. Csoportok adatai: 

 

Csoportbeosztások 

Csoport Óvodapedagógusok Dajka 

Katica: Kiscsoport 
Győri Imréné 

Gajdosné Szűcs Mária 
Márkus Ferencné 

Süni: Középső csoport 
Budainé Vajjon Krisztina 

Mezei Mária 
Mága Mária 

Csiga-biga: Nagycsoport 
Lovász Tiborné 

Abonyi Mónika 
Turó Anikó 

 

 Fogadóórák 

A vezető óvónő fogadóórái minden hónap első hétfőjén: 13-15 óráig tartanak. Kijelölt szülői 

értekezlet előtt 1 órával illetve előre egyeztetett időpontban a szülővel. Az óvónők kéthetente 

tartanak fogadóórákat.  

 

4.2 Kiemelt pedagógiai céljaink és feladataink 

Elsődleges cél: 

. A gyermekek mindenekfelett álló érdekeinek tiszteletben tartásával a nyugodt, és 

kiegyensúlyozott légkör biztosítása. 

. Törvényes és színvonalas intézményműködés biztosítása. 

További céljaink: 

. Vallásos és nemzeti kultúránk közvetítése által a gyermeki személyiség harmonikus 

testi, szellemi, érzelmi fejlődésének elősegítése, gazdagítása, képességek 

kibontakoztatása. 

. Keresztény kultúránk és magyarságunk hagyományainak feltárása az ünnepek üzenete 

által. 

. A gyermekben a természet iránti fogékonyság, hagyományok és a hitre való nyitottság 

megalapozása 

. A nevelési programban rögzített értékrendszerek, nevelési elvek gyakorlati - szakmai 

munkában való megjelenítése 

. Olyan feltételrendszer biztosítása, mely lehetővé teszi a köznevelés új kihívásainak, 

valamint jogszabályi változásoknak megfelelő eredményes, sikeres gyakorlatot. 
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A célok elérését támogató kiemelt feladataink: 

. Az erkölcsi és vallási nevelés kiemelt feladatunk, amely a lelki percek témáiban 

valósul meg napi rendszerességgel, kötelező formában. 

. A keresztény családi nevelés segítése a szülők felé. 

. A gyermekek kulturált viselkedésének alakítása, formálása, a szülőkkel való 

együttnevelés erősítése e témában 

. A szülői tájékoztatás hatékonyabbá tétele 

. Pedagógiai Programban megfogalmazott feladatok folyamatos megvalósítása. 

4.3. További kiemelt feladataink: 

. Felkészülés a külső tanfelügyeleti szakmai ellenőrzésekre és a pedagógusok 

előmeneteli rendszerének alapját képező minősítésre. 

. Az érintett pedagógus segítése a felkészülésben a pedagógusminősítési rendszer által 

meghatározott minősítési eljárásokra 

. Az intézményvezetés felelőssége a nevelőtestület felkészítése a tanfelügyeleti 

ellenőrzésre, ennek érdekében az intézményi önértékelés jogkövető megszervezése, ha 

szükséges, a tevékenységlátogatási, dokumentumellenőrzési intézményi gyakorlat 

megújítása. 

. A pedagógusok felelőssége abban áll, hogy a nevelési, tevékenység és 

foglalkozáslátogatás, és az azt követő interjú, valamint a dokumentumellenőrzés 

során, úgy a belső, mint a külső ellenőrzésnél felkészültségüket, pedagógiai 

kompetenciájukat, hivatásszeretetüket bizonyítsák, hiszen az egész intézményről 

alkotott kép az egyes pedagógusok és a vezetés összteljesítményét mutatja. 

. A megfelelő dokumentumok aktualizálása a törvényi előírásoknak megfelelően 

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

milyen módon és mértékben jelennek meg a pedagógus munkájában az alábbi szakmai 

tartalmak: 

. Az általános pedagógiai szempontoknak való megfelelés, 

. Az Óvodai nevelés Országos Alapprogram nevelési céljainak való 

megfelelés, 

. Az intézmény pedagógiai programjának való megfelelés. 

  

. Intézményi Önértékelési Szabályzatban lefektetett, intézményi elvárás rendszer 

kidolgozása 
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. A pedagógusok szakmai fejlődésének támogatása belső és külső továbbképzések által.  

. A BECS munkájának segítése, csapatépítés. 

 

4. 4. Szakmai munkánk 

   4.4.1. Az új nevelési év céljai, feladatai, kiemelt szakmai feladatok: 

 

Célunk:  

. Az eddigi eredményeink megőrzése 

. Szoros partnerközpontú kapcsolattartás 

. Felkészülés a tanfelügyeleti ellenőrzésre 

. Önértékelési rendszer kialakítása működtetése 

 

Feladataink: 

. Biztosítani a biztonságos, családias környezetet 

. Megadni a meleg szeretetteljes gondoskodást 

. Felzárkóztatni a hátrányos gyermekek lemaradását. 

. Odafigyelni a tehetséges gyerekekre és segíteni őket a fejlődésben.  

. Az óvodai munkacsoportok, feladatainak hatékony megvalósítása 

. Felkészíteni a gyermekeinket, hogy az iskolai elvárásoknak megfeleljenek. 

4.4.2. Kiemelt szakmai feladataink: 

Fejlődési napló vezetése  

A gyermekek fejlődését folyamatosan nyomon követő dokumentáció a gyermekek 

fejlődéséről folyamatosan vezetett olyan dokumentum, amely tartalmazza a gyermek 

fejlettségi szintjét, fejlődésének ütemét, a differenciált nevelés irányát. Ennek alapján 

feladatunk a szülők folyamatos tájékoztatása a gyermek fejlődéséről és javaslattétel a 

fejlődés elősegítéséhez szükséges fejlesztési feladatokról.  

A fejlődési napló vezetésének szempontjait szükség szerint a tanfelügyeleti 

ellenőrzések és az önértékelés elvárásainak megfelelő módon kell átgondolni 

Vezetése évente folyamatosan történik. 
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 Egészséges életmódra nevelés  

. Az egészséges táplálkozást alapvető szükséglet kielégítésnek tekintjük.  

. Hatékony foglalkoztatási formákkal, elsősorban a funkcionális mozgáskészségekre 

(természetes mozgásokra), valamint új szemléletű, nem versengés centrikus játékokra 

építve, lehetőséget adjunk a mozgáson keresztül az egész személyiség fejlesztésére, a 

mozgással kapcsolatos pozitív kompetenciaérzet kialakítására. 

. A spontán, szabad játék kereteiben végzett mozgásos tevékenységek kiegészítik az 

irányított mozgásos tevékenységeket. A komplex testmozgások beépülnek az óvodai 

élet egyéb tevékenységeibe is, miközben együtt hatnak a gyermek személyiségének a 

pozitív énkép, önkontroll, érzelemszabályozás, szabálykövető társas viselkedés, 

együttműködés, kommunikáció, problémamegoldó gondolkodás- fejlődésére  

. Nagy figyelmet fordítunk az edzésre, levegőztetésre. Lehetőség szerint naponta több 

órát, délelőtt és délután is kinn tartózkodnak a gyermekek a levegőn. A levegőztetés 

idejére is gondoskodunk a gyermekek tevékenységének megszervezéséről.  

. A szülőkkel közös nyílt napok szervezése az egészséges életmód jegyében. 

 

Tehetséggondozás 

. A csoportokban folyó egyéni fejlesztés, a gyermek fejlettségének megfelelő fejlesztés 

a program megvalósítása során is lehetőséget biztosít a tehetség felismerésére, 

kibontakoztatására. 

. A nagycsoportban két tehetségműhely kialakítása 

 

Önértékelési csoport hatékony működtetése 

A felkészülési időszakban, az intézményi dokumentumokban az intézményi célok és feladatok 

beazonosítása. 

Intézményi dokumentumok felülvizsgálata – rövid, egyszerű célok és feladatok, mérhető 

teljesítmények és elvárások megfogalmazása 

Az értékelendő területek megismerése, testre szabása (pedagógus, vezető és intézmény 

szintjén) 

A már meglevő szempontsorok pipalista, partneri kérdőívek átnézése, kompetenciák szerinti 

besorolása 
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4.5. Óvodapedagógusok feladatai 

Az átdolgozott pedagógiai program szerint a megbeszélt tervek alapján a szokásos rend és 

szabályok szerint, a kompetencia elemek alkalmazásával végezzék munkájukat a kolléganők 

az oktatást-nevelést a lehető legmagasabb színvonalon. Felkészülten kell várni a gyerekeket 

az évkezdéskor, ez főleg a vissza- és beszoktatásra, majd az adminisztrációk elkészítésére, az 

egész éves munkára vonatkozik. 

A kompetencia elemek alkalmazásához fontos, hogy minden óvodapedagógus részletes tervet 

készítsen, megfelelő mennyiségű anyaggyűjteménnyel rendelkezzen, kellően tájékozott 

legyen a kompetencia elemek alkalmazási módszereivel kapcsolatban. 

Minden dolgozó törekedjen arra, hogy a gyermekek jól érezzék magukat, biztonságban 

legyenek és megkapjanak mindent a fejlődésükhöz. 

 

4.6. Nevelőmunkát segítők feladatai, munkája 

Fontos, hogy a munkaköri leírásban leírtak elvégzésén kívül a dolgozók a gyermekeket nagy 

szeretettel, megértéssel vegyék körül. Gondozzák, segítsék őket úgy, hogy meg legyen adva 

az önállóságuk. Tartsák rendben, tisztán az épületet, figyelve arra, hogy semmiféle 

balesetveszély ne fenyegesse sem a gyerekeket, sem a felnőtteket. 
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5. NEVELŐTESTÜLETI TANÁCSKOZÁSOK 

A nevelőtestület pedagógiai célra a törvényileg engedélyezett öt munkanapot nevelés 

nélküli munkanapként használ fel. 

 

Nevelés nélküli munkanapok 

 Esemény / téma Felelős Határidő 

1. l

k

é

t 

Őszi nevelési értekezlet 

A nevelési évvel kapcsolatos feladataink. 
Győri Imréné 2016. szeptember 

2. 2

. 

Félévi nevelési értekezlet 

Féléves nevelőmunkánk eredményei 

Beszámolók  

 

 

Győri Imréné 

 

 

2017. január. 

 

3. 

Szakmai napok a nagykörűi Cseresznyevirág 

Katolikus óvodával 

 

Győri Imréné 

 

 

2017. március 

 

4.  

Lelki nap 

 

Győri Imréné 

 

 

2017. március 

 

5. 

 

Év végi záró értekezlet. 

A kitűzött feladatok megvalósításának 

értékelő elemzése. 

Beszámoló a munkacsoportok az éves 

munkáról 

Nyári feladatvégzés előkészítése. 

 

 

 

Győri Imréné 

 

 

2017. május 
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5.1. Szakmai munkacsoportok 

 

Az intézményünkben szakmai munkacsoportok működnek, melyekben az óvodapedagógusok 

tevékenyen részt vesznek. A munkacsoport a csoportvezető irányítása mellett végzi munkáját. 

A tagok aktív résztvevői a munkacsoport munkájának, az éves terv kidolgozásának. A 

különböző munkacsoportok együttműködnek, ha szükséges munkájukat egymásra építik. 

 

A szakmai munkacsoportok a csoport arculatát meghatározó célok és feladatok 

figyelembevételével önálló munkatervet dolgoznak ki, a szerint végzik egész éves 

feladataikat. A munkatervüket a pedagógiain program elvárásai szerint, a katolikus óvodai 

nevelés feladatai szerint határozzák meg. 

Értekezletek 

időpontja 
Elnevezés Résztvevők 

 

 

Kéthavonta 

 

 

 

Gyermekvédelmi és kapcsolattartó 

munkacsoport 

Budainé Vajjon Krisztina 

Lovász Tiborné 

Mága Mária 

 

 

Kéthavonta 

 

 

 

Belső értékelési csoport (BECS) 

Márkus Ferencné 

Győri Imréné 

Turó Anikó 

 

 

 

 

Kéthavonta 

 

 

 

Óvoda-iskola átmentet segítő 

munkacsoport 

Lovász Tiborné 

Turó Anikó 
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Az intézményi önértékelési elvárásoknak megfelelően új munkacsoport a BECS megalakítása 

a törvényi előírásoknak megfelelően megtörtént. A Munkaterv elkészítésénél az új 

előírásokat, a csoport cél feladat rendszerét és a PP előírásait veszik fegyelembe. 

 

Belső tudásmegosztás: 

. A változásokhoz való alkalmazkodás során a kollégák tudásának megismerése és a 

saját tudásunkhoz való hozzáadása egyik hatékony módja az új ismeretek 

elsajátításának. Az intézményen belül ezért fontos a tudás szabad áramlása. Korlátai és 

technikai akadályai nincsenek. A gyakorlatban akkor működik igazán jól, ha 

egymástól tanulva belső hospitálásokat szervezünk, belső képzéseken veszünk részt, 

egy-egy képzés anyagát egymásnak átadva képezzük magunkat 

. A munkacsoportok az éves munkatervük elfogadtatása után kéthavonta értekezletet 

tartanak, szakmai műhelymunka keretében a nevelő közösség bevonásával oldják meg 

az aktuális feladatokat, tartanak beszámolókat. 

. Igyekszünk intézményünkben magas színvonalon teljesíteni a szervezeti kultúra és a 

szakmai műhelymunka elvárásainak megfelelve a kitűzött céljainkat, feladatainkat. 

. A belső tudásmegosztás működtetésében a munkaközösségek komoly feladatot 

vállalnak. 

6. INTÉZMÉNYI MÉRÉSEK, ÉRTÉKELÉSEK. 

 Feladatok 

. Partneri igény- és elégedettség mérés  

. Teljesítményértékelés: pedagógusok, technikai dolgozók 

. Adminisztráció, mérési eredmények rögzítése 

 

Munkatervi feladatok 

Időszak Tevékenység Dokumentumok Felelős 

szeptember 

 

Mérési, értékelési 

támogatócsoport tagjainak 

megbízása 

 

 

Óvoda éves 

Munkaterve 

 

Intézményvezető 

szeptember 

 
Munkaterv összeállítása Emlékeztető Munkacsoport vezető 

október Partneri felmérések Emlékeztető  
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november 

december 

előkészítése. Érdekelt felek 

(partnerek) felülvizsgálata 

Partneri igény-, elégedettség-, 

mérésére szolgáló eszközök 

felülvizsgálata, elkészítése 

Partnerlista 

Kérdőívek 

Munkacsoport vezető 

Intézményvezető 

január kérdőívek sokszorosítása 

 

Kérdőív Munkacsoport tagjai 

február 

március 

Partnerek igény-, 

elégedettség-, 

elégedetlenség 

mérése 

 

Emlékeztetők 

 

Munkacsoport tagjai 

április Kérdőívek, adatok összegzése, 

feldolgozása, pontszámok és 

elért eredmények alapján. 

Fejlesztendő területek 

meghatározása, pozitívumok 

megerősítése. 

 

 

Összefoglaló az 

eredményekről 

 

Munkacsoport tagjai 

Intézményvezető 

április Fejlesztendő területek 

meghatározása, pozitívumok 

megerősítése. 

 

Intézkedési tervek 

 

Intézményvezető 

május Óvodapedagógusok 

teljesítmény értékelése, szóbeli 

tájékoztatásuk. 

 

Teljesítményértékelő 

lap 

 

Óvodapedagógusok 

 

Partnerlista 

Az értékelés 

területei 

 Az értékelés 

célja 

Gyakoriság A vizsgálat 

értékelési helye 

Felelős 

Partneri 

elégedettség 

belső 

partnerek 

Gyerek Véleményezés 2 évente Megbeszéléssel, 

magyarázattal 

Óvodapedagógusok 

 Óvodapedagógus Véleményezés 2 évente Munkatársi 

értekezleten 

Óvodapedagógusok 
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Technikai 

dolgozók 

 

Véleményezés 

 

2 évente 

 

Munkatársi 

értekezleten 

 

Óvodapedagógusok 

Partneri 

elégedettség 

külső 

partnerek 

 

Szülők 

 

Véleményezés 

 

2 évente 

 

Csoport szülői 

értekezlet 

 

Óvodapedagógusok 

 Fenntartó Vélemény 2 évente Beszámoló. 

megbeszélés 

Intézményvezető 

 Iskola Vélemény 2 évente Megbeszélés, 

jegyzőkönyv 

Intézményvezető 

 Családsegítő Vélemény 2 évente Megbeszélés, 

jegyzőkönyv 

Intézményvezető 

 Egészségügyi 

szolgálat 

Vélemény 2 évente Megbeszélés, 

jegyzőkönyv 

Intézményvezető 

 Roma Kisebbségi 

Önkormányzat 

Vélemény 2 évente Megbeszélés, 

jegyzőkönyv 

Intézményvezető 

 Szakszolgálat Vélemény 2 évente Megbeszélés, 

jegyzőkönyv 

Intézményvezető 

Teljesítmény-

értékelés 

Óvoda- 

pedagógusok 

Mérés  2 évente Megbeszélés, 

jegyzőkönyv 

Intézményvezető 

 Technikai 

dolgozók 

Mérés  2 évente Megbeszélés, 

jegyzőkönyv 

Intézményvezető 

 Tagintézmény 

vezető 

Mérés  2 évente ill. 

vezető 

váltást 

követő 

évben 

Megbeszélés, 

jegyzőkönyv 

 

Óvodapedagógusok 

 Intézményvezető Mérés  5, évente ill. 

vezető 

váltást 

követő 

évben 

Megbeszélés, 

jegyzőkönyv 

 

Óvodapedagógusok 
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7. SÉTÁK ÉS KIRÁNDULÁSOK TERVEZÉSE 

 

Évszak 

 

 

Esemény 

ŐSZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az erdei óvoda programjainak megvalósítása. 

Kirándulások, séta az erdőbe, a Tisza-partra. Levelek, magvak, 

virágok, csigák kagylók gyűjtése. 

A természet sarokba termések, őszre jellemző dolgok gyűjtése. 

Látogatás a szőlős kertekbe- szüret. 

Őszi munkák megnézése a határban és a kertben. 

Költöző és itt telelő madarak megfigyelése. 

Az őszi rét élővilága: avarba bújt rovarok, pókok, csigák 

megfigyelése. 

Talajlakó élőlények: egy ásónyomnyi talajban élő élőlények 

vizsgálata. 

Környezetünk rendbetétele: levelek gereblyézése, összegyűjtése. 

Állatok világnapja: október 4. 

A „mi fánk a teraszunk előtti diófa -„átváltozása. 

Milyen volt nyáron: zöld levelek lepréselése, milyen lett ősszel: 

sárga, barna levelek lepréselése. 

Albumkészítés. 

Meteorológiai naptár készítése. 

 

TÉL 

 

 

 

 

 

 

 

Visszatérő séta az erdőbe, a természet változásainak 

megfigyelése. 

A megváltozott Tisza: jegesedés, jégzajlás. 

Szabadban történő megfigyelések, kísérletek. 

Téli örömök: hógolyózás, hóemberépítés hó festés. 

Nyomolvasó túra: milyen állatok nyomát látjuk a hóban. 

A diófánk „átváltozása”. 
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SÉTÁK ÉS KIRÁNDULÁSOK TERVEZÉSE 

 

 

Évszak 

 

 

Esemény 

 

TAVASZ 

 

 

 
 

 

Kirándulás az erdőbe, a Tisza-partra. 

Ébred a természet: bogarak, lepkék, madarak megfigyelése. 

Változik a Tisza: tavaszi árvíz. 

Vízi világ: közvetlen megfigyelések.  

Tavaszi kerti munkák megfigyelése. 

A diófánk „megújulása” 

Visszaköltöző madaraink: megfigyelések. 

„Bogár lesen” rovarok, bogarak keresése az aljnövényzetben 

nagyítóval. 

A víz világnapja: március 22. 

A Föld napja: április 22. 

Madarak és fák napja: május 10. 

 

 

 

NYÁR 

 

 

 

 

Nyári virágok gyűjtése, szárítása, virág lenyomat, kéregnyomat 

készítés. 

Kirándulás az erdőbe, a Tisza-partra: különleges ágak, kavicsok, 

kövek, levelek gyűjtése. 

Virágzik a Tisza: a kérész repülés megfigyelése. Nyári 

gyümölcsök: vitaminsaláta készítés. 

Környezetvédelmi világnap: június 5. 

Strandolás, napozás, fagyiz 
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8. ÜNNEPEK ÉS HAGYOMÁNYOK 

 

 

Ünnepek és hagyományok 

 

 

Szervezési feladatok 

 

ÉVNYITÓ 

 

 

MIKULÁS 

 

 
KARÁCSONY 

 

 

 
 

 

FARSANG 

 

 
SZENT KINGA ÜNNEPE 

 

 

 
JÉZUS ÚTJA-TÉMAHÉT 

 

 

 
HÚSVÉT 

 

 
 

Ünnepi szentmise a templomban, a szülők, 

gyerekek óvodai dolgozók részvételével. 

 

 

Együtt várjuk a Mikulást, aki ajándékot hoz a 

gyerekeknek 

Dallal, verssel köszöntjük. 

Megemlékezés Szent Miklós püspökről 

 

 

Az Adventi ünnepkör jegyében, készülődés a 

karácsonyra.  

Közös ünnep a nagy karácsonyfa alatt, 

ünnepi műsor, a kis Jézus születésének 

megünneplése. 

Az ünnepi szent misén való részvétel. 

 

 

 

Vidámság, téltemetés, versikékkel, 

csujogatókkal. 

Farsangi bál megszervezése. 

 

 

Március 5.  

- Szent Kinga születésének megünneplése. 

Közösen részt veszünk a szent misén, 

műsorral készülünk. 

 

 

Játékos cselekvések közben a gyerekek éljék 

át Jézus életének fontos eseményeit.  

Érezzék, hogy Jézus mennyire szerette az 

embereket, és a gyerekeket. 

Barkaszentelés 

 

 

A Húsvéti ünnepkör kapcsán, a szentmisén 

közösen részt veszünk a gyerekekkel és a 

szülőkkel. A feltámadás megünneplése 

Népi hagyományápolás 

Tojásfestés 

Tojáskeresés 

Locsoló versek tanulása 
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Ünnepek és hagyományok 

 

 

Szervezési feladatok 

 

ANYÁK NAPJA 

 

PÜNKÖSD 

 

 

GYEREKNAP 

 

 

SPORT ÉS EGÉSZSÉG NAPJA 

 

EGÉSZSÉG MEGŐRZÉSI NAP 

 

BALLAGÁS 

 

NÉVNAPOK 

 

ÉVZÁRÓ 

Köszöntjük az Édesanyákat, és a Nagymamákat. 

Ajándékkészítés 

Dallal, verssel, tánccal készülünk 

 

A pünkösd a keresztény egyház, jelentős ünnepe, 

a Szentlélek eljövetelének, és az egyház 

születésének a napja. 

 

Vidám műsor szervezése. 

Légvár 

Arcfestés 

Bűvész 

 

Egész napos sportvetélkedők 

 

Egészséges életmód bemutatása- egész napos 

program 

 

A nagycsoportosok elbúcsúzunk az óvodától – 

ballagó műsor. 

 

Minden gyermeket felköszöntünk, versekkel, 

dalokkal, ajándékkal. 

 

Ünnepi szentmise a templomban  

a szülők, gyerekek óvodai dolgozók 

részvételével. 

 

 
 

NEMZETI ÜNNEPEK. 

 

 

Ünnepek és hagyományok 

 

 

Szervezési feladatok 

MÁRCIUS 15. 

 

 

OKTÓBER 23 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Zászlókat, kokárdákat készítünk, 

megemlékezés az emlékműnél és az ország 

zászlónál.     

 

Közös zászlófestés, ezek elhelyezése a hősök 

szobránál.           
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9. MUNKATERV RÉSZLETES LEBONTÁSA 

Augusztus: 

. Csoport szobák kialakítása az érkező gyerekek fogadására, csoport szervezés a 

törvényesség szellemében 

. HHH gyerekek felmérése, igazolások begyűjtése  

. Nevelőtestületi nyitó értekezlet. 

Szeptember: 

. A nevelési év elindítása a helyi nevelési program tükrében. 

. Munkarend kialakítása 

. Munka értekezletek 

. Munkacsoportok értekezletei 

. HH és a HHH gyerekek arányának felmérése, statisztika készítése 

. Munkavédelmi, tűzvédelmi oktatás 

. Szülői értekezlet szervezése /csoportos, egyéni/ 

. Házirend aktualizálása, ismertetése 

. Szülői Szervezet tagjainak megválasztása 

Október: 

. Gyermekvédelmi terv 

. Munkacsoportok éves terveinek elkészítése, elfogadtatása a nevelőtestülettel 

. Óvoda-iskola kapcsolat – visszacsatolás: az elsősök fejlődésének, és az iskolai DIFER 

mérés eredményének megbeszélése, értékelése az elsős tanító nénivel 

. A tanító néni látogatása 

. Tehetség műhelyek beindítása a nagycsoportban 

 

November: 

. Egészség megőrzési nap /egészséges életmód bemutatása-egész napos program/ 

. Projekt-hét: bemutató programok, belső hospitálás 

. Előzetes iskolaérettségi vizsgálatok kérése –szükség szerint 

. A tanító néni látogatása- közös tevékenykedések 

. DIFER mérés lebonyolítása, az eredmény megbeszélése a szülőkkel. 
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December: 

. Mikulás ünnepély megszervezése 

. Karácsonyi játszóház. Közös program a szülőkkel. 

. Karácsonyi ünnepély, betlehemes játék 

. Ünnepi szent mise 

Január: 

. Iskolaérettségi vizsgálatok megbeszélése, elemzése 

. Projekt hét bemutató programok, belső hospitálás 

. Mozgáskotta bemutató 

. Óvoda –iskola kapcsolat: A tanító néni látogatásai, bekapcsolódása a nagycsoportosok 

tevékenységébe 

Február: 

. Féléves nevelő munka értékelése. 

. Farsang megszervezése, lebonyolítása. A Szülői Szervezet összehívása – farsang 

szervezése  

. Szülői értekezlet: 

 a csoportok eredményeinek értékelése 

 további tervek, elképzelések a második félévben. 

. Szülők tájékoztatatása a tehetségműhelyekről 

. Óvoda- iskola kapcsolat 

Március: 

. Szent Kinga ünnepe 

. Sport és egészség napja 

. Az óvodai beíratás előkészítése 

. DIFER mérés 

. DIFER mérés eredményének megbeszélése a szülőkkel. 

. Szakmai napok a nagykörűi Cseresznyevirág Katolikus Óvodával 

Április:  

. Nyílt napok szervezése. Jézus útja témahét 

. A húsvét megünneplése, ünnepi szent mise 

. Az óvodai beíratás lebonyolítása 

. Az iskolai beíratás elősegítése 

. Átmenetet segítő közös programok az iskolával. 

. Óvoda- iskola kapcsolat 
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Május: 

. Anyák napi műsor az édesanyák megünneplése 

. Pünkösdölő 

. Ballagás megszervezése, a nagycsoportosok elbúcsúztatása 

. Elért célok, megvalósult feladatok értékelése 

. Iskolalátogatás lebonyolítása a nagycsoportosoknak. 

. Tehetséggondozás tapasztalatai 

. Évzáró nevelő testületi értekezlet. 
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10. GYERMEKEKNEK SZERVEZETT KATOLIKUS, ÉS EGYÉB PROGRAMOK 

 

Szeptember eleje:  

 

Veni Sancte 

Tartalma:  

Részvétel a szentmisén 

 

Szeptember 12: 

 

Szűz Mária névnapja 

Tartalma:  

Mária képnél virág elhelyezése 

 

Szeptember 29:  

 

Szent Mihály napja – szüreti mulatság 

óvodánkban 

 

Tartalma:  

- szőlő szemezése, préselése, 

mustkészítés, diótörés,  

- ismerkedés népi hangszerekkel 

/köcsögduda, citera/  

- táncház, sportversenyek őszi 

termésekkel. 

Október 4:  

Állatok világnapja 

Tartalma: 

Megemlékezés Assisi Szent Ferencről az 

állatok védőszentjéről 

Az óvodás gyerekek saját kedvenc 

játékállataiból és állatos könyveiből kiállítás 

rendezése a folyosón, rajzolás krétával az 

udvar betonozott részén. 

Október 8:  

 

Magyarok Nagyasszonya 

Tartalma:  

Mária meglátogatása a templomban 

 

Október 23:  

 

Nemzeti ünnep 

Tartalma:  

Megemlékezés a Szent István téren 

November 12:  

 

Szent Márton napja  

 

Tartalma:  

Szent Márton életének megismertetése a 

gyermekekkel, felvonulás mécsesekkel a 

templomkertbe. 
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November 30:  

 

Advent kezdete 

 

Tartalma:  

Adventi koszorú készítése, koszorúszentelés, 

a gyertyák folyamatos meggyújtása.  

Betlehem elkészítése 

December 6:  

 

Szent Miklós napja 

Tartalma:  

Mikulás érkezése, fogadása, a gyermekek 

dallal, verssel köszöntik, csomagosztás. 

December 13:  

 

Luca napja 

Tartalma:  

Luca búza ültetése Karácsonyra 

Karácsony:  

 

Urunk születésnapja 

 

Tartalma:  

 karácsonyi hangulat megteremtése,  

 karácsonyi sütemények készítése 

szülőkkel, nagymamákkal közösen. 

 Karácsonyt megelőző időszakban a 

gyerekekkel közösen a dekoráció 

elkészítése, kihelyezése /fenyőág, 

pattogatott kukorica, alma, szalma, 

csuhé, rafia, mézeskalács, gyertyák 

begyűjtése, készítése/ 

Karácsony heti események 

 

Tartalma:  

 karácsonyi zene délelőtt és délután a 

folyosón, 

 fenyőfa díszítése, gyerekek 

megajándékozása, 

 csoportonkénti és óvodaszintű közös 

éneklés a fa körül  

 regölés, pásztorjáték a nagyok 

előadásában. 

Február 2:  

 

Gyertyaszentelő Boldogasszony  

 

Tartalma:  

Ünnepi lelki percek a csoportokban a 

plébános úr megszenteli a gyermekek 

gyertyáit 



 26 

Február:  

 

Óvodai farsang 

 

Tartalma:  

Az óvodás gyermekek szüleivel közös 

mulatság szervezése. 

- gyermekek jelmezes felvonulása 

- színvonalas, vidám műsor szervezése  

- tréfás családi vetélkedők 

 

Március 5:  

 

Szent Kinga ünnepe: 

 

Tartalma: 

 Óvodánk védő szentjének ünnepe. 

Megemlékezés Árpád-házi Szent 

Kinga születésnapjáról. Ünnepi lelki 

percek 

 Hamvazkodás: a plébános úr 

hamvazás szertartásába részesíteti a 

szülőket és a gyermekeket. 

Március 12: 

 

Szent Gergely napja –iskolába hívogatás 

 

Tartalma:  

Nagycsoportosok érdeklődésének felkeltése 

az iskola iránt, volt óvodásaink ellátogatása a 

nagycsoportosokhoz. 

Március 15:  

 

Nemzeti ünnep  

Tartalma:  

Megemlékezés a 48-as emlékműnél 

 

Március:  

 

Nagyböjt – Húsvét 

„Jézus útja” Témahét 

 

Tartalma: 

 A Katolikus Egyház legnagyobb 

ünnepe, Urunk halála és feltámadása, 

bibliai történet megismertetése a 

gyermekekkel 

 A Húsvét megjelenítése a dekorációs 

falon és a csoportszobákban 

 Az ünnep népi hagyományának 

ápolása, locsolóvers tanítása, 

locsolkodás 

 Barkaszentelés 
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Április 24:  

 

Szent György napja – egy gyermek-egy 

palánta 

Tartalma:  

Óvodánk udvarának díszítése virágokkal. 

 

Május 1:  

 

Majális az óvodában 

Tartalma:  

Májusfák állítása az udvaron, közös éneklés, 

körjáték 

Május:  

 

Anyák napja - Mária Mennyei Édesanyánk 

 

Tartalma: 

Az Édesanyák köszöntése, Mária 

mindannyiunk édesanyja (megjelenítés a 

faliújságon és a csoportokban) 

Május: 

 

Gyermeknap 

Tartalma:  

Játszóház, délelőtti rendezvények 

Május utolsó péntekje: 

 

A nagycsoportosok búcsúzása 

Tartalma:  

Nagyok búcsúja az óvodától, kicsik 

középsősök búcsúja a nagyoktól. 

Május:  

 

Pünkösdölő  

 

Tartalma:  

A szentlélek eljövetelének ünnepe 

Pünkösdi népszokások, hagyományok 

felelevenítése 

Június eleje:  

 

Te Deum 

Tartalma:  

A tanév értékelése, zárása, ünnepi szent 

mise. 
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11. ÉRTEKEZLETEK RENDJE 

 

Értekezletek  

megbeszélések 

Téma Felelős Ideje 

Évnyitó 

értekezlet 

A 2016/2017. nevelési év szervezési 

és pedagógiai feladatainak 

ismertetése, elfogadása. A nevelési 

évvel kapcsolatos feladataink, 

munkarend, munkaköri leírások, 

munkaidő beosztás.  

 

Győri Imréné 
2016. 

augusztus 

 Nevelési 

értekezlet 

A nevelési évvel kapcsolatos 

feladataink 

Munkacsoportok éves terveinek 

ismertetése elfogadása. 

 

Győri Imréné 

Lovász Tiborné 

Márkus Ferencné 

2016. 

október 

 

 

Szakmai 

munkacsoporti 

megbeszélések 

BECS Márkus Ferencné 

 

 

 

kéthavonta 

 

 

 

Gyermekvédelmi és kapcsolattartó 

munkacsoport 

 

 

Lovász Tiborné 

 

 

Óvoda- Iskola átmente segítő 

munkacsoport 

Turó Anikó 

Félévi nevelési 

értekezlet 

Féléves nevelőmunkánk eredményei 

Beszámolók 

 

Győri Imréné 

 

2017. 

február 

 

Munkaértekezlet 

 

A témahéttel kapcsolatos feladatok, a 

felelősök kiválasztása, a témahét 

lebonyolításával kapcsolatos 

intézkedések 

 

Minden óvónő 

 

2017. 

március 
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Munkatársi 

értekezlet-

technikai 

dolgozókkal  

Aktuális feladatok, teendők 

egyeztetése, a dajkák feladatai a 

nevelés területein 

 

Győri Imréné 
Nevelési 

évben 2x 

Tanévzáró 

nevelőtestületi 

értekezlet 

A kitűzött feladatok megvalósításának 

értékelő elemzése. 

Munkacsoportok beszámolója az éves 

munkáról 

Nyári feladatvégzés előkészítése. 

 

Győri Imréné 

Munkacsoport 

vezetők 

 

2017. 

május 
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12. AZ ÓVODAVEZETŐ ELLENŐRZÉSI TERVE A 2016-2017. NEVELÉSI ÉV FELADATAINAK 

MEGVALÓSULÁSÁNAK NYOMON KÖVETÉSE.          

 

Téma Szempont 
Ellenőrzést 

végzi 
Időpont 

Nyilvánosságra 

hozatal 

Csoportnaplók 

megnyitása 

Pedagógiai 

tervkészítés 

Felvételi és 

mulasztási naplók 

adatainak 

egyeztetése 

A terv tartalmazza 

a HPP-ban 

megfogalmazott 

célokat, feladatokat 

korcsoporti szinten 
Intézményvezető 

2016. szeptember 15. 

folyamatos 
Éves beszámoló 

Logopédiai 

felmérés 

A csoportok 

kialakítása, 

tervezése, 

logopédus 

munkájának 

segítése 

Intézményvezető 2016. szeptember 15. Szülők értesítése 

A szakmai 

munkacsoportok 

működése 

Az éves munkaterv 

elkészítése, 

megvalósítása, 

éves értékelése 

Intézményvezető 

2016. október 1. - 

folyamatos 

 

Éves beszámoló 

Beszoktatás, társas 

kapcsolatok 

alakulása a 

csoportokban 

A gyermekek 

beilleszkedése, 

társas kapcsolatok 

alakulása 

 

Intézményvezető 
2016. november 30. 

A szülők tájékoztatása 

Nevelőtestületi 

értekezlet 

Éves beszámoló 

Délelőtti 

tevékenység 

látogatása 

 

Katolikus 

értékrend 

megjelenítése, 

katolikus 

szimbólumok 

használata a 

csoportban 

 

 

Intézményvezető 

2016. november- 

december 
Éves beszámoló 
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Ünnepélyek 

rendezvények 

látogatása 

 

Ünnepélyek 

rendezvények 

szervezettsége, 

hangulata 

 

 

 

Intézményvezető 

 

 

 

 

 

Folyamatos 

 

 

 

 

 

 

Éves beszámoló 

 

 

Óvodai 

szakvélemény 

készítése a 

tanköteles korú 

gyermekek 

részére 

A gyermekek 

fejlettségéhez 

igazodó 

szakvélemény 

kitöltése 

Intézményvezető 2017. március 
Szakvélemények 

Szülők tájékoztatása 

Gyermekvédelmi 

felelős 

beszámolója az 

éves munkáról 

Beszámoló az 

éves munkáról 
Intézményvezető 2017. május vége. 

Jelentések, 

gyermekvédelmi 

beszámolók 

Beszámoló a 

munkacsoportok 

munkájáról 

Terv, eredmény 

megvalósulása Intézményvezető 2017. május vége. Beszámoló 

 

12.1. Az ellenőrzések célja:  

. Az ellenőrzött pedagógus pedagógiai felkészültségének, a csoportban végzett 

munkájának ellenőrzése a megfigyelési szempontok alapján. 

. A teljes óvodai életet magában foglaló tevékenységek rendszerében (amelyet a 

napirend és heti rend határoz meg), a gyermekekkel közvetlenül eltöltött időben 

szervezett foglalkozások (tevékenységek) megfigyelése. 

. A pedagógus mindennapi nevelőmunkáját megalapozó pedagógiai tervezés 

dokumentumainak vizsgálata 
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12.2. Ellenőrzési szempontok: 

Csoport naplók vezetésének értékelő lapja  

Tartalom Tartalmi elemek Elvárások 

Gyermekek névsora 

 

Gyermekek neve, jele Adatok megléte 

Csoportba járó gyermekek 

adatai 

 

Gyermek neve,  

születési ideje,  

 

Adatok megléte 

 

A nevelési évben 

tankötelessé váló 

gyermekek (középső és 

nagycsoport) 

 

Gyermekek neve, jele Adatok megléte 

Gyermekek korcsoport 

szerinti összetétele, nemek 

aránya 

Névsor 3-4 éves, 4-5 éves,  

5-6-7 éves  

Adatok megléte 

Fiúk- lányok aránya Adatok megléte 

Születésnapok 

nyilvántartása 

 

Névsor, hónap, nap Adatok megléte 

Óvodában, óvodán kívüli 

foglalkozásokon részt vevő 

gyermekek névsora 

 

Logopédiai, ill. fejlesztő 

pedagógiai foglalkozáson 

résztvevők névsora 

Adatok megléte, aktualitása 

Napirend Tevékenység kezdete, 

vége, tevékenység tartalma 

Összhangja az óvodai napirenddel 

Heti rend Párhuzamosan végezhető 

differenciált tevékenység  

Összhangja az Óvodai Nevelés 

Országos Alapprogramjával és a 

HPP-vel 

Befogadási terv 

(kiscsoport) 

 

Csoport életének 

szervezésével kapcsolatos 

feladatok 

Tükrözzön tudatosságot, 

összehangolt nevelőmunkát  

Összhangja az óvoda Pedagógiai 

Programjával  Szokás, szabály rend 

kialakítása  

Közösségi nevelés 

célkitűzései  

 

Éves nevelési terv Tevékenységek, képesség 

fejlesztés feladatai életkor 

szerinti megoszlásban 

Összhangja az óvoda PP-vel 

Séták és kirándulások 

tervezése 

 

Évszak, esemény A tervezés csoportra szabása 

Gyermekeknek szervezett 

katolikus, és egyéb 

programok 

 

Ideje, tartalma Összhangja az óvoda Pedagógiai 

Programjával 
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Gyermekvédelmi lap HH, HHH gyermekek 

névsora 

Egyezés a gyermekvédelmi terv 

adataival 

Éves ismeretszerzés, 

tanulás tervezése 

             

 

Gyermeki tevékenységek 

éves szintű tervezése 

 

Összhangja az Óvodai Nevelés 

Országos Alapprogramjában 

megfogalmazott műveltség 

tartalmakkal és HPP-vel 

 

 

 

Heti tervezés 

 

Tartalom Összhangja az éves ismeretszerzés, 

tanulási tervvel 

 

Cél, feladat Összhangja a témával 

Erkölcsi nevelés Összhangja a téma feldolgozással 

Képességfejlesztés, 

differenciálás 

Az óvoda PP Programjára építettsége 

Módszer Megfelelősége a gyermekek 

fejlettségének 

Eszköz Megfelelősége a tartalomnak 

Értékelés Egyedi kezdeményezés 

tapasztalatainak megjelenítése 

 

Felvételi és mulasztási naplók adatainak egyeztetése 

Csoportba járó gyermekek adatai Gyermek neve,  Adatok megléte 

Születési ideje,  Adatok megléte 

TAJ száma,  Adatok megléte 

KIR azonosító Adatok megléte 

Lakcíme, szülő telefonszáma Adatok megléte 

 

12.3. Ellenőrzési értékelési rendszer 

 

A vezetői ellenőrzési-értékelési rendszerünket aktualizálnom kellett a változott elvárásoknak 

megfelelően. Új látogatási-ellenőrzési szempont szerinti értékelésnél, a pedagógus 

kompetenciák meglétének értékelése az újszerű eleme az ellenőrzéseknek.  

Ebben a nevelési évben két óvodapedagógusnál tervezek az ellenőrzési-megfigyelési 

szempontok szerinti, egyéni látogatást.  

 Márkus Ferencné 

 Turó Anikó 

A csoportokban történő tevékenységlátogatások dokumentálására az idén új megfigyelési 

szempontsort dolgoztam ki, a nyolc pedagógus kompetencia meglétének megfigyelése 

céljából. Ebben a táblázatban nyomon követhető a kompetenciák megléte, értékelése, az 

erősségek és a fejleszthető területek meghatározása. 
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A terület neve 

 

Az ellenőrzés eredménye 

 

 

1. Pedagógiai szakmai felkészültsége 

Erősségek: 

 

 

 

Fejleszthető területek: 

 

 

 

 

2. Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és 

a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók 

 

Erősségek: 

 

 

 

Fejleszthető területek: 

 

 

 

 

3. A tanulás támogatása 

 

 

Erősségek: 

 

 

 

Fejleszthető területek: 

 

 

4. A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni 

bánásmód érvényesülése, a hátrányos helyzetű, sajátos 

nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, 

magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló többi 

gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres 

neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő 

módszertani felkészültség 

Erősségek: 

 

Fejleszthető területek: 

 

5. A tanulói csoportok, közösségek alakulásának 

segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a 

különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, 

integrációs tevékenység, osztályfőnöki tevékenység 

 

Erősségek: 

 

 

 

Fejleszthető területek: 

 

 

 

6. Pedagógiai folyamatok és a tanulók 

személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, 

elemzése 

 

 

 

 

Erősségek: 

 

 

 

Fejleszthető területek: 
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7. Kommunikáció és szakmai együttműködés, 

problémamegoldás 

 

Erősségek: 

 

 

 

Fejleszthető területek: 

 

 

 

 

 

8. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a 

szakmai fejlődésért 

Erősségek: 

 

 

 

Fejleszthető területek: 

 

 

 

12.4. Délelőtti tevékenység látogatása 

 

Csendes percek és a délelőtti játéktevékenység megfigyelése 

Katolikus értékrend megjelenítése 

 

Katolikus szimbólumok használata a csoportban 

 

A tevékenység felépítése, tartalma megfelelt-e a gyermekek életkori sajátosságainak 

 

A tevékenységek elérték-e céljukat. 

 

A nevelési módszerek (közlés, bemutattatás, bemutatás, megfigyelés, kísérlet, játék 

stb.) változatossága: 

Az ismeret átadás érthetősége 

 

A lényeges ismeret kiemelése 

 

Szemléltető eszközök használata 

 

A gyermekek érdeklődése 
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A gyermekek tevékenységen való részvétele  

 

Az óvodapedagógus kommunikációja  

 

A beszéd színvonala a gyermekek értelmi szintjéhez viszonyítva 

 

A gyermekek motiválása 

 

 

12.5. A pedagógiai munka gyakorlati megvalósítása 

 

Megfigyelt cselekmény   Jellemző Kevésbé 

jellemző 

Nem 

jellemző 

Biztosítva van e az óvodai élet teljes időszakában 

a tevékenységekhez a tárgyi feltétel? 

 

   

Milyen módon segíti a pedagógus a 

tapasztalatszerzésen, saját élményen alapuló 

ismeretszerzést, épít-e a gyermekek 

kíváncsiságára. 

 

   

Az óvodapedagógus folyamatosan szem előtt 

tartja-e a gyermekek életkori sajátosságát – az 

egyes gyermek aktuális fejlettségi állapotát – 

differenciál-e. 

 

   

Hogyan valósul meg az egységes szokásrendszer 

az egészséges életmód terén 

   

A csoport szokás és szabályrendjét milyen 

mértékben és eszközökkel tartja be az óvónő 

(következetesség, rugalmasság). 
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Hogyan szolgálja az adott tevékenység az 

önállóságot, problémamegoldást? 

   

Hogyan valósul meg a beszéltető kommunikációs 

helyzetek keltése? 

   

Ünnepek rendezvények élményt adóak-e a 

gyermekek számára? 

 

   

 

 

A 2016-2017. nevelési évben egy óvodapedagógus vesz rész a minősítésen. 

Márkus Ferencné a portfólióját 2016. november 30.-ig tölti fel, minősítése 2017 tavaszára 

várható. 
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12.6. Az óvodavezető éves feladatterve 

 TANÜGYIGAZGATÁS PEDAGÓGIA GAZDÁLKODÁS MUNKAÜGYI FELADATOK 

RENDSZERESEN 

ISMÉTLŐDŐ 

FELADATOK 

 

(havonta) 

 

Felvételi-mulasztási naplók, 

csoportnaplók ellenőrzése 

Helyettesítések ellenőrzése 

Gyermekvédelem 

Étkezési kedvezmények 

megállapítása 

Csoportok tevékenységének 

ellenőrzése – értékelés 

Értekezletek 

Munkacsoporti munka 

tervezése, ellenőrzése, 

beszámolás 

Bizonylatok ellenőrzése 

Utazási költség 

Gyermek étkezés 

nyilvántartása 

Távolmaradások 

Jelenléti ívek ellenőrzése, aláírása 

Munkaidő kihasználásának 

ellenőrzése 

IDŐSZAKOS 

FELADATOK 

 

 

 

 

 

 

 

 

Előjegyzési napló vezetése 

Óvodai szakvélemények elkészítése 

Gyerekfelvétel 

Beiskolázás 

 

Nevelési értekezletek 

előkészítése 

Éves terv elkészítése – 

értékelése 

Beszámoló elkészítése 

Vezetői ellenőrzési terv 

Kapcsolattartás a SZMK-val 

Kapcsolattartás az iskolával 

Szakmai továbbképzések 

figyelemmel kísérése (120 ó) 

Költségvetés elkészítésénél 

besegítés 

Leltározás a leltárfelelőssel. 

Eszközbeszerzés 

 

Eü. könyvek ellenőrzése 

Munka-, tűz- és balesetvédelmi 

oktatás megszervezése 

Munkaszerződések ellenőrzése 

Személyi anyag naprakész 

vezetése 

 

 

ALKALMI 

FELADATOK 

 

 

 

 

 

 

SZMSZ, PP, HÁZIREND Szakmai bemutatók 

szervezése 

Panaszok kivizsgálása 

Ünnepekre való ráhangolódás 

 

Elnyert pályázatok 

koordinálása a pályázatért 

felelősök munkájának 

ellenőrzése  

Betekintés az óvodai 

alapítvány munkájába 

Közösségformálás – farsang, 

nyílt napok 

Munkaköri leírások aktualizálása 

 

VÁRATLAN 

ESEMÉNYEK 

 

 

 

Gyermekek távozása az óvodából 

Rendszeres óvodába járás ellenőrzése 

Szakértői vizsgálat kérése 

(Nevelési Tanácsadó) 

Konferenciák, értekezleteken 

való részvétel 

Nem tervezett események 

szervezése 

Meghibásodások korrigálása Helyettesítések megszervezése 
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13. ÓVODÁNK KAPCSOLATAI    

13.1. A család és az óvoda kapcsolat 

A szülők kéréseit, kezdeményezéseit, figyelembe vesszük, nyitottak vagyunk a szülői 

igényekre. Igyekszünk a kölcsönös bizalmon és megbecsülésen alapuló kapcsolatokat 

kialakítani, tovább erősíteni. 

Ebben a nevelési évben is számítunk a szülők segítségére, együttműködésére. 

A szülőkkel közös ünnepek szervezése: 

. Évnyitó a templomban 

. Karácsonyi szentmise 

. Farsang 

. Szent Kinga ünnepe 

. Jézus útja - Témahét 

. Húsvéti szentmise 

. Anyák napja 

. Óvodai ballagás 

. Évzáró a templomban 

Közös tevékenységek szervezése: 

. Ünnepi készülődés karácsony előtt 

. Szülői értekezletek 

. Sportnap / egészséges életmódra nevelés/  

. Erdei óvoda programjai 

. Projekt-hét – bemutató foglalkozások a csoportokban 

. Téma-hét 

. Mozgáskotta bemutató 

. Tehetségműhelyek bemutatkozása 

13.2. Szülői munkaközösség 

Tagjait az óvodaév első szülői értekezletén a szülők választják meg, csoportonként három 

fővel. Közülük egy elnököt jelölnek, aki képviseli érdekeiket az egyéb fórumokon. Az SZMK 

tagjai segítségével bevonjuk a szülőket az óvodai rendezvények, kirándulások 

megszervezésébe, lebonyolításába. A Szülői munkaközösség véleményezi azokat az 

intézményi dokumentumokat, amelyek az eredményes együttműködést segítik. A Szülői 

Szervezet Működési Szabályzata biztosítja a jogszerű működést. 

A szülői közösség egyetértési jogot gyakorol: 
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 A jogszabályban meghatározott kérdésekben a Szervezeti és Működési Szabályzat 

elfogadásakor. 

 Az óvodai házirend elfogadásakor. 

 A szülői szervezet véleményt nyilváníthat a nevelési-oktatási intézmény működésével 

kapcsolatos valamennyi kérdésben (pl. pedagógiai program elfogadásánál). 

 A szülői közösség javaslattevő jogkörrel rendelkezik a nevelési-oktatási intézmény 

működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben,  

13.3. Óvoda-iskola kapcsolata 

Az óvodából az iskolába való zavartalan átmenet megkívánja a két intézmény 

nevelőmunkájának összehangolását, az együttműködést. Ennek érdekében a kölcsönös 

nyitottságra, egymás munkájának megbecsülésére törekszünk. 

A kölcsönös érdeklődés hozzájárul egymás nevelési céljainak, elképzeléseinek 

megismeréséhez, megértéséhez 

Az együttműködésünk formái: 

. Szakmai kapcsolatok fenntartása 

. A leendő elsős tanító rendszeres látogatása az iskolába készülő gyermekek leendő első 

osztályosok csoportjában.  

. Tanítónők részvétele az óvoda ünnepségein. 

. A leendő első osztályosok gyerekek látogatása az iskolában (nyílt napok, 

rendezvények) 

. A leendő elsős tanító részvétele az iskola előkészítő beiskolázással kapcsolatos szülői 

értekezleten 

. Óvodásaink beilleszkedésének és tanulmányi előmenetelének figyelemmel kísérése –

után követés 

13.4. Óvoda-fenntartó kapcsolata  

Az Egri Főegyházmegye intézményeként részt veszünk a katolikus egyház életében, szoros 

kapcsolatot tartunk az óvoda fenntartójával. A helyi katolikus közösséggel, a Plébános atyával 

igyekszünk minél mélyebb és szorosabb kapcsolatot kialakítani. A Plébános atyát nevelési 

értekezletekre, szülői értekezletre, rendezvényeinkre meghívjuk, valamint lelkigyakorlat 

vezetésére, illetve óvodás mise megtartására is megkérjük. 
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13.5. Katolikus Pedagógiai és Továbbképzési Intézet (KPSZTI) 

Folyamatosan tartjuk a kapcsolatot szakmai fejlődésünk, ismereteink mélyítése, megújítása 

érdekében. Kihasználjuk a képzési-, továbbképzési lehetőségeket, alkotó módon beépítjük 

pedagógiai munkánkba a szakmai ajánlásokat, segédanyagokat. 

13.6.  Az óvoda és a Pedagógiai Oktatási Központ 

A Pedagógiai Oktatási Központ a nevelési tanácsadót, szakértői bizottságot foglalja magába. 

Intézményünk a Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat - Nevelési 

Tanácsadójához, szakértői bizottságához tartozik. 

A Szolnoki Tagintézmény- Nevelési Tanácsadó vizsgálja a beilleszkedési, tanulási, 

magatartási nehézséggel küzdő gyermek, vagyis ilyen jeleket mutató gyermekeket, valamint 

dönt annak kérdésében, hogy a felterjesztett gyermek megkezdheti e iskolai tanulmányait. E 

mellett részt veszünk a Szolnoki Tagintézmény által szervezett fórumaikon, szakmai 

műhelymunkákban, hogy speciális ismereteinket mélyítsük, fejlesztő munkánkat 

tudatosabban, célirányosabban végezzük.  

13.7.  Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat 

A helyi gyermekjóléti szolgálattal szoros együttműködésben próbálunk segíteni a hátrányos 

helyzetű gyermekek életkörülményein a jelzőrendszer működtetésével, esetmegbeszélések 

segítségével 

13.8.  Az óvoda és a közművelődési intézmények 

. Művelődési Ház  

. Tájház 

Óvodánk jó kapcsolatot tart fenn a Művelődési Házzal, minden olyan rendezvényen részt 

veszünk, amely elősegíti a nevelő munkánkat. Ezeket a programokat úgy választjuk meg, 

hogy a gyerekek nyugodt játékát, pihenését ne zavarja. Lehetőségünk nyílik bábelőadások, 

kiállítások, gyermekszínházi előadások megtekintésére.  

A könyvtárat is rendszeresen látogatjuk, így keltjük fel érdeklődésüket a könyvek és a 

könyvtár iránt 

A Tájházban megrendezett kiállításokon és az alkalomhoz kötődő egyéb rendezvényeken 

lehetőség szerint veszünk részt.  

Kapcsolattartás formái:  

. egymás rendezvényein való részvétel 

. közös előadások 

. kiállítások szervezése. 
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13.9.  Az óvoda és a civil szervezetek 

 Szabó János Horgászegyesület: az Erdei Óvodai programjaink lebonyolításában 

vannak a segítségünkre 

 Roma Nemzetiségi Önkormányzatra: a beíratással, hiányzások csökkentésével 

kapcsolatos együttműködésben számíthatunk. Programok szervezése és közös 

megvalósítása szintén szerepel az együttműködésben.   

13.10.  Óvodánk egyéb kapcsolatai: 

. Védőnői kapcsolat:  

Községünk védőnője rendszeresen látogatja óvodánkat, elvégzi a szükséges 

szűréseket, tájékoztatást ad az esetleges családi problémákról, ha az óvodás 

gyermekeinket érinti. A fejtetvesség előfordulása esetén gyakrabban szűri a 

gyerekeket, felkeresi a szülőket, segít a gondok megoldásában. 

. Községi Önkormányzat 

Községünk Önkormányzatával nagyon jó a kapcsolatunk, sok segítséget kapunk tőlük. 

Községi rendezvényekre meghívást kapunk. (Betlehemezés, gyermeknap). Második 

éve óvodánk adja a betlehemes műsort a Tájházban a Falu Karácsonyán. 

. Logopédiai kapcsolat: Beszédhibák szűrése, javítása logopédiai foglalkozások 

megszervezése. 
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14. TOVÁBBKÉPZÉSEK 

14.1. Továbbképzési feltételek, tervek: 

A további szakmai előrelépéseinket óvodánk továbbképzési tervének teljesítésében látjuk.   

Óvodapedagógusok továbbképzésének megvalósulása: Tervezet 

2016/2017. nevelési év 

Továbbképzés 

időtartama 

Továbbképzés megnevezése 

 

Kompetencia, 

tantárgy 

Név 

120 óra  

 

  

90 óra    

60 óra 

 

   

30 óra  Erkölcsi és vallási nevelés 

 

 Lovász Tiborné 

 

Konferenciákon, szakmai konferenciákon részvétel 2 fő 
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Továbbképzések, szakmai programok 

Belső továbbképzéseink: 

. Egymástól való tanulás belső hospitálásokkal 

. Munkacsoport foglalkozások 

. Műhelymunkák 

Külső továbbképzéseink: 

KPSZTI által szervezett ingyenes 30 órás akkreditált képzés figyelemmel kísérése, jelentkezés 

a minket érdeklő témakörben.  

15. FELELŐSÖK, MEGBÍZOTTAK NÉVSORA 

15.1. Óvodai alkalmazottak: 

Óvodapedagógusok: 

Budainé Vajjon Krisztina 

Győri Imréné 

Lovász Tiborné 

Márkus Ferencné 

Turó Anikó 

 

Dajkák. 

Abonyi Mónika 

Gajdosné Szűcs Mária 

Mezei Mária 

 

Óvodavezető:     Győri Imréné 

Gyermekvédelmi felelős:   Lovász Tiborné 

Tűzvédelmi felelős:                            Turó Anikó 

Munkavédelmi felelős:  Budainé Vajjon Krisztina 

Leltárfelelős:  Budainé Vajjon Krisztina 

Udvari játékok ellenőrzése:  Turó Anikó 

Óvodai Alapítvány elnöke:  Lovász Tiborné 

Dolgozói szabadság kiírás felelős:               Márkus Ferencné 

Egészségügyi doboz felelőse:   Budainé Vajjon Krisztina 
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15.2. Partnereink képviseletében: 

Önkormányzat: Lovász Tibor 

Igazgató:  Nagyné Baráth Ágnes 

Háziorvos:  Dr. Zsótér Gyöngyi 

Védőnő:  Ulviczkiné Katona Éva 

Logopédus: Benedek Péterné 

Gyermekjóléti ügyintéző:  Antal Julianna 

Művelődési Ház:                                            Lócziné Márkus Ildikó 

Tájház: Bozsó Lászlóné 

Szabó János Horgászegyesület: Lovász Tibor 

Kisebbségi Önkormányzat:   Burai Flórián 

Szülői Munkaközösség vezető: Ráczné Nagy Nikolett 

 

Az idei év, nevelő munkájához jó egészséget és sok sikert, sok-sok gyermek mosolyt és szülői 

elégedettséget kívánok! 

 

ÉRVÉNYESSÉGI RENDELKEZÉS 

 

 

A 2016-2017 nevelési év munkaterve  

                            2016. szeptember 1-től 2017. augusztus 31-ig érvényes 

 

Melléklet: 

. Nevelőtestületi értekezlet határozat 

. Szülői szervezet értekezletének jegyzőkönyve      

 

                                                        Győri Imréné 

                                                                                          Intézményvezető 
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