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1. Az intézménnyel kapcsolatos általános információk 

 

A munkatervre vonatkozó jogszabályi háttér 

 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

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

köznevelési intézmények névhasználatáról 

 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény 

végrehajtásáról 

 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 

 a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 

évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról 

A Corvina Óvoda szerkezeti felépítését a 2018/2019 nevelési évben változtattam meg. Az eltelt 

időszak azt mutatja, hogy jól döntöttem. A dolgozók is elégedettek a változtatással. Az 

intézményvezető helyettesek jól végzik a munkájukat, a dolgozók számíthatnak rájuk minden 

feladat-ellátási helyen. 

Ebben a nevelési évben kiegészítjük a Helyi Óvodai Programunkat. Mellékletként kidolgozásra 

került az IPR megvalósítása. Ez a melléklet jelenleg a Kandó Kálmán utca 14. feladatellátási 

helyre vonatkozik. Remélhetőleg sikerül pótlékot beállítani az ott dolgozó 

óvodapedagógusoknak. 

A 2019. évi LXX. törvény elfogadásával az Országgyűlés módosította a Nemzeti köznevelésről 

szóló 2011. évi CXC. törvényt, amelynek módosult előírásai 2019. július 26-án, szeptember 1-

jén, illetőleg 2020. január 1-jén lépnek hatályba. A leglényegesebb változások szinte kivétel 

nélkül 2019. szeptember 1-jén, a következő tanév első napján lépnek hatályba.  

Az előző nevelési évben nem sikerült minden SNI gyermek mellé találnunk megfelelő 

végzettségű gyógypedagógust. Azok a gyógypedagógusok, akik fejlesztették a gyermekeket, 

velük már nevelési év végén megbeszéltük, hogy vállalja el a következő évben is a gyermek 

fejlesztését. Akiknek volt már előzetese, illetve végleges szakvéleménye, azoknak viszont már 

augusztus közepén próbáltunk szakembert találni. Szinte minden gyermeknek sikerült fejlesztőt 

találnunk. Szeptembertől visszajött dolgozni Nagy Gyöngyikefejlesztő pedagógus. Neki 

gyógypedagógiai végzettsége van. Sok SNI gyermeket el tud látni az egységen belül. Ezen 

kívül, még a BTMN gyerekek fejlesztésébe is besegít. Főleg azokat a gyermekeket fejleszti, 

akikkel láthatóan komolyabbak a problémák.  
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A pedagógus hiánynak köszönhetően az óvodapedagógusok válogathatnak az állások között. 

Az új nevelési évet úgy kezdjük, hogy  

A Forradalom utcai Óvodából 1 dolgozó abbahagyta az óvodapedagógusi munkáját, talán 

iskolába fog menni fejlesztő pedagógusnak. Helyette sikerült felvenni dolgozót. 

Nyitra utcai Óvodából: 1 dolgozó szülni fog, 1 dolgozó kérte az áthelyezését Katonatelepre, 

1 dolgozó szünetelteti az állását egészségügyi és egyéb okok miatt. Ide 3 embert kellett 

keresnünk. ( Találtunk) 

Katonatelepről 1 dolgozó kismama, nem kezdi meg a munkát szeptembertől, helyére ment a 

Nyitra utcai dolgozó. 

Mártírok útja 31 Óvodában felmondott 1 dolgozó. Helyére is sikerült találni pályakezdő 

óvodapedagógust. 

Csokor utcai Óvodából elment 1 dolgozó, helyére pályakezdőt alkalmazunk. 

Kandó Kálmán utcai Óvodából : 3 fő ment el 1 fő a Hosszú utcai Óvodába, 1 fő a Református 

Óvodába, 1 fő pedig nyugdíjba ment. 

Az Ifjúság úti Óvodából : 1 fő Helvéciára ment dolgozni, 2 fő a Klapka utcai Óvodába, 1 főt 

áthelyeztünk a Nyitra utcai Óvodába. Jelenleg itt is rendben vannak a dolgozói létszámok. 

A Ceglédi utcai Óvodában 1 fő felmondott, az Aranykapu Óvodába szeretne átmenni. Helyette 

még nem találtunk embert, ezért csak a felmondási ideje letöltése után engedjük el, illetve, ha 

előtte találunk helyette óvodapedagógust. 

Látható, hogy egyre rosszabb lesz a helyzet az óvodákban. 

A Corvinás Szakmai napok az előző nevelési évben már nagyon jól működtek. Az idén is 

folytatjuk, már hagyományként azt a jól bevált munkát. Nagyon jók a tapasztalatok az egymás 

munkájának való megismeréséről. Szeretném, ha úgy, mint eddig, önkéntesen vállalnák a 

dolgozók a bemutatót, illetve mind a három egység vállaljon bemutatót, lehetőleg azokban az 

óvodákban, és csoportokban, ahol még nem voltunk. 

Intézményvezetőként elsődleges célom: 

•Az eddigi gyakorlat továbbfejlesztése, értékmegőrzés. 

•A partneri elégedettség, elsősorban a szülői elégedettségnövelése. 

•Az optimális személyi és tárgyi feltételek biztosítása a kisgyermekek számára személyiségük 

kibontakoztatásához.  

•Szervezetfejlesztés, csapatépítés. 

•A szervezet szakmai színvonalának további erősítése. 
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A nyár folyamán történt felújítások és karbantartásoknak köszönhetően gyermekeinkkel egyre 

szebb, megújult környezetben tudjuk kezdeni az új nevelési évet. Büszkék vagyunk 

intézményünkre és a szülőkkel együtt törekszünk folyamatosan otthonossá, meghitté tenni a 

belső és külső környezetünket egyaránt. 

1.1. Az intézményre vonatkozó adatok 
AZ INTÉZMÉNY NEVE CORVINA ÓVODA 

Székhely címe: 6000 Kecskemét, Csokor utca 9. 

Telefonszám: 76/414-258,504-240 

E-mail cím: corvinaovivez@gmail.com 

Feladat-ellátási helyek száma: 12 

 

1.2.  Az intézmény vezetése 
Intézményvezető: Kapásné Pusztai Edit 

Intézményvezető-helyettesek: Obbágy Tiborné  

 Fodorné Ivony Zsuzsanna 

 Hajagos Istvánné 

Gazdasági Hivatal vezetője Garaczi Józsefné 

 

Az intézményvezető-helyettesekhez az alábbi óvodák tartoznak: 

Intézményvezető-helyettes 

neve 

Feladat-ellátási hely E-mail  Tel. szám 

Fodorné Ivony Zsuzsanna Ceglédi út 5-7. ceglediovivez@gmail.com  

 Ifjúság útja 1. ifjusagovivez@gmail.com 06/204230247 

    

Obbágy Tiborné Forradalom utca 3. ifjusagovivez@gmail.com 06/204228906 

 Nyitra utca 4. nyitraovi@gmail.com  

 Mikszáth krt.30. mikszathovi@gmail.com  

    

Hajagos Istvánné Mártírok útja 31. martirokovi@gmail.com 06/303611927 

 Mártírok útja 29. tulipan.cs@freemail.hu  

 Csokor utca 9. corvinaovivez@gmail.com  

 Platán utca 1. katonatelepi1ovi@gmail.com  

 Katona Zsigmond utca 1. katonatelepi2ovi@gmail.com  

 Matkó, Fő utca 32. matkoiovi@gmail.com  

 Kandó Kálmán utca 14. napsugovi@gmail.com  

 

 

1.3.  Az intézményvezetés munkáját segítő koordinátorok 
 

Koordinátor neve Feladat-ellátási hely E-mail Tel. szám 

Vargáné Sáfár Ildikó Forradalom utca 3. forrovivez@gmail.com  

Ludányiné Körtvélyesi Gyöngyike Nyitra utca 4. nyitraovi@gmail.com 76/487-408 

Győri Marianna Mikszáth krt.30. mikszathovi@gmail.com 76/484-607 

Orlik-Polgár Mária Kandó Kálmán utca 14. napsugovi@gmail.com 06/202301600 

Gazdagné Forgács Erzsébet Mártírok útja 31. martirokovi@gmail.com 76/414-364 

Beregszászi Katalin Mártírok útja 29. tulipan.cs@freemail.hu 06/204230871 
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Marsa Tímea Platán utca 1. katonatelepi1ovi@gmail.

com 

76/471-015 

 Katona Zsigmond utca 1. katonatelepi2ovi@gmail.

com 

76/471-015 

Bali Zsuzsanna Matkó, Fő utca 32. matkoiovi@gmail.com 76/328-686 

 

 

2019. január 1-től a koordinátorok hivatalosan dolgoznak, az elvégzett munkájukért havonta 

pótlékot kapnak. Részletes munkaköri leírás tartalmazza a hatáskörüket, illetve a feladataikat. 

 

Nevelőmunkát segítő munkatársak: 

 
Nevelőmunkát segítők Feladat-ellátási hely E-mail Tel. szám 

 

Trompák Ivett 

óvodatitkár 

Csokor utca 9. menza.mukert@gmail.com 76/414-258 

70/4208635 

 

Varga Ágnes 

óvodatitkár 

Ifjúság útja 1. menza.ifjusag@gmail.com 76/480-712 

06/307484368 

 

Domonicsné Szabó 

Tünde 

óvodatitkár 

 

Forradalom utca 3. 

menza.cegledi@gmail.com 76/484-681 

06/303097672 

Németh Gabriella 

fejlesztőpedagógus Corvina Óvoda 

feladat-ellátási helyei 

gabrielluska67@gmail.com 06/302220805 

Nagy Gyöngyike 

fejlesztőpedagógus 

nagy_gyongyike@freemail.hu 06/306800480 

Szalkai Anna 

óvodapszichológus 

anna.szalkai@gmail.com 06/304565523 

 

2. Dolgozói létszámadatok 
Engedélyezett státuszok Adat 

Óvodapedagógus (ebből vezető 4 fő) 79 

Fejlesztőpedagógus 2 

Óvodapszichológus 0,5 

Dajka 37 

Pedagógiai asszisztens 12,25 

Óvodatitkár 3 

Összesen: 133,75 

 

3. Gyermeklétszám adatok (október 1.) 
 

Óvodai csoportok adatai csoportszám gyermeklétszám 

Az intézmény engedélyezett csoportszáma 37 882 

Alapító Okirat szerinti max. férőhelyek száma:  908 
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Kis csoport (3-4 éves) 2 43 

Középső csoport 4-5 éves) 2 43 

Nagy csoport (5-6-7 éves) 2 51 

Vegyes életkorú csoport 31 745 

 

Sajátos nevelési igényű gyermek 29 

Beilleszkedési, tanulási, magatartási zavaros gyermek 29 

Hátrányos helyzetű gyermek 15 

Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek 12 

4. A pedagógiai munka feltételei 
 

4.1. Tárgyi feltételek 
 

Tárgyi erőforrásaink rendelkezésre állnak a mindennapi tevékenység zavartalan 

működtetéséhez. 

Az óvodák tárgyi feltételrendszerét a Pedagógiai Program és a kötelező eszközjegyzék tartalmi 

előírásai alapján igyekszünk biztosítani. A fejlesztés-lehetőségeinkhez képest- folyamatos. 

Eszközellátottságunkat pályázatok útján, alapítványi pénzből, támogatásokból, szülői 

segítséggel stb. bővítjük. A karbantartási, felújítási igényeket a költségvetés előkészítése során 

felmérjük. 

A nyár folyamán a forradalom utcai Óvodában a csoportszobákat, fejlesztő szobát, irodát, 

folyosót festették ki. 

A Kandó K. utcai Óvoda Süni csoportját, hozzá tartozó mosdót és a folyosót festették ki. 

Nyitra utcai óvodában és a Mikszáth krt-i Óvodákban nem volt festés. 

 Platán utcai óvodában a konyhát festették ki. Matkón a tornaszobát és a csoportszobát festették 

ki.  

Tulipán csoportban csoportszoba festés volt. Csokor utcai Óvodában és a Mártírok útja 31-ben 

nem volt festés, felújítás. 

 

 

A nyári karbantartási munkálatok részletesen a feladat-ellátási helyek feladattervében 

kerülnek felsorolásra. 
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A munkafeltételekkel kapcsolatos nevelési évre vonatkozó konkrét feladatok 

 

Feladat Felelős Határidő 
Munka - és balesetvédelmi oktatás megszervezése 

 

intézményvezető, 

helyettesek, 
2019.09.02. 

Az udvari játékok pótlása, folyamatos 

karbantartása, bővítésükhöz források  

felkutatása 

 

intézményvezető, 

helyettesek, pályázati 

felelősök 

folyamatos 

Infokommunikációs eszközök beszerzése, a 

meglévő eszközállomány fejlesztése, a feladat-

ellátási helyeken azonos feltételek biztosítása 

 

intézményvezető folyamatos 

A meglévő eszközök állagmegóvása, balesetmentes 

működés megszervezése  

 

intézményvezető-

helyettesek, 
folyamatos 

A szabályzatokban foglaltak betartása és betartatása 

(SZMSZ, Házirend, Tűzvédelmi és munkavédelmi, 

balesetvédelmi előírások) 

 

intézményvezető-

helyettesek 
folyamatos 

A dajkák számára HACCP képzés szervezése 

 
intézményvezető 2020. február 15. 

 

 

Az előző nevelési évben 22 VTP pályázatot írtunk, melyből 21 pályázatot nyertünk, összesen 

1.890.000 ft összeget nyertünk a különböző rendezvények lebonyolításához. 
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VTP pályázatok, időpontok 

2019.09.27 Ifjúság útja 1. Egy nap autó nélkül” 60.000 Ft 

2019.10.04. Ceglédi út 5-7. Pöttöm próba 80.000 Ft 

2019.10.18. Ifjúság útja 1. „ Környezetvédelmi Ki-Mit-

Tud” 

100.000 Ft 

2019.11.04-08. Mártírok útja 31. „Tök jó hét” 70.000 Ft 

2019.10.05. Csokor u.9. „Kertész leszek, fát nevelek” 150.000 Ft 

2019.10.10. Kandó K. u. 14. „Két láb két kerék” 100.000 Ft 

2019.10.22. Csokor u.9. „Léleksimogató” Szakmai 

nap 

150.000 Ft 

2019.10.29. Platán u.1. „A platánfa meséje” 80.000 Ft 

2019.03.06. Forradalom u.3. 25 év Micimackó mesemondó  

2020.03.16-20. Csokor u.9. „Egészséghét” 80.000 Ft 

2020. 03. 30 - 

04. 03 

Forradalom u.3. 40. éves a Forradalom Utcai 

Óvoda 

150.000 Ft 

2020.04.03. Platán u.1. „Egészséges, mint a makk” 100.000 Ft 

2020.04.20. Kandó K.u.14. „Fára mászni volna jó!” 80.000 Ft 

2020.05.05. Kandó K. u. 14. „Családi nap” 100.000 Ft 

2020.05.18-22. Mártírok útja 31. „Mozgás hete” 70.000 Ft 

2020.05.20. Csokor u.9. „OVI-KUPA 25 éve” 100.000 Ft 

2020.05.22. Mártírok útja 29. „Gyermeknapi családi 

mókázás” 

50.000 Ft 

2020.05.25. Fő u.32. „Családi gyermeknap” 50.000 Ft 

2020.05.27. Ifjúság útja 1. Be happy! "Teddy bear 70.000 Ft 

2020.05.29. Csokor u.9. „Mesés hétpróba” 100.000 Ft 

2020.05.29. Ceglédi út 5-7. Hírös próba 150.000 Ft 

2020.06.05. Platán u.1. „Katonatelepi forgatag” 100.000 Ft 
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Részönkormányzati támogatásként 100.000 Ft-t kapott a Forradalom utcai Óvoda, 148.000 Ft-

ot a Nyitra utcai Óvoda, 63.000 Ft-ot a Mikszáth Kálmán krt-i Óvoda, 50-50.000 ft-ot kapott a 

Mártírok útja 29-31,  

4.2. Személyi feltételek 
 

Minden rendelkezésünkre álló státuszt betöltünk. Óvodapedagógusaink rendelkeznek a 

munkakörhöz előírt végzettséggel. 

Óvodapedagógusok száma 79 

közülük gyakornok 3 

Ped. I.  46 

Ped. II. 25 

mentor 3 

mester 3 

 

 

A nevelőmunka hatékonyságát 2 fő fejlesztőpedagógus és egy félállású óvodapszichológus 

segíti. 

 

 

Munkaidő beosztás 

 

Az óvodapedagógusnak a kötött munkaidejét (32 óra) a gyermekekkel való közvetlen, a teljes 

óvodai életet magában foglaló foglalkozásra kell fordítania. 

A munkaidő fennmaradó részében, legfeljebb heti négy órában a nevelést előkészítő, azzal 

összefüggő egyéb pedagógiai feladatokat lát el. (a nevelőtestület munkájában való részvétel, 

gyakornok szakmai segítése, eseti helyettesítés) A nevelőmunkával összefüggő egyéb feladatok 

végrehajtása óvodán belül és óvodán kívül teljesíthető. 

Gyakornokóvodapedagógus esetében heti 26 óra munkaidő, 14 óra a nevelést előkészítő, azzal 

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

eseti helyettesítés, felkészülés a minősítő vizsgára. 

Mesterpedagógus fokozatba sorolt óvodapedagógus esetében legfeljebb heti 25 óra neveléssel 

lekötött munkaidő, 15 óra nevelést előkészítő, azzal összefüggő egyéb pedagógiai feladatok, a 

nevelőtestület munkájában való részvétel, a gyakornok szakmai segítése, továbbá eseti 

helyettesítés 

A munkarendet az intézményvezető-helyettesek készítik el, az intézményvezető 

jóváhagyásával lép életbe szeptember 1-én. 
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A munka szervezése  

 

 A feladatokat jelen munkatervben meghatározottak figyelembevételével kell elvégezni, 

mely személyekre lebontva készült.  

 A dolgozók munkáját a havi jelenléti ív alapján kell nyomon követni. 

 A havi időkeret szerinti munkavégzés dokumentálásának ellenőrzése az 

intézményvezető feladata, a munkaidő beosztásokat az intézményvezetőnél és a 

helyetteseknél lehet megtekinteni. 

 

A nevelőtestület éves feladatainak ütemezése a feladat-ellátási helyek feladattervében 

található. 

5. A nevelési év rendje 

A fenntartó által jóváhagyott nyitvatartási idő: 0630 – 1730  

Katonatelep 0600-1700   

 

Munkarend, munkaidő: 

 

A vezető benntartózkodása: 715-1515 óráig 

Az óvónők heti váltásban, munkarend szerinti délelőttös, délutános műszakban dolgoznak. 

Dajkák munkaideje heti váltásban 6.00 (5.30) - 18.00 óráig, szakaszos munkakezdéssel. 

Óvodatitkár munkaideje heti 40 óra, 7.30-15.30 óráig. 

 

A nevelési év 2019. szeptember 01- 2020. augusztus 31-ig tart. 

 

 

Az óvodák napirendje 

Az óvodában a napirendet úgy alakítjuk ki, hogy a szülők – a házirendben meghatározottak 

szerint –gyermeküket az óvodai tevékenység zavarása nélkül behozhatják, ill. hazavihetik. A 

szülők délután folyamatosan vihetik haza gyermeküket, igényeik szerint. 

5.1.  Nevelésnélküli munkanapok rendje 
 

Az óvoda 5 nevelésnélküli munkanapot vehet igénybe. Kettő napot közösen szervezünk, 

szeretnénk a közöséget összekovácsolni, közelebb hozni egymáshoz. Három napot a feladat-

ellátási helyek szerveznek, mely a munkatervükben kerül rögzítésre. 
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Időpont Téma Felelős 

2020. január 31. Féléves beszámoló  Intézményvezető, 

intézményvezető-helyettesek 

2020.06.17. Évzáró értekezlet Intézményvezető, 

intézményvezető-helyettesek 

 

5.2. Értekezletek 
 

 

Intézményi megbeszélések, értekezletek rendje 

 
Résztvevők Dátum 

Vezetői megbeszélés 

(intézményvezető, helyettesek) 

Kéthetente hétfő délelőtt, illetve igény szerint 

Gazdálkodási, ügyviteli megbeszélés 

(intézményvezető, gazdasági vezető) 

Minden hónap első szerda, illetve igény szerint 

Feladat-ellátási hely vezetői megbeszélés 

(intézményvezető, helyettesek, koordinátorok) 

Havonta, illetve a feladatok függvényében 

Fejlesztőpedagógusok Havonta  

Pszichológus Feladatok függvényében. 

Közalkalmazotti Tanács KT munkaterve szerint 

 

Nevelőtestületi értekezletek 

 

 
Téma Időpont Keletkezett dokumentum 

Évnyitó nevelőtestületi értekezlet 2019.08.29. 

2019.08.30. 

2019.09.02. 

Jegyzőkönyv 

A nevelőmunka féléves értékelése 2020.  

 

Jegyzőkönyv 

Évzáró nevelőtestületi értekezlet 2020. 06.  

2020.06. 

2020.06. 

Jegyzőkönyv 

 

 

Szülői értekezletek, fogadóórák 

 

A feladat-ellátási helyek feladattervében jelzett időpontokban kerül megtervezésre. 

 

 

 

5.3.  Nyári karbantartási, takarítási szünet 
 

A nyári zárás általában 6 hét. A Corvina Óvodához tartozó feladat-ellátási helyek közül egynek 

mindig nyitva kell lenni. 

A zárás ideje alatt az óvodában általában karbantartási, takarítási, felújítási munkálat folyik.  
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Az intézményvezető-helyettesek a gyermekek szülei között írásos felmérést végeznek a 

gyermekek nyári óvodai ellátására vonatkozóan. A szülőkkel egyeztetve történik a fogadó 

óvoda kijelölése.  

A zárások időpontját február 15-ig nyilvánossá kell tenni a szülők számára. 

Ebben a nevelési évben nagymértékben befolyásolja a nyári zárást az, hogy mikor kezdik meg 

az óvodák energetikai fejlesztését, ugyanis előre láthatólag 4 feladat-ellátási hely is belekerül a 

megvalósításba: Forradalom utca 3, Nyitra utca 4, Ifjúság útja 1, Ceglédi út 5-7.  

5.4. Nyílt napok 
 

Az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú óvodai nyílt napokat minden óvodai 

feladat-ellátási hely szervez, melynek tervezett időpontját a feladattervében rögzíti 

 

 

5.5. Fakultatív hit- és vallásoktatás szervezése 
 

Intézményünk óvodáiban 2019 szeptemberében felmérjük a szülők igényét a fakultatív hit- és 

vallásoktatás iránt, melyhez a napirendben biztosítjuk a megfelelő helyet és időt az érdeklődők 

számára. A fakultatív hit- és vallásoktatás idejének és helyének meghatározásához beszerezzük 

a Szülői Szervezet véleményét. 

6. Pedagógiai folyamatok, feladatok tervezése 
 

Pedagógiai folyamatok-tervezés/ megvalósítás – ellenőrzés - értékelés-korrekció/ 

Az éves munkaterv összhangban van a stratégiai dokumentumokkal és a munkaközösség 

terveivel (tervezés) 

Az előző nevelési év, év végi beszámolója megállapításai alapján történik a következő nevelési 

év tervezése. (megvalósítás) 

A pedagógiai programnak és az egyéni fejlesztési terveknek megfelelően történik az egyénre 

szabott értékelés, mely a fejlődési naplóban (feljegyzésekben) nyomon követhető.(értékelés) 

6.1. Tervezés 
 

Cél Feladat Felelős Határidő 
Az intézmény stratégiai 

dokumentumainak koherens 

kialakítása 

A Pedagógiai Program, SZMSZ, 

Házirend, továbbképzési 

program beiskolázási terv 

felülvizsgálata, szükség szerint 

intézményvezető 
intézményvezető- 

helyettesek 

2019. 10. 30. 
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módosítása a nevelőtestület 

bevonásával 

 

Pedagógiai Programban:  a 

feladat-ellátási helyek 

sajátosságainak hangsúlyosabb 

megjelenítése, cél-és 

feladatrendszer felülvizsgálata 

A tanfelügyeleti ellenőrzések 

eredményei, tapasztalatai 

épüljenek be a nevelő, oktató 

munkába 

Az intézkedési tervekből 

származó 

információk elemzése, 

feldolgozása, értékelése, 

intézkedési terv kidolgozása 

 

intézményvezető-

helyettesek 

nevelési évben 

folyamatos 

Az éves munkaterv összhangban 

legyen a stratégiai 

dokumentumokkal és a 

munkaközösségek terveivel 

 

A beszámoló megállapítására 

épüljön a munkaterv 

intézményvezető 

intézményvezető- 

helyettesek 

2019. 09. 30. 

 

6.2. Megvalósítás 
 

Cél Feladat Felelős Határidő 

A Pedagógiai Programban 

megfogalmazott célok, feladatok 

jelenjenek a pedagógus 

tervezőmunkájában és annak 

ütemezésében. 

 

A nevelési év végi beszámoló 

megállapításai alapján történik a 

következő nevelési év tervezése. 

A nevelési évre, 

gyermekcsoportra tervezett 

egymásra épülő tevékenységek a 

személyiség- és 

közösségfejlesztést, az 

elvárt nevelési, tanulási 

eredmények elérését szolgálják 

gyermekek és munkatársak 

elégedettségét és a fenntartói 

elvárások teljesülését szolgálják. 

intézményvezető- 

helyettesek 

nevelési évben 

folyamatos 

A pedagógiai munka feleljen 

meg az éves tervezésben 

foglaltaknak 

A teljes pedagógiai folyamat 

követhető a tevékenységi 

tervben, a csoportnaplókban, 

valamint a gyermeki 

produktumokban 

intézményvezető- 

helyettesek 

nevelési évben 

folyamatos 

 

6.3. Ellenőrzés 
 

Cél: 

- Új dolgozók megismerése 

- Intézményünk optimális működésének biztosítása. 

- Nevelőmunkánk minőségének és hatékonyságának emelése. 

- A tényleges állapot összehasonlítása a pedagógiai célokkal. 

- A megvalósulás értékelése, ténymegállapítás és értékelése. 

- Visszajelzés a pedagógiai munka színvonaláról 
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6.3.1. Belső ellenőrzés 
 

 
Pedagógiai, tanügy-igazgatási feladatok 

 
 

Ellenőrzés területe 

 

Felelős 

 

Határidő 

Kötelező dokumentumok (csoportnapló, Felvételi – mulasztási 

napló) vezetése 

intézményvezető- 

helyettesek 
2019. 09. 30. 

Törvényesség, dokumentumok megléte 
intézményvezető- 

helyettesek 

2019.09.30. 

2020.05.31. 

Egyéni képességek mérése, fejlesztése, rögzítése 
intézményvezető- 

helyettesek 

2020.01.15. 

2020.06.15. 

Fejlesztőpedagógus, óvodapszichológus dokumentációja 

intézményvezető, 

intézményvezető- 

helyettesek 

folyamatos 

Gyermekvédelmi feladatokkal kapcsolatos dokumentációk 
intézményvezető- 

helyettesek 

2019.09.30. 

2020.06.30. 

A pedagógiai program szerinti haladás, pedagógiai munka 

ellenőrzése  

intézményvezető, 

intézményvezető- 

helyettesek 

folyamatos 

Gyermekvédelmi munka ellenőrzése  
intézményvezető- 

helyettesek 
folyamatos 

Kapcsolat a szakszolgálatokkal 

intézményvezető, 

intézményvezető- 

helyettesek 

folyamatos 

Munkaközösségek működése 
intézményvezető- 

helyettesek 
folyamatos 

Nevelőmunkát segítők tevékenysége, tisztaság, munkavégzés 

intézményvezető, 

intézményvezető- 

helyettesek 

Havonta, és 

véletlenszerűen 

Védő, óvó intézkedések végrehajtása 

Gyermekvédelmi 

felelősök 

intézményvezető- 

helyettesek 

Szept.30. jan. 31. 

máj.31. 

 
 

 
Munkáltatói feladatok 

 
 

Ellenőrzés területe 

 

Felelős Határidő 

Munkaköri leírások felülvizsgálata, módosítása 

intézményvezető, 

intézményvezető- 

helyettesek 

2019.09.15. 

Új dolgozók, gyakornokok segítése, mentorok munkája 

intézményvezető, 

intézményvezető- 

helyettesek 

folyamatos 

Munkavédelmi oktatás megszervezése 

intézményvezető, 

intézményvezető- 

helyettesek 

2019.09.10. 

Munkavédelmi előírások betartása, balesetvédelem 

intézményvezető, 

intézményvezető- 

helyettesek 

folyamatos 

Tűzvédelmi- és bombariadó gyakorlása 
intézményvezető, 

intézményvezető- 
2018.09.30. 
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helyettesek, 

munkavédelmi f. 

Munkafegyelem, és az intézményi tulajdon védelmére szolgáló 

előírások betartása 

intézményvezető, 

intézményvezető- 

helyettesek 

folyamatos 

Technikai dolgozók munkavégzése 

intézményvezető, 

intézményvezető- 

helyettesek 

folyamatos 

Munkaidő betartása 

intézményvezető, 

intézményvezető- 

helyettesek 

folyamatos 

Munkaidő nyilvántartás, jelenléti ívek vezetése 
intézményvezető- 

helyettesek 

szúrópróba szerű, 

havonta 

HACCP betartása 
intézményvezető- 

helyettesek 
folyamatos 

Óvoda rendje, tisztasága 

intézményvezető, 

intézményvezető- 

helyettesek 

folyamatos 

Belső ellenőrzéssel kapcsolatos dokumentációk 

intézményvezető, 

intézményvezető- 

helyettesek 

folyamatos 

KIR személyi nyilvántartó rendszer kezelése 
intézményvezető- 

helyettesek 

szükség szerint, 

havonta 

 

 

 

 

 

 
Gazdálkodás 

 
 

Ellenőrzés területe 

 

Felelős Határidő 

A nyári karbantartási munkálatok elvégzésének ellenőrzése 

intézményvezető, 

intézményvezető- 

helyettesek 

2019.09.15. 

 

Gazdálkodás éves helyzetének áttekintése 

 

intézményvezető, 

gazdasági vezető 
havonta 

 

Eszköznyilvántartás, leltár 

 

intézményvezető, 

intézményvezető- 

helyettesek 

 

2019.12.31. 

Térítési díj szedése óvodatitkár 
havonta több 

alkalom 

Étkezéssel kapcsolatos nyilvántartások ellenőrzése 

 
óvodatitkár havonta 

Az iskolák működtetésével kapcsolatos feladatok 
gazdasági vezető 

intézményvezető 
folyamatos 

Költségvetés előkészítése 
gazdasági vezető 

intézményvezető 
2019.09.30. 
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6.3.2. Külső ellenőrzés 
 

 

Ebben a nevelési évben nem lesz tanfelügyelet.  

Intézményünk belső ellenőre a Belső Ellenőrzési Terv alapján végzi feladatát. 

Törvényességi ellenőrzés, vagy az állami támogatás felhasználásával kapcsolatos ellenőrzés a 

fenntartó által meghatározott helyszínen és időpontban történik. 

Belső ellenőrzés munkaterv szerint történik. 

 

6.4. Értékelés 
 

6.4.1. Belső önértékelés 
 

Feladat Felelős Határidő 

Az önértékelési csoport tagjainak kiválasztása (újraválasztása) Intézményvezető, 

intézményvezető-

helyettes  

2019.09.15. 

Az intézmény ötéves önértékelési programjának felülvizsgálata intézményvezető, 

intézményvezető- 

helyettesek 

2019.09.30. 

Az éves önértékelési program kidolgozása 

 
BECS vezető 2019.09.15. 

A Belső Önértékelési Csoport működtetése az éves program alapján 
intézményvezető-

helyettes 
2020.06.30. 

Az önértékelés előkészítése, tervezése, kidolgozása 

 
BECS vezető 2019.10.30. 

Az intézményre vonatkozó elvárás rendszer átvizsgálása, rögzítése az 

OH által működtetett informatikai támogató felületen 

 

 

intézményvezető, 

intézményvezető- 

helyettesek 

2019.10.30. 

Az önértékelés során tények és adatok alapján a nevelési-oktatási 

tevékenységgel és a szervezet működésével összefüggő erősségek, 

fejleszthető területek azonosítása  

Az önértékelés eredményeinek feldolgozása, rögzítése az Oktatási 

Hivatal által működtetett felületen 

 

BECS vezető 

A tanfelügyeleti 

ellenőrzés előtt 

30 nappal 

 

2019-2020 nevelési évre a BECS munkacsoport feladatai: 
 

- A Pedagógiai program elemzése alapján meghatározza a program módosítására 

vonatkozó javaslatait. 

- A külső elvárások mentén meghatározza a pedagógusokra vonatkozó belsőelvárási 

rendszert. 

- Előkészíti a pedagógus önértékelés feladatait 

- Megszervezi a pedagógus önértékelésben résztvevők munkáját és dokumentációját. 
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- Előkészíti a 2020-ban esedékes minősítések és gyakornoki vizsgát és a hozzá 

kapcsolódó pedagógus önértékelést 

- Előkészíti, megszervezi, (kijelöli a résztvevőket) az intézmény által kijelölt 

pedagógusok önértékelését. 

- Összesíti az eredményeket, és közzéteszi az információs rendszeren. 

- Feltárja, és megszervezi a pedagógiai program hiányosságaiból adódó feladatok 

pótlását, kidolgozását, és elvégzi a szükséges korrekciókat 

6.4.2. Gyermeki értékelés 
 

 

Feladat 

 

Felelős Határidő 

A gyermekek adottságainak, képességeinek megismerésére 

vonatkozó mérési rendszer működtetése 

 

csoportos 

óvónők 

 

év eleje, január 

15, május 31. 

 

A gyermeki teljesítmények folyamatos figyelemmel kísérése, a 

gyermeki teljesítményeket dokumentálása, elemzése 

 

csoportos 

óvónők 
folyamatos 

A pedagógiai programnak és az egyéni fejlesztési terveknek 

megfelelően történjen az egyénre szabott értékelés, amely az egyéni 

fejlesztési naplóban nyomon követhető 

csoportos 

óvónők 
folyamatos 

A gyermekek eredményeiről fejlesztő céllal folyamatos 

visszacsatolás szülőknek 

 

csoportos 

óvónők 
félév, év vége 

 

6.4.3. Pedagógusminősítési eljárások 
 

Az Oktatási Hivatal az alábbi óvodapedagógusokat jelölte ki minősítésre: 

 

Feladat-ellátási hely 
Pedagógusminősítési eljárásban részt 

vevő óvodapedagógus 
Elérni kívánt fokozat 

Csokor utca 9.   

Mártírok útja 29.   

Mártírok útja 31.   

Platán u.1. Marsa Tímea PED II 

Katona Zsigmond utca 1. Boros Zsanett PED I 

Matkó, Fő utca 32.   

Ceglédi út 5-7. Görög Erika PED II 

Forradalom utca 3.   

Ifjúság útja 1. Mede Erzsébet PED II 

Nyitra utca 4.   

Mikszáth krt.30.   

Kandó Kálmán utca 14. Bencsik Bettina PED I 
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6.5. Intézkedések 
 

 

Feladat 

 

 

Felelős 

 

Határidő 

Az intézményi ellenőrzések során született eredmények elemzése és 

értékelése  
intézményvezető, 

intézményvezető- 

helyettesek 

ellenőrzést 

követő 15 nap 

A pedagógus ellenőrzések eredményeire épülő fejlesztések 

meghatározása, szükség esetén korrekció végzése, fejlesztési terv 

kidolgozása, OH felületre feltöltés 

 

intézményvezető, 

intézményvezető- 

helyettesek 

ellenőrzést 

követő 15 nap 

A gyermeki teljesítmények elemzése, és az egyes évek mérési, 

értékelési eredményeinek összekapcsolása, szükség esetén fejlesztési 

tervek készítése  

Intézményvezető- 

helyettesek 

év elején, 

félévkor 

Az intézmény stratégiai és operatív dokumentumainak elkészítése, 

módosítása során az ellenőrzések által feltárt információk 

felhasználása 

intézményvezető, 

intézményvezető- 

helyettesek 

 

folyamatos 

A gyermeki teljesítmények elemzése során feltárt problémák 

megoldására alkalmas módszerek, jó gyakorlatok, támogató 

ötletek gyűjtése, szakmai támogatások és bevonása  

Intézményvezető- 

helyettesek 
folyamatos 

 

7. Személyiség és közösség fejlesztés 
 

7.1. A fejlesztőpedagógusok és az óvodapszichológus együttműködése 

 
Cél Feladat Felelős 

A pedagógiai munka segítése, 

támogatása a gyermeki fejlődés 

érdekében. Prevenció 

 Szülői értekezleteken való 

részvétel 

 Esetmegbeszélések 

 Belső tudásátadás 

 Dokumentáció vezetése 

Intézményvezető, 

intézményvezető-

helyettesek, 

Óvodapszichológus 

A BTM gyermekek fejlesztése, 

felzárkóztatás 

 Szülői értekezleteken való 

részvétel 

 Esetmegbeszélések 

 Kapcsolattartás az utazó 

gyógypedagógusokkal 

 Belső tudásátadás 

 Dokumentáció vezetése 

 

Intézményvezető, 

intézményvezető-

helyettesek, 

Fejlesztőpedagógusok 

Egyéni képességfejlesztés 

megvalósítása 

 az óvodapedagógusok segítése a 

fejlesztési tervek kidolgozásában 

 A fejlesztés eredményének 

folyamatosan nyomon követése, ha 

szükséges korrekció 

 módszertani tudásmegosztás 

 

Intézményvezető, 

intézményvezető-

helyettesek, 

Fejlesztőpedagógusok 
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7.2. Különleges bánásmódot igénylő gyermekek ellátása 
 

A sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásának megszervezése ebben az évben is az 

intézményre hárult. Több, vállalkozói tevékenységet folytató gyógypedagógust kerestünk meg, 

illetve az előző évben már foglakoztatott gyógypedagógusokkal az előző nevelési év végén 

egyeztettünk a következő nevelési évvel kapcsolatosan. A fejlesztő munkára alkalmas 

helyiségek nem állnak mindenhol rendelkezésre, ezért a szervezésre nagyon oda kell figyelni. 

Visszajött dolgozni gyógypedagógusunk, aki több gyermeket is fejleszt majd óvodáinkban, 

ezért a megbízásos szerződéssel dolgozók kifizetése kevesebb lesz. 

Felvettük a kapcsolatot a Szakértői bizottsággal, mert nagyon sok gyermeknek csak előzetes 

papírja van. Vannak, akiknek már több mint fél éves az előzetese. Kértük a Szakértői 

Bizottságot, hogy amennyiben lehetséges, küldjék meg részünkre a végleges papírjukat, hogy 

hivatalosan is megkezdhessék a gyermekek fejlesztését. 

 
 

Cél: A gyermekek személyes és szociális képességeinek fejlesztése Az alulteljesítő, tanulási 

nehézségekkel küzdő és sajátos nevelési igényű gyermekek képességeinek megfelelő fejlesztése 

Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében külön hangsúlyt fektetni a szociálisan hátrányos helyzetű 

gyermekek felzárkóztatására 

 

 

Feladat 

 

 

Felelős 

 

Határidő 

Az SNI gyermekek rögzítése a KIR 

rendszerbe 

Intézményvezető- 

helyettesek 

Határozat kiadását 

követő 5 nap 

Kapcsolat felvétel  az utazó 

gyógypedagógusokkal 

gyógypedagógusi ellátás 

megszervezése érdekében, 

szakvélemények továbbítása 

Intézményvezető 

 

2019.09.15. 

Szerződéskötés az utazó 

gyógypedagógusokkal 

 

intézményvezető, gazdasági vezető 

2019.09.15. 

A gyermekek fejlesztésével 

kapcsolatos feladatok egyeztetése 

(időpont, helyszín) 

Intézményvezető- 

helyettesek 2019.09.15. 

Folyamatos kapcsolattartás, 

konzultáció az utazó 

gyógypedagógusokkal 

fejlesztőpedagógusok, 

óvodapedagógusok folyamatos 

Szakértői vélemények érvényességének 

figyelemmel kísérése, kontroll 

vizsgálatokra továbbküldés 

fejlesztőpedagógusok, 

óvodapedagógusok folyamatos 

A már meglévő szakvélemények 

intézmény kijelölés módosításának 

kérése 

intézményvezető 2019.09.15. 
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Szakvélemények összegyűjtése, 

iktatása, lefűzése 

Óvodatitkár, óvodapedagógusok, 

utazó gyógypedagógus, fejlesztő 

pedagógus 

2019.09.15. 

Szakvélemények értelmezése, 

diagnózisok csoportosítása. 

utazó gyógypedagógus, fejlesztő 

pedagógus 
2019.09.15. 

Csoportok kialakítása, órarend 

összeállítása (hely, idő) 

utazó gyógypedagógus, fejlesztő 

pedagógus 
2019.09.15. 

Fejlesztési terv elkészítése 
utazó gyógypedagógus, fejlesztő 

pedagógus 
2019.10.01. 

Rehabilitációs napló vezetése 
utazó gyógypedagógus, fejlesztő 

pedagógus 
folyamatos 

Felülvizsgálatok lejáratának 

figyelemmel kísérése. 

 

utazó gyógypedagógus, fejlesztő 

pedagógus 
folyamatos 

Kontrollkérő lapok elküldése. utazó gyógypedagógus 

SNI: 2020. június 30. 

 

 

   

BTM gyerekek szakértői 

véleményének összegyűjtése, átnézése, 

érvényességének ellenőrzése 

Intézményvezető- 

helyettesek, fejlesztő pedagógusok 2019.09.01. 

Az BTM gyermekek rögzítése a KIR 

rendszerbe 

Intézményvezető- 

helyettesek 

Határozat kiadását 

követő 5 nap 

A fejlesztések megszervezése (hely, 

idő) 

Intézményvezető- 

helyettesek, fejlesztőpedagógusok 
2019.09.01. 

A fejlesztések megbeszélése, 

folyamatos konzultáció 

fejlesztőpedagógusok, 

óvodapedagógusok 
folyamatos 

Kontrollkérő lapok elküldése. fejlesztő pedagógus 
BTM:2020.február 28 és  

2020. június 30. 

   

 

 

 

7.3. Tehetséggondozás 
 

Cél: Egyéni képességek kibontakoztatása, erősítése, sikerélményhez juttatás, alkotókedv 

felkeltése, tehetséggondozás 

 

Feladat: 

 

 Tehetségek felismerése, tehetséggondozást támogató egyéni tanulási módszerek, 

programok bevezetése és működtetése 

 Az életkori sajátosságokra építve változatos tevékenységeket, tapasztalatszerzési 

lehetőségek biztosítása 

 Idő a személyes érdeklődés kibontakoztatására, alternatív tanulási élmények biztosítása. 

 Hasonlóan tehetséges társak közelségének biztosítása. 

 Tehetséggondozó programokban való részvétel (pályázatok, versenyek stb.). 

 Önálló tanulási készségek kialakítása, fejlesztése. 
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 Kreativitás, önállóság, önismertet fejlesztése. 

 Óvodán kívüli lehetőségek felkutatása, ajánlása a tehetségek teljes körű 

kibontakoztatására. 

 Az elszeparálódás megakadályozása, érzelmi fejlesztés. 

 

 

Tehetséggondozó programok a feladat-ellátási helyek munkatervében 

(pl. Ceglédi;Len virág dramatizáló tehetségműhely, Szélike néptánccsoport, Ifjúság Irka-firka, 

angol, Ifjúság: tehetségműhely, angol , Épkézláb mozgás , néptánc,birkózás DIA KÉZ,  

Műkert : foci, néptánc, lábtorna, kézilabda 

 

7.4.  Gyermekvédelem 
 

Az óvodában folyó gyermekvédelmi munka célja: 

 

 A gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének biztosítása; 

 A gyermek családban történő nevelésének elősegítése; 

 A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése.  

Feladata: 

 az óvónők a családdal együttműködve kiküszöböljék a veszélyeztetett gyermekekre 

ható ártalmakat; 

 megvédjék őket a testi-lelki, erkölcsi károsodásoktól, illetve ellensúlyozzák a 

veszélyeztető hatásokat. 

Sikerkritérium: 

Az óvoda a gyermekvédelmi intézményrendszerrel karöltve, azzal hatékonyan 

együttműködve, jó prevenciós munkájával hozzájárulhat ahhoz, hogy kevesebb legyen a 

szakellátásba kerülő gyermekek száma, a gyermekek családban nevelkedhessenek az őket 

megillető gyermeki jogok tiszteletben tartásával. Sajnos még mindig nem érezzük azt, hogy 

segítő szándékkal megfelelő tájékoztatást adnának a védelembe vett gyermekekről. 

 

Feladat 

 

 

Felelős 

 

Határidő 

Gyermekvédelmi munkaterv 

elkészítése 

gyermekvédelmi felelősök 
2019.09.15. 

A Gyv. munkatervben rögzített 

feladatok megvalósítása. 

intézményvezető, intézményvezető-

helyettesek 
folyamatos 
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A kedvezményes étkezéshez szükséges 

nyilatkozatok összegyűjtése, 

nyilvántartások kezelése 

intézményvezető-helyettesek, 

óvodatitkár 
folyamatos 

 

Az óvodapedagógusok 

gyermekvédelmi tevékenysége 

 

intézményvezető-helyettesek, folyamatos 

 

A gyermekvédelmi feladatok 

ellátásának megszervezése 

 

 

intézményvezető-helyettes 2018.09.01. 

 

Gyermekvédelmi napló megnyitása 

 

gyermekvédelmi felelős 2019.09.01. 

 

Szakszolgálatok, gyermekvédelmi 

felelős elérhetőségének kifüggesztése a 

faliújságra 

 

gyermekvédelmi felelős 2019.09.01. 

 

Új óvodások befogadásának és a 

sajátos nevelési igényű gyermekek 

integrációjának elősegítése. 

 

gyermekvédelmi felelős 

csoportos óvónők 

2019.09.01. 

folyamatos 

 

Étkezési térítési kedvezményre 

jogosultak felmérése, a szükséges 

igazolások bekérése csoportonként 

 

óvoda titkár 

gyermekvédelmi felelős 

 

2019.09.01. 

folyamatos 

 

Jogszabályi változások nyomon 

követése 

gyermekvédelmi felelős, 

intézményvezető-helyettes 
folyamatos 

Gyermekek mindenekfelett álló 

érdekeinek érvényesítése és az 

érvényesülés ellenőrzése 

intézményvezető-helyettes folyamatos 

 

A nevelőmunka egészséges és 

biztonságos feltételeinek megteremtése 

 

intézményvezető-helyettes 

csoportos óvónők 
folyamatos 

 

A családok, gyerekek segítése, az 

esélyegyenlőség biztosítása 

 

gyermekvédelmi felelős 

intézményvezető-helyettes 
folyamatos 

A gyermekek adatainak védelme, az 

óvodai dolgozók titoktartási 

kötelezettségének betartatása 

 

intézményvezető-helyettes  folyamatos 

A szülőkkel együttműködő kapcsolat 

kialakítása 

 

csoportos óvónők folyamatos 

Prevenciós, feltáró és problémákat 

megszüntető tevékenység a gyermekek 

érdekében. 

 

gyermekvédelmi felelős 

csoportos óvónők 
folyamatos 

Családlátogatások, fogadóórák 

gyermekvédelmi felelős, 

csoportos óvónők 

 

szükség szerint 
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Kapcsolattartás a családdal, a 

szakszolgálatokkal, információ csere 

gyermekvédelmi felelős folyamatos 

 

HH, HHH, veszélyeztetett 

gyermekek nyilvántartása  

intézményvezető-helyettes, 

gyermekvédelmi felelős 

2019. szeptember 30. 

folyamatos 

 

Rendszeres óvodalátogatás 

figyelemmel kísérése, gyermeki jogok 

érvényesülése 

 

intézményvezető helyettes 

csoportos óvónők 

gyermekvédelmi felelős 

folyamatos 

Szakember segítségének kérése  
gyermekvédelmi felelős 

csoportos óvónők 
szükség szerint 

A szülők informálása a különböző 

támogatásokról, és azok feltételeiről 

intézményvezető-helyettes 

gyermekvédelmi felelős 

csoportos óvónők 

szükség szerint 

 

A felzárkóztatás megszervezése a 

gyermekek beilleszkedésének 

elősegítése, az indulási hátrányok 

kompenzálására tervek készítése 

 

csoportos óvónők folyamatos 

A tehetséggondozást elősegítése 

 
csoportos óvónők folyamatos 

 

Az óvodaköteles és a veszélyeztetett 

óvodás korú gyermek felkutatása az 

óvoda körzetében. 

 

intézményvezető-helyettes 2019. március 

 

A gyermekek rendszeres egészségügyi 

vizsgálatának megszervezése. 

 

intézményvezető-helyettes 

védőnő 
szükség szerint 

 

Gyermekbalesetek megelőzése, védő – 

óvó intézkedések megfogalmazása 

 

 

intézményvezető-helyettes 
2019.09.01. 

folyamatos 

 

A gyermekvédelmi munkaközösség 

munkájában való aktív részvétel, 

továbbképzéseken, konferenciákon 

való részvétel 

 

gyermekvédelmi felelős 

 

 

 

folyamatos 

 

 

 

 

Gyermekvédelmi beszámolók 

elkészítése 

 

gyermekvédelmi felelős 
2020.január  

2020. május  

 

7.5. Közösségfejlesztés, ünnepek, események 
 

Az óvodában megünnepelt jeles napokkal színesebbé tehetjük a hétköznapokat. Ezek az 

események maradandó közös élményt adnak, mélyítik az összetartozás érzését. 
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Az ünnepeket, jeles napokat minden óvoda a saját hagyományai szerint szervezi, melynek 

részletes leírása a feladat-ellátási helyek feladattervében kerül rögzítésre. 

8. Eredmények 
 

Az intézményben folyó nevelő-oktató munka során folyamatosan szükséges annak vizsgálata, 

hogy a pedagógiai programban megfogalmazott célok elérése reális-e az elért eredmények 

alapján. 

 

Feladat: A partneri igény és elégedettség mérése, az eredmények elemzése, következtetés, 

esetleges korrekció beépítése a nevelési gyakorlatba. 

9. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 
 

Munkaközösségek: 

 
 

Munkaközösség megnevezése 

 

 

Feladata 

Fejlesztőpedagógiai munkaközösség Fejlesztőmunka támogatása, jó gyakorlatok 

megismerése, átadása,  

Gyermekvédelmi munkaközösség A gyermekvédelmi feladatok eredményes, hatékony, 

törvényszerű ellátása 

Körlánc munkaközösség Környezettudatos magatartás beépítése a 

mindennapokba 

Tehetséggondozó munkaközösség tehetséges gyermekek felkarolása, versenyekre való 

felkészítés 

 

 

Belső tudásmegosztás 

 

A szervezett, belső továbbképzések, jó gyakorlatok ismertetése, támogatása, szakmai 

műhelymunka tervezése a feladat-ellátási helyek munkatervében, a helyi gyakorlatnak 

megfelelően kerül tervezésre. 

 

 

Belső hospitálási rendszer működtetése 

 

Cél: Jó gyakorlatok megismerése, módszertani kultúra fejlesztése, szakmai együttműködés 

mélyítése a 12 óvoda között 
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Hónap A bemutató tartalma A bemutatót tartja ( Óvoda) 
2019.11.05. "Őszi kincsek tárháza" Mártírok útja 29. (3. vegyes csoport) 

Mártírok útja 31. (1. vegyes csoport) 

2020.04.08. 

 

Gyermekjóga bemutató Adlerné Rózsa Melinda 

Nyitra u. 4. 

 

10. Az intézmény kapcsolatai 
 

Családdal való kapcsolat 

 

Az óvoda a családdal együtt - azt kiegészítve - segíti a gyermek fejlődését. A korrekt partneri 

együttműködés elengedhetetlen a gyermek harmonikus fejlesztése érdekében. Egyre nagyobb 

szükség van arra, hogy a szülőket bevonjuk a gyermekük nevelésébe Mindig és mindenkor 

tudnia kell a szülőnek, hogy mit és mikor fejlesztünk egy adott időszakban, és Ő hogyan járulhat 

hozzá a gyermeke eredményes neveléshez. 

Kapcsolattartás formái: 

 

Családlátogatás: 

 

- óvodába kerülés előtt –a szülők igénye alapján történik,- a megismerkedést szolgálja 

- Az óvodába kerülés után – szükség esetén többször is 

 

Naponkénti párbeszéd: 

 

- a találkozások alkalmával a beszélgetés pillanatai lehetőséget adnak a kölcsönös 

érdeklődés kifejezésére, a tájékoztatásra. 

 

Fogadóórák: 

 

- komolyabb négyszemközti találkozást igénylő problémák megbeszélésére alkalmas. 

Félévente, illetve a szülők igényei szerint. 

 

Szülői értekezletek: 

 

- júniusban- a szeptembertől óvodába felvett gyermekek szüleinek 

- októberben és februárban csoportos találkozások. Jó alkalom arra, hogy a szülők 

megismerkedhessenek az óvoda rendjével, elvárásaival, feladataival és a szülők 

elmondhassák gondjaikat, javaslataikat. Igény szerint külső előadót hívunk. 
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Közös programszervezés: 

 

- bekapcsolódás egy-egy ünnep lebonyolításába. /kirándulás, Ovi-Kupa, 

tornaünnepély, Mikulás, karácsony/ 

 

Közös munkadélutánok: 

 

- ünnepi előkészületekben egymás jobb megismerése, ajándékkészítés /Mikulás, 

karácsony, farsang/ 

 

Nyílt nap: 

 

- a szülő kérésére- előzetes bejelentés alapján – bármikor 

- kiscsoportban anyák napi ünnepély délelőttje 

- feladat-ellátási helyenként változik 

 

Nyitott rendezvények: 

 

- közös munkadélutánok 

- anyák napja 

- torna ünnepély 

- évzáró-gyermeknap- búcsúzó 

 

Igény szerint nyitott rendezvények: 

 

- Mikulás 

- Karácsony  

- Farsang 

 

Szülők Óvodai Szervezete 

 

Az óvoda és a család kapcsolatának alakulásában fontos szerepe van a Szülői Szervezetnek. 

Nemcsak koordináló, hanem kezdeményező is a folyamatos együttműködésben. 

A családokkal való együttműködést segítik a vezetőség tagjai. A Szülők Óvodai Szervezete 

munkaterv szerint dolgozik 

 

Városi Óvodavezetői Munkaközösség 
 

A Kecskemét intézményvezetőit és azok helyetteseit magában foglaló munkaközösség feladata 

a város óvodái között kialakult szakmai kapcsolat ápolása, fejlesztése, összehangolása. 
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Intézményünket képviseli a munkaközösségben:  

 

Kapásné Pusztai Edit intézményvezető 

   Obbágy Tiborné intézményvezető - helyettes 

Fodorné Ivony Zsuzsanna intézményvezető - helyettes 

   Hajagos Istvánné intézményvezető – helyettes 

 

A Város óvodáival való kapcsolattartás 

 

Kapcsolat a város óvodáival 

A város óvodáival kialakított partneri kapcsolat megőrzésére, továbbfejlesztésére törekszünk.  

Az alábbi gyermekrendezvényeken veszünk részt. 

- Sportversenyek: Ovi-Kupa 

- Rajzpályázatok 

- Népi-tánc találkozók 

- Környezetvédelmi vetélkedők 

- Pöttöm próba – közlekedési verseny 

- Fülemüle, népdal találkozó – ének 

- Micimackó mesenap  

A város óvodáiban szervezett munkaközösségi foglalkozásokon, továbbképzéseken szintén 

részt veszünk (fejlesztőpedagógia, hagyományőrzés stb.) 

 

Iskolákkal való kapcsolattartás: 

 

Az óvoda és az iskola kapcsolata 

Az iskolával kialakított jó kapcsolat további ápolására törekszünk, e kapcsolat alakításában, 

fenntartásában az óvoda nyitott és kezdeményező szerepet vállal.  

A kapcsolattartás formái: 

- Kölcsönös látogatások, egymás munkájának alaposabb megismerése, 

- Óvodapedagógus és tanítók közös tapasztalatcseréi, hospitálások, 

- Nagycsoportos és elsőosztályos gyermekek közös találkozásai, 

- Beszélgetés az óvodából iskolába érkező gyermekekről, 

- Konzultáció az óvodából az iskolába való átmenet megkönnyítése érdekében. 

- Az óvodai, iskolai rendezvényeken kölcsönös részvétel, segítségnyújtás. 
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- Alapelvek: 

- Az óvodából az iskolába történő átmenet zavartalan biztosítása 

- Kölcsönös nyitottság érvényesülése 

- Egymás munkájának megismerése 

- Kölcsönös bizalom, megbecsülés egymás nevelőmunkája iránt 

- Minden gyermek örömmel induljon óvodába 

 

 

A sajátos nevelési igényű gyerekek ellátása: megbízási szerződést köt az óvoda az elvégzendő 

feladatokra a gyógypedagógusokkal. 

Kapcsolattartás módja: személyes, e-mail, telefon 

A gyógypedagógusokkal az óvodapedagógusok rendszeresen, személyesen konzultálnak, a 

helyettesek teljesítést igazolják. 

Beszédhibás gyermekeinket a Városi Logopédia látja el.  

 

Kapcsolattartás szakmai és szakszolgálatokkal, egészségügyi intézményekkel 

 

Kiemelt feladat, hogy gyermekeink érdekében a kapcsolatrendszereink minél magasabb 

színvonalon működjenek, Mindennapi munkánkban számítunk jól felkészült 

szakembereikre, szakmai tudásukra, segítségükre.  

 

Nevelési Tanácsadó, Szakértői Bizottság: 

A tanulási, magatartási problémát jelző gyermekeket vizsgálatra küldjük.  

Sajnos továbbra is problémát jelent, hogy a szakértői papírok nagyon sokára készülnek el.  

( Van olyan, akinek közel 1 éve nincs még részletes szakértői papírja) Továbbra is folyamatosan 

arra törekszünk, hogy segítő szándékú, építő kapcsolatokat ápoljunk különösképpen a 

fenntartóval, a Corvina Óvoda intézményeivel, a Nevelési Tanácsadóval, a Pedagógiai és 

Egészségügyi Szakszolgálatokkal. 

 

Gyermekjóléti Szolgálat 

 

Elsősorban a gyermekvédelmi felelősök tartanak kapcsolat a Szolgálattal: elhanyagoltság, 

bántalmazás gyanúja esetén. A gondozásba vett gyermekekről írásos pedagógiai szakvéleményt 

készítenek az óvodapedagógusok, telefonon és írásban konzultálnak. Szükség esetén 

esetmegbeszéléseken vesznek részt. 
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Fenntartó 

 

Az intézmény törekszik a fenntartóval való jó kapcsolat ápolására. A fenntartó képviselőjével 

az intézményvezető tartja a kapcsolatot. A kapcsolattartás módjai: 

- Havi rendszerességgel, illetve a feladatok függvényében egyeztető megbeszélések 

- a fenntartó képviselőjének látogatása az óvodában 

- havi adatszolgáltatás elektronikus módon 

- minden lényeges, az óvodát érintő eseményről tájékoztatás telefonon 

- az állami támogatás (finanszírozás) igényléséhez, módosításához adatszolgáltatás 

Kapcsolattartás további partnereinkkel 

Óvodás csoportjaink rendszeres látogatói a város közművelődési intézményeinek, részt 

veszünk rendezvényeken, kiállításokon, bérletes előadásokon, foglalkozásokon. Továbbra is 

törekszünk kiválasztani azokat a minőségi programokat, melyek a gyerekek életkori 

sajátosságainak megfelelnek és összeegyeztethetőek programunk szellemiségével. 

 

 

 

Kecskemét, 2019.09.02.  

 

 

Kapásné Pusztai Edit 

                                                                                                                      intézményvezető 
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MÁRTÍROK ÚTI FELADATELLÁTÁSI-HELYEK 

Kecskemét, Mártírok útja 31. sz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Hajagos Istvánné 

Intézményvezető-helyettes 
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11. Mártírok úti feladat-ellátási helyek feladatterve 

A feladat-ellátási helyre vonatkozó adatok 

Intézményvezető-helyettes: Hajagos Istvánné 

 

Koordinátor neve Feladat-ellátási hely E-mail Tel. szám 

Bárdy Zoltánné Csokor u. 9. corvinaovi@gmail.com 76/414-258 

Beregszászi Katalin Mártírok útja 29. tulipan.cs@freemail.hu 06/20 4230871 

Bartáné Nagy Ágnes Mártírok útja 31. martirokovi@gmail.com 76/414-364 

Marsa Tímea 
Platán u. 1. katonatelepi1ovi@gmail.com 76/471-015 

Katona Zs. u. 1. katonatelepi2ovi@gmail.com 76/471-045 

Bali Zsuzsanna Fő u. 32. matkoovi@gmail.com 76/328-686 

Orlik-Polgár Mária Kandó Kálmán u. 14.  napsugovi@gmail.com 76/480-564 

 

A koordinátor akadályoztatása esetén intézkedésre jogosult: 

 
Csokor u.9. Erdeiné Langó Erika 

Mártírok útja 29. Zsigmondné Kis Gabriella 

Mártírok útja 31. Arató Nóra 

Platán u. 1. 
Nagy Lukácsné 

Katona Zs.u.1. 

Kecskemét-Matkó, Fő u. 32. Méhész Árpádné 

Kandó K. u. 14. Patkós Ferencné 

 

Dolgozói létszámadatok 

 

 
Engedélyezett státuszok 

 

Óvodapedagógus (ebből  intézményvezető 

és intézményvezető-helyettes: 2 fő) 
30 

Fejlesztőpedagógus 1 

Pszichológus 0,5 

Dajka 14 

Pedagógiai asszisztens 4 

Óvodatitkár 1 

Összesen: 50,5 

 

Gyermeklétszám adatok 

 

Csokor utca 9. 
Óvodai csoportok adatai csoportszám gyermeklétszám 

Csoportok száma 3 78 fő 

Alapító Okirat szerinti max. férőhelyek száma: 3 78 fő 

Kiscsoport (3évnél fiatalabb, 3-4 éves) 1 27 fő 

Középső csoport( 4-5 éves) 1 23 fő 

Nagycsoport (5-6-7 éves) 1 28 fő 

Vegyes életkorú csoport   

 

Sajátos nevelési igényű gyermek 1 fő 

Beilleszkedési, tanulási, magatartási zavaros gyermek 1 fő 
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Hátrányos helyzetű gyermek - 

Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek - 

 

 

Mártírok útja 29. 
Óvodai csoportok adatai csoportszám gyermeklétszám 

Csoportok száma 1 19 fő 

Alapító Okirat szerinti max. férőhelyek száma: 1 20 fő 

Kiscsoport (3évnél fiatalabb, 3-4 éves)   

Középső csoport 4-5 éves)   

Nagycsoport (5-6-7 éves)   

Vegyes életkorú csoport 1 19 fő 

 

Sajátos nevelési igényű gyermek - 

Beilleszkedési, tanulási, magatartási zavaros gyermek 1 fő 

Hátrányos helyzetű gyermek - 

Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek - 

 

Mártírok útja 31. 
Óvodai csoportok adatai csoportszám gyermeklétszám 

Csoportok száma 2 48 fő 

Alapító Okirat szerinti max. férőhelyek száma: 2 48 fő 

Kiscsoport (3évnél fiatalabb, 3-4 éves)   

Középső csoport 4-5 éves)   

Nagycsoport (5-6-7 éves)   

Vegyes életkorú csoport 2 48 fő 

 

Sajátos nevelési igényű gyermek 2 fő 

Beilleszkedési, tanulási, magatartási zavaros gyermek - 

Hátrányos helyzetű gyermek - 

Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek 1 fő 

 

Platán utca 1. 
Óvodai csoportok adatai csoportszám gyermeklétszám 

Csoportok száma 3 81 fő 

Alapító Okirat szerinti max. férőhelyek száma: 3 76 fő 

Kiscsoport (3évnél fiatalabb, 3-4 éves)   

Középső csoport 4-5 éves)   

Nagycsoport (5-6-7 éves)   

Vegyes életkorú csoport 3 81 fő 

 

Sajátos nevelési igényű gyermek 1 fő 

Beilleszkedési, tanulási, magatartási zavaros gyermek 3 fő 

Hátrányos helyzetű gyermek 1 fő 

Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek - 

 

 

 

Katona Zs. utca 1. 
Óvodai csoportok adatai csoportszám gyermeklétszám 

Csoportok száma 1 25 fő 

Alapító Okirat szerinti max. férőhelyek száma: 1 22 fő 

Kis csoport (3évnél fiatalabb, 3-4 éves)   

Középső csoport 4-5 éves)   
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Nagycsoport (5-6-7 éves)   

Vegyes életkorú csoport 1 25 fő 

 

Sajátos nevelési igényű gyermek 2 fő 

Beilleszkedési, tanulási, magatartási zavaros gyermek - 

Hátrányos helyzetű gyermek - 

Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek - 

 

 

Fő utca 32. 
Óvodai csoportok adatai csoportszám gyermeklétszám 

Csoportok száma 1 14 fő 

Alapító Okirat szerinti max. férőhelyek száma: 1 21 fő 

Kis csoport (3évnél fiatalabb, 3-4 éves)   

Középső csoport 4-5 éves)   

Nagy csoport (5-6-7 éves)   

Vegyes életkorú csoport 1 13 fő 

 

Sajátos nevelési igényű gyermek 1 fő 

Beilleszkedési, tanulási, magatartási zavaros gyermek - 

Hátrányos helyzetű gyermek - 

Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek - 

 

Kandó K. u. 14. 
Óvodai csoportok adatai csoportszám gyermeklétszám 

Csoportok száma 3 59 fő 

Alapító Okirat szerinti max. férőhelyek száma: 3 81 fő 

Kis csoport (3évnél fiatalabb, 3-4 éves)  16 fő 

Középső csoport 4-5 éves)  20 fő 

Nagy csoport (5-6-7 éves)  23 fő 

Vegyes életkorú csoport 3   

 

Sajátos nevelési igényű gyermek 2 fő 

Beilleszkedési, tanulási, magatartási zavaros gyermek 2 fő 

Hátrányos helyzetű gyermek 6 fő 

Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek 7 fő 

 

 

 

Csoportok beosztása 

 
Feladat-ellátási hely Csoport Óvodapedagógusok Dajka 

Csokor utca 9. 

1.(középső) 
Beliczai Mónika 

Stallenberger Veronika 
Tihanics Edit 

2.(nagy) 
Bárdy Zoltánné 

Erdeiné Langó Erika 
Majoros Zsoltné 

3. (kis) 
Lehoczkyné Futó Anikó 

Motyovszki Noémi 
Szalontainé Kanizsai Anikó 

Mártírok útja 29. 3. (vegyes)  
Beregszászi Katalin 

Zsigmondné Kis Gabriella 

Medgyesi Julianna, 

Merész Zsuzsanna 

 

Mártírok útja 31. 

1. (vegyes) 
Bartáné Nagy Ágnes 

Gazdagné Forgács Erzsébet 
Szentgyörgyi Istvánné 

2. (vegyes)  
Arató Nóra 

Ribár Krisztina 
Provics Ilona 

Platán utca 1. 1. (vegyes)  Bujdosó Tünde Gere Erzsébet 
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Juhászné Szabó Ivett 

2. (vegyes)  
Saskőiné Csortos Ibolya 

Marsa Tímea 
Bodnárné Kovács Mária 

3.(vegyes) 
Nagy Lukácsné 

Ácsné Pozsony Tünde 
Kara Lászlóné 

Katona Zs. utca 1. 4. (vegyes)  
Boros Zsanett 

Ispánovityné Borcsik Anikó 
Eőriné Kása Márta 

Kecskemét-Matkó, 

Fő utca 32. 
vegyes  

Bali Zsuzsanna 

Méhész Árpádné 
Virág Éva 

Kandó K. u. 14.  

1. (kis) 
Bencsik Bettina 

Bernáth Karolina 
Molnárné Gyenes Erika 

2. (középső) 
Orlik-Polgár Mária 

Sikari Kovács Katalin 
Bodor Tiborné 

3.(nagy) 
Patkós Ferencné 

Urbánné Palotás Erika 

Nagyapátiné Doktorcsik 

Klaudia 

 

 

A pedagógiai munka feltételei 

Tárgyi feltételek 

Feladat-ellátási hely Eszközbővítés, karbantartás Forrás 

Mártírok útja 29. 
Ablakok cseréje Az iskola felújítási keret terhére 

Csoportszoba, öltöző festése Költségvetés terhére 

Platán u. 1. Melegítőkonyha festése Költségvetés terhére 

Kandó K. u. 14 1.(kis) csoportszoba, öltöző, 

mosdó és a hozzátartozó folyosó 

festése 

Költségvetés terhére 

Fő u. 32. Tornaterem, csoportszoba festése Költségvetés terhére 

Csokor u. 9. 

Nem történt karbantartás a nyár folyamán. Mártírok útja 31. 

Katona Zs. u. 1. 

 

A nevelési-oktatási feladatok megvalósításához szükséges eszközöket óvodáink folyamatosan 

gyarapítják: 

 a fenntartó által biztosított költségvetési keret (bizonytalan) 

 Szülői Szervezet felajánlása (anyagi, tárgyi segítség és társadalmi munka) 

 választókerület felajánlása 

 az óvoda alapítványának bevétele 

 pályázatokon nyert pénzösszegek 

 egyéb felajánlások 

 

Személyi feltételek 

 
Óvodapedagógusok száma 30 fő 

közülük gyakornok 2 fő 

Ped. I. 14 fő 

fejlesztőpedagógus Ped.II. 1 fő 

Ped. II. 12 fő 

mester 1 fő 

mentor 2 fő 
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A Mártírok útja 29.; Platán u. 1.; Kecskemét-Matkó, Fő u. 32.  feladat-ellátási helyeken az 

elmúlt nevelési évhez képest személyi változás nem történt.   

A Csokor u. 9. feladat-ellátási helyen Fazekasné Baranyi Ildikó 2019. augusztus 12-től a 

Corvina Óvoda Nyitra utcai Óvodájában dolgozik. Az ő helyén Motyovszki Noémi gyakornok 

státuszú óvónőt alkalmazzuk, határozott idejű szerződéssel. 

A Mártírok útja 31. feladat-ellátási helyen szerződéssel dolgozó Szarkáné Kis Brigitta 

szerződése 2019. július 31-én lejárt. Helyette 2019. augusztus 21-től Ribár Krisztina – 

gyakornok státuszú óvónő került alkalmazásra Szabóné Serfőző Linda GYED-en lévő kolléga 

helyettesítésére.  

A Katona Zs. u. 1. feladat-ellátási helyen dolgozó Horváth Mónika szabadsága kivétele után 

2019. július 15-től táppénzen van, októberben anyai örömök elé néz. Státuszán Ispánovityné 

Borcsik Anikó – kinevezett státuszú kolléganő dolgozik, aki a Nyitra utcai Óvodában dolgozott. 

A Kandó K. u. 14. feladat-ellátási helyen dolgozó Gyenesné Varga Erika 2019. július 1-től, 

Babákné Míg Rita 2019. augusztus 26-tól  közös megegyezéssel felmondott, Ormándi Éva 

2019. december 3-tól nyugdíjba vonul. Három óvónő – szerződéssel történő alkalmazására 

került sor: augusztus 12-től Sikari Kovács Katalin, augusztus 26-tól Bernáth Karolina és 

Urbánné Palotás Erika. Orlik-Polgár Mária 2019.08.26-tól, Bencsik Bettina 2019.12.03-tól kap 

kinevezett státuszt. 

 

Gyakornok Mentor 

Motyovszki Noémi 

(Csokor u. 9.) 

Lehoczkyné Futó Anikó 

(Csokor u. 9.) 

Ribár Krisztina 

(Mártírok útja 31.) 

Bartáné Nagy Ágnes 

(Mártírok útja 31.) 

A nevelési év rendje 

Nevelésnélküli munkanapok 

 
Időpont Téma Felelős 

 

2019. 09. 02. 

2018/2019-es nevelési évben 

tervezhető napok terhére 

 

Tanévnyitó nevelőtestületi 

értekezlet 
Intézményvezető-helyettes 

2019. 10. 22. 
VTP pályázat 

Szakmai nap: „Léleksimogató” 

Intézményvezető-helyettes, 

Beliczai Monika 

2020. 01. 31. 

A nevelőmunka féléves értékelése. 

„Tulipános betekintő” 

Corvina Óvoda óvónőinek 

részvételével 

Intézményvezető-helyettes 



38 
 

2020. 05. 20. OVI-KUPA Intézményvezető-helyettes 

2020. 06. 19. 

Évzáró nevelőtestületi értekezlet a 

Corvina Óvoda dolgozói 

részvételével 

Intézményvezető-helyettes 

2020. 08. 29. 
Tanévnyitó nevelőtestületi 

értekezlet 
Intézményvezető-helyettes 

 

Nevelőtestületi értekezletek 

 
Téma Időpont Keletkezett dokumentum 

Évnyitó nevelőtestületi értekezlet 2019. 09. 02. Jegyzőkönyv 

A nevelőmunka féléves értékelése 2020. 01. 31. Jegyzőkönyv 

Évzáró nevelőtestületi értekezlet 2020. 06. 19. Jegyzőkönyv 

 

 

Szülői értekezletek, fogadó órák  

 
 Szülői értekezlet Fogadó óra 

Feladat-ellátási 

hely 

Időpont Időpont 

Csokor u. 9. 

1.csop.2019.09.11. 

2.csop.2019.09.10. 

3.csop.2019.10.02. 

2020.02.05. 

2020.02.04. 

2020.02.06. 

2019.11.12,14. 

2019.11.11,12. 

201911.21,22. 

2020.04.21,23. 

2020.02.05,06. 

2020.04.21,22. 

Mártírok útja 29. 2019.09.16. 2020.02.10. 
2019.11.14. 

2020.01.20. 

2020.03.10. 

2020.04.24. 

Mártírok útja 31. 2019.09.12. 2020.02.12. 
1.csoport 2019.11.18,19. 

2.csoport 2019.11.20,21. 

2020.02.17,18. 

2020.02.19,20. 

Platán u. 1. 2019.09.17. 2020.01.21. 

1. csoport 2019.11.07,14.          

2. csoport 2019.11.07,08. 

3. csoport 2019.11.05,06. 

2020.04.22,29. 

2020.04.10,11. 

2020.11.05,06. 

Katona Zs. u. 1. 2019.09.17. 2020.01.21. 4. csoport 2019.10.10,17. 2020.04.10,11. 

Fő u. 32. 2019.09.09. 2020.01.27. 2019.10.21; 11.25. 2020.02.03; 04.06. 

Kandó K. u. 14.  2019.09.04. 

2020.01.22. 

2020.01.23. 

2020.01.28. 

2019.11.26,27. 

2019.11.28,29. 

2019.12.03,04. 

2020.02.18,19. 

2020.02.20,21. 

2020.02.24,25. 

 

 

Az óvodák bemutatását szolgáló nyílt napok 

 
Feladat-ellátási hely Időpont 

Csokor  u. 9. 2020.04.11. 

Mártírok útja 29. 2020.04.03. 

Mártírok útja 31. 2020.04.11. 

Platán u. 1. 2020.04.09. 

Katona Zs. u. 1. 2020.04.15. 

Fő u. 32. 2020.04.16. 

Kandó K. u. 14.  2020.04.09. 
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Fakultatív hit- és vallásoktatás szervezése 

 

Feladat-ellátási hely Oktatás szervezője Időpont 

Platán u.1. 

Katona Zs.u.1. 
református hitoktató 

minden  kedden 15.45 órától 

Platán u. 1. feladat-ellátási 

helyen 

Mártírok útja 29. 

Mártírok útja 31. 
református hitoktató szervezése folyamatban 

Kandó K.u.14. református hitoktató 

minden szerdán 7.30 órától 

Kandó K. u. 14. feladat-ellátási 

helyen 

Csokor u.9. katolikus hitoktató szervezése folyamatban 

 

Pedagógiai folyamatok, feladatok tervezése 

 

Kiemelt pedagógiai feladatok: 

A 2019/2020-as nevelési év egyik kiemelt pedagógiai feladatát, már a 2018/2019-es nevelési 

év végén meghatároztuk, ez a nagycsoportosok iskola előtti felmérésének átdolgozása, 

egységesítése.  

Minden feladat-ellátási helyen – évek óta hasonló feladatokkal – a kollégák felmérik  a 

nagycsoportos gyermekeket abból a szempontból, hogy melyek a gyermek kiemelkedő és 

melyek a fejlesztendő területei. A felmérés területeinek, módszereinek átgondolását tűztük ki 

célul. 

A nagycsoportosok iskola előtti felmérésének átdolgozását, ötletek gyűjtését a Csokor utcai 

Óvoda nagycsoportjában dolgozó óvónők vállalták magukra. 

Ennek megbeszélésére mindenképpen az évnyitó nevelőtestületi értekezleten kell sort keríteni, 

mert a féléves értekezleten már a tapasztalatok megbeszélése fog történni.  

Mozgás 

A mozgás tevékenység utoljára a 2015-2016-os nevelési évben volt kiemelt pedagógiai feladat.  

Kollégáim több, sporttal, mozgással, ezzel összefüggésben az egészséges életmóddal 

kapcsolatos VTP pályázatot is írtak: 

„Két láb, két kerék” Kandó K.u.14. feladatellátási hely 

„Mozgás hete” Mártírok útja 31. feladatellátási hely 

„OVI-KUPA 25 éve”, „Egészséghét”  Csokor u. 9. feladatellátási hely   

„Egészséges mint a makk!” Platán u.1. feladatellátási hely 
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Közhelynek tűnik, de mégis igaz a mondás, hogy „Ép testben ép lélek”. Az egészséges életmód 

kialakítása a gyermeknevelés része, a szülői minta követendő a gyermek számára. Leginkább 

akkor lehetünk hitelesek, ha mi magunk is egészségesen élünk. Az egészséges életmódra való 

nevelés szerves része a sport, a mozgás szeretete. Kitartásra nevel, csapatépítő funkciója van, 

rendre tanít, bátorságot ad, a győzelem dicsőséggel jár, a nyerés lehetősége motivál.  

A gyermekek mindennapi mozgásigényének kielégítését. változatos udvari játékokkal, sokféle, 

sokirányú mozgásos szabályjátékokkal biztosítjuk. Egy óvodánk rendelkezik tornaszobával, 

egy tornateremmel, amely rossz idő esetén szintén ezt a célt szolgálja. 

Az irányított mozgástevékenységet a spontán, szabad játék keretei között végzett mozgásokkal 

egészítjük. A komplex testmozgásokat beépítjük az óvodai élet egyéb tevékenységeibe is a 

gyermekek személyiségének (pozitív énkép, önkontroll, érzelemszabályozás, szabálykövető 

társas viselkedés, együttműködés, kommunikáció, problémamegoldó gondolkodás) fejlesztése 

érdekében.  

A foglalkozások előtt edzést tartunk a gyermekeknek, hogy minél jobban megismerhessék a 

tornaeszközöket és saját testük határait. 

Törekszünk a gyermekeket legjobban fejlesztő, kooperatív mozgásos játékok széleskörű 

alkalmazására szabad levegőn is. 

Az irányított mozgásos tevékenység során fokozatosan gazdagítjuk a társakkal végzett együtt 

mozgás tapasztalatait és az alkalmazkodás képességét. 

A sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése 

Harmonikus személyiségfejlődés elősegítése, a mozgásban rejlő gazdag képességfejlesztési és 

nevelési lehetőségek által.  

Jelentsen a mozgás örömteli, játékos, feszültséget oldó tevékenységet. 

Specifikusan megválasztott mozgásokkal az agy idegrendszeri fejlődésének elősegítése. 

Tervezés 

A tudatos tervezés fontos elvárás, amely meghatározó területeket jelöl ki a pedagógusok 

számára. 

A tervezés, átgondolásra késztet, a gondolatok logikus rendbe tételére, az objektív és szubjektív 

feltételek koordinálására és segít alkalmazkodni a váratlan eseményekhez, helyzetekhez. 

 
Cél Feladat Felelős Határidő 

Az intézmény stratégiai 

dokumentumainak koherens 

kialakítása 

A Pedagógiai Program, SZMSZ, 

Házirend, továbbképzési 

program beiskolázási terv 

felülvizsgálata, szükség szerint 

módosítása a nevelőtestület 

bevonásával 

Intézményvezető- 

helyettes 

2019. 10. 30. 



41 
 

 

Pedagógiai Programban:  a 

feladat-ellátási helyek 

sajátosságainak hangsúlyosabb 

megjelenítése, cél-és 

feladatrendszer felülvizsgálata 

A tanfelügyeleti ellenőrzések 

eredményei, tapasztalatai 

beépítése  a nevelő-oktató 

munkába 

Az intézkedési tervekből 

származó 

információk elemzése, 

feldolgozása, értékelése, 

intézkedési terv kidolgozása 

 

Intézményvezető-

helyettes 

nevelési évben 

folyamatos 

Az éves munkaterv összhangban 

legyen a stratégiai 

dokumentumokkal és a 

munkaközösségek terveivel 

 

A beszámoló megállapítására 

épüljön a munkaterv 

Intézményvezető- 

helyettes 

2019. 09. 30. 

 

Megvalósítás 

 
Cél Feladat Felelős Határidő 

A Pedagógiai Programban 

megfogalmazott célok, feladatok 

jelenjenek a pedagógusok 

tervezőmunkájában és annak 

ütemezésében. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A nevelési év végi beszámoló 

megállapításai alapján történik a 

következő nevelési év tervezése. 

A nevelési évre, 

gyermekcsoportra tervezett 

egymásra épülő tevékenységek a 

személyiség- és 

közösségfejlesztést, az 

elvárt nevelési, tanulási 

eredmények elérését szolgálják 

gyermekek és munkatársak 

elégedettségét és a fenntartói 

elvárások teljesülését szolgálják. 

Intézményvezető- 

helyettes 

nevelési évben 

folyamatos 

A pedagógiai munka feleljen 

meg az éves tervezésben 

foglaltaknak 

A teljes pedagógiai folyamat 

követhető a tevékenységi 

tervben, a csoportnaplókban, 

valamint a gyermeki 

produktumokban 

intézményvezető- 

helyettes 

nevelési évben 

folyamatos 

 

Ellenőrzés 

Cél: 

- A Mártírok úti feladat-ellátási helyek optimális működésének biztosítása. 

- Nevelőmunkánk minőségének és hatékonyságának emelése. 

- A tényleges állapot összehasonlítása a pedagógiai célokkal. 

- A megvalósulás értékelése, ténymegállapítás és értékelése. 

- Visszajelzés a pedagógiai munka színvonaláról 
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Belső ellenőrzés 

 

Pedagógiai, tanügy-igazgatási feladatok 

 

Ellenőrzés területe Felelős Határidő 

Kötelező dokumentumok (2018/2019. évi csoportnaplók kötelező 

tartalmi elemeinek megjelenése, Felvételi és mulasztási naplók 

ellenőrzése, lezárása) 

intézményvezető-

helyettes 
2019.09.15. 

Kötelező dokumentumok (2019/2020. évi csoportnapló, Felvételi-

mulasztási napló) pontos kitöltése, vezetése, adminisztrációs 

fegyelem, naprakészség ellenőrzése 

intézményvezető-

helyettes 
2019.09.30. 

Törvényesség, dokumentumok megléte 
intézményvezető-

helyettes 
2019.09.30. 

2020.05.31. 

Egyéni képességek mérése, fejlesztése, rögzítése 
intézményvezető-

helyettes 

2020.01.15. 

2020.06.15. 

Fejlesztőpedagógus, gyógypedagógusok dokumentációja 
intézményvezető-

helyettes 
folyamatos 

Gyermekvédelmi feladatokkal kapcsolatos dokumentációk 
intézményvezető-

helyettes 

2019.09.30. 

2020.06.30. 

A pedagógiai program szerinti haladás, pedagógiai munka 

ellenőrzése 

intézményvezető-

helyettes 
folyamatos 

Gyermekvédelmi munka ellenőrzése 
intézményvezető-

helyettes 
folyamatos 

Kapcsolat a szakszolgálatokkal 
intézményvezető-

helyettes 
folyamatos 

Munkaközösségek működése 
intézményvezető-

helyettes 
folyamatos 

Nevelőmunkát segítők tevékenysége, tisztaság, munkavégzés 
intézményvezető-

helyettes 

havonta és 

alkalomszerű 

Védő, óvó intézkedések végrehajtása 

gyermekvédelmi 

felelősök 

intézményvezető-

helyettes 

2019.09.30. 

2020.01.31. 

2020.05.31. 

 
 

 

 

 
Munkáltatói feladatok 

 
 

Ellenőrzés területe 

 

Felelős Határidő 

Munkaköri leírások felülvizsgálata, módosítása 
intézményvezető- 

helyettes 
2019.09.15. 

Új dolgozók, gyakornokok segítése, mentorok munkája 
intézményvezető- 

helyettes 
folyamatos 

Munkavédelmi oktatás megszervezése 
intézményvezető- 

helyettes 
2019.09.30. 

Munkavédelmi előírások betartása, balesetvédelem 
intézményvezető- 

helyettes 
folyamatos 

Tűzvédelmi- és bombariadó gyakorlása 
intézményvezető- 

helyettes 
2019.09.30. 
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Munkafegyelem, és az intézményi tulajdon védelmére szolgáló 

előírások betartása 

intézményvezető- 

helyettes 
folyamatos 

Technikai dolgozók munkavégzése 
intézményvezető- 

helyettes 
folyamatos 

Munkaidő betartása 
intézményvezető- 

helyettes 
folyamatos 

Munkaidő nyilvántartás, jelenléti ívek vezetése 
intézményvezető- 

helyettes 

alkalomszerű 

havonta 

HACCP betartása 
intézményvezető- 

helyettes 
folyamatos 

Óvoda rendje, tisztasága 

 

intézményvezető- 

helyettes 
folyamatos 

Belső ellenőrzéssel kapcsolatos dokumentációk 
intézményvezető- 

helyettes 
folyamatos 

KIR személyi nyilvántartó rendszer kezelése 
intézményvezető- 

helyettes 
folyamatos 

 

 

 
Gazdálkodás 

 
Ellenőrzés területe Felelős Határidő 

A nyári karbantartási munkálatok elvégzésének ellenőrzése 
intézményvezető- 

helyettes 
2019.09.30. 

Eszköznyilvántartás, leltár 
intézményvezető- 

helyettes 
2019.12.31. 

Térítési díj szedése óvodatitkár 
havonta több 

alkalom 

Étkezéssel kapcsolatos nyilvántartások ellenőrzése óvodatitkár havonta 

 

Az ellenőrzés módja: 

spontán, alkalomszerű / tájékozódás a napi felkészültségről 

időszakos ellenőrzések /csoport,- hiányzási napló, fejlődési napló/ 

folyamatos ellenőrzések /higiéniai szabályok betartása/ 

tervszerű, a munkatervben rögzített szempontok szerinti látogatás 

Az intézményvezető-helyettes, illetve a megbízott felelős ezekről a látogatásokról írásos 

feljegyzést készít. Az írásos feljegyzést a dolgozó egészíti ki az ő általa tapasztaltakkal, 

eredményekkel, hibákkal, a hibák korrigálására tesz javaslatot: hospitálás, továbbképzés, 

szakirodalom tanulmányozása. Az írásos feljegyzést az intézményvezető-helyettes és az 

ellenőrzött személy is aláírja. 

 

Külső ellenőrzés 

Tanfelügyeleti ellenőrzés  

 

A 2019/2020-as nevelési évben tanfelügyeleti ellenőrzés nem várható a Mártírok úti feladat-

ellátási helyek óvodáiban. 
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Feladat-ellátási hely Tanfelügyeleti ellenőrzésben részt vevő 

Csokor utca 9. - 

Mártírok útja 29. - 

Mártírok útja 31. - 

Platán u.1. - 

Katona Zsigmond utca 1. - 

Fő utca 32. - 

Kandó K.u.14. - 

 

 

Értékelés 

 

Belső Önértékelési Csoport 

 
Feladat-ellátási hely Tagok neve 

Csokor u. 9. Beliczai Mónika 

Platán u.1. és Katona Zs.u.1. Boros Zsanett 

Mártírok útja 29. és Mártírok útja 31. Zsigmondné Kis Gabriella 

Kandó K. u. 14. Patkós Ferencné 

 

 

2019-2020 nevelési évre a BECS munkacsoport feladatai munkatervükben kerül rögzítésre.  

A munkatervben foglaltak szerint a következő kollégákat jelölték ki BECS ellenőrzésre: 

 

Feladat-ellátási hely 
BECS ellenőrzésben részt 

vevő 

Tervezett időpont 

Csokor utca 9. 

 

Lehoczkyné Futó Anikó 

Stallenberger Veronika 

2020.03.10. 

2019.12.04. 

Mártírok útja 29. - - 

Mártírok útja 31. Bartáné Nagy Ágnes 2019.12.10. 

Platán u.1. Nagy Lukácsné 2020.01.21. 

Katona Zsigmond utca 1. - - 

Fő utca 32. - - 

Kandó K.u.14. - - 

 

Gyermeki értékelés 

 
Feladat Felelős Határidő 

Regisztráció csoportos óvónő 
Óvodába lépés előtt: október 15-ig 

Óvodába lépés után október 31-ig 

Mérés csoportos óvónő 
Január 15. 

Május 31. 

Fejlesztés csoportos óvónő 
Január 31. 

Május 31. 

Értékelés csoportos óvónő 
Január 15. 

Május 15. 

Ellenőrzés intézményvezető-helyettes 

A munkatervi ütemezés szerint 

Január 31. 

Június 10. 
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Pedagógusminősítési eljárások 

A következő dolgozókat jelölte ki minősítésre az Oktatási Hivatal: 

 

Feladat-ellátási hely 
Pedagógusminősítési eljárásban részt 

vevő óvodapedagógus 

Időpont 
Elérni kívánt fokozat 

Platán u.1. Marsa Tímea  Ped.II. 

Katona Zs.u.1. Boros Zsanett  Ped.II. 

 

 

Intézkedések 

 
Feladat Felelős Határidő 

Az intézményi ellenőrzések során született eredmények elemzése és 

értékelése 

intézményvezető- 

helyettes 
folyamatos 

A pedagógus ellenőrzések eredményeire épülő fejlesztések 

meghatározása, szükség esetén korrekció végzése, fejlesztési terv 

kidolgozása 

intézményvezető- 

helyettes 
folyamatos 

A gyermeki teljesítmények elemzése, és az egyes évek mérési, 

értékelési eredményeinek összekapcsolása, szükség esetén fejlesztési 

tervek készítése  

intézményvezető- 

helyettes 
folyamatos 

Az intézmény stratégiai és operatív dokumentumainak elkészítése, 

módosítása során az ellenőrzések által feltárt információk 

felhasználása 

intézményvezető-

helyettes 
folyamatos 

A gyermeki teljesítmények elemzése során feltárt problémák 

megoldására alkalmas módszerek, jó gyakorlatok, támogató ötletek 

gyűjtése, szakmai támogatások és szaktanácsadó bevonása  

intézményvezető- 

helyettes 
folyamatos 

Személyiség és közösség fejlesztés 
 

Különleges bánásmódot igénylő gyerekek ellátása 

 

Cél: A gyermekek személyes és szociális képességeinek fejlesztése Az alul teljesítő, tanulási nehézségekkel küzdő és 

sajátos nevelési igényű gyermekek képességeinek megfelelő fejlesztése. Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében 

külön hangsúlyt fektetni a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatására. 

Feladat Felelős Határidő 

A már meglévő szakvélemények 

intézmény kijelölés módosításának kérése 

fejlesztőpedagógus, 

gyógypedagógusok 
2019.08.26. 

Az SNI gyermekek rögzítése a KIR 

rendszerben 

intézményvezető- 

helyettes Határozat kiadását követő 5 nap 

A gyermekek fejlesztésével kapcsolatos 

feladatok egyeztetése (időpont, helyszín) 

intézményvezető- 

helyettes 
2019.09.03. 

Szakvélemények összegyűjtése, iktatása, 

lefűzése 

óvodatitkár, óvodapedagógusok, 

gyógypedagógusok, 

fejlesztőpedagógus 

2019.09.21. 

Szakvélemények értelmezése, 

diagnózisok csoportosítása. 

gyógypedagógusok, 

fejlesztőpedagógusok 
2019.09.26. 

Csoportok kialakítása, órarend 

összeállítása (hely, idő) 

gyógypedagógusok, 

fejlesztőpedagógusok 
2019.09.26. 
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Fejlesztési terv elkészítése 
 gyógypedagógusok, 

fejlesztőpedagógus 
2019.10.01. 

Folyamatos kapcsolattartás, konzultáció a  

gyógypedagógusokkal 

fejlesztőpedagógus, 

óvodapedagógusok 
folyamatos 

Szakértői vélemények érvényességének 

figyelemmel kísérése, kontroll 

vizsgálatokra tovább küldés 

fejlesztőpedagógus, 

óvodapedagógusok 
folyamatos 

Rehabilitációs naplóvezetése 
gyógypedagógusok,  

fejlesztőpedagógus 
folyamatos 

Felülvizsgálatok lejáratának figyelemmel 

kísérése. 

gyógypedagógusok,  

fejlesztőpedagógus 
folyamatos 

Kontrollkérő lapok elküldése. 
gyógypedagógusok, 

fejlesztőpedagógus 
SNI: 2020. június 30. 

   

A BTMN-s gyermekek rögzítése a KIR 

rendszerben 
intézményvezető-helyettes Határozat kiadását követő 5 nap 

BTM gyerekek szakértői véleményének 

összegyűjtése, átnézése, érvényességének 

ellenőrzése 

intézményvezető-helyettes, 

fejlesztőpedagógus 
2019.09.01. 

A fejlesztések megszervezése (hely, idő) intézményvezető-helyettes, 

fejlesztőpedagógus 
2019.09.01. 

A fejlesztések megbeszélése, folyamatos 

konzultáció 

fejlesztőpedagógus, 

óvodapedagógusok 
folyamatos 

Kontrollkérő lapok elküldése. fejlesztőpedagógus 
2020.február vége és 

2020.06.30. 

 

 

Tehetséggondozás 

Cél: Egyéni képességek kibontakoztatása, erősítése, sikerélményhez juttatás, alkotókedv felkeltése, 

tehetséggondozása 

Feladat Felelős Határidő 

Teremfoci 
középső- és nagycsoportos óvónők, 

edző 

minden héten hétfőn 

Csokor u.9. 

minden héten hétfőn 

Kandó K.u.14. 

Népi játék, néptánc foglalkozás 

gyermekeknek 

középső és nagycsoportos óvónők 

Kolozsváriné Oldal Henriett 

minden kedden 

Csokor u. 9. 

minden szerdán 

Kandó K.u.14. 

Mozgásfejlesztés nagycsoportos óvónők 
május 20. OVI-KUPA 

Csokor u.9. 

Tehetséges gyermekek városi 

rendezvényekre való felkészítése 

csoportos óvónők 

intézményvezető-helyettes 
folyamatos 

Sakk óvodásoknak koordinátor pedagógusok szervezése folyamatban 

Kézilabda óvodásoknak intézményvezető-helyettes szervezése folyamatban 

 

Gyermekvédelem 

Cél: minden olyan családot, gyermeket találjunk meg, akik segítségre szorulnak. 

Feladat Felelős Határidő 

A gyermekvédelmi feladatok 

ellátásának megszervezése 
intézményvezető-helyettes 2019.09.01. 

Gyermekvédelmi napló megnyitása gyermekvédelmi felelős 2019.09.01. 
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Szakszolgálatok, gyermekvédelmi 

felelős elérhetőségének kifüggesztése a 

faliújságra 

gyermekvédelmi felelős 2019.09.01. 

Új óvodások befogadásának és a 

sajátos nevelési igényű gyermekek 

integrációjának elősegítése. 

gyermekvédelmi felelős 

csoportos óvónők 

2019.09.01. 

folyamatos 

Étkezési térítési kedvezményre 

jogosultak felmérése, a szükséges 

igazolások bekérése csoportonként 

óvoda titkár 

gyermekvédelmi felelős 

 

2019.09.01. 

folyamatos 

Jogszabályi változások nyomon 

követése 

gyermekvédelmi felelős, 

intézményvezető-helyettes 
folyamatos 

Gyermekek mindenekfelett álló 

érdekeinek érvényesítése és az 

érvényesülés ellenőrzése 
intézményvezető-helyettes folyamatos 

A nevelőmunka egészséges és 

biztonságos feltételeinek megteremtése 

intézményvezető-helyettes 

csoportos óvónők 
folyamatos 

A családok, gyerekek segítése, az 

esélyegyenlőség biztosítása 

gyermekvédelmi felelős, 

intézményvezető-helyettes 
folyamatos 

A gyermekek adatainak védelme, az 

óvodai dolgozók titoktartási 

kötelezettségének betartatása 

intézményvezető helyettes folyamatos 

A szülőkkel együttműködő kapcsolat 

kialakítása 
csoportos óvónők folyamatos 

Prevenciós, feltáró és problémákat 

megszüntető tevékenység a gyermekek 

érdekében. 

gyermekvédelmi felelős, 

csoportos óvónők 
folyamatos 

Családlátogatások, fogadóórák gyermekvédelmi felelős, 

csoportos óvónők 
szükség szerint 

Kapcsolat tartás a családdal, a 

szakszolgálatokkal, információ csere 
gyermekvédelmi felelős folyamatos 

HH, HHH, veszélyeztetett 

gyermekek nyilvántartása  

intézményvezető-helyettes, 

gyermekvédelmi felelős 

2019. szeptember 30. 

folyamatos 

Rendszeres óvodalátogatás 

figyelemmel kísérése, gyermeki jogok 

érvényesülése 

intézményvezető helyettes 

csoportos óvónők 

gyermekvédelmi felelős 

folyamatos 

Szakember segítségének kérése  gyermekvédelmi felelős 

csoportos óvónők 
szükség szerint 

A szülők informálása a különböző 

támogatásokról, és azok feltételeiről 

intézményvezető-helyettes, 

gyermekvédelmi felelős, 

csoportos óvónők 

szükség szerint 

A felzárkóztatás megszervezése a 

gyermekek beilleszkedésének 

elősegítése, az indulási hátrányok 

kompenzálására tervek készítése 

csoportos óvónők folyamatos 

A tehetséggondozást elősegítése csoportos óvónők folyamatos 

Az óvodaköteles és a veszélyeztetett 

óvodás korú gyermek felkutatása az 

óvoda körzetében. 

intézményvezető-helyettes 2020. március 

A gyermekek rendszeres egészségügyi 

vizsgálatának megszervezése. 

intézményvezető-helyettes, 

védőnő 
szükség szerint 

Gyermekbalesetek megelőzése, védő – 

óvó intézkedések megfogalmazása 
intézményvezető-helyettes 

2019.09.01. 

folyamatos 

A gyermekvédelmi munkaközösség 

munkájában való aktív részvétel, 

továbbképzéseken, konferenciákon való 

részvétel 

gyermekvédelmi felelős folyamatos 

Gyermekvédelmi beszámolók 

elkészítése 
gyermekvédelmi felelős 2020. május  
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A gyermekvédelmi feladatokat az óvodában a megbízott gyermekvédelmi felelősök látják el. 

Feladatellátási-hely Gyermekvédelmi felelős 

Csokor u.9. Lehoczkyné Futó Anikó 

Mártírok útja 29, Mártírok útja 31. Beregszászi Katalin 

Platán u. 1. és Katona Zs. u. 1.  Saskőiné Csortos Ibolya 

Kecskemét-Matkó, Fő u. 32. Bali Zsuzsanna 

Kandó K. u. 14. Orlik-Polgár Mária 

 

A nevelőtestület éves feladatainak ütemezése 

 
Feladat Felelős, megbízott neve Határ-

idő 

 
Csokor u.9. 

Mártírok 

útja 29. 

Mártírok 

útja 31. 

Platán 

u.1. 

Katona 

Zs.u.1. 
Fő u. 32. 

Kandó  K. u. 

14. 
 

Tűzriadó 

megszerv

ezése, 

lebonyolí

tás 

Bárdy 

Zoltánné 

Beregszá

szi 

Katalin 

Bartáné 

Nagy 

Ágnes 

Marsa 

Tímea 

Boros 

Zsanett 

Méhész 

Árpádné 

Orlik-Polgár 

Mária 

szep-

tember 

Balesetbi

ztosításo

k 

összesíté

se 

Erdeiné 

Langó Erika 

Zsigmon

dné Kis 

Gabriella 

Arató Nóra 
Nagy 

Lukácsné 

Ispáno- 

vityné 

Borcsik 

Anikó 

- 
Bernáth 

Karolina 

szep-

tember 

OVI-

KUPA 

szervezés

e 

Hajagos 

Istvánné 
- - - - - - május 

Tornaün

ne- 

pély 

lebonyolí

tás 

Beliczai 

Mónika, 

Stallenber- 

ger Veronika 

Beregszá

szi 

Katalin 

Csoportos 

óvónők 
- - - - május 

Gyermek

nap 

szervezés

e 

Németh 

Gabriella 

Zsigmon

dné Kis 

Gabriella 

Gazdagné 

Forgács 

Erzsébet 

Ispánovityné 

Borcsik Anikó 

Bali 

Zsuzsanna 

Coportos 

óvónők 
május 

Udvari 

játékok 

ellenőrzé

sé- ért 

felelős 

Bárdy 

Zoltánné 

Beregszá

szi 

Katalin 

Ribár 

Krisztina 

Marsa 

Tímea 

Boros 

Zsanett 

Méhész 

Árpádné 

Patkós 

Ferencné 

folya-

matos 

2 hetente 
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Pályázat 

figyelő, 

író 

Erdeiné 

Langó Erika, 

Németh 

Gabriella 

Zsigmon

dné Kis 

Gabriella 

Bartáné 

Nagy 

Ágnes 

Marsa Tímea  

Orlik-Polgár 

Mária, 

Sikari 

Kovács 

Katalin 

folyamat

os 

Kapcsola

t-tartó az 

iskolával 

Bárdy 

Zoltánné, 

Erdeiné 

Langó Erika 

Beregszá

szi 

Katalin 

Bartáné 

Nagy 

Ágnes 

Marsa 

Tímea 

Boros 

Zsanett 

Méhész 

Árpádné 

Orlik-Polgár 

Mária 

folya- 

matos 

Folyosó 

dekorálás

á-ért 

felelős 

Beliczai 

Mónika 

Zsigmon

dné Kis 

Gabriella 

Csoportos 

óvónők 

Bujdosó 

Tünde 

Ispoáno

- vityné 

Borcsik 

Anikó 

Bali 

Zsuzsanna 

Csoportos 

óvónők 

folya-

matos 

Faliújság 

aktualizá

lása 

Beliczai 

Mónika 

Zsigmon

dné Kis 

Gabriella 

Arató Nóra 
Marsa 

Tímea 

 

Boros 

Zsanett 

 

Méhész 

Árpádné 

Orlik-Polgár 

Mária 

folya-

matos 

Óvodai 

fényképe

zés 

megszerv

e-zése 

Bárdy 

Zoltánné 

Zsigmon

dné Kis 

Gabriella 

 

Gazdagné 

Forgács 

Erzsébet 

 

Marsa 

Tímea, 

Saskőiné 

Csortos 

Ibolya, 

Nagy 

Lukácsné 

Boros 

Zsanett

, 

Ispáno- 

vityné 

Borcsik 

Anikó 

Bali 

Zsuzsanna 

Bencsik 

Bettina 

előre 

egyeztetv

e 

Papírgyű

jtés 

szervezés

e 

Erdeiné 

Langó Erika 
- 

Bartáné 

Nagy 

Ágnes 

Juhászné Szabó 

Ivett 

Bali 

Zsuzsanna 

Patkós 

Ferencné 

előre 

egyeztetv

e 

Könyvek

, újságok 

terjesztés

e 

Bárdy 

Zoltánné,  

Motyovszki 

Noémi 

Beregszá

szi 

Katalin 

Arató Nóra 

Bujdosó 

Tünde, 

Juhászné 

Szabó 

Ivett 

Boros 

Zsanett 

Méhész 

Árpádné 

Sikari 

Kovács 

Katalin, 

Patkós 

Ferencné 

folya-

matos 

Szertár, 

raktár 

felelős 

Bárdy 

Zoltánné,  

Motyovszki 

Noémi 

- 

Gazdagné 

Forgács 

Erzsébet 

 

 

- 

 

 

- 

Méhész 

Árpádné,  

Bali 

Zsuzsanna 

Bernáth 

Karolina, 

Bencsik 

Bettina 

folya-

matos 

Tűzoltó 

készülék

ek 

ellenőrzé

se 

Hajagos 

Istvánné 

Beregszá

szi 

Katalin 

Bartáné 

Nagy 

Ágnes 

Marsa 

Tímea 

Boros 

Zsanett 

Méhész 

Árpádné 

Orlik-Polgár 

Mária 

3 

havonata 

Menekül

ési 

útvonal 

ellenőrzé

se 

Hajagos 

Istvánné 
- 

Bartáné 

Nagy 

Ágnes 

Marsa 

Tímea 

Boros 

Zsanett 

Méhész 

Árpádné 

Orlik-Polgár 

Mária 
havonta 

Honlap 

szerkeszt

ése 

Stallenber-

ger Veronika 

Zsigmon

dné Kis 

Gabriella 

Arató Nóra 
Marsa 

Tímea 

Ispáno- 

vityné 

Borcsik 

Anikó 

 
Bencsik 

Bettina 

folya-

matos 

OVI-

BÁL 

szervezés

e 

- - - Marsa Tímea - - - 

Tök jó 

hét 
- - 

Csoportos 

óvónők 
- - - - 
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megszerv

ezése 

Kirándul

ás 

szervezés

e 

- 

Beregszá

szi 

Katalin 

Csoportos 

óvónők 
Csoportos óvónők  

Csoportos 

óvónők 
 

Alapítvá

ny  

kezelő 

- - - Bujdosó Tünde - -  

 

 

 

Eseményterv 

Hónap Ünnepek, megemlékezések, 

események 

Felelős 

Szeptember 21. Hunyadivárosi napokon való részvétel (Kandó 

K.u.14.) 

24.Szüret csoportonként lovas kocsival (Platán u.1. és 

Katona Zs.u.1.) 

28. a Katonatelepi Szüreti napon való részvétel (Platán 

u.1. és Katona Zs.u.1 

Patkós Ferencné 

 

Marsa Tímea 

 

Boros Zsanett 

Október 01. Kirándulás az Arborétumba (Platán u.1. és Katona 

Zs.u.1.) 

05. „Kertész leszek, fát nevelek…” VTP pályázat 

(Csokor u.9.) sövény, fa ültetése szülők segítségével 

07-08. Papírgyűjtés (Kandó K.u.14.) 

10. „Két láb, két kerék” VTP pályázat (Kandó 

K.u.14.) 

11-12. Papírgyűjtés (Platán u.1. és Katona Zs.u.1.) 

15. Papírgyűjtés (Matkó, Fő u.32.) 

19-20. Nyílt nap (Kandó K.u.14.) 

22. Szakmai nap: „Léleksimogató” VTP pályázat  

Látogatás az iskolában a tavalyi nagycsoportosoknál 

(Mártírok útja 29.) 

29. „Platánfa meséje” VTP pályázat (Platán u.1. és 

Katona Zs.u.1.)  

Ácsné Pozsony Tünde 

 

Beliczai Monika, Stallenberger 

Veronika 

Patkós Ferencné 

 

Bencsik Bettina 

 

Juhászné Szabó Ivett 

Bali Zsuzsanna, Méhész Árpádné 

Csoportos óvónők 

Beliczai Monika 

Csoportos óvónők 

 

Nagy Lukácsné 

November Óvónők részvétele a MathiászJ. Általános Iskola nyílt 

napján (Platán u. 1. és Katona Zs.u. 1.) 

04-08. „Tök jó hét” (Mártírok útja 31.) VTP pályázat 

 08.   „Tök jó hét” – nyílt nap 

28. Adventi készülődés (Matkó, Fő u.32.) 

28. Adventi készülődés (Csokor u.9.) 

29. Adventi készülődés (Mártírok útja 31.) 

29. Adventi készülődés (Kandó K.u.14.) 

Csoportos óvónők 

 

Bartáné Nagy Ágnes 

Csoportos óvónők 

Csoportos óvónők 

Csoportos óvónők 

Csoportos óvónők 

Csoportos óvónők 

December 05. Mikulás ünnepség (Mártírok útja 29.) 

06. Mikulás ünnepség (Csokor u.9.)  

06. Mikulás ünnepség (Kandó K.u.14.) 

18. Karácsonyi ünnepség (Platán u.1., Katona Zs.u.1.) 

 

18. Karácsonyi ünnepség (Mártírok útja 29.) 

19.. Karácsony (Kandó K.u.14.) 

 

19. Karácsonyi ünnepség (Matkó, Fő u.32.) 

19. Betlehemes játék (Csokor u.9.) 

 

19. Karácsonyi ünnepség (Mártírok útja 31.) 

Beregszászi Katalin 

Csoportos óvónők 

Bencsik Bettina 

Nagy Lukácsné, Ácsné Pozsony 

Tünde 

Zsigmondné Kis Gabriella 

Pakós Ferencné, Urbánné Palotás 

Erika 

Bali Zsuzsanna, Méhész Árpádné 

Bárdy Zoltánné, Erdeiné Langó 

Erika 

Gazdagné Forgács Erzsébet 

Január   

Február 05. Farsang (Platánu.1. és Katona Zs.u.1.)  Csoportos óvónők 
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10. Farsang (Csokor u.9.) 

15. Alapítványi bál (Platánu.1. és Katona Zs.u.1.) 

 

17. Farsang (Mártírok útja 31.) 

17. Farsang (Mártírok útja 29.) 

17. Farsang (Matkó, Fő u.32.) 

Csoportos óvónők 

Marsa Tímea, Saskőiné Csortos 

Ibolya 

Csoportos óvónők 

Beregszászi Katalin 

Bali Zsuzsanna, Méhész Árpádné 

Március 06. Nőnap megünneplése (Mártírok útja 29.) 

13.Nemzeti ünnep megünneplése (Matkó, Fő u.32.) 

13. Nemzeti ünnep megünneplése (Mártírok útja 31.) 

13. Nemzeti ünnep megünneplése az iskolával 

közösen (Mártírok útja 29.) 

13. Megemlékezés a nemzeti ünnepről (Kandó 

K.u.14.) 

13. Nemzeti ünnep megünneplése (Platán u.1. és 

Katona Zs.u.1.) 

16-20. „Egészséghét” VTP pályázat (Csokor u.9.) 

Óralátogatás a nagycsoportosokkal a Mathiász János 

Általános Iskolában előre egyeztetett időpontban 

(Platán u.1. és Katona Zs.u.1.) 

Óralátogatás az iskolában a nagycsoportos 

gyermekekkel (Mártírok útja 29.) 

Óralátogatás az iskolában a nagycsoportos 

gyermekekkel (Mártírok útja 31.) 

Zsigmondné Kis Gabriella 

Bali Zsuzsanna, Méhész Árpádné 

Bartáné Nagy Ágnes 

Beregszászi Katalin 

 

Patkós Ferencné 

 

Juhászné Szabó Ivett, Bujdosó 

Tünde 

Németh Gabriella 

Csoportos óvónők 

 

 

Zsigmondné Kis Gabriella 

 

Bartáné Nagy Ágnes 

Április 02-03. Fotózás az óvodában (Csokor u.9.) 

03. „Egészségnap” VTP pályázat (Platán u.1. és 

Katona Zs.u.1.) 

07. Húsvéti előkészületek, kézműves délelőtt 

szülőkkel (Matkó, Fő u.32.) 

07. Húsvét (Platán u.1. és Katona Zs.u.1.) 

08. Egészségnap (Platán u. 1. és Katona Zs. u. 1. 

 

16. Nyílt nap a leendő óvodásoknak és szüleiknek 

(Matkó, Fő u.32.) 

18. Óvodanyitogató (Platán u.1. és Katona Zs.u.1.) 

20. „Fára mászni volna jó!” VTP pályázat  

(Kandó K.u.14.) 

23. Anyák napja (Mártírok útja 29.) 

29. Anyák napja (Csokor u.9. 2.csoport, 3.csoport) 

30. Anyák napja (Csokor u.9. 1.csoport) 

Májusfa állítás az óvoda udvarán (Kandó K.u.14.) 

Bárdy Zoltánné 

Saskőiné Csortos Ibolya 

 

Bali Zsuzsanna, Méhész Árpádné 

 

Csoportos óvónők 

Saskőiné Csortos Ibolya 

Ispánovityné Borcsik Anikó 

Bali Zsuzsanna, Méhész Árpádné 

 

Csoportos óvónők 

Sikari Kovács Katalin 

 

Csoportos óvónők 

Csoportos óvónők 

Csoportos óvónők 

Csoportos óvónők 

Május 05. Anyák napja 1. csoport  (Mártírok útja 31.) 

05. „Családi nap” VTP pályázat (Kandó K.u.14.) 

05. Anyák napja (Matkó, Fő u.32.) 

06. Anyák napja 2. csoport  (Mártírok útja 31.) 

06. Udvari játékok festése – munkadélután a szülőkkel 

(Mártírok útja 29.) 

06. Anyák napja (Katona Zs.u.1.) 

07. Anyák napja (Platán u.1. 1. csoport) 

08. Anyák napja (Platán u.1. 2. csoport 

11. Anyák napja (Platánu.1.  3. csoport) 

20. ”OVI-KUPA „ 25 éve  VTP pályázat 

18-22. Mozgás hete VTP pályázat (Mártírok útja 31.) 

21.Tornaünnepély (Mártírok útja 29 és Mártírok 31.) 

22.Tornaünnepély (Csokor u.9.) 

 

22. „Gyermeknapi családi mókázás” VTP pályázat 

(Mártírok útja 29.) 

25. „Családi gyermeknap”  VTP pályázat (Matkó, Fő 

u. 32.) VTP 

Csoportos óvónők 

Csoportos óvónők 

Csoportos óvónők 

Csoportos óvónők 

Csoportos óvónők 

 

Csoportos óvónők 

Csoportos óvónők 

Csoportos óvónők 

Csoportos óvónők 

Hajagos Istvánné 

Bartáné Nagy Ágnes 

Csoportos óvónők 

Hajagos Istvánné, csoportos 

óvónők 

Zsigmondné Kis Gabriella 

 

Bali Zsuzsanna, Méhész Árpádné 
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„Gyermeknapi családi mókázás” VTP pályázat 

(Mártírok útja 29.) 

29. „Mesés hétpróba” Évzáró, gyermeknap VTP 

pályázat 

29. Évzáró, búcsúztató (Mártírok útja 29.) 

29. Ballagás (Platán u.1. és Katona Zs.u.1.) 

29. Évzáró, nagyok búcsúztatása (Matkó, Fő u. 32.) 

29. Évzáró, búcsúzó (Mártírok útja 31.) 

Németh Gabriella 

 

Beregszászi Katalin 

Bujdosó Tünde 

Bali Zsuzsanna, Méhész Árpádné 

Arató Nóra 

Június 04. Vadaskerti látogatás (Mártírok útja 29.) 

05. Gyermeknap (Mártírok útja 31.) 

05. „Katonatelepi forgatag” VTP pályázat (Platán u.1. 

és Katona Zs.u.1.) 

Zsigmondné Kis Gabriella 

Gazdagné Forgács Erzsébet 

Marsa Tímea, Ispánovityné 

Borcsik Anikó 

 

  

Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 

Munkaközösségek 

 

Cél: Módszertani kultúra fejlesztése szakmai műhelymunka tervezése, szervezése 

 

Munkaközösség megnevezése Résztvevő neve Melyik feladat-ellátási helyről 

Gyermekvédelmi munkaközösség 

Lehoczkyné Futó Anikó 

Beregszászi Katalin 

Saskőiné Csortos Ibolya 

Bali Zsuzsanna 

Orlik-Polgár Mária 

Csokor u.9. 

Mártírok útja 29. 

Platán u.1. 

Fő u. 32. 

Kandó K. u. 14. 

 

 
Belső tudásmegosztás, belső hospitálási rendszer működtetése 

Cél: A szervezett, belső továbbképzések, jó gyakorlatok ismertetése, támogatása, szakmai 

együttműködés mélyítése. 

Hónap A bemutató tartalma A bemutatót tartja 

2019. 11. 05. 

 

"Őszi kincsek tárháza"  

 

Mártírok útja 29. (3. vegyes csoport) 

Mártírok útja 31. (1. vegyes csoport) 

Feladat-ellátási helyek kapcsolatai 
 

Családdal való kapcsolat 

 

Családlátogatás: 

 

- Óvodába kerülés előtt – a szülők igénye alapján történik,- a megismerkedést szolgálja. 

- Az óvodába kerülés után – szükség esetén többször is. 

 

Naponkénti párbeszéd: 
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- A találkozások alkalmával a beszélgetés pillanatai lehetőséget adnak a kölcsönös 

érdeklődés kifejezésére, a tájékoztatásra. 

 

Fogadóórák: 

 

- Komolyabb négyszemközti találkozást igénylő problémák megbeszélésére alkalmas. 

Félévente két alkalommal, illetve a szülők igényei szerint. 

 

Szülői értekezletek: 

 

- Júliusban - a szeptembertől óvodába felvett gyermekek szüleinek. 

- Októberben és februárban csoportos találkozások. Jó alkalom arra, hogy a szülők 

megismerkedhessenek az óvoda rendjével, elvárásaival, feladataival és a szülők 

elmondhassák gondjaikat, javaslataikat. Igény szerint külső előadót hívunk. 

Közös programszervezés: 

 

- A szülők bekapcsolódása egy-egy ünnep lebonyolításába (kirándulás, Ovi-Kupa, 

tornaünnepély, Mikulás, karácsony). 

 

Közös munkadélutánok: 

 

- Ünnepi előkészületekben egymás jobb megismerése, ajándékkészítés (Mikulás, 

karácsony, farsang). 

 

Nyílt nap: 

Lebonyolítása feladat-ellátási helyenként változik: 

- óvodai jelentkezés előtt (egy előre kijelölt napon április hónapban) 

- a szülő kérésére - előzetes bejelentés alapján – bármikor 

- Csokor u. 9. anyák napi ünnepély délelőttje 

Nyitott rendezvények: 

 

- közös munkadélutánok 

- anyák napja 

- tornaünnepély 

- évzáró-gyermeknap- búcsúzó. 

 

Igény szerint nyitott rendezvények: 
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- Mikulás 

- Karácsony  

- Farsang. 

 

Szülők Óvodai Szervezete 

 

Az óvoda és a család kapcsolatának alakulásában fontos szerepe van a Szülői Szervezetnek. 

Nemcsak koordináló, hanem kezdeményező is a folyamatos együttműködésben. 

A családokkal való együttműködést segítik a vezetőség tagjai. A Szülők Óvodai Szervezete 

munkaterv szerint dolgozik minden feladat-ellátási helyen. 

 

Városi Óvodavezetői Munkaközösség 

Kecskemét város óvodáinak intézményvezetői és helyettesei részvételével alakult meg a  

munkaközösség.  

Feladata: a város óvodái között kialakult szakmai kapcsolat ápolása, fejlesztése, 

összehangolása. 

Intézményünket képviseli a munkaközösségben:  

- Kapásné Pusztai Edit intézményvezető 

- Fodorné Ivony Zsuzsanna intézményvezető - helyettes 

- Hajagos Istvánné intézményvezető – helyettes 

- Obbágy Tiborné intézményvezető-helyettes 

 

A Város óvodáival való kapcsolattartás 

 

Kapcsolat a város óvodáival 

A város óvodáival kialakított partneri kapcsolat megőrzésére, továbbfejlesztésére törekszünk. 

Terveink szerint, az eddigi hagyományoknak megfelelően az alábbi gyermekrendezvényeken 

képviseltetjük óvodáinkat:  

- Pöttöm Próba 

- Földünkért Világnap 

- Városi Versmondó Találkozó 

- Népi Játék-, és Gyermektánc Találkozó 

- Micimackó mesenap 

- Fülemüle Fesztivál 

- OVI-KUPA 



55 
 

A város óvodái által szervezett munkaközösségi foglalkozásokon, továbbképzéseken szintén 

részt kívánunk venni (fejlesztőpedagógia, hagyományőrzés). 

 

Óvodák és iskolák kapcsolata 

Az iskolákkal kialakított jó kapcsolat további ápolására törekszünk, e kapcsolat alakításában, 

fenntartásában óvodáink nyitott és kezdeményező szerepet vállalnak.  

A kapcsolattartás formái: 

- Kölcsönös látogatások, egymás munkájának alaposabb megismerése. 

- Óvodapedagógusok és tanítók közös tapasztalatcseréi, hospitálások. 

- Nagycsoportos és első osztályos gyermekek közös találkozásai. 

- Konzultáció, tapasztalatcsere az óvodából az iskolába való átmenet megkönnyítése 

érdekében. 

- Az óvodai, iskolai rendezvényeken kölcsönös részvétel, segítségnyújtás. 

 

Alapelvek: 

- Az óvodából az iskolába történő átmenet zavartalan biztosítása. 

- Kölcsönös nyitottság érvényesülése. 

- Egymás munkájának megismerése. 

- Kölcsönös bizalom, megbecsülés egymás nevelőmunkája iránt. 

 

 

 

Kecskemét, 2019. augusztus 30. 

 

 

                                                                                               Hajagos Istvánné 

                                                                                         intézményvezető-helyettes 
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FORRADALOM UTCAI FELADATELLÁTÁSI-HELYEK 

Kecskemét, Forradalom utca 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Obbágy Tiborné 

Intézményvezető-helyettes 
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12. Forradalom utcai feladat-ellátási helyek feladatterve 

A feladat-ellátási helyre vonatkozó adatok 

Intézményvezető-helyettes: Obbágy Tiborné 

 

Koordinátor neve Feladat-ellátási hely E-mail Tel. szám 

Vargáné Sáfár Ildikó Forradalom u. 3.  forrovivez@gmail.com 76/489-462 

Ludányiné Körtvélyesi 

Gyöngyike 

Nyitra u. 4. nyitraovi@gmail.com 76/487-408 

Győri Marianna Mikszáth Kálmán krt. 30. mikszathovi@gmail.com 76/484-607 

 

A koordinátor akadályoztatása esetén intézkedésre jogosult: 

 
Forradalom u. 3. Balogné Lázár Éva 

Nyitra u. 4. Adácsi Zoltánné 

Mikszáth Kálmán krt. 30. Győri Marianna 

 

Dolgozói létszámadatok 

 

 
Engedélyezett státuszok 

 

Óvodapedagógus (intézményvezető-

helyettes: 1 fő) 
26 

Fejlesztőpedagógus  

Pszichológus  

Dajka 12 

Pedagógiai asszisztens 3,5 

Óvodatitkár 1 

Összesen: 42,5 

 

 

Gyermeklétszám adatok 

 

Forradalom utca 3. 
Óvodai csoportok adatai csoportszám gyermeklétszám 

Csoportok száma 7 177 

Alapító Okirat szerinti max. férőhelyek száma:  177 

Kis csoport (3évnél fiatalabb, 3-4 éves)   

Középső csoport 4-5 éves)   

Nagy csoport (5-6-7 éves)   

Vegyes életkorú csoport 7 177 

 

Sajátos nevelési igényű gyermek 8 fő 

Beilleszkedési, tanulási, magatartási zavaros gyermek 6 fő 

Hátrányos helyzetű gyermek 7 fő 

Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek - 

 

 

 



58 
 

Nyitra utca 4. 
Óvodai csoportok adatai csoportszám gyermeklétszám 

Csoportok száma 3 82 fő 

Alapító Okirat szerinti max. férőhelyek száma: 3 75 fő 

Kis csoport (3évnél fiatalabb, 3-4 éves)   

Középső csoport 4-5 éves)   

Nagy csoport (5-6-7 éves)   

Vegyes életkorú csoport 3 82 fő 

 

Sajátos nevelési igényű gyermek 2 fő 

Beilleszkedési, tanulási, magatartási zavaros gyermek 2 fő 

Hátrányos helyzetű gyermek - 

Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek - 

 

 

Mikszáth Kálmán krt. 30. 

Óvodai csoportok adatai csoportszám gyermeklétszám 

Csoportok száma 2 38 fő 

Alapító Okirat szerinti max. férőhelyek száma: 2 37 fő 

Kis csoport (3évnél fiatalabb, 3-4 éves)   

Középső csoport 4-5 éves)   

Nagy csoport (5-6-7 éves)   

Vegyes életkorú csoport 2 38 fő 

 

Sajátos nevelési igényű gyermek 3 fő 

Beilleszkedési, tanulási, magatartási zavaros gyermek - 

Hátrányos helyzetű gyermek - 

Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek - 

 

 

Csoportok beosztása 

 
Feladat-ellátási hely Csoport Óvodapedagógusok Dajka 

 

 

 

 

 

Forradalom utca 3. 

1.vegyes (Szivárvány) Horváth Krisztina 

Zsíros Vivien 
Hegedűs-Torma Eszter 

2.vegyes(Pillangó) Homoki Ágnes 

Szántó Mónika 
Árvai Teréz 

3.vegyes(Katica) Kecskésné Kovács Anita 

Zonda Gyöngyvér 
Tancsa Ágnes 

4. vegyes(Maci) Aradi Ágnes 

Temesvári Margit 
Kovácsné Dongó Beáta 

5. vegyes(Süni) Márkus Emőke 

Tarjányi Mária 
Juhász Zoltánné 

6. vegyes(Napocska) Fekete Ágnes 

Vargáné Sáfár Ildikó 
Fehér Zsolt Jánosné 

7. vegyes(Cica) Balogné Lázár Éva 

Polyák Mária 
Trifont Zuzsanna 

 

 

Nyitra utca 4. 

1. vegyes (Csipet 

csapat) 

Adlerné Rózsa Melinda 

Ludányiné Körtvélyesi 

Gyöngyike 

 

Bakos Lászlóné 

2. vegyes(Micimackó) Adácsi Zoltánné 

Fábián Judit 

Postáné Gál Anita 



59 
 

3. vegyes (Hupikék 

törpikék) 

Fazekasné Baranyi Ildikó 

Langó Istvánné 

Pávelkáné Keresztes Márta 

 

Mikszáth Kálmán 

krt. 30. 

1.vegyes (Mókus) Némethné Müller Mariann 

Törőcsik Rita 

Takácsné Rádi Szilvia 

2. vegyes (Nyuszi) Győri Marianna 

Prikkelné Donkó Melinda 

Farkas Ildikó Rozália 

 

A pedagógiai munka feltételei 

Tárgyi feltételek 

A működéshez szükséges eszközök, felszerelések rendelkezésre állnak mindhárom feladat-

ellátási helyen.  

Karbantartási, felújítási igényeinket a fenntartó felé jelezzük, de igyekszünk minden más forrás 

felkutatásával bővíteni tárgyi eszköztárunkat: 

- az óvodák alapítványainak bevételéből, 

- pályázatokon nyert pénzösszeggel, 

- a választókerületek felajánlásával, 

- a Szülői Szervezet anyagi, eszközbeli támogatásával és társadalmi munkájával, 

- egyéb felajánlásokból. 

VTP pályázatot a Forradalom utcai Óvoda nyújtott be három területre, az alábbi eredmények 

születtek 80.000 Ft-ot nyertünk el a 25. Micimackó Mesemondó Találkozó lebonyolítására, 

140.000 Ft-ot óvodánk 40 éves megünneplésére, valamint alapítványunk 80.000 Ft-ot kapott 

víztisztító berendezés beszerzésére. 

Részönkormányzati támogatásként 100.000 Ft-t kapott a Forradalom utcai Óvoda, 148.000 Ft-

ot a Nyitra utcai Óvoda és 63.000 Ft-ot a Mikszáth Kálmán krt-i Óvoda. 

Nyári felújítások: 

Feladat-ellátási hely Eszközbővítés, karbantartás Forrás 

Forradalom u. 3. Falfestés történt az alábbi 

helyiségekben: csoportszobák, 

fejlesztőszoba, lenti iroda, 

mosléktároló. 

Fenntartói költségvetés 

 

 

Nyitra u. 4. - - 

Mikszáth Kálmán krt. 30. - - 

 

 

Személyi feltételek: 

 
Óvodapedagógusok száma 26 fő 

közülük gyakornok - 

Ped. I. 15 fő 

fejlesztő pedagógus Ped.II. - 

Ped. II. 10 fő 

Mesterpedagógus 1 fő 

mentor - 
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Mindhárom feladat-ellátási helyen történtek személyi változások. A Forradalom utcai feladat-

ellátási helyről közös megegyezéssel távozott Zentai Dóra óvodapedagógus július 31-vel, 

helyére Temesvári Margit óvodapedagógust alkalmazzuk kinevezéssel 2019. augusztus 13-tól. 

Ő az Aranytulipán Óvodából (Klapka utcai feladat-ellátási helyről) érkezett.  

A Nyitra utcai feladat-ellátási helyen mindhárom csoportot érinti változás. A Csipet Csapat 

csoportból Ispánovityné Borcsik Anikó augusztus 12-től a Katona Zsigmond utcai Feladat-

ellátási Helyre ment, helyét Ludányiné Körtvélyesi Gyöngyike vette át augusztus 1-jétől. Ő az 

Ifjúság úti Feladatellátási Helyről érkezett. A Hupikék Törpikék csoportból július 29-ével 

bezárólag közös megegyezéssel távozott Kovácsné Tóth Erika, helyét a Csokor utcai Feladat-

ellátási Helyről érkező Fazekasné Baranyi Ildikó tölti be augusztus 12-től. A Micimackó 

csoportból Kapásné Vajda Violetta Regina gyermeket vár, helyére Fábián Juditot vettük fel 

augusztus 12-től. Ő a nyugdíját függesztette fel ezért az állásért. 

A Mikszáth Kálmán krt-i feladatellátási helyen nem történt változás a nyár folyamán. 

A nevelési év rendje 

Nevelésnélküli munkanapok  

 
Időpont Téma Felelős 

 

2019.12.13. 

 

Ünnepre hangolódás 

(nemezelés, kézműves 

foglalkozás Soponyai 

Ritával) 

(Nyitra utcai és Mikszáth 

Kálmán krt-i Feladat-

ellátási helyek) 

Intézményvezető-

helyettes 

 

2020.01.31. 

 

A nevelőmunka féléves 

értékelése 

Corvina Óvoda 

óvónőinek részvételével 

Intézményvezető-

helyettes 

2019.03.06. 

 

25. Micimackó 

Mesemondó Nap 

(Forradalom utcai 

Feladat-ellátási hely) 

Intézményvezető-

helyettes 

 

2020.04.03. 

 

40 éves a Forradalom 

Utcai Óvoda 

(Forradalom utcai 

Feladat-ellátási hely) 

Intézményvezető-

helyettes 

 

2020.06.19. 

 

Évzáró nevelőtestületi 

értekezlet 

Intézményvezető-

helyettes 
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Nevelőtestületi értekezletek 

 
Téma Időpont Keletkezett dokumentum 

Évnyitó nevelőtestületi értekezlet 2019.08.29. Jegyzőkönyv 

A nevelőmunka féléves értékelése 2020.01.31. Jegyzőkönyv 

Évzáró nevelőtestületi értekezlet 2020.06.19. Jegyzőkönyv 

 

 

Szülői értekezletek, fogadó órák  

 
 Szülői értekezlet Fogadó óra 

Feladat-ellátási 

hely 

Időpont Időpont 

Forradalom u. 3.  

2019.09.23. 

2019.09.24. 

2019.09.25. 

2020.01.27. 

2020.01.28. 

2020.01.29. 

 

2019.11.11–15. 

 

 

2020.03.09–13. 

 

 

Nyitra u. 4. 

 

2019.09.17. 

 

2020.02.04. 

2020.05.12. 
2019.10.15–17. 

2020.01.14–16. 

2020.01.21–23. 

2020.04.21–23. 

 

Mikszáth Kálmán 

krt. 30. 

 

2019.09.11. 

 

2020.01.30. 

 

2019.11.12. 

 

2020.01.21-24. 

2020.03.10-11. 

 

 

Az óvodák bemutatását szolgáló nyílt napok 

 
Feladat-ellátási hely Időpont 

Forradalom u. 3. 2020.04.15. 

Nyitra u. 4.  2020.03.11. 

Mikszáth Kálmán krt. 30. 2020.04.21. és 22. 

 

 

Fakultatív hit- és vallásoktatás szervezése 

Feladat-ellátási hely Oktatás szervezője Időpont 

Forradalom u. 3. 
református hitoktató 

katolikus hitoktató 

minden szerdán 15.30 órától 

minden kedden 15. 30 órától 

Nyitra u. 4. református hitoktató 

 

minden pénteken 7.45 órától 
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Pedagógiai folyamatok, feladatok tervezése 

 

Kiemelt pedagógiai feladatok: 

- rajzolás, festés, mintázás, kézi munka, 

- a külső világ tevékeny megismerése. 

 

A 2019-2020-as nevelési év kiemelt pedagógiai feladatait közösen, az évnyitó nevelőtestületi 

értekezleten - a 2018-2019-es nevelési év évvégi, fejlődési naplóban /excel táblázat/ rögzített 

eredmények alapján - határoztuk meg.  

Az összesítő táblázat (2019-2020. év végi) jól mutatja a kiemelkedő és fejlesztendő területeket 

egyéni és csoport szinten is - százalékos kimutatást ad a nevelés-oktatás fő területinek eddig 

elért eredményeiről, a hozzáadott pedagógiai értékről. 

Ez alapján a rajzolás, festés, mintázás, kézi munka területén a hozzáadott pedagógiai érték a 

legtöbb csoport esetében továbbra is alacsony, illetve elmarad a többi területhez képest. A 

másik valamennyi csoportot érintő gyengébb eredményt mutató terület a külső világ tevékeny 

megismerése. 

 

Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka 

Legfontosabb feladatunk a továbbiakban is, hogy a gyerekeket megismertessük a különféle 

anyagok, eszközök, technikák, eljárások sokaságával, változatosságával. Sokszínű 

tevékenységek biztosításával érjük el, hogy fejlődjön a gyerekek kézügyessége, 

alkotókészsége, esztétikai igénye, önkifejezése. A szépség iránti igény megalapozása lényeges 

feladatunk, ahogy az esztétikus környezet iránti igény kialakítása is. előnyben részesítjük az 

alkotások során a természetes anyagokat, ezek gyűjtésébe, az óvodai készülődésekbe bevonjuk 

a szülőket, a családokat is. Elősegítjük a lemaradások kompenzálását, figyelmet fordítunk a 

tehetségek felismerésére, fejlesztésére. Szem előtt tartjuk, hogy az alkotás minden esetben 

örömteli tevékenység legyen. Éppen ezért az ábrázoláshoz, barkácsoláshoz, alkotáshoz 

szükséges hely és eszközök az óvodai élet teljes folyamatában a gyerekek rendelkezésére 

állnak. Az elmélyült tevékenységhez szükséges nyugodt légkört is igyekszünk megteremteni 

minden esetben. 

Az egyéni érdeklődéshez igazodva biztosítjuk a gyerekek számára a szabad téma-, eszköz- és 

anyagválasztást. Kihasználjuk az óvodán kívüli lehetőségeket is: az udvaron, parkokban, 

erdőkben, egy-egy séta, kirándulás alkalmával. Rendszeresen látogatjuk a helyi múzeumokat, 
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részt veszünk múzeumpedagógiai foglalkozásokon, nézegetünk művészeti albumokat is. 

Megismertetjük a gyerekeket különböző népművészeti elemekkel, népszokásokkal, 

hagyományokkal, népi szimbólumokkal. 

Az ábrázolás különféle elemeit felhasználjuk a belső képi világ kivetítésére, az esetleges 

szorongások oldásához is, elősegítjük az önkifejezést. Igyekszünk a környezetet változatos, 

interaktív, több érzékszerven keresztül megismertetni. Elősegítjük a kreativitás, a fantázia 

fejlődését, a gyerekek munkáit minden esetben értéknek tekintjük. Ezáltal alakul 

magabiztosságuk, nyitottságuk. Az egyéni sajátosságokat figyelembe vesszük, személyre 

szabott megerősítéssel és segítségnyújtással fejlesztjük őket, biztosítva a sikerélményt 

valamennyi kisgyerek számára. A gyermeki alkotásokat különböző közösségi rendezvényeken 

is bemutatjuk. 

Nagyon fontosnak tarjuk a környezetvédelmet és a fentarthatóságot, ezért mindenkor 

anyagtakarékosságra és újra hasznosításra törekszünk. Az ehhez szükséges érzékeny 

magatartás kialakításához személyesen is példát mutatunk.  

 

A külső világ tevékeny megismerése 

Lényeges feladatunk a szűkebb és tágabb természeti és társadalmi környezet megismerése, az 

érzelmi viszonyulás kialakítása. Az élő és élettelen világ megismertetése, megszerettetése, a 

környezet megbecsülése mindannyiunk feladata. Ehhez igyekszünk kialakítani a 

természetvédelmi szemléletet a szokások, viselkedési módok megismertetésével. Óvodánk 

minden dolgozója példát nyújt a gyerekeknek. 

Rávilágítunk a család elsődlegességére, a családtagok szerepére, a családban lévő feladataikra. 

Elősegítjük a szülőföldhöz, kultúránk hagyományaihoz a pozitív érzelmi viszony alakulását a 

természethez kapcsolódó népszokások, néphagyományok felelevenítésével. A környező népek 

szokásaival is ismerkedünk. 

Megteremtjük azoknak az alkalmaknak a lehetőségét, amelyben lehetőséget biztosítunk a 

természeti környezettel való közvetlen találkozásra (séták, kirándulások, állatok megfigyelése, 

növénygondozás), a megfigyelésre, a tapasztalatszerzésre. Biztosítjuk a feltételeket önmaguk, 

a közvetlen környezet nevezetességeinek megismerésére. Megéreztetjük a közösséghez való 

tartozás élményét (óvoda, csoport). Gyakoroljuk a tájékozódást az óvoda és a lakóhely 

környékén, ennek során megismertetjük a helyes gyalogos közlekedés szabályait. Lehetőséget 

biztosítunk az állatok külső jegyeinek, életmódjának megtapasztalására, a gondozás 

folyamatába bekapcsolódunk. 
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A matematikai tartalmak megtapasztalását elősegítjük a mennyiségek, a formák, a színek 

megfigyelésével, alkalmazásával. 

Az évszakhoz kapcsolódó aktuális munkákba a gyerekeket is bevonjuk az udvaron. A 

munkafolyamatok gyakorlásához a gyerekeknek való eszközöket biztosítunk (gereblye, seprő, 

lapát stb.). Folyamatosan figyelemmel kísérjük az évszakok, a természet, az időjárás 

változásait. Rávilágítunk a természeti értékekre, igyekszünk kialakítani a tudatos fogyasztóvá 

válás igényét. Megismertetjük a gyerekekkel a káros környezeti hatásokat is, és alternatívákat 

kínálunk a természet, a környezet megóvására. Ehhez igyekszünk a szülők, a családtagok 

szemléletét is formálni. 

Elősegítjük az önálló véleményalkotás és a döntési képesség fejlődését. Minden esetben 

biztosítjuk a játékos tevékenységekkel az élmények nyújtását és az alkotó cselekvést. A 

sokoldalú tapasztalatszerzés hívei vagyunk, ehhez a feltételeket megteremtjük. Az egyéni 

sajátosságokat, a sokféle megközelítést tiszteletben tartjuk. 

 

Tervezés 

A tudatos tervezés fontos elvárás, amely segít alkalmazkodni a váratlan, előre nem látható 

eseményekhez is. Lényeges elem minden pedagógus számára. 

 
Cél Feladat Felelős Határidő 

Az intézmény stratégiai 

dokumentumainak koherens 

kialakítása 

A Pedagógiai Program, 

SZMSZ, Házirend, 

továbbképzési program 

beiskolázási terv felülvizsgálata, 

szükség szerint módosítása a 

nevelőtestület bevonásával 

 

Pedagógiai Programban: az 

újonnan alakult egységek és 

feladat-ellátási helyek 

sajátosságainak hangsúlyosabb 

megjelenítése, cél-és 

feladatrendszer felülvizsgálata 

intézményvezető- 

helyettes 

2019.10.30. 

A tanfelügyeleti ellenőrzések 

eredményeinek, tapasztalatainak 

beépítése a nevelő, oktató 

munkába 

Az intézkedési tervekből 

származó 

információk elemzése, 

feldolgozása, értékelése, 

intézkedési terv kidolgozása 

intézményvezető-

helyettes 

nevelési évben 

folyamatos 

Az éves munkaterv 

összhangjának megteremtése a 

stratégiai dokumentumokkal és a 

munkaközösségek terveivel 

A beszámoló megállapítására 

épüljön a munkaterv 

intézményvezető- 

helyettes 

2019.09.30. 
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A csoportos dokumentációk, 

(csoportnapló mulasztási napló, a 

gyermekek fejlődési naplója) 

összhangja az intézményi 

dokumentumokkal. 

 

   
 

Egységes dokumentáció 

felépítés, forma. Új dolgozók 

számára ismeretanyag átadása. 

Pontos elvárás-rendszer 

összegzése.  

intézményvezető-

helyettes 

nevelési évben 

folyamatos 

 

Megvalósítás 

Cél Feladat Felelős Határidő 

A Pedagógiai Programban 

megfogalmazott célok, feladatok 

jelenjenek a pedagógus 

tervezőmunkájában és annak 

ütemezésében. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A nevelési év végi beszámoló 

megállapításai alapján történik a 

következő nevelési év tervezése. 

A nevelési évre, 

gyermekcsoportra tervezett 

egymásra épülő tevékenységek a 

személyiség- és 

közösségfejlesztést, az 

elvárt nevelési, tanulási 

eredmények elérését szolgálják 

A szolgáltatás színvonalának  

emelése, a gyermekek, szülők  és 

munkatársak elégedettsége és a 

fenntartói elvárások teljesülése 

egyaránt nagyon fontos. 

intézményvezető- 

helyettes, 

koordinátorok 

 

nevelési évben 

folyamatos 

A pedagógiai munka feleljen 

meg az éves tervezésben 

foglaltaknak 

A teljes pedagógiai folyamat 

követhető a tevékenységi 

tervben, a csoportnaplókban, 

valamint a gyermeki 

produktumokban 

intézményvezető- 

helyettes, 

koordinátorok 

nevelési évben 

folyamatos 

A meghatározott kiemelt 

nevelési oktatási célok betartása 

A Pedagógiai programban 

meghatározott óvodapedagógusi 

feladatok megjelenése a 

gyakorlatban 

intézményvezető-

helyettes 

nevelési évben 

folyamatos 

 

 

Ellenőrzés 

Cél: 

- A feladatellátási-helyek működésének optimális működésének biztosítása. 

- Nevelőmunkánk minőségének és hatékonyságának emelése. 

- A tényleges állapot összehasonlítása a pedagógiai célokkal, ténymegállapítás, a 

megvalósítás értékelése. 

- Visszajelzés a pedagógiai munka színvonaláról, megerősítés, a továbblépés 

lehetőségeinek feltárása. 
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Belső ellenőrzés 

 
Pedagógiai, tanügy-igazgatási feladatok 

 
 

Ellenőrzés területe 

 

Felelős 

 

Határidő 

Kötelező dokumentumok (csoportnapló, Felvételi – mulasztási 

napló) vezetése 

intézményvezető- 

helyettes 

2019.09.15. 

 

Törvényesség, dokumentumok megléte intézményvezető- 

helyettes 

2019.09.30. 

2020.05.31. 

Egyéni képességek mérése, fejlesztése, rögzítése intézményvezető- 

helyettes 

2020.01.15. 

2020.06.15. 

Fejlesztőpedagógus, óvodapszichológus dokumentációja intézményvezető- 

helyettes 

folyamatos 

Gyermekvédelmi feladatokkal kapcsolatos dokumentációk intézményvezető- 

helyettes 

2019.09.30. 

2020.06.30. 

A pedagógiai program szerinti haladás, pedagógiai munka 

ellenőrzése, kiemelt nevelési feladat megvalósulása, tapasztalatok 

megbeszélése 

intézményvezető, 

intézményvezető- 

helyettes 

folyamatos 

Gyermekvédelmi munka ellenőrzése  intézményvezető- 

helyettes 

folyamatos 

Kapcsolat a szakszolgálatokkal intézményvezető- 

helyettes 

folyamatos 

Munkaközösségek működése intézményvezető- 

helyettes 

folyamatos 

Nevelőmunkát segítők tevékenysége, tisztaság, munkavégzés. 
HACCP előírásainak megfelelő munkavégzés tapasztalatai, 

dokumentációjának ellenőrzése 

intézményvezető- 

helyettes 

havonta és 

véletlenszerűen 

Védő, óvó intézkedések végrehajtása gyermekvédelmi 

felelős 

intézményvezető- 

helyettes 

2019.09.30. 

2020.01.31. 

2020.05.31. 

 

 

 

 
Munkáltatói feladatok 

 
 

Ellenőrzés területe 

 

Felelős Határidő 

Munkaköri leírások felülvizsgálata, módosítása intézményvezető- 

helyettes 

2019.09.15. 

Új dolgozók, gyakornokok segítése, mentorok munkája intézményvezető- 

helyettes 

folyamatos 

Munkavédelmi oktatás megszervezése intézményvezető- 

helyettes 

2019.09.30. 

Munkavédelmi előírások betartása, balesetvédelem intézményvezető- 

helyettes 

folyamatos 

Tűzvédelmi- és bombariadó gyakorlása intézményvezető- 

helyettes 

2019.09.30. 

Munkafegyelem, és az intézményi tulajdon védelmére szolgáló 

előírások betartása 

intézményvezető- 

helyettes 

folyamatos 

Technikai dolgozók munkavégzése intézményvezető- 

helyettes 

folyamatos 

Munkaidő betartása intézményvezető- 

helyettes 

folyamatos 

Munkaidő nyilvántartás, jelenléti ívek vezetése intézményvezető- 

helyettes 

szúrópróba szerű, 

havonta 



67 
 

HACCP betartása intézményvezető- 

helyettes 

folyamatos 

Óvoda rendje, tisztasága 

 

intézményvezető- 

helyettes 

folyamatos 

Belső ellenőrzéssel kapcsolatos dokumentációk intézményvezető- 

helyettes 

folyamatos 

KIR személyi nyilvántartó rendszer kezelése intézményvezető- 

helyettes 

havonta 

 

 
Gazdálkodás 

 
Ellenőrzés területe Felelős Határidő 

A nyári karbantartási munkálatok elvégzésének ellenőrzése 
intézményvezető- 

helyettes 
2019.09.30. 

Eszköznyilvántartás, leltár 
intézményvezető- 

helyettes 
2019.12.31. 

Térítési díj szedése óvodatitkár 
havonta több 

alkalom 

Étkezéssel kapcsolatos nyilvántartások ellenőrzése óvodatitkár 
havonta 

 

 

 

Külső ellenőrzés  

Tanfelügyeleti ellenőrzés 2019/2020. 

 

A 2019/2020-as nevelési évben tanfelügyeleti ellenőrzés nem várható a Forradalom utcai 

feladat-ellátási helyek óvodáiban. 

 

Feladat-ellátási hely Tanfelügyeleti ellenőrzésben részt vevő 

Forradalom u. 3. - 

Nyitra u. 4. - 

Mikszáth Kálmán krt. 30. - 

 

 

Értékelés 

 

Belső Önértékelési Csoport 

 
Feladat-ellátási hely Tagok neve 

Forradalom u. 3.  Vargáné Sáfár Ildikó 

Nyitra u. 4. Fazekasné Baranyi Ildikó 

Mikszáth Kálmán krt. 30. Törőcsik Rita 

 

 

 
Belső önértékelésre kijelölt óvodapedagógusok 

Forradalom u. 3. Zsíros Vivien 2020.01.29. 

Nyitra u. 4.  Langó István Lászlóné 2019.12.03. 

Mikszáth Kálmán krt. 30. - - 
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Feladat Felelős Határidő 

Az önértékelési csoport tagjainak kiválasztása (újraválasztása) Intézményvezető 2019.09.30. 

Az intézmény ötéves önértékelési programjának felülvizsgálata Intézményvezető-

helyettes 

2019.09.30. 

Az éves önértékelési program kidolgozása BECS vezető 2019.09.30. 

A Belső Önértékelési Csoport működtetése az éves program alapján intézményvezető-

helyettes 

2020.06.30. 

Az önértékelés előkészítése, tervezése, kidolgozása BECS vezető 2019.10.30. 

Az önértékelés során tények és adatok alapján a nevelési-oktatási 

tevékenységgel és a szervezet működésével összefüggő erősségek, 

fejleszthető területek azonosítása  

Az önértékelés eredményeinek feldolgozása, rögzítése az Oktatási 

Hivatal által működtetett felületen 

BECS vezető OH által 

megadott 

határidőn belül 

 

2019-20-as nevelési évre a BECS munkacsoport feladatai: 

- A Pedagógiai Program elemzése alapján meghatározza a program módosítására 

vonatkozó javaslatait. 

- A külső elvárások mentén meghatározza a pedagógusokra vonatkozó belső elvárási 

rendszert. 

- Előkészíti a pedagógus(ok) önértékelés feladatait. 

- Megszervezi a pedagógus önértékelésben résztvevők munkáját és dokumentációját. 

- Előkészíti a 2019-20-ban esedékes minősítéseket, gyakornoki vizsgát és a hozzá 

kapcsolódó pedagógus önértékelést 

- Előkészíti, megszervezi (kijelöli a résztvevőket) az intézmény által kijelölt 

pedagógusok önértékelését. 

- Összesíti az eredményeket, és közzéteszi az információs rendszeren. 

- Feltárja, és megszervezi a pedagógiai program hiányosságaiból adódó feladatok 

pótlását, kidolgozását, és elvégzi a szükséges korrekciókat. 

 

Gyermekek értékelése 

 

Feladat Felelős Határidő Indikátor, 

dokumentum 

Regisztráció 

 

csoportos óvónő 

 

óvodába lépés előtt 

óvodába lépés után 

nevelési év elején 

2019.09.15. 

2019.10.31. 

Anamnézis 

Személyiség napló 

Mérés 

 

 

csoportos óvónő 

félévkor 

év végén 

2020.01.15. 

2020.05.31. 

Személyiségnapló  

értékelése, 

excell-táblázat kitöltése 

Fejlesztés 

 

 

 

csoportos óvónő 

 

 

folyamatos 

 

 

2020.01.15. 

2020.05.31. 

Személyiségnapló 

Egyéni haladási napló 
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Értékelés 

 

csoportos óvónő 

 

félévkor 

év végén 

2020.01.15. 

2020.05.31. 

 

Személyiségnapló 

Egyéni haladási napló 

 

 

Ellenőrzés 

 

intézményvezető-

helyettes 

vezetői ellenőrzéskor 

félévkor 

év végén 

A munkatervi 

ütemezés szerint 

2020.01.31. 

2020.06.10. 

Feljegyzés a vezetői 

ellenőrzésről 

Féléves vezetői értékelés 

Év végi vezetői értékelés 

 

 

Pedagógusminősítési eljárások 

A 2019/2020-eas nevelési évben az Oktatási Hivatal nem jelölt ki senkit minősítésre. 

 

Intézkedések 

 
Feladat Felelős Határidő 

Az intézményi ellenőrzések során született eredmények elemzése és 

értékelése 

intézményvezető- 

helyettes 

folyamatos 

A pedagógus ellenőrzések eredményeire épülő fejlesztések 

meghatározása, szükség esetén korrekció végzése, fejlesztési terv 

kidolgozása 

intézményvezető- 

helyettes 

folyamatos 

A gyermeki teljesítmények elemzése, és az egyes évek mérési, 

értékelési eredményeinek összekapcsolása, szükség esetén fejlesztési 

tervek készítése  

intézményvezető- 

helyettes 

folyamatos 

Az intézmény stratégiai és operatív dokumentumainak elkészítése, 

módosítása során az ellenőrzések által feltárt információk 

felhasználása 

intézményvezető-

helyettes 

 

folyamatos 

A gyermeki teljesítmények elemzése során feltárt problémák 

megoldására alkalmas módszerek, jó gyakorlatok, támogató ötletek 

gyűjtése, szakmai támogatások és bevonása  

intézményvezető- 

helyettes 

folyamatos 

Személyiség és közösség fejlesztés 
 

Különleges bánásmódot igénylő gyerekek ellátása 

Cél: A gyermekek személyes és szociális képességeinek fejlesztése Az alul teljesítő, tanulási nehézségekkel 

küzdő és sajátos nevelési igényű gyermekek képességeinek megfelelő fejlesztése. Az esélyegyenlőség 

biztosítása érdekében külön hangsúlyt fektetni a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatására. 

Feladat Felelős Határidő 

A már meglévő szakvélemények 

intézmény kijelölés módosításának kérése 

utazó gyógypedagógus 
2019.08.31. 

Az SNI gyermekek rögzítése a KIR 

rendszerben 

intézményvezető- 

helyettes 
Határozat kiadását 

követő 5 nap 

A gyermekek fejlesztésével kapcsolatos 

feladatok egyeztetése (időpont, helyszín) 

intézményvezető- 

helyettes 
2019.09.15. 

Szakvélemények összegyűjtése, iktatása, 

lefűzése 

óvodatitkár, óvodapedagógusok, 

utazó gyógypedagógus, fejlesztő 

pedagógus 

2019.09.21. 

Szakvélemények értelmezése, 

diagnózisok csoportosítása. 

utazó gyógypedagógus, fejlesztő 

pedagógus 
2019.09.24. 

Csoportok kialakítása, órarend 

összeállítása (hely, idő) 

utazó gyógypedagógus, fejlesztő 

pedagógus 
2019.09.24. 
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Fejlesztési terv elkészítése 
utazó gyógypedagógus, fejlesztő 

pedagógus 
2019.10.01. 

Folyamatos kapcsolattartás, konzultáció 

az utazó gyógypedagógusokkal 

fejlesztőpedagógusok, 

óvodapedagógusok 
folyamatos 

Szakértői vélemények érvényességének 

figyelemmel kísérése, kontroll 

vizsgálatokra tovább küldés 

fejlesztőpedagógusok, 

óvodapedagógusok folyamatos 

Rehabilitációs naplóvezetése 
utazó gyógypedagógus,  

fejlesztő pedagógus 
folyamatos 

 

Felülvizsgálatok lejáratának figyelemmel 

kísérése 

utazó gyógypedagógus,  

fejlesztő pedagógus 
folyamatos 

Kontrollkérő lapok elküldése 
utazó gyógypedagógus, 

fejlesztő pedagógus 
SNI: 2020.06.30. 

   

A BTMN-s gyermekek rögzítése a KIR 

rendszerben 

intézményvezető- 

helyettes 

Határozat kiadását 

követő 5 nap 

BTM gyerekek szakértői véleményének 

összegyűjtése, átnézése, érvényességének 

ellenőrzése 

Intézményvezető- 

helyettesek, fejlesztő pedagógusok 2019.09.01. 

A fejlesztések megszervezése (hely, idő) Intézményvezető- 

helyettesek, fejlesztőpedagógusok 
2019.09.01. 

A fejlesztések megbeszélése, folyamatos 

konzultáció 

fejlesztőpedagógusok, 

óvodapedagógusok 
folyamatos 

Kontrollkérő lapok elküldése. fejlesztő pedagógus 
2020. február vége és 

2020.06.30. 

 

Tehetséggondozás 

Cél: Egyéni képességek kibontakoztatása, erősítése, sikerélményhez juttatás, alkotókedv felkeltése, 

tehetséggondozása 

Feladat Felelős Határidő 

Angol foglalkozás vezetése csoportos óvónők (Forradalom u. 3.) 

Szeredai Gábor (Nyitra u. 4.) 

igény szerint 

péntekenként 

Népi játék, néptánc foglalkozás 

gyermekeknek 

középső és nagycsoportos óvónők 

Oldal Henriett 

csütörtök délutánonként 

Forradalom u. 3. 

keddenként  

Nyitra u. 4. 

Andi torna Erdélyi-Szilágyi Andrea kedden és csütörtökön 

délután 

Nyitra u. 4. 

Sakk szakkör 

 

Hajnal Zoltán sakkmester igény szerint 

Báb szakkör Soponyai Rita 

bábpedagógus 

hétfő délutánonként 

Nyitra u. 4. 

Diakéz szakkör 

 

csoportos óvónők Mikszáth K. krt. 30. 

Zeneovi 

 

csoportos óvónők Mikszáth K. krt. 30. 

Lábtorrna csoportos óvónők Mikszáth K. krt. 30. 

Labdás játékok, futball Party Gyula edző szervezés alatt 

Nyitra u. 4. 

Tehetséges gyermekek városi 

rendezvényekre való felkészítése 

csoportos óvónők 

intézményvezető-helyettes 

folyamatos 

Micimackó Mesenap megszervezése 

 

intézményvezető-helyettes 2020.03.06. 

Forradalom u. 3. 
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Gyermekvédelem 

Cél: minden olyan családot, gyermeket találjunk meg, akik segítségre szorulnak. 

Feladat Felelős Határidő 

A gyermekvédelmi feladatok 

ellátásának megszervezése 
intézményvezető-helyettes 2019.09.01. 

Gyermekvédelmi napló megnyitása gyermekvédelmi felelős 2019.09.01. 

Szakszolgálatok, gyermekvédelmi 

felelős elérhetőségének kifüggesztése a 

faliújságra 

gyermekvédelmi felelős 2019.09.01. 

Új óvodások befogadásának és a 

sajátos nevelési igényű gyermekek 

integrációjának elősegítése. 

gyermekvédelmi felelős 

csoportos óvónők 

2019.09.01. 

folyamatos 

Étkezési térítési kedvezményre 

jogosultak felmérése, a szükséges 

igazolások bekérése csoportonként 

óvoda titkár 

gyermekvédelmi felelős 

 

2019.09.01. 

folyamatos 

Jogszabályi változások nyomon 

követése 

gyermekvédelmi felelős, 

intézményvezető-helyettes 
folyamatos 

Gyermekek mindenekfelett álló 

érdekeinek érvényesítése és az 

érvényesülés ellenőrzése 
intézményvezető-helyettes folyamatos 

A nevelőmunka egészséges és 

biztonságos feltételeinek megteremtése 

intézményvezető-helyettes 

csoportos óvónők 
folyamatos 

A családok, gyerekek segítése, az 

esélyegyenlőség biztosítása 

gyermekvédelmi felelős, 

intézményvezető-helyettes 
folyamatos 

A gyermekek adatainak védelme, az 

óvodai dolgozók titoktartási 

kötelezettségének betartatása 

intézményvezető helyettes folyamatos 

A szülőkkel együttműködő kapcsolat 

kialakítása 
csoportos óvónők folyamatos 

Prevenciós, feltáró és problémákat 

megszüntető tevékenység a gyermekek 

érdekében. 

gyermekvédelmi felelős, 

csoportos óvónők 
folyamatos 

Családlátogatások, fogadóórák gyermekvédelmi felelős, 

csoportos óvónők 
szükség szerint 

Kapcsolat tartás a családdal, a 

szakszolgálatokkal, információ csere 
gyermekvédelmi felelős folyamatos 

HH, HHH, veszélyeztetett 

gyermekek nyilvántartása  

intézményvezető-helyettes, 

gyermekvédelmi felelős 

2019.09.30. 

folyamatos 

Rendszeres óvodalátogatás 

figyelemmel kísérése, gyermeki jogok 

érvényesülése 

intézményvezető helyettes 

csoportos óvónők 

gyermekvédelmi felelős 

folyamatos 

Szakember segítségének kérése  gyermekvédelmi felelős 

csoportos óvónők 
szükség szerint 

A szülők informálása a különböző 

támogatásokról, és azok feltételeiről 

intézményvezető-helyettes, 

gyermekvédelmi felelős, 

csoportos óvónők 

szükség szerint 

A felzárkóztatás megszervezése a 

gyermekek beilleszkedésének 

elősegítése, az indulási hátrányok 

kompenzálására tervek készítése 

csoportos óvónők folyamatos 

A tehetséggondozást elősegítése csoportos óvónők folyamatos 

Az óvodaköteles és a veszélyeztetett 

óvodás korú gyermek felkutatása az 

óvoda körzetében. 

intézményvezető-helyettes 2020. március 
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A gyermekek rendszeres egészségügyi 

vizsgálatának megszervezése. 

intézményvezető-helyettes, 

védőnő 
szükség szerint 

Gyermekbalesetek megelőzése, védő – 

óvó intézkedések megfogalmazása 
intézményvezető-helyettes 

2019.09.01. 

folyamatos 

A gyermekvédelmi munkaközösség 

munkájában való aktív részvétel, 

továbbképzéseken, konferenciákon való 

részvétel 

gyermekvédelmi felelős folyamatos 

Gyermekvédelmi beszámolók 

elkészítése 
gyermekvédelmi felelős 

2020. január  

2020. május  

 

A gyermekvédelmi feladatokat az óvodában a megbízott gyermekvédelmi felelősök látják el. 

Feladatellátási-hely Gyermekvédelmi felelős 

Forradalom u. 3. Tarjányi Mária 

Nyitra u. 4. és Mikszáth K. krt. 30. Prikkelné Donkó Melinda 

 

A nevelőtestület éves feladatainak ütemezése 

 

Feladat Felelős, megbízott neve Határidő 

 

 Forradalom 

utca 

Nyitra utca Mikszáth 

Kálmán krt. 

 

Tűzriadó megszervezése, 

lebonyolítása 

Obbágy 

Tiborné 

Fazekasné 

Baranyi Ildikó 

Győri 

Marianna 

szeptember 

Alapítványi ügyek intézése Vargáné Sáfár 

Ildikó 

Adácsi 

Zoltánné 

Győri 

Marianna 

folyamatos 

Pályázatok figyelése, megírása 

Vargáné Sáfár 

Ildikó 

Adlerné Rózsa 

Melinda 

Ludányiné 

Körtvélyesi 

Gyöngyike 

Győri 

Marianna 

folyamatos 

Balesetbiztosítások 

összesítése 

Vargáné Sáfár 

Ildikó 

Langó 

Istvánné 

- szeptember 

Udvari játékeszközök 

állapotának dokumentálása 

Vargáné Sáfár 

Ildikó 

Adácsi 

Zoltánné 

Némethné 

Müller 

Mariann 

havonta 

Óvodai honlap aktualizálása 
Kecskésné 

Kovács Anita 

Fábián Judit Győri 

Marianna 

folyamatos 

Óvoda-iskola összekötő 

Balogné Lázár 

Éva 

Fazekasné 

Baranyi Ildikó 

Némethné 

Müller 

Mariann 

folyamatos 

Óvoda-bölcsőde összekötő Kecskésné 

Kovács Anita 

- - folyamatos 

Információk közzététele, 

továbbítása 

Obbágy 

Tiborné 

Adlerné Rózsa 

Melinda 

Ludányiné 

Körtvélyesi 

Gyöngyike 

Győri 

Marianna 

folyamatos 

Óvodai fényképezés 

megszervezése 

Horváth 

Mónika 

Adácsi 

Zoltánné 

csoportos 

óvónők 

folyamatos 
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Könyvek, újságok terjesztése Aradi Ágnes 

Vargáné Sáfár 

Ildikó 

Adácsi 

Zoltánné 

Langó 

Istvánné 

Némethné 

Müller 

Mariann 

Prikkelné 

Donkó 

Melinda 

folyamatos 

Tűzoltó készülékek, menekülési 

útvonal ellenőrzése 

Aradi Ágnes Fazekasné 

Baranyi Ildikó 

Győri 

Marianna 

havonta 

Villany- és vízóra leolvasó 
- Bakos 

Lászlóné 

Nádasi-Pajor 

Zsanett 

havonta 

Szertárak rendben tartása 

Juhász 

Zoltánné 

Kovácsné 

Dongó Beáta 

Adácsi 

Zoltánné 

csoportos 

óvónők, 

dajkák 

folyamatos 

Egészségügyi könyvek rendben 

tartása, mentőládák ellenőrzése 

Polyák Mária 

Domonicsné 

Szabó Tünde 

Ludányiné 

Körtvélyesi 

Gyöngyike 

Némethné 

Müller 

Mariann 

folyamatos 

Dekorációért felelős csoportos 

óvónők 

Adlerné Rózsa 

Melinda 

Ludányiné 

Körtvélyesi 

Gyöngyike 

Törőcsik Rita folyamatos 

Tehetséggondozás, külön 

foglalkozások megszervezése, 

koordinálása 

csoportos 

óvónők 

Langó 

Istvánné 

csoportos 

óvónők 

folyamatos 

Gyermeki alkotások 

összegyűjtése, eljuttatása 

pályázatokra 

csoportos 

óvónők 

Langó 

Istvánné 

Némethné 

Müller 

Mariann 

Prikkelné 

Donkó 

Melinda 

folyamatos 

Zöld Jeles Napok  Fazekasné 

Baranyi Ildikó 

 szervezés alatt 

BECS munka végzése 
Vargáné Sáfár 

Ildikó 

Fazekasné 

Baranyi Ildikó 

Törőcsik Rita folyamatos 

Óvodabál szervezése, 

lebonyolítása 

 Adácsi 

Zoltánné, 

Ludányiné 

Körtvélyesi 

Gyöngyike 

 szervezés alatt 

Micimackó Mesemondó Nap Obbágy 

Tiborné 

Vargáné Sáfár 

Ildikó 

 

 

 

 

 2020.03.06. 

40 éves a Forradalom Utcai 

Óvoda 

Obbágy 

Tiborné 

csoportos 

óvónők 

  2020.04.03. 
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Eseményterv 

Hónap Ünnepek, megemlékezések, 

események 

Felelős 

Szeptember 09-14. Széchenyivárosi Napok rendezvényein való 

részvétel (Forradalom u. 3.) 

24-25-26. A leendő 1. osztályos tanító nénik 

részvétele a szülői értekezleteken (Forradalom u. 3.) 

30. Mihály napi vásár (Nyitra u. 4.) 

Obbágy Tiborné 

 

Balogné Lázár Éva 

 

csoportos óvónők 

Október 02. Kirándulás az Arborétumba (Nyitra u. 4.) 

04-08. Állatok világnapja (Forradalom u. 3, Mikszáth 

Kálmán krt. 30. és Nyitra u. 4.) 

„Pöttöm Próba” közlekedési versenyen való részvétel 

(Forradalom u. 3, Mikszáth Kálmán krt. 30. és Nyitra 

u. 4.) 

08. Kirándulás a Vadasparkba (Nyitra u. 4.) 

 

09. Magyar népmese napja (Nyitra u. 4.) 

14-ei hét: Kirándulás (Mikszáth Kálmán krt. 30.) 

„Ki mit tud?” vetélkedőn való részvétel (Forradalom 

u. 3, Mikszáth Kálmán krt. 30. és Nyitra u. 4.) 

14-ei hét: Fotózás az óvodában (Forradalom u. 3.) 

22. Terményünnep kenyérsütéssel (Nyitra u. 4.)  

csoportos óvónők  

csoportos óvónők 

 

Vargáné Sáfár Ildikó, Obbágy 

Tiborné, csoportos óvónők 

 

csoportos óvónők (buszt rendel 

Langó Istvánné) 

csoportos óvónők 

csoportos óvónők 

Kovácsné Kecskés Anita,  

csoportos óvónők 

csoportos óvónők 

csoportos óvónők 

November 11. Márton napi vigasság, Tökjó hét (Nyitra u. 4.) 

13. Őszbúcsúztató - nyílt délután (Forradalom u. 3.) 

27. Adventi koszorú készítése a szülőkkel, közös 

ünnepi készülődés, régi óvodások visszahívása (Nyitra 

u. 4.) 

csoportos óvónők 

csoportos óvónők 

csoportos óvónők 

 

 

December 05. Mikulás ünnep bábjátékkal (Nyitra u. 4.) 

06. Mikulás napi ünnepség (Forradalom u. 3. és 

Mikszáth Kálmán krt. 30.)  

09-ei hét: Adventi kézműves délután a családoknak 

(Mikszáth Kálmán krt. 30.) 

11. Adventi készülődés, mézeskalácssütés régi 

óvodásokkal (Mikszáth Kálmán krt. 30.) 

16. Karácsonyi ünnepség (Mikszáth Kálmán krt. 30.) 

17. Karácsonyi ünnepség (Forradalom u. 3.) 

18. Karácsonyi ünnepség (Nyitra u. 4.) 

Fazekasné Baranyi Ildikó 

csoportos óvónők 

 

csoportos óvónők 

 

csoportos óvónők 

csoportos óvónők 

csoportos óvónők 

csoportos óvónők 

Január 06. Újévi köszöntés néphagyományaink szerint 

(Nyitra u. 4.) 

22. A magyar kultúra napjának megünneplése 

(Forradalom u. 3.) 

csoportos óvónők 

 

Obbágy Tiborné 

csoportos óvónők 

Február 17-ei hét: Farsangi mulatság (Mikszáth Kálmán krt. 

30.) 

18. Részvétel a Móra Ferenc Általános Iskola nyílt 

óráin (Forradalom u. 3.) 

19. Farsangi mulatság (Forradalom u. 3. és Nyitra u. 

4.) 

20. Télkergetés népszokások felidézésével (Nyitra u. 

4.) 

csoportos óvónők 

 

Balogné Lázár Éva 

 

csoportos óvónők 

 

Adlerné Rózsa Melinda 

 

Március 02-ai hét: Egészségnap – „Gyógyító bocsok program” 

(Nyitra u. 4.) 

06. „25. Micimackó Mesemondó Találkozó” – VTP 

pályázat (Forradalom u. 3.) 

13. Megemlékezés nemzeti ünnepünkről (Forradalom 

u. 3, Mikszáth Kálmán krt. 30. és Nyitra u. 4.) 

17. Részvétel a Móra Ferenc Általános Iskola nyílt 

óráin (Forradalom u. 3.) 

Langó Istvánné 

 

Obbágy Tiborné 

 

csoportos óvónők 

Balogné Lázár Éva 
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Április 03. „40 éves a Forradalom Utcai Óvoda” – VTP 

pályázat (Forradalom u. 3.) 

08. Szakmai nap a Corvina Óvodáinak (Nyitra u. 4.) 

09. Húsvéti ünnep, húsvéti népszokások (Forradalom 

u. 3, Mikszáth Kálmán krt. 30. és Nyitra u. 4.) 

Obbágy Tiborné 

Adlerné Rózsa Melinda 

csoportos óvónők 

Május 05. Anyák napi ünnepségek 

06-10. Anyák napi ünnepségek (Forradalom u. 3.) 

20-22. Anyák napi ünnepségek  és évbúcsúztató 

(Nyitra u. 4.) 

20. Ovi Kupán való részvétel (Forradalom u. 3, 

Mikszáth Kálmán krt. 30. és Nyitra u. 4.) 

 

 

22. Gyereknap (Forradalom u. 3.) 

 

29. Gyereknap (Mikszáth Kálmán krt. 30. és Nyitra u. 

4.) 

 

 

29. Évzáró ünnepség, a nagyok búcsúztatása 

(Forradalom u. 3.) 

csoportos óvónők 

csoportos óvónők 

csoportos óvónők 

 

Obbágy Tiborné 

Prikkelné Donkó Melinda 

Ludányiné Körtvélyesi 

Gyöngyike 

Obbágy Tiborné 

csoportos óvónők 

Győri Mariann 

Langó Istvánné 

Ludányiné Körtvélyesi 

Gyöngyike 

csoportos óvónők 

 

Június 03-04. Nagycsoportosok búcsúztatása (Mikszáth 

Kálmán krt. 30. 

04. Látogatás a Planetáriumba a nagycsoportosokkal 

(Nyitra u. 4.) 

04. Kirándulás a családokkal (Forradalom u. 3. és 

Nyitra u. 4.) 

12. Fagyizás (Mikszáth Kálmán krt. 30.) 

csoportos óvónők 

 

Fazekasné Baranyi Ildikó 

 

csoportos óvónők 

Adácsi Zoltánné 

csoportos óvónők 

 

Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 

Munkaközösségek 

Cél: Módszertani kultúra fejlesztése szakmai műhelymunka tervezése, szervezése 

 

Munkaközösség megnevezése Résztvevő neve Melyik feladat-ellátási helyről 

Gyermekvédelmi munkaközösség 

Tarjányi Mária 

Prikkelné Donkó Melinda 

Forradalom u. 3. 

Nyitra u. 4. és Mikszáth Kálmán 

krt. 30. 

 

Belső tudásmegosztás, belső hospitálási rendszer működtetése 

Cél: A szervezett, belső továbbképzések, jó gyakorlatok ismertetése, támogatása. Jó 

gyakorlatok megismerése, szakmai együttműködés mélyítése. 

 

Hónap A bemutató tartalma A bemutatót tartja 

2020.04.08. 

 

Gyermekjóga bemutató Adlerné Rózsa Melinda 

Nyitra u. 4. 
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A feladat-ellátási hely kapcsolatai 

Családdal való kapcsolat 

Családlátogatás: 

- óvodába kerülés előtt –a szülők igénye alapján történik,- a megismerkedést szolgálja, 

- az óvodába kerülés után – szükség esetén többször is. 

Naponkénti párbeszéd: 

- a találkozások alkalmával a beszélgetés pillanatai lehetőséget adnak a kölcsönös 

érdeklődés kifejezésére, a tájékoztatásra. 

Fogadóórák: 

- komolyabb négyszemközti találkozást igénylő problémák megbeszélésére alkalmas - 

félévente, illetve a szülők igényei szerint. 

Szülői értekezletek: 

- júniusban- a szeptembertől óvodába felvett gyermekek szüleinek, 

- októberben és februárban csoportos találkozások. Jó alkalom arra, hogy a szülők 

megismerkedhessenek az óvoda rendjével, elvárásaival, feladataival és a szülők 

elmondhassák gondjaikat, javaslataikat. Igény szerint külső előadót hívunk. 

 

Közös programszervezés: 

- bekapcsolódás egy-egy ünnep lebonyolításába. /kirándulás, Ovi-Kupa, 

tornaünnepély, Mikulás, karácsony/ 

Közös munkadélutánok: 

- ünnepi előkészületekben egymás jobb megismerése, ajándékkészítés /Mikulás, 

karácsony, farsang/ 

Nyílt nap: 

- óvodai jelentkezés előtt /március – április hónapban, 

- a szülő kérésére- előzetes bejelentés alapján – bármikor, 

- feladat-ellátási helyenként változik a munkatervben meghatározottak szerint az új és 

régi szülőknek. 

Nyitott rendezvények: 

- közös munkadélutánok, 

- anyák napja, 

- évzáró-gyermeknap- búcsúzó. 
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Igény szerint nyitott rendezvények: 

- Mikulás, 

- Karácsony, 

- Farsang. 

 

Szülők Óvodai Szervezete: 

Az óvoda és a család kapcsolatának alakulásában fontos szerepe van a Szülői Szervezetnek. 

Nemcsak koordináló, hanem kezdeményező is a folyamatos együttműködésben. 

Véleményezési és javaslattételi joggal rendelkezik 

A családokkal való együttműködést segítik a vezetőség tagjai. A Szülők Óvodai Szervezete 

munkaterv szerint dolgozik. 

 

Városi Óvodavezetői Munkaközösség: 

A Kecskemét intézményvezetőit és azok helyetteseit magában foglaló munkaközösség feladata 

a város óvodái között kialakult szakmai kapcsolat ápolása, fejlesztése, összehangolása. 

Intézményünket képviseli a munkaközösségben:  

Kapásné Pusztai Edit intézményvezető 

Fodorné Ivony Zsuzsanna intézményvezető - helyettes 

 Hajagos Istvánné intézményvezető – helyettes 

 Obbágy Tiborné intézményvezető-helyettes 

 

A Város óvodáival való kapcsolattartás: 

A város óvodáival kialakított partneri kapcsolat megőrzésére, továbbfejlesztésére törekszünk.  

Az alábbi gyermekrendezvényeken veszünk részt: 

- Sportversenyek: Ovi-Kupa 

- Rajzpályázatok 

- Néptánc találkozók 

- Környezetvédelmi vetélkedők 

- Pöttöm próba – közlekedési verseny 

- Földünkért 5 próba találkozó 

- Fülemüle népdal találkozó 

- Micimackó mesenap  
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A város óvodáiban szervezett munkaközösségi foglalkozásokon, továbbképzéseken szintén 

részt veszünk (fejlesztőpedagógia, hagyományőrzés stb.). 

Iskolákkal való kapcsolattartás: 

Az óvoda és az iskola kapcsolata 

Az iskolával kialakított jó kapcsolat további ápolására törekszünk, e kapcsolat alakításában, 

fenntartásában az óvoda nyitott és kezdeményező szerepet vállal. A kapcsolattartás formái: 

- közös továbbképzéseken való részvétel,  

- volt óvodásaink meglátogatása, 

- ünnepek, ünnepélyek, jeles napok alkalmával egymás meglátogatása, 

- nagycsoportos és elsőosztályos gyermekek közös találkozásai, 

- konzultáció az óvodából az iskolába való átmenet megkönnyítése érdekében. 

 

Alapelveink: 

- Az óvodából az iskolába történő átmenet zavartalan biztosítása. 

- A kölcsönös nyitottság érvényesülése. 

- Egymás munkájának megismerése. 

- Kölcsönös bizalom, megbecsülés egymás nevelőmunkája iránt. 

- Minden gyermek örömmel induljon óvodába. 

 

 

Kecskemét, 2019. augusztus 28. 

 

 

                                                                                               Obbágy Tiborné 

       intézményvezető-helyettes 
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IFJÚSÁG ÚTI FELADATELLÁTÁSI-HELYEK 

Kecskemét, Ifjúság útja 1. sz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Fodorné Ivony Zsuzsanna 

Intézményvezető-helyettes 

 

 



80 
 

 

13. Az Ifjúság útja 1. Óvoda feladatterve  

A feladatellátási helyre vonatkozó adatok  

Intézményvezető-helyettes: Fodorné Ivony Zsuzsanna 

 
Koordinátor neve Feladat-ellátási hely E-mail Tel. szám 

Judák Mónika  Ifjúság útja 1. corvinaifjuságovi@gmail.com 76/480-712 

Oláh Csabáné Ceglédi út 5-7  ceglédiovi@gmail.com 76/481-684 

 

A koordinátor akadályoztatása esetén intézkedésre jogosult:  

Ifjúság útja 1. Winterné Békefi Andrea       

Ceglédi út 5-7. Komárominé Czagány Anita 

Dolgozói létszámadatok 

 
Engedélyezett státuszok Adat 

Óvodapedagógus (ebből vezető-helyettes 1fő) 23 

Dajka 11 

Pedagógiai asszisztens 4,75 

Óvodatitkár 1 

Fejlesztőpedagógus 1 

Óvodapszichológus  

Összesen: 40,75 

Gyermeklétszám adatok 

Ifjúság útja 1. 
Óvodai csoportok adatai csoportszám gyermeklétszám 

Csoportok száma 5 116 fő 

Alapító Okirat szerinti max. férőhelyek száma: 5 127 fő 

Kis csoport (3évnél fiatalabb, 3-4 éves)   

Középső csoport 4-5 éves)   

Nagy csoport (5-6-7 éves)   

Vegyes életkorú csoport 5 116 fő 

 

Sajátos nevelési igényű gyermek 4 fő 

Beilleszkedési, tanulási, magatartási zavaros gyermek 7 fő 

Hátrányos helyzetű gyermek 1 fő 

Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek 1 fő 

 

Ceglédi út 5-7. 
Óvodai csoportok adatai csoportszám gyermeklétszám 

Csoportok száma 6  147 fő 

Alapító Okirat szerinti max. férőhelyek száma: 6 143 fő 

Kis csoport (3évnél fiatalabb, 3-4 éves)   

Középső csoport 4-5 éves)   

Nagy csoport (5-6-7 éves)   

Vegyes életkorú csoport 6 147 fő 

 

Sajátos nevelési igényű gyermek 7 fő 

Beilleszkedési, tanulási, magatartási zavaros gyermek 6 fő 
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Hátrányos helyzetű gyermek - 

Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek 1 fő 

 

Csoportok beosztása 

 
Feladat-ellátási hely Csoport Óvodapedagógusok Dajka 

 

 

 

 

Ifjúság útja 1. 

Süni (1. vegyes) Mede Erzsébet 

Winterné Békefi Andrea 

Gucsi Andrásné 

Mókus Teddy  

(2. vegyes) 

Judák Mónika 

Gál Zsófia 

Kanalas Zoltánné 

Katica (3. vegyes) Sárközy Zoltánné 

Hutvágner Éva 

Németh Józsefné 

Nyuszi (4. vegyes) Szarkáné Kis Brigitta 

Viczinai Dóra 

Zsikláné Rácz Ilona 

Pillangó (5. vegyes) Hegedűsné Tóth Gabriella 

Radnóti Zsuzsanna 

Pöszmet Józsefné 

 

 

 

 

 

Ceglédi út 5-7. 

Katica (1. vegyes) Baranyai Emese 

Görög Erika 

Dinnyés Józsefné 

Méhecske (2. vegyes) Csikai Cecília 

Festő Istvánné 

Kovács Márta 

Mókus (3. vegyes) Ferenczi Anikó 

Kara Szilvia 

Lakatosné Bodor Krisztina 

Cica (4. vegyes) Komárominé Czagány Anita 

Oláh Csabáné 

Ördög Csilla 

Süni (5. vegyes) Demeterné Tarsoly Erika 

Kocsisné Földvári Ágnes 

Nagy Eszter 

 Maci (6. vegyes) 

 

Sutus Andrásné 

Juhász Ágnes 

Beke Szilvia 

 

 

A pedagógiai munka feltételei 
 
Tárgyi feltételek  

 

Feladat-ellátási hely Eszközbővítés, karbantartás Forrás  

2018 nyári karbantartási munkálatok 

Ifjúság útja 1. Gyermeköltözők, mosdók, iroda 

festése 

Fenntartói költségvetésből 

 

Ceglédi út 5-7 Három csoportszoba festése Fenntartói költségvetésből 

TERVEK 2020 

Feladat-ellátási hely Eszközbővítés, karbantartás Forrás  

Ifjúság útja 1. Fák tuják telepítése 

 

Az elmaradt csoportszobák, 

folyosó festése 

Víztisztító berendezés beszerzése 

Energetikai felújítás 

Tanácsadói testületi támogatás 

Alapítvány 

Fenntartói költségvetésből 

 

VTP pályázat 

Fenntartói pályázat 

Ceglédi út 5-7 Parketta csere 

Elmaradt csoportszobák festése 

Homokozó ülőrészeinek cseréje 

Hangszigetelőfal telepítése 

Energetikai felújítás 

Fenntartói költségvetésből 

Fenntartói költségvetésből 

Fenntartói költségvetésből 

Fenntartói költségvetésből 

Fenntartói pályázat 
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Személyi feltételek 

 

Óvodapedagógusok száma 24 

közülük gyakornok 2 

Ped. I.  14 

Fejlesztőpedagógus, ped.I. 1 

Ped. II. 6 

Mester 1 

mentor  

 
Feladat-ellátási hely Gyakornok Mentor  

Ifjúság útja 1. Hutvágner Éva Fodorné Ivony Zsuzsanna 

Ceglédi út 5-7 Baranyai Emese Oláh Csabáné 

 

Személyi változás 

 
Ifjúság úti feladat-ellátási helyen, négy óvodapedagógus kolléganő kezdi meg szeptemberben 

más munkahelyen a nevelési évet, Deák Andrea helyett még nincs óvodapedagógus az 1.vegyes 

csoportban, Gerőháziné Kőműves Katalin helyett, Hutvágner Éva  a 3. vegyes csoportban, 

Barcsay Valéria és Ludányiné Körtvélyesi Gyöngyi helyett, Szarkáné Kis Brigitta és Viczinai 

Dóra a 4. vegyes csoportban kezdte meg a munkát. 

A Ceglédi út 5-7 feladat-ellátási helyről augusztus végén jelentette be Ecser Fruzsina, hogy 

másik óvodába szeretne dolgozni, helyette Baranyai Emese gyakornok kezdte el a munkát, az 

1. vegyes csoportban. 

A Ceglédi út 5-7 feladat ellátási helyről nyugdíjba vonult Kneifel Istvánné dajka, helyette 

Várkonyi Zoltánné teljes munkaidőben, az ő helyére négy órában Nagy Erzsébet Tünde kezdi 

meg a munkát. 

A nevelési év rendje 

Nevelésnélküli munkanapok 

 
Időpont Téma Feladat-ellátási hely Felelős 

2019.10.04. Pöttöm próba Ceglédi út 5-7 Komárominé Czagány 

Anita 

2019.10.18. Földünkért öt próba Ifjúság útja 1. Winterné Békefi Andrea 

2020.01.31. Féléves nevelői értekezlet 

 

Ifjúság útja 1. 

Ceglédi út 5-7 

Fodorné Ivony Zsuzsanna 

2020.tavasz „Így tedd rá” szakmai 

kirándulás Cseténybe 

Ceglédi út 5-7 Oláh Csabáné, 

Fodorné Ivony Zsuzsanna 

2020.tavasz Szakmai kirándulás  Ifjúság útja 1. Mede Erzsébet 

Fodorné Ivony Zsuzsanna 

2020.06.19. Évzáró nevelői értekezlet Ifjúság útja 1. 

Ceglédi út 5-7. 

Fodorné Ivony Zsuzsanna 

2020.08.29. 

 

Évnyitó nevelői 

értekezlet 

Ifjúság útja 1. 

Ceglédi út 5-7 

Fodorné Ivony Zsuzsanna 
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Nevelőtestületi értekezletek 

 
Téma Időpont Keletkezett dokumentum 

Évnyitó nevelőtestületi értekezlet 2019.08.30. Jegyzőkönyv 

A nevelőmunka féléves értékelése 2020.01.31. Jegyzőkönyv 

Évzáró nevelőtestületi értekezlet 2020.06.19. Jegyzőkönyv 

 

Szülői értekezletek, fogadó órák rendje 

 
 Szülői értekezlet Fogadó óra 

Feladatellátási hely Időpont Időpont 

Ifjúság útja 1. 2019.09.16. 09.17. 09.18. és 09.19. 

2020.02.05 és 06. 

2020.04.16. 

A szülői értekezletek jegyzőkönyve 

a csoportnaplókban kerül 

elhelyezésre. 

igény szerint minden hónap 

utolsó szerdája ill. kérés szerint 

előzetes időpont egyeztetéssel. 

Minden szülőt évente legalább 

egy alkalommal tájékoztatjuk 

gyermekük fejlődéséről, 

melyet a gyermekek 

fejlődésinaplójában rögzítünk, 

és aláírással hitelesítünk. 

Ceglédi út 5-7. 2019.09.17 és 18.  

2020.02.03, 02.04, 02.05, 

02.06, 02.10 és 02.11 

 

2018.11. hónap 

2019.02. hónap 

2019.05. hónap ill. 

kérés szerint 

 

Az óvoda bemutatását szolgáló nyílt napok 
 

Feladat-ellátási hely Időpont 

Ceglédi út 5-7. „Kapunyitogató” új szülőknek 2020.04.17. 

Ifjúság útja 1. Új szülőknek 2020.04.16. 

 

Nyílt napok az óvodába járó gyermekek szüleinek 

Feladat-ellátási hely Időpont 

Ceglédi út 5-7. Márton nap 2019.11.19. nyílt nap Barkács délután  

Iskolatáska nyitogató 2020.03.19. 

Húsvéti készülődés 2020.04.06-val kezdődő hét 2. 

vegyes csoport 

Hírös próba és Aprók napja 2020.05.29. 

Ifjúság útja 1. Karácsonyi gyertyagyújtás 2019.12.16-tel kezdődő 

hét 

Iskolatáska nyitogató 2020.03.18. 

 

 

Fakultatív hit- és vallásoktatás szervezése  

 
Feladat-ellátási hely Oktatás szervezője Időpontja 

Ifjúság útja 1. Katolikus egyház 

Református egyház 

Szervezés alatt 

Hétfő 1530-1600 

Ceglédi út 5-7  Református egyház 

Papp Sándor lelkész 

Csütörtök 1530-1600 

                 1600-1630 
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Pedagógiai folyamatok, kiemelt pedagógiai feladataink  

Tervezés 

- A szervezeten belül törekedni kell, hogy a nevelőközösség minden tagja azonos 

normákat valljon, és azok szerint végezze munkáját, a tisztelet, az egymás munkájának 

tiszteletben tartása, elismerése és segítése legyen a jellemző. 

- A szervezet szakmai színvonalának további erősítése, azon kérdések megvitatása, 

tevékenységek tervezése, amelyek segíthetik az év során a nevelőmunka ellátását. 

 Az előző nevelési év eredményeire való tervezés, a meghatározott kiemelt nevelési 

oktatási feladatok megjelenítése, érzelmi, erkölcsi és az értékorientált közösségi 

nevelés. Óvodás korban a magatartás megnyilvánulásaiban, a tevékenységekben 

meghatározó szerepet töltenek be az érzelmek. Célunk, a tevékenységekben rejlő 

önkifejezési formákkal, társas érintkezési mintákkal, közös élményekkel a közösség ősi 

összetartó erejének megéreztetése, a nemzeti identitástudat, a keresztény kulturális 

értékek, a hazaszeretet, a szülőföldhöz, és családhoz való kötődés megalapozása, a 

természeti és emberi környezet megbecsülése. Érzelem gazdag, jól szocializált önfeledt, 

kiegyensúlyozott, társas kapcsolataiban stabil gyermek nevelése. A másik kiemelt 

nevelési feladatunk a munka területe- mind a két feladat-ellátási helyen. Az óvodai 

nevelés fontos feladata a munkához való helyes, pozitív viszony kialakítása. Az 

iskolára, az életre való felkészítés egyik alappillére az életkornak megfelelő 

munkatevékenység biztosítása. A gyermek éppúgy élvezi a munkatevékenységet, mint 

a játékot. Gyakran nem is választható szét e két tevékenység. Ha a munkafolyamatokat 

játékos jelleggel, a gyermekek aktív tevékenységi, utánzási vágyára, önkéntességére 

építjük, ha minden egyes gyermek képességeinek megfelelőszintű feladatot kap, a 

munka pozitív élmény forrásává válhat. Célunk, hogy a munka jellegű tevékenységek 

közben a gyermekek tapasztalatokat szerezzenek természeti és társadalmi 

környezetükről, alakuljon ki felelősségérzetük, feladattudatuk, kitartásuk, sajátítsák el 

az eszközök célszerű használatát. 

Cél Feladat Felelős Határidő 
Az intézmény stratégiai 

dokumentumainak koherens 

kialakítása 

A Pedagógiai Program, SZMSZ, 

Házirend, továbbképzési 

program beiskolázási terv 

felülvizsgálata, szükség szerint 

módosítása a nevelőtestület 

bevonásával. 

Pedagógiai Programban: a 

feladat-ellátási helyek 

intézményvezető- 

helyettes 

 

 

 

 

2019. 09. 01. 
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sajátosságainak hangsúlyosabb 

megjelenítése, cél-és 

feladatrendszer felülvizsgálata 

Csikai Cecília és 

Winterné Békefi 

Andrea 

A tanfelügyeleti ellenőrzések 

eredményei, tapasztalatai 

épüljenek be a nevelő, oktató 

munkába 

Az intézkedési tervekből 

származó információk elemzése, 

feldolgozása, értékelése, 

intézkedési terv kidolgozása 

intézményvezető-

helyettes 

 

 

nevelési évben 

folyamatos 

 

 

Az éves munkaterv összhangban 

legyen a stratégiai 

dokumentumokkal és a 

munkaközösségek terveivel 

A beszámoló megállapítására 

épüljön a munkaterv 

intézményvezető- 

helyettes 

2019.08.31. 

A csoportos dokumentációk, 

(csoportnapló mulasztási napló, a 

gyermekek fejlődési naplója) 

összhangban legyenek az 

intézményi dokumentumokkal 

 

Egységes dokumentáció 

felépítés, forma. Új dolgozók 

számára ismeretanyag átadása. 

Pontos elvárás rendszer 

összegzése. A Belső önértékelés 

segéd dokumentuma. 

intézményvezető-

helyettes 

munkaközösség 

vezető 

 

 

nevelési évben 

folyamatos 

 

Megvalósítás 

 
Cél Feladat Felelős Határidő 

A Pedagógiai Programban 

megfogalmazott célok, feladatok 

jelenjenek a pedagógus 

tervezőmunkájában és annak 

ütemezésében. 

 

A nevelési év végi beszámoló 

megállapításai alapján történik a 

következő nevelési év tervezése. 

A nevelési évre, 

gyermekcsoportra tervezett 

egymásra épülő tevékenységek a 

személyiség- és 

közösségfejlesztést, az elvárt 

nevelési, tanulási eredmények 

elérését szolgálják gyermekek és 

munkatársak elégedettségét és a 

fenntartói elvárások teljesülését 

szolgálják. 

intézményvezető- 

helyettesek 

nevelési évben 

folyamatos 

A pedagógiai munka feleljen 

meg az éves tervezésben 

foglaltaknak 

A teljes pedagógiai folyamat 

követhető a tevékenységi 

tervben, a csoportnaplókban, 

valamint a gyermeki 

produktumokban 

intézményvezető- 

helyettesek 

nevelési évben 

folyamatos 

Az ONAP és pedagógiai 

program összefüggése a 

tervezéssel és 

gyakorlattal 

A dokumentáció naprakész, 

tartalmas vezetése, mint a 

tudatos, tervszerű pedagógiai 

tevékenység alapja legyen, 

jelenjen meg a tervezésben a 

feladatellátási helyek sajátos 

arculata, hagyománya 

intézményvezető-

helyettes 

nevelési évben 

folyamatos 

A meghatározott kiemelt 

nevelési oktatási célok betartása 

A Pedagógiai programban 

meghatározott óvodapedagógusi 

feladatok megjelenése a 

gyakorlatban 

intézményvezető-

helyettes 

nevelési évben 

folyamatos 

Esélyegyenlőség biztosítása, a 
HH, HHH és a kiemelt figyelmet 

igénylő gyermekekkel (SNI) 

kapcsolatosan megfogalmazott 

feladatok gyakorlati 

megvalósulása, minden 

csoportban 

Egyéni fejlesztés, felzárkóztatás 

és tehetséggondozás 

intézményvezető-

helyettes 

nevelési évben 

folyamatos 
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Ellenőrzés 

Cél:  

- az ellenőrzött óvodapedagógus pedagógiai készségeinek fejlesztése 

- a pedagógusok szakmai fejlődésének segítése 

- a megerősítés pozitív visszacsatolás, vagyis a kiemelkedő területek azonosítása  

- továbblépés lehetőségeinek feltárása 

- a hozzáadott pedagógiai értékkel az óvoda jó hírnevének emelése 

Belső ellenőrzés 

 

 
 

Pedagógiai, tanügy-igazgatási feladatok 

 
 

Ellenőrzés területe 

 

Felelős 

 

Határidő 

Kötelező dokumentumok (csoportnapló, Felvételi – mulasztási 

napló) vezetése 

intézményvezető- 

helyettes 

2019. 09. 14. 

 

Törvényesség, dokumentumok megléte intézményvezető- 

helyettes 

2019.09.28. 

2020.05.31. 

Pedagógiai Program következetes megvalósítása 

Az éves munkaterv összhangja a 

stratégiai dokumentumokkal és 

munkaközösség  

A beszámoló megállapítására 

épülő munkaterv 

intézményvezető 

helyettes 

2019.09.15. 

Pedagógiai Program 

megvalósulása 

A szakmai munka értékelésének 

alapjai az intézményi elvárásokra 

alapozott önértékelési 

(teljesítményértékelési) és a 

külső szakmai ellenőrzés és 

értékelés, valamint az általános 

pedagógiai elvárásokra alapozott 

– a pedagógusok előmeneteli 

rendszeréhez kapcsolódó -

nyilvános szempontok alapján 

történik. 

intézményvezető 

helyettes, 

munkaközösség 

vezető, BECS 

vezető és általa 

kijelölt személy 

folyamatos 

Egyéni képességek mérése, fejlesztése, rögzítése intézményvezető- 

helyettes 

2020.01.15. 

2020.05.31. 

Fejlesztőpedagógus, óvodapszichológus dokumentációja intézményvezető- 

helyettes 

folyamatos 

Gyermekvédelmi feladatokkal kapcsolatos dokumentációk intézményvezető- 

helyettes 

2019.09.14. 

2020.05.31. 

A pedagógiai program szerinti haladás, pedagógiai munka 

ellenőrzése, kiemelt nevelési feladat megvalósulása, tapasztalatok 

megbeszélése 

intézményvezető, 

intézményvezető- 

helyettes 

folyamatos 

Gyermekvédelmi munka ellenőrzése  intézményvezető- 

helyettes 

folyamatos 

Kapcsolat a szakszolgálatokkal intézményvezető- 

helyettes 

folyamatos 

Munkaközösségek működése intézményvezető- 

helyettes 

folyamatos 

Nevelőmunkát segítők tevékenysége, tisztaság, munkavégzés. 
HACCP előírásainak megfelelő munkavégzés tapasztalatai, 

dokumentációjának ellenőrzése 

intézményvezető- 

helyettes 

Havonta, és 

véletlenszerűen 
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Védő, óvó intézkedések végrehajtása gyermekvédelmi 

felelős 

intézményvezető- 

helyettes 

szept.30. jan. 31. 

máj.31. 

 
 

 
 

Munkáltatói feladatok 

 
Ellenőrzés területe 

 

Felelős Határidő 

Munkaköri leírások felülvizsgálata, módosítása  intézményvezető- 

helyettes 

2019.09.15. 

Új dolgozók, gyakornokok segítése, mentorok munkája intézményvezető- 

helyettes 

folyamatos 

Munkavédelmi oktatás megszervezése intézményvezető- 

helyettes 

2019.08.30. 

Munkavédelmi előírások betartása, balesetvédelem intézményvezető- 

helyettes 

folyamatos 

Tűzvédelmi- és bombariadó gyakorlása intézményvezető- 

helyettes, 

reszortfelelős 

Ifjúság útja 1.  

Ceglédi út 5-7. 

2019.09. 24. 

Munkafegyelem, és az intézményi tulajdon védelmére szolgáló 

előírások betartása 

intézményvezető- 

helyettes 

folyamatos 

Technikai dolgozók munkavégzése intézményvezető- 

helyettes 

folyamatos 

Munkaidő betartása intézményvezető- 

helyettes 

folyamatos 

Munkaidő nyilvántartás, jelenléti ívek vezetése intézményvezető- 

helyettes, 

óvodatitkár 

szúrópróba szerű, 

havonta 

HACCP betartása intézményvezető- 

helyettes 

folyamatos 

Óvoda rendje, tisztasága intézményvezető- 

helyettes 

folyamatos 

Belső ellenőrzéssel kapcsolatos dokumentációk intézményvezető- 

helyettes, BECS 

vezető 

folyamatos 

KIR személyi nyilvántartó rendszer kezelése intézményvezető- 

helyettes, 

óvodatitkár 

havonta 

 

 
Gazdálkodás 

 
Ellenőrzés területe Felelős Határidő 

A nyári karbantartási munkálatok elvégzésének ellenőrzése intézményvezető- 

helyettes 

2019.09.30. 

Eszköznyilvántartás, leltár intézményvezető- 

helyettes, 

óvodatitkár 

2019.12.31. 

Térítési díj szedése óvodatitkár havonta több 

alkalom 

Étkezéssel kapcsolatos nyilvántartások ellenőrzése óvodatitkár havonta 

 



88 
 

 

Külső ellenőrzés 

 

Tanfelügyeleti ellenőrzés 

 

Feladat-ellátási hely Ellenőrzésre kijelölt 

 nem releváns 

Értékelés 

Belső önértékelési csoport  

 

Belső önértékelési csoport tagjai 

Feladat-ellátási hely  Tag 

Ceglédi út 5-7.  Komárominé Czagány Anita 

Ifjúság útja 1.  Radnóti Zsuzsanna 

 
Belső önértékelésre kijelölt óvodapedagógusok 

Feladat-ellátási hely Kijelölt óvodapedagógus Időpont 

Ceglédi út 5-7. Komárominé Czagány Anita 2019.10.15. 

Ifjúság útja 1. Sárközy Zoltánné 2019.10.22. 

 Radnóti Zsuzsanna 2020.02.05. 

 
Feladat Felelős Határidő 

Az önértékelési csoport tagjainak kiválasztása (újraválasztása) intézményvezető 2019.08.31. 

Az intézmény ötéves önértékelési programjának felülvizsgálata intézményvezető-

helyettes 

2019.09.05. 

Az éves önértékelési program kidolgozása BECS vezető 2019.09.30. 

A Belső Önértékelési Csoport működtetése az éves program alapján intézményvezető-

helyettes 

2020.06.30. 

Az önértékelés előkészítése, tervezése, kidolgozása BECS vezető 2019.10.30. 

A vezetőre és az intézményre vonatkozó elvárás rendszer, rögzítése 

az OH által működtetett informatikai támogató felületen 

intézményvezető-

helyettes 

2019.10.30. 

Az önértékelés során tények és adatok alapján a nevelési-oktatási 

tevékenységgel és a szervezet működésével összefüggő erősségek, 

fejleszthető területek azonosítása  

Az önértékelés eredményeinek feldolgozása, rögzítése az Oktatási 

Hivatal által működtetett felületen 

BECS vezető A tanfelügyeleti 

ellenőrzés előtt 30 

nappal 

 
2019-2020 nevelési évre a BECS munkacsoport feladatai: 

 

- A Pedagógiai program elemzése alapján meghatározza a program módosítására 

vonatkozó javaslatait. 

- A külső elvárások mentén meghatározza a pedagógusokra vonatkozó belsőelvárási 

rendszert. 

- Előkészíti a pedagógus önértékelés feladatait 

- Megszervezi a pedagógus önértékelésben résztvevők munkáját és dokumentációját. 

- Előkészíti, megszervezi, (kijelöli a résztvevőket) az intézmény által kijelölt 

pedagógusok önértékelését. 
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- Összesíti az eredményeket, és közzéteszi az információs rendszeren. 

- Feltárja, és megszervezi a pedagógiai program hiányosságaiból adódó feladatok 

pótlását, kidolgozását, és elvégzi a szükséges korrekciókat 

 

Gyermekek értékelése 

 

Feladat Felelős 

 

Határidő Indikátor, 

dokumentum 

Regisztráció 

 

csoportos óvónő 

 

óvodába lépés előtt 

óvodába lépés után 

nevelési év elején 

2019.09.16. 

2019.10.31. 

Anamnézis 

Személyiség napló 

Mérés 

 

 

csoportos óvónő 

félévkor 

év végén 

2020.01.15. 

2019.05.30. 

Személyiségnapló  

értékelése, 

excell-táblázat kitöltése 

Fejlesztés 

 

 

csoportos óvónő 

 

 

folyamatos 

 

 

2020.01.15. 

2020.05.30. 

Személyiségnapló 

Egyéni haladási napló 

Értékelés 

 

 

csoportos óvónő 

 

 

félévkor 

év végén 

2020.01.15. 

2020.05.30. 

 

Személyiségnapló 

Egyéni haladási napló 

Ellenőrzés 

 

intézményvezető-

helyettes 

vezetői ellenőrzéskor 

félévkor 

év végén 

A munkatervi 

ütemezés szerint 

Január 31. 

Június 12. 

Feljegyzés a vezetői 

ellenőrzésről 

Féléves vezetői értékelés 

Év végi vezetői értékelés 

 

Pedagógusminősítési eljárások 

 

Feladatellátási hely 

Pedagógusminősítési 

eljárásban részt vevő  

óvodapedagógus 

Elérni kívánt fokozat 

 

Ceglédi út 5-7. Görög Erika 

Csikai Cecília 

Pedagógus II. 

Pedagógus II. 

Ifjúság útja 1. Mede Erzsébet Pedagógus II. 

 

Intézkedések 

 

Feladat Felelős Határidő 
Az intézményi ellenőrzések során született eredmények elemzése és 

értékelése  
Intézményvezető- 

helyettes 

folyamatos 

A pedagógus ellenőrzések eredményeire épülő fejlesztések 

meghatározása, szükség esetén korrekció végzése, fejlesztési terv 

kidolgozása, OH felületre feltöltés 

Intézményvezető- 

helyettes 

folyamatos 

A gyermeki teljesítmények elemzése, és az egyes évek mérési, 

értékelési eredményeinek összekapcsolása, szükség esetén fejlesztési 

tervek készítése  

Intézményvezető- 

helyettes 

2020.január 

2020.június 

A gyermeki teljesítmények elemzése során feltárt problémák 

megoldására alkalmas módszerek, jó gyakorlatok, támogató 

ötletek gyűjtése, szakmai támogatások és bevonása  

Intézményvezető- 

helyettes 

folyamatos 
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Személyiség és közösség fejlesztés     

Cél: A gyermekek személyes és szociális képességeinek fejlesztése Az alul teljesítő, tanulási nehézségekkel 

küzdő és sajátos nevelési igényű gyermekek képességeinek megfelelő fejlesztése. Az esélyegyenlőség 

biztosítása érdekében külön hangsúlyt fektetni a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatására. 

Feladat Felelős Határidő 

Az SNI gyermekek rögzítése a KIR rendszerbe Intézményvezető- 

helyettesek 

Határozat kiadását 

követő 5 nap 

A gyermekek fejlesztésével kapcsolatos feladatok 

egyeztetése (időpont, helyszín) 

Intézményvezető- 

helyettesek 
2019.09.15. 

Folyamatos kapcsolattartás, konzultáció az utazó 

gyógypedagógusokkal 

fejlesztőpedagógusok, 

óvodapedagógusok 

folyamatos 

Szakértői vélemények érvényességének figyelemmel 

kísérése, kontroll vizsgálatokra tovább küldés 

fejlesztőpedagógusok, 

óvodapedagógusok 

folyamatos 

A már meglévő szakvélemények intézmény kijelölés 

módosításának kérése 
utazó gyógypedagógus 

2019.08.31. 

Szakvélemények összegyűjtése, iktatása, lefűzése 

Óvodatitkár, 

óvodapedagógusok, utazó 

gyógypedagógus, fejlesztő 

pedagógus 

2019.09.21. 

Szakvélemények értelmezése, diagnózisok 

csoportosítása. 

utazó gyógypedagógus, 

fejlesztő pedagógus 

2019.09.24. 

Csoportok kialakítása, órarend összeállítása (hely, 

idő) 

utazó gyógypedagógus, 

fejlesztő pedagógus 

2019.09.24. 

Fejlesztési terv elkészítése 
utazó gyógypedagógus, 

fejlesztő pedagógus 

2019.10.01. 

Rehabilitációs napló vezetése 
utazó gyógypedagógus, 

fejlesztő pedagógus 

folyamatos 

Felülvizsgálatok lejáratának figyelemmel kísérése. 

 

utazó gyógypedagógus, 

fejlesztő pedagógus 

folyamatos 

Kontrollkérő lapok elküldése. 
utazó gyógypedagógus, 

fejlesztő pedagógus 
SNI: 2020. június 30. 

   

BTMN gyerekek szakértői véleményének 

összegyűjtése, átnézése, érvényességének ellenőrzése 

Intézményvezető- 

helyettesek, fejlesztő 

pedagógusok 

2019.09.01. 

A fejlesztések megszervezése (hely, idő) Intézményvezető- 

helyettesek, 

fejlesztőpedagógusok 

2019.09.01. 

A fejlesztések megbeszélése, folyamatos konzultáció fejlesztőpedagógusok, 

óvodapedagógusok 

folyamatos 

Kontrollkérő lapok elküldése fejlesztő pedagógus 2020.06.30. 
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Tehetséggondozás 

 

Cél a tehetségígéretek felismerése, a gyermeki képességek kibontakoztatása és lehetőségeik 

kibővítése. 
Feladat Felelős Határidő 

„Aranymadarak” és „Lenvirág” 

 dráma tehetség műhely vezetése”  

Judák Mónika és 

Sárközy Zoltánné 

Sutus Andrásné és 

Kocsisné Földvári Ágnes 

folyamatos 

Angol foglalkozás vezetése Judák Mónika és Gál Zsófia  

Csikai Cecília és Görög Erika 

folyamatos 

„Ügyeskezek” tehetség műhely 

vezetése 

Mede Erzsébet folyamatos 

Ép-kéz-láb és Mocorgó 

mozgás vezetése 

Radnóti Zsuzsanna 

Ferenczi Anikó  

folyamatos 

„ Igy tedd rá!” néptánc foglalkozás Oldal Henrietta  

Kara Szilvia és Festő Istvánné 

folyamatos 

A tehetséges gyermekek városi 

rendezvényekre való felkészítése 

csoportos óvónők folyamatos 

Sakkfoglalkozás Hajnal Zoltán külső szakember folyamatos 

Modern tánc  Gálné Tünde külső szakember folyamatos 

 

Cél minden olyan családot, gyermeket találjunk meg, akik segítségre szorulnak. 

Feladat Felelős Határidő 

A gyermekvédelmi feladatok 

ellátásának megszervezése 
intézményvezető-helyettes 2019.09.01. 

Gyermekvédelmi napló megnyitása gyermekvédelmi felelős 2019.09.01. 

Szakszolgálatok, gyermekvédelmi 

felelős elérhetőségének kifüggesztése a 

faliújságra 

gyermekvédelmi felelős 2019.09.01. 

Új óvodások befogadásának és a 

sajátos nevelési igényű gyermekek 

integrációjának elősegítése. 

gyermekvédelmi felelős 

csoportos óvónők 

2019.09.01. 

folyamatos 

Étkezési térítési kedvezményre 

jogosultak felmérése, a szükséges 

igazolások bekérése csoportonként 

óvoda titkár 

gyermekvédelmi felelős 

 

2019.09.01. 

folyamatos 

Jogszabályi változások nyomon 

követése 

gyermekvédelmi felelős, 

intézményvezető-helyettes 
folyamatos 

Gyermekek mindenekfelett álló 

érdekeinek érvényesítése és az 

érvényesülés ellenőrzése 

intézményvezető-helyettes 

 

folyamatos 

 

A nevelőmunka egészséges és 

biztonságos feltételeinek megteremtése 

intézményvezető-helyettes 

csoportos óvónők 
folyamatos 

A családok, gyerekek segítése, az 

esélyegyenlőség biztosítása 

gyermekvédelmi felelős 

intézményvezető-helyettes 
folyamatos 

A gyermekek adatainak védelme, az 

óvodai dolgozók titoktartási 

kötelezettségének betartatása 

intézményvezető helyettes  folyamatos 

A szülőkkel együttműködő kapcsolat 

kialakítása 
csoportos óvónők folyamatos 

Prevenciós, feltáró és problémákat 

megszüntető tevékenység a gyermekek 

érdekében. 

gyermekvédelmi felelős 

csoportos óvónők 
folyamatos 

Családlátogatások, fogadóórák gyermekvédelmi felelős, 

csoportos óvónők 
szükség szerint 
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Kapcsolattartás a családdal, a 

szakszolgálatokkal, információ csere 
gyermekvédelmi felelős folyamatos 

HH, HHH, veszélyeztetett 

gyermekek nyilvántartása  

intézményvezető-helyettes, 

gyermekvédelmi felelős 

2019. szeptember 30. 

folyamatos 

Rendszeres óvodalátogatás 

figyelemmel kísérése, gyermeki jogok 

érvényesülése 

intézményvezető helyettes 

csoportos óvónők 

gyermekvédelmi felelős 

folyamatos 

Szakember segítségének kérése  gyermekvédelmi felelős 

csoportos óvónők 

szükség szerint 

A szülők informálása a különböző 

támogatásokról, és azok feltételeiről 

intézményvezető-helyettes 

gyermekvédelmi felelős 

csoportos óvónők 

szükség szerint 

A felzárkóztatás megszervezése a 

gyermekek beilleszkedésének 

elősegítése, az indulási hátrányok 

kompenzálására tervek készítése 

csoportos óvónők folyamatos 

A tehetséggondozást elősegítése csoportos óvónők folyamatos 

Az óvodaköteles és a veszélyeztetett 

óvodás korú gyermek felkutatása az 

óvoda körzetében. 

intézményvezető-helyettes 2020. március 

A gyermekek rendszeres egészségügyi 

vizsgálatának megszervezése. 
intézményvezető-helyettes 

védőnő 

2019.09.18 Ifjúság útja 1 

2019.09.30. Ceglédi út 5-7 

szükség szerint 

Gyermekbalesetek megelőzése, védő – 

óvó intézkedések megfogalmazása 
intézményvezető-helyettes 

2019.09.01. 

folyamatos 

A gyermekvédelmi munkaközösség 

munkájában való aktív részvétel, 

továbbképzéseken, konferenciákon való 

részvétel 

gyermekvédelmi felelős folyamatos 

Gyermekvédelmi beszámolók 

elkészítése 
gyermekvédelmi felelős 

2020. január 15 

2020. május 30 

 

A nevelőtestület éves feladatainak ütemezése 

 

Feladat Felelős, megbízott neve Határidő 

 
Ifjúság útja 1. Ceglédi út 5-7. 

  

Szakmai 

munkaközösség 

Winterné Békefi Andrea Oláh Csabáné 
folyamatos 

Udvari játékok 

ellenőrzéséért 

felelős 

Hegedűsné Tóth Gabriella Festő Istvánné 

 havonta   

Pályázat figyelő, 

író 

Fodorné Ivony Zsuzsanna 

Winterné Békefi Andrea 

Sutus Andrásné folyamatos 

Villany. és vízórát 

leolvas 

Kanalas Zoltánné Csikai Cecília minden hónap 

utolsó napja 

Kapcsolattartó az 

iskolával, 

bölcsődével 

Judák Mónika és Hegedűsné 

Tóth Gabriella 

Festő Istvánné közös 

programoknál 

Folyosó 

dekorálásáért 

felelős ovigaléria 

Judák Mónika és Hegedűsné 

Tóth Gabriella 

csoportos óvónők aktualitásnak 

megfelelően 

Faliújság 

aktualizálása 

Winterné Békefi Andrea 

Hegedűsné Tóth Gabriella 

csoportos óvónők folyamatos 
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Tűzriadó 

megszervezése, 

lebonyolítása, 

menekülési 

útvonal ellenőrzése 

Radnóti Zsuzsanna Oláh Csabáné 

Csikai Cecília 

 

 

2019.09.24. 

Balesetbiztosítások 

összesítése 

Varga Ágnes 

 

Oláh Csabáné 2019.09.18 

Óvodai 

fényképezés 

megszervezése 

Sárközy Zoltánné Oláh Csabáné Ceglédi út 5-7 

2019.10.07. 

Ifjúság útja 1 

2019.09.18 

Papírgyűjtés 

szervezése 

Winterné Békefi Andrea Komárominé Czagány Anita 2019.ősz vagy  

2020 tavasz 

Könyvek, újságok 

terjesztése, színház 

bérletek 

Hegedűsné Tóth Gabriella 

Judák Mónika 

Görög Erika 2019.09.30 

Honlap team Hegedűsné Tóth Gabriella Ferenczi Anikó havonta 

Tanösvény team Judák Mónika  folyamatos 

Zöld jeles napok 

team 

Mede Erzsébet  folyamatos 

Madár barát team Sárközy Zoltánné  folyamatos 

Ovi galéria team Judák Mónika csoportos óvónők folyamatos 

Külön 

foglalkozások 

megszervezése 

tehetséges 

gyermekeknek, 

angol, kézműves, 

fejlesztő torna, 

néptánc, dráma  

Judák Mónika 

Mede Erzsébet 

Sárközy Zoltánné 

Gál Zsófia 

Radnóti Zsuzsanna 

Sutus Andrásné 

Kocsisné Földvári Ágnes 

Csikai Cecília  

Görög Erika 

Ferenczi Anikó 

Festő Istvánné 

Kara Szilvia 

folyamatos 

Rajzpályázatok 

koordinálása 

Hegedűsné Tóth Gabriella Kara Szilvia folyamatos 

Egészségügyi 

kiskönyvek 

ellenőrzése 

Viczinai Dóra Juhász Ágnes folyamatos 

Szertár felelős Radnóti Zsuzsanna Hegedűsné 

Tóth Gabriella 

csoportos óvónők 
folyamatos 

Úszás 

megszervezése 

Sárközy Zoltánné Oláh Csabáné 
alkalomszerű 

Alapítványi bál 

szervezése 

Winterné Békefi Andrea 

Hegedűsné Tóth Gabriella 

Görög Erika 
alkalomszerű 

Alapítvány Mede Erzsébet Csikai Cecília folyamatos 

Munkaidő 

nyilvántartás, 

jegyzőkönyv 

vezető 

Winterné Békefi Andrea Komárominé Czagány Anita 
folyamatos 

Kapcsolattartás 

védőnővel 

Fodorné Ivony Zsuzsanna Fodorné Ivony Zsuzsanna 
folyamatos 

 

 

Eseményterv 

 
Hónap Ünnepek, megemlékezések, 

események 

Felelős 

Szeptember 

 

 

 

Erdei óvoda Ifjúság útja 

Vadas parki kirándulás 

Logopédiai szűrés 

Tisztasági szűrés 

 

csoportos óvónők 

Fodorné Ivony Zsuzsanna 
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Ovi foci megszervezése Bozsik program  

Szülői értekezlet 

Fényképezés Ifjúság út (09.18-20.) 

Úszás megszervezése 

  

KIO Varázsszőnyeg bérlet 

Ciróka bábszínház  

Beszélgető kör a tanköteles korú gyermekek szüleinek 

 

Magyar Népdal Napja (09.13.) 

Autómentes nap Ifjúság útja (09.21 és 22) 

Tűzvédelmi- és bombariadó gyakorlása (09.24.) 

10óra Ifi, 10,30óra Ceglédi 

Hunyadivárosi napok (09.21.) 

Mihály nap Ceglédi út (09.27)  
Magyar népmese napja (09.30) 

„Egy nap autó nélkül” (09. 27) 

Munkaközösségi értekezlet 

Ceglédi (09.03 és 09.24.) 

Ifjúság (09.04 és 09.25.) 

 

 

Sárközy Zoltánné 

Oláh Csabáné 

Sárközi Zoltánné 

Judák Mónika 

Görög Erika 

Judák Mónika 

Festő Istvánné 

Kara Szilvia 

Winterné Békefi Andrea 

Oláh Csabáné 

Radnóti Zsuzsanna 

Fodorné Ivony Zsuzsanna 

Oláh Csabáné 

Sutus Andrásné 

Winterné Békefi Andrea 

 

Oláh Csabáné 

Winterné Békefi Andrea 

Október Papírgyűjtés (10.07 és 08) 

Pöttöm próba verseny (10.04.) 

Milyen Zöld óvodának lenni? előadás az OH 

felkérésére (10.07.) 

Fényképezés Ceglédi út (10.07-10.) 

Népi játék napja (10.09.) 

Erdei ovi 

Állatok világnapja (10.04) /vadaspark kirándulás 

Komposztálás világnapja (10.10) 

Nyílt nap az iskolában szülőknek 10.15. és 10.16 

Látogatás a Tűzoltóságon 

Őszi betakarítások családoknál (dióverés, szüret) 

Zenei világnap Mátyás iskola gyermekeinek 

hangversenye (10.01) 

Földünkért „Ki mit tud” (10.18) 

Mentsük meg a Földet! rajzpályázat (10.11.)  

Dokumentumok ellenőrzése  

Munkaközösségi értekezlet 

Ceglédi (10.15.) 

Ifjúság (10.16.) 

Komárominé Czagány Anita 

Komárominé Czagány Anita 

Winterné Békefi Andrea 

 

Oláh Csabáné 

Kara Szilvia és Festő Istvánné 

 

 

 

csoportos óvónők  

 

 

 

 

Mede Erzsébet 

Winterné Békefi Andrea 

Fodorné Ivony Zsuzsanna 

Oláh Csabáné 

Winterné Békefi Andrea 

November Óvodába látogatnak a tanító nénik 

Iskolába hívogató, leendő elsősöknek foglalkozás 11. 

Óvodapedagógusi látogatás az első osztályba 

2019.11.20 és 21 

Óvodások Versmondó Találkozója 

Adventi készülődés 2019.11.25 hete nyitott délután a 

családoknak Ceglédi 

Márton napi vigasság nyílt nap szülőknek (11.11) 

Varázshegy fesztivál  

Faültetés (11.09) közösen a Mátyás iskolával 

Gyógynövények, magas ágyás kialakítása  

Hulladék pályázat szülőknek kiállítás (11.21-12.02.) 

Ne vásárolj semmit nap! díjátadó (11.27) 

Munkaközösségi értekezlet 

Ceglédi út 5-én 

Ifjúság útja 6-án 

 

 

 

csoportos óvónők  

reszort felelősök 

 

 

 

Sutus Andrásné 

Sárközy Zoltánné 

Hegedűsné Tóth Gabriella 

Radnóti Zsuzsanna 

Radnóti Zsuzsanna 

 

Oláh Csabáné 

Winterné Békefi Andrea 

December Mikulás műsor a bölcsődébe járó gyerekeknek 

Corvin Mátyás Iskola „Télapó itt van” Iskolás 

gyermekek bábműsora (12.05.) 

Mikulás ünnepély (12.06.) 

Festő Istvánné 

Judák Mónika 

Hegedűsné Tóth Gabriella 
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Lucázás a Corvin Mátyás Ált. Isk. (12.13.9óra 55perc) 

Adventi vásár az iskolában 2019.12.14. 

Karácsonyi ünnepség a Corvin Mátyás Ált. Isk.  

Játszóház Hunyadi Ált. Isk. 2019.12.19. 

Karácsonyi ünnepély (közös gyertyagyújtás Ceglédi út 

2019.12.18. 

Karácsonyi közös gyertyagyújtás Ifjúság út 12.16 

kezdődő hét 

Betlehemezés gyerekcsoport (2019.12.17.9óra 55perc) 

Madár karácsony folyamatos a téli időszakban 

 

Munkaközösségi értekezlet 

Ifjúság (12.04.) 

Ceglédi (12.03.) 

Cica csoport 

 

csoportos óvónők  

 

Görög Erika 

 

csoportos óvónők 

 

Maci csoport 

Madárbarát team csoportos 

óvónők 

 

Oláh Csabáné 

Winterné Békefi Andrea 

Január Bozsó gyűjtemény megtekintése 

Séta a főtérre, Városháza 

Ismerkedés a Ciróka Bábszínházzal 

Kordik farm, Ferkó tanya, szánkózás 

Féléves nevelői értekezlet 2020.01.31. 

Csoportok látogatása, ellenőrzés Ifjúság, Ceglédi 

 

 

Óvoda-Iskola börze (2020.01.25.) 

Munkaközösségi értekezlet 

Ifjúság (2020.01.22.) 

Ceglédi (2020.01.21.) 

 

csoportos óvónők  

 

 

Fodorné Ivony Zsuzsanna 

Fodorné Ivony Zsuzsanna 

Oláh Csabáné 

Winterné Békefi Andrea 

Fodorné Ivony Zsuzsanna 

 

Oláh Csabáné 

Winterné Békefi Andrea 

Február Féléves szülői értekezlet 2020.02. 03-11 

Kálmán Lajos népdal találkozó 

Nyílt napok: bemutatóórák Mátyás Ált. Isk. leendő 

szülőknek 2020.02.11. és 02. 12 

Iskolai farsang Corvin Mátyás 2020. 02.14. 

 

Balázsolás a Corvin Mátyás Ált. Isk.(02.04. 9óra 

55perc) 

Balázsolás, Ceglédi (02.03.) 

Egészségnap, Gyógyító-bocsok 2020.02.04 vagy 5 

vagy 6 vagy 7 

Farsang (02.19. Ifjúság és 02.20. Ceglédi) 

Farsangi alapítványi bál a szülőknek Ceglédi (02.29) 

 

Munkaközösségi: 

Ceglédi (02.04.) 

Ifjúság (02.26) 

 

 

csoportos óvónők  

 

 

 

 

Mókus csoport 

 

 

 

csoportos óvónők 

Görög Erika 

 

 

Oláh Csabáné 

Winterné Békefi Andrea 

Március 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Télkergető nap „Kisze bábégetés” közös rendezvény 

(03.06.) 

Tavaszköszöntő alapítványi bál a szülőknek Ifjúság 

(03.07) 

Iskolába hívogató szülőknek, gyerekeknek nyílt nap 

Angol teadélután Corvin Mátyás Iskola (2020.03.19) 

Látogatás a könyvtárba 

Házi mesemondó verseny, készülődés a Micimackó 

mesemondóra 

Micimackó mesemondó (03.01.)  

Kislányok felköszöntése Nőnapon (03.06.) 

Megemlékezés a nemzeti ünnepről (03.13.) 

Iskolatáska nyitogató (Ifjúság 03.18 és Ceglédi 03.19.) 

Víz világnapja rajkiállítás (03.22.)  

Néptánc-találkozó Hetényegyháza  

 

Színházlátogatás Katona József Színház 

 

Cica csoport 

Winterné Békefi Andrea 

Hegedűsné Tóth Gabriella 

 

csoportos óvónők 

 

 

 

 

csoportos óvónők 

 

 

Hutvágner Éva 

Festő Istvánné és Kara Szilvia 

 

Judák Mónika 
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 Planetárium látogatás 

Szórakaténusz játékmúzeum látogatás 

Bemutatkozik a Corvin Mátyás iskola (03.30.) 

Milyen lesz az iskola, látogatás az óvodás gyerekekkel 

az iskolába 

 

 

Április Húsvét az óvodában húsvéti locsolkodás (04.09.) 

Foci kupa 

Arborétumba kirándulás (04.22.) 

Rajz kiállítás az év legszebb munkáiból 

Májusfa állítás az óvoda udvarán (04.30.) 

„Kapunyitogató” új szülőknek Ifjúság 04.16. és 

Ceglédi 04.17. 

 „Virágvarázs” növényültetés a gyerekekkel (04.22.) 

 

 

Nevelőtestületi kirándulás Ceglédi út és Ifjúság útja 

 

Csoportok látogatása, ellenőrzés Ifjúság, Ceglédi 

 

 

Munkaközösségi értekezlet 

Ceglédi út (04.07) 

Ifjúság útja (04.08) 

csoportos óvónők 

 

 

 

 

Fodorné Ivony Zsuzsanna 

csoportos óvónők  

Winterné Békefi Andrea 

 

 

Oláh Csabáné 

Winterné Békefi Andrea 

Fodorné Ivony Zsuzsanna 

Oláh Csabáné 

Winterné Békefi Andrea 

 

Oláh Csabáné 

Winterné Békefi Andrea 

Május  Várhatóan óvodai beiratkozás 05. eleje 

Anyák napi ünnepély 04 vagy 05, vagy 06 

Fülemüle fesztivál  

Madarak fák napja séta az arborétumban (05.08.) 

OVIKUPA felkészülés és részvétel 2020.05.16. 

Természet házába látogatás 

Családi délelőtt egy közeli tanyán 

Pünkösdölés 05.26-28 

Gyermekhét 05.26-29 

Corvinás nap: Be happy! "Teddy bear" angol 

tehetségműhely bábelőadása 2020.05.27. 

„Aprók napja” Puszta próba gyereknap 2020.05.29 

Munkaközösségi értekezlet 

Ceglédi út (05.12.) 

Ifjúság útja (05.13.) 

Fodorné Ivony Zsuzsanna 

 

 

 

 

csoportos óvónők  

 

 

Judák Mónika 

 

Judák Mónika, Gál Zsófia 

Ferenczi Anikó és Oláh Csabáné 

 

Oláh Csabáné 

Winterné Békefi Andrea 

Június Csoportos kirándulások megszervezése (06.08-12) 

Erdei óvoda 

Nemzeti összefogás napja 

Környezetvédelmi világnap (06.05.) 

Évzáró, búcsúztató (06.02-03-04) 

Ballagás Ceglédi út (06.05.) 

Szülői értekezlet az új gyerekek szüleinek meghívók 

küldése 

Fagylaltozás a gyerekekkel a közeli fagyizóban 

Évzárói nevelői értekezlet (06.19.) 

 

 

csoportos óvónők  

 

 

Földvári Ágnes 

 

Fodorné Ivony Zsuzsanna 

Csoportos óvónők 

Fodorné Ivony Zsuzsanna 

Július Nyári óvodai élet csoportos óvónők  

Augusztus Nyári óvodai élet, következő nevelési év előkészítése 

Évnyitó nevelői értekezlet (08.29.) 

csoportos óvónők  

Fodorné Ivony Zsuzsanna 

 

 

 

Belső kapcsolatok 

Munkaközösségek 

Cél: Módszertani kultúra fejlesztése szakmai műhelymunka tervezése, szervezése 
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Munkaközösség megnevezése Résztvevő neve Feladatellátási hely 

Gyermekvédelmi Csikai Cecília 

Sárközi Zoltánné 

Ceglédi út 5-7 

Ifjúság útja 1. 

Munkaközösség (hagyományápoló) Oláh Csabáné Ceglédi út 5-7. 

„Körlánc” környezetvédelmi 

munkaközösség 

Winterné Békefi Andrea 

 

Ifjúság útja 1. 

 

 

Belső tudásmegosztás, belső hospitálási rendszer működtetése 

Cél: A szervezett, belső továbbképzések, jó gyakorlatok ismertetése, támogatása. Jó 

gyakorlatok megismerése, szakmai együttműködés mélyítése. 

 
Hónap A bemutató tartalma A bemutatót tartja 

folyamatos Egymásnál hospitálás feladatellátási helyek 

között 

csoportos óvónők 

 

folyamatos Tanösvény bemutatása a város pedagógusainak 

modulok megismerése 

Winterné Békefi Andrea 

2020.05.27. Corvinás nap: Be happy! "Teddy bear" angol 

tehetségműhely bábelőadása  

Judák Mónika 

Gál Zsófia 

 

A feladat-ellátási hely kapcsolatai 

Családdal való kapcsolat 

Családlátogatás: 

- óvodába kerülés előtt –a szülők igénye alapján történik,- a megismerkedést szolgálja 

- Az óvodába kerülés után – szükség esetén többször is 

Naponkénti párbeszéd: 

- a találkozások alkalmával a beszélgetés pillanatai lehetőséget adnak a kölcsönös 

érdeklődés kifejezésére, a tájékoztatásra. 

Fogadóórák: 

- komolyabb négyszemközti találkozást igénylő, a gyermek fejlettségi szintjének, az 

esetlegesen felmerülő problémák megbeszélésére alkalmas. Félévente, illetve a 

szülők igényei szerint. 

Szülői értekezletek: 

- júniusban vagy júliusban- a szeptembertől óvodába felvett gyermekek szüleinek 

- szeptemberben és januárban csoportos találkozások. Jó alkalom arra, hogy a szülők 

megismerkedhessenek az óvoda pedagógiai programjával, sajátos arculatjával, 

házirendjével, elvárásaival, feladataival. A szülők elmondhatják gondjaikat, 

javaslataikat. Igény szerint külső előadót hívunk. 
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Közös programszervezés: 

- bekapcsolódás egy-egy ünnep lebonyolításába. /Márton napi felvonulás, kirándulás, 

erdei ovi zárónap, Mikulás, karácsony, anyák napja, búszúzás az óvodától / 

Közös munkadélutánok: 

- ünnepi előkészületekben egymás jobb megismerése, ajándékkészítés /Mikulás, 

karácsony, farsang, kézműves délután/ 

Nyílt nap: 

- a szülő kérésére- előzetes bejelentés alapján – bármikor 

- feladat-ellátási helyenként változik a munkatervben meghatározottak szerint az új és 

régi szülőknek 

Nyitott rendezvények: 

- közös munkadélutánok 

- anyák napja 

- évzáró-gyermeknap- búcsúzó 

- Erdei óvoda, záró nap 

Igény szerint nyitott rendezvények: 

- Mikulás 

- Karácsony  

- Anyák napja 

- Nagycsoportosoknak búcsúzás az óvodától 

Szülők Óvodai Szervezete 

Az óvoda és a család kapcsolatának alakulásában fontos szerepe van a Szülői Szervezetnek. 

Nemcsak koordináló, hanem kezdeményező is a folyamatos együttműködésben. 

A családokkal való együttműködést segítik a vezetőség tagjai, a szülőknek szervezett 

rendezvények után kitöltött elégedettségmérő lapok. A Szülők Óvodai Szervezete munkaterv 

szerint dolgozik. 

Városi Óvodavezetői Munkaközösség 

A Kecskemét intézményvezetőit és azok helyetteseit magában foglaló munkaközösség feladata 

a város óvodái között kialakult szakmai kapcsolat ápolása, fejlesztése, összehangolása. 

Intézményünket képviseli a munkaközösségben:  

Kapásné Pusztai Edit intézményvezető 

Fodorné Ivony Zsuzsanna intézményvezető - helyettes 

 Hajagos Istvánné intézményvezető – helyettes 

 Obbágy Tiborné intézményvezető- helyettes 
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A Város óvodáival való kapcsolattartás 

A város óvodáival kialakított partneri kapcsolat megőrzésére, továbbfejlesztésére törekszünk.  

Az alábbi gyermekrendezvényeken veszünk részt. 

- Sportversenyek: Ovi-Kupa 

- Rajzpályázatok 

- Népi-tánc találkozók 

- Környezetvédelmi vetélkedő 

- Pöttöm próba – közlekedési verseny 

- Fülemüle, népdal találkozó – ének 

- Micimackó mesenap  

- Versmondó verseny 

A város óvodáiban szervezett munkaközösségi foglalkozásokon, továbbképzéseken szintén 

részt veszünk (fejlesztőpedagógia, Így tedd rá munkaközösség, hagyományápolás, Zöld óvoda 

munkaközösség stb.) 

Iskolákkal való kapcsolattartás 

Az iskolával kialakított jó kapcsolat további ápolására törekszünk, e kapcsolat alakításában, 

fenntartásában az óvoda nyitott és kezdeményező szerepet vállal. A kapcsolattartás formái: 

- Kölcsönös látogatások, egymás munkájának alaposabb megismerése, 

- Óvodapedagógus és tanítók közös tapasztalatcseréi, hospitálások, 

- Nagycsoportos és elsőosztályos gyermekek közös találkozásai, 

- Beszélgetés az óvodából iskolába érkező gyermekekről, 

- Konzultáció az óvodából az iskolába való átmenet megkönnyítése érdekében. 

- Az óvodai, iskolai rendezvényeken kölcsönös részvétel, segítségnyújtás. 

Alapelvek 

- Az óvodából az iskolába történő átmenet zavartalan biztosítása 

- Kölcsönös nyitottság érvényesülése 

- Egymás munkájának megismerése 

- Kölcsönös bizalom, megbecsülés egymás nevelőmunkája iránt 

- Minden gyermek örömmel induljon óvodába 

Bölcsődével való kapcsolattartás 

- Látogatás a bölcsődében, egymás munkájának alaposabb megismerése 
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Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtárral kapcsolattartás 

- Ifjúság úti feladat-ellátási hely Zöld óvoda bázis intézményi feladatokat lát el Bács-Kiskun 

Megyében. 

Az „Így tedd rá” módszer, Balatoni Katalin programgazdával kapcsolattartás 

- A Ceglédi úti feladat-ellátási hely, „ Így tedd rá” referencia intézményi feladatokat lát el. 

Minden kolléganőnek tartalmas nevelési évet kívánok! 

Kecskemét, 2019. augusztus 30. 

Fodorné Ivony Zsuzsanna 

Intézményvezető helyettes 

 


