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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 felépítése 2022. július 1-jével megváltozott. A csökkenő 

gyermeklétszám miatt a Kandó Kálmán Utcai és a Mártírok Útja 29. sz. alatt található Feladat-

ellátási Helyek megszűntek. A gyermekeket és a kinevezett dolgozókat is elhelyeztük a Corvina 

Óvoda intézményeiben. 

A Kandó Kálmán Utcai Feladat-ellátási Hely gyermekeit elsősorban az Ifjúság Úti Feladat-

ellátási Hely vette át, a Mártírok Útja 29. Feladat-ellátási Helyről pedig a Mártírok Útja 31. 

Feladat-ellátási Helyre kerültek zömében a gyerekek. 

Évek óta először úgy tudunk évet kezdni, hogy minden álláshelyünk betöltött. 

 

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:  10 

  

1.2. Az intézmény vezetése  
Intézményvezető:  Obbágy Tiborné megbízott 
Intézményvezető-helyettesek:  Obbágy Tiborné   

  Fodorné Ivony Zsuzsanna  

  Hajagos Istvánné  

Gazdasági Hivatal vezetője  Garaczi Józsefné  
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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  06/204230247  

  Ifjúság útja 1.  ifjusagovivez@gmail.com   

Obbágy Tiborné  Forradalom utca 3.  forrovivez@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  

  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    

  

 

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  76/489-462 
Ludányiné Körtvélyesi Gyöngyike  Nyitra utca 4.  nyitraovi@gmail.com  76/487-408 
Prikkelné Donkó Melinda Mikszáth krt.30.  mikszathovi@gmail.com  76/484-607 
Bartáné Nagy Ágnes Mártírok útja 31.  martirokovi@gmail.com  76/414-364 
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  

 

 

Nevelőmunkát segítő munkatársak:  

  

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

Majoros Zsoltné 

óvodatitkár Csokor utca 9.  menza.mukert@gmail.com  
76/414-258  
70/4208635  

Némethné Terdik 

Marianna 

 óvodatitkár 
Ifjúság útja 1.  menza.ifjusag@gmail.com  

76/480-712  
06/307484368  

Zsitva Laura 

óvodatitkár 
Forradalom utca 3.  forradalomovoda@gmail.com  

76/484-681  
06/302044488 

Németh Gabriella 

fejlesztőpedagógus 
Corvina Óvoda  

feladat-ellátási helyei  

gabrielluska67@gmail.com  06/302220805  

Szűrszabóné Kovács 

Szilvia 

fejlesztőpedagógus 
corvinafejleszto3@gmail.com 06/707707559 
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Balla-Szalkai Anna 

óvodapszichológus 
 anna.szalkai@gmail.com  06/304565523  

 

 

2. Dolgozói létszámadatok  

 

Engedélyezett státuszok  

Adat  

Óvodapedagógus (ebből vezető 4 fő)  71 
Fejlesztőpedagógus  2  
Óvodapszichológus  0,5  
Dajka  33 
Pedagógiai asszisztens  14,25  
Óvodatitkár  3  
Összesen:  123,75  

 

3. Gyermeklétszám adatok (október 1.)  

Óvodai csoportok adatai  csoportszám  gyermeklétszám  

Az intézmény engedélyezett csoportszáma  33 766 fő 
Alapító Okirat szerinti max. férőhelyek száma:    806 fő 

Kis csoport (3-4 éves)  1 26 fő 
Középső csoport 4-5 éves)  1 22 fő 
Nagy csoport (5-6-7 éves)  1 26 fő 
Vegyes életkorú csoport  30 692 fő 

    

Sajátos nevelési igényű gyermek   24 fő 

Beilleszkedési, tanulási, magatartási zavaros gyermek   52 fő 

Hátrányos helyzetű gyermek   8 fő 

Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek   7 fő 

 

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

felmérjük.  

A nyári karbantartási munkálatok részletesen a feladat-ellátási helyek feladattervében 

kerülnek felsorolásra.  

  

  

A munkafeltételekkel kapcsolatos nevelési évre vonatkozó konkrét feladatok  

  

Feladat  Felelős  Határidő  

Munka - és balesetvédelmi oktatás 

megszervezése  

  

intézményvezető, 

helyettesek 
2022.08.31. 

Az udvari játékok pótlása, folyamatos 

karbantartása, bővítésükhöz források  

felkutatása  

intézményvezető, 

helyettesek, pályázati 

felelősök 
folyamatos 

Infokommunikációs eszközök beszerzése, a 

meglévő eszközállomány fejlesztése, a 

feladatellátási helyeken azonos feltételek 

biztosítása  

intézményvezető folyamatos 

A meglévő eszközök állagmegóvása, 

balesetmentes működés megszervezése   intézményvezetőhelyettesek  folyamatos 

A szabályzatokban foglaltak betartása és 

betartatása (SZMSZ, Házirend, Tűzvédelmi és 

munkavédelmi, balesetvédelmi előírások)  
intézményvezetőhelyettesek folyamatos 

A dajkák számára HACCP képzés szervezése  

  
intézményvezető 2023.02.15. 

  

  

4.2. Személyi feltételek  

 

Minden rendelkezésünkre álló státuszt betöltünk. Óvodapedagógusaink rendelkeznek a 

munkakörhöz előírt végzettséggel.  

 

Óvodapedagógusok száma  71 
közülük gyakornok  5 
Ped. I.   34 
Ped. II.  30 
mentor  5 
mester  2 

  

 

A nevelőmunkát 2 fő fejlesztőpedagógus és egy félállású óvodapszichológus segíti.  
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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.  

Gyakornok óvodapedagógus 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-jén.  

  

  

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. 
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5. A nevelési év rendje  

 

A fenntartó által jóváhagyott nyitvatartási idő: 0630 – 1730   

 

Munkarend, munkaidő:  

  

A vezető benntartózkodása: 715-1515 óráig  

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

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

Óvodatitkár munkaideje heti 40 óra, 7.30-15.30 óráig.  

A nevelési év 2022. szeptember 01-től 2023. 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 

feladatellátási helyek szerveznek, mely a munkatervükben kerül rögzítésre.  

  

Időpont  Téma  Felelős  
2023.02.03. Féléves beszámoló   intézményvezető, 

intézményvezető-helyettesek  
2023.06.16.  Évzáró értekezlet  intézményvezető, 

intézményvezető-helyettesek  

 

 

5.2. Értekezletek  
  

  

Intézményi megbeszélések, értekezletek rendje  

  

Résztvevők  Dátum  
Vezetői megbeszélés  
(intézményvezető, helyettesek)  

kéthetente hétfő délelőtt, illetve igény szerint  
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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  2022.08.29.  

2022.08.30.  
2022.09.02.  

jegyzőkönyv  

A nevelőmunka féléves értékelése  2023.02.03. jegyzőkönyv  

Évzáró nevelőtestületi értekezlet  2023. 06. 16. 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.   

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.   
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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 2022. 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  

2022. 10. 30.  

 módosítása a nevelőtestület 

bevonásával  

 

Pedagógiai Programban:  a 

feladat-ellátási helyek 

sajátosságainak 

hangsúlyosabb 

megjelenítése, cél-és 
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feladatrendszer 

felülvizsgálata  

A tanfelügyeleti 

ellenőrzések eredményei, 

tapasztalatai  
épüljenek be a nevelő, oktató  
munkába  

Az intézkedési tervekből 

származó  
információk elemzése, 

feldolgozása, értékelése,  
intézkedési terv kidolgozása  

  

intézményvezetőhelyettesek  nevelési évben 

folyamatos  

Az éves munkaterv 

összhangban  
legyen a stratégiai 

dokumentumokkal és a  
munkaközösségek terveivel  

  

A beszámoló megállapítására 

épüljön a munkaterv  
intézményvezető 

intézményvezető- 

helyettesek  

2022. 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.  
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- A tényleges állapot összehasonlítása a pedagógiai célokkal.  

- A megvalósulás értékelése, ténymegállapítás és értékelése.  

- Visszajelzés a pedagógiai munka színvonaláról. 

 

6.3.1. Belső ellenőrzés  

  
Pedagógiai, tanügy-igazgatási feladatok  

  

 

Ellenőrzés területe Felelős Határidő 

Kötelező dokumentumok (csoportnapló, Felvételi – mulasztási 

napló) vezetése  
intézményvezető- 

helyettesek  
2022. 09. 30.  

Törvényesség, dokumentumok megléte  
intézményvezető- 

helyettesek  
2022.09.30. 

2023.05.31.  

Egyéni képességek mérése, fejlesztése, rögzítése  
intézményvezető- 

helyettesek  
2023.01.15. 

2023.06.15.  

Fejlesztőpedagógus, óvodapszichológus dokumentációja  
intézményvezető, 

intézményvezető- 

helyettesek  
folyamatos  

Gyermekvédelmi feladatokkal kapcsolatos dokumentációk  
intézményvezető- 

helyettesek  
2022.09.30. 

2023.06.30.  

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  

Szeptember 30. 

jan. 31.  
máj.31.  

 

  

  
Munkáltatói feladatok  

  

  

Ellenőrzés területe Felelős Határidő 

  Munkaköri leírások felülvizsgálata, módosítása  
  intézményvezető,    

  intézményvezető-   

  helyettesek 
2022.09.15.  
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  Új dolgozók, gyakornokok segítése, mentorok munkája  
  intézményvezető,   

  intézményvezető-  

  helyettesek  
  folyamatos  

  Munkavédelmi oktatás megszervezése  
  intézményvezető,  

  intézményvezető-  

  helyettesek  
  2022.09.10.  

  Munkavédelmi előírások betartása, balesetvédelem  
  intézményvezető,  

  intézményvezető-  

  helyettesek  
  folyamatos  

  Tűzvédelmi- és bombariadó gyakorlása  

  intézményvezető,  

  intézményvezető-  

  helyettesek,    

  munkavédelmi  

  felelős 

  2022.09.30.  

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  

A partnerképzés megvalósítása, ellenőrzése intézményvezető folyamatos 

A hallgatóképzés megszervezése, ellenőrzése 

intézményvezető, 

intézményvezető- 

helyettesek  
folyamatos  

 

  

  

  
Gazdálkodás  

  

  

  

Ellenőrzés területe  

  

Felelős  Határidő  

A nyári karbantartási munkálatok elvégzésének ellenőrzése  
intézményvezető, 

intézményvezető- 

helyettesek  
2022.09.15.  
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 Gazdálkodás éves helyzetének áttekintése  
intézményvezető, 

gazdasági vezető  
havonta  

 Eszköznyilvántartás, leltár  
intézményvezető, 

intézményvezető- 

helyettesek  
 2022.12.31.  

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  
2022.09.30.  

 

  

6.3.2. Külső ellenőrzés  

  

Ebben a nevelési évben nem lesz tanfelügyeleti ellenőrzés.   

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,  

intézményvezetőhelyettes   2022.09.15.  

Az intézmény ötéves önértékelési programjának felülvizsgálata  intézményvezető, 

intézményvezető- 

helyettesek  
2022.09.30.  

Az éves önértékelési program kidolgozása  

  
BECS vezető  2022.09.15.  

A Belső Önértékelési Csoport működtetése az éves program 

alapján  
intézményvezető-

helyettes  
2023.06.30.  

Az önértékelés előkészítése, tervezése, kidolgozása  

  
BECS vezető  2022.10.30.  

Az intézményre vonatkozó elvárás rendszer átvizsgálása, 

rögzítése az OH által működtetett informatikai támogató 

felületen  

intézményvezető, 

intézményvezető- 

helyettesek  
2022.10.30.  
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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  

  

 

2022-2023 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 a 2022-23-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  

szeptember 

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  
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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.   Beliczai Mónika  Ped. II. 

Mártírok útja 31.      

Platán utca1.    

Katona Zsigmond utca 1.    

Matkó, Fő utca 32.    

Ceglédi út 5-7.  Szűrszabóné Kovács Szilvia Ped. II. 

Forradalom utca 3.    

Ifjúság útja 1.    

Nyitra utca 4.  Zobokiné Daczi Dóra Ped. I. 

Mikszáth Kálmán körút 30.    

  

  

  

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  
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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, 

intézményvezetőhelyettesek,  
Óvodapszichológus  

A BTM gyermekek fejlesztése, 

felzárkóztatás  

•  

•  

•  

•  

•  

Szülői értekezleteken való 

részvétel  

Esetmegbeszélések  
Kapcsolattartás az utazó 

gyógypedagógusokkal 

Belső tudásátadás  

Dokumentáció vezetése  

  

Intézményvezető, 

intézményvezetőhelyettesek,  
Fejlesztőpedagógusok  

Egyéni képességfejlesztés 

megvalósítása  

•  

•  

•  

  

Az óvodapedagógusok segítése a 

fejlesztési tervek kidolgozásában 

A fejlesztés eredményének 

folyamatosan nyomon követése, 

ha szükséges korrekció 

Módszertani tudásmegosztás  

Intézményvezető, 

intézményvezetőhelyettesek,  
Fejlesztőpedagógusok  

  

  

  

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.  
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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  
Kapcsolatfelvétel az utazó 

gyógypedagógusokkal 

gyógypedagógusi ellátás megszervezése 

érdekében, szakvélemények továbbítása  

 intézményvezető  

  
2022.09.15.  

Szerződéskötés az utazó  
gyógypedagógusokkal  

 intézményvezető, gazdasági vezető  
2022.09.15.  

A gyermekek fejlesztésével kapcsolatos 

feladatok egyeztetése (időpont, 

helyszín)  

 intézményvezető-  

 helyettesek  2022.09.15.  

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  
intézményvezető  2022.09.15.  

Szakvélemények összegyűjtése, 

iktatása, lefűzése  

óvodatitkár, óvodapedagógusok, utazó 

gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus  2022.09.15.  

Szakvélemények értelmezése, 

diagnózisok csoportosítása 
utazó gyógypedagógus, fejlesztő 

pedagógus  
2022.09.15.  

Csoportok kialakítása, órarend 

összeállítása (hely, idő)  
utazó gyógypedagógus, fejlesztő 

pedagógus  
2022.09.15.  

Fejlesztési terv elkészítése  
utazó gyógypedagógus, fejlesztő 

pedagógus  
2022.10.01.  

Rehabilitációs napló vezetése  
utazó gyógypedagógus, fejlesztő 

pedagógus  
folyamatos  

Felülvizsgálatok lejáratának 

figyelemmel kísérése 
utazó gyógypedagógus, fejlesztő 

pedagógus  
folyamatos  

Kontrollkérő lapok elküldése utazó gyógypedagógus SNI: 2023. június 

      

BTM gyerekek szakértői  
véleményének összegyűjtése, átnézése, 

érvényességének ellenőrzése  

intézményvezető-  
helyettesek, fejlesztő pedagógusok  2022.09.01.  

Az BTM gyermekek rögzítése a KIR 

rendszerbe  
intézményvezető- 

helyettesek  
Határozat kiadását 

követő 5 nap  
A fejlesztések megszervezése (hely, 

idő)  
intézményvezető-  
helyettesek, fejlesztőpedagógusok  

2022.09.01.  



20  

  

A fejlesztések megbeszélése, 

folyamatos konzultáció  
fejlesztőpedagógusok, 

óvodapedagógusok  
folyamatos  

Kontrollkérő lapok elküldése.  fejlesztő pedagógus  
BTM:2023.február 28. és  

2023. 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.  

• 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 Úti Óvoda: Lenvirág dramatizáló tehetségműhely, Szélike néptánccsoport, 

Ifjúság Úti Óvoda: Irka-firka, angol, tehetségműhely, Épkézláb mozgás , néptánc, birkózás 

DIA KÉZ,   

Műkert : foci, néptánc, lábtorna, kézilabda  
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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  2022.09.15.  

A gyermekvédelmi munkatervben 

rögzített feladatok megvalósítása.  

intézményvezető, intézményvezető-

helyettesek  
folyamatos  

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-helyettesek  2022.09.01.  

Gyermekvédelmi napló megnyitása  gyermekvédelmi felelős  2022.09.01.  

Szakszolgálatok, gyermekvédelmi 

felelős elérhetőségének kifüggesztése a 

faliújságra  
gyermekvédelmi felelős  2022.09.01.  
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Új óvodások befogadásának és a 

sajátos nevelési igényű gyermekek 

integrációjának elősegítése.  

gyermekvédelmi felelős 

csoportos óvónők  
2022.09.01. 

folyamatos  

Étkezési térítési kedvezményre 

jogosultak felmérése, a szükséges  
igazolások bekérése csoportonként  

óvoda titkár  
gyermekvédelmi felelős  

  

2022.09.01. 

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  

Kapcsolattartás a családdal, a 

szakszolgálatokkal, információ csere  
gyermekvédelmi felelős  folyamatos  

HH, HHH, veszélyeztetett gyermekek 

nyilvántartása   
intézményvezető-helyettes, 

gyermekvédelmi felelős  
2022.09.30.  
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  2022. március  

A gyermekek rendszeres egészségügyi 

vizsgálatának megszervezése.  
intézményvezető-helyettes 

védőnő  
szükség szerint  

Gyermekbalesetek megelőzése, védő – 

óvó intézkedések megfogalmazása  
intézményvezető-helyettes  

2022.09.01.  

folyamatos  

A gyermekvédelmi munkaközösség 

munkájában való aktív részvétel, 

továbbképzéseken, konferenciákon 

való részvétel  

gyermekvédelmi felelős   folyamatos  
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Gyermekvédelmi beszámolók  
elkészítése  

gyermekvédelmi felelős  
2023. január   
2023. 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.  

  

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  
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Belső tudásmegosztás  

  

  
  

 

Belső hospitálási rendszer működtetése  

  

Cél: a jó gyakorlatok megismerése, módszertani kultúra fejlesztése, szakmai együttműködés 

mélyítése a 10 óvoda között. 

  

Hónap  A bemutató tartalma  A bemutatót tartja ( Óvoda)  
2023.04.18.  Interaktív mesefeldolgozás Forradalom u. 3. 5. vegyes csoport  

2023. tavasz 

  

Bemutatkozik az angol csoport Csikai Cecília  

Ceglédi út 5-7.  

 

 
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.  

 A szervezett, belső továbbképzések, a    jó gyak orlatok ismertetése,  támogatása, szakmai  

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

megfelelően kerül tervezésre.   
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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:  

- 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. 
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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:    

                         Obbágy Tiborné mb. intézményvezető 

Fodorné Ivony Zsuzsanna intézményvezető - helyettes  

      Hajagos Istvánné intézményvezető – helyettes  

  

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 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.  
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- 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  

  

  

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.   

  

Pedagógiai Szakszolgálat 

A tanulási, magatartási problémát jelző gyermekeket vizsgálatra küldjük.   

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

Továbbra is folyamatosan arra törekszünk, hogy segítő szándékú, építő kapcsolatokat ápoljunk 

különösképpen a fenntartóval, a Corvina Óvoda intézményeivel, 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 
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készítenek az óvodapedagógusok, telefonon és írásban konzultálnak. Szükség esetén 

esetmegbeszéléseken vesznek részt.  

  

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 illeszkednek programunk szellemiségébe.  

  

  

  

Kecskemét, 2022.08.31.   

  

  

                                                                                  Obbágy Tiborné                                                                                                                                                        

                                                                                  mb. intézményvezető  
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MÁRTÍROK ÚTI FELADATELLÁTÁSI-HELYEK 

Kecskemét, Mártírok útja 31. sz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Hajagos Istvánné 

Intézményvezető-helyettes 
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1. 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 

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 

 

 

A koordinátor akadályoztatása esetén intézkedésre jogosult: 

 
Csokor u.9. Erdeiné Langó Erika 

Mártírok útja 31.  

Platán u. 1. 
Nagy Lukácsné 

Katona Zs.u.1. 

Kecskemét-Matkó, Fő u. 32. Pálfi Csilla  

 

Dolgozói létszámadatok 

 

 
Engedélyezett státuszok 

 

Óvodapedagógus (ebből  intézményvezető-

helyettes: 1 fő) 
21 

Fejlesztőpedagógus 1 

Pszichológus 0,5 

Dajka 10 

Pedagógiai asszisztens 4 

Óvodatitkár 1 

Összesen: 37,5 

 

 

Gyermeklétszám adatok 

 

Csokor utca 9. 
Óvodai csoportok adatai csoportszám gyermeklétszám 

Csoportok száma 3 74 fő 

Alapító Okirat szerinti max. férőhelyek száma: 3 78 fő 

Kiscsoport (3évnél fiatalabb, 3-4 éves) 1 26 fő 

Középső csoport( 4-5 éves) 1 22 fő 

Nagycsoport (5-6-7 éves) 1 26 fő 

Vegyes életkorú csoport   

 

Sajátos nevelési igényű gyermek 2 fő 

Beilleszkedési, tanulási, magatartási zavaros gyermek 6 fő 

Hátrányos helyzetű gyermek - 

Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek - 
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Mártírok útja 31. 
Óvodai csoportok adatai csoportszám gyermeklétszám 

Csoportok száma 2 47 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 47 fő 

 

Sajátos nevelési igényű gyermek 2 fő 

Beilleszkedési, tanulási, magatartási zavaros gyermek 2 fő 

Hátrányos helyzetű gyermek 1 fő 

Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek 1 fő 

 

Platán utca 1. 
Óvodai csoportok adatai csoportszám gyermeklétszám 

Csoportok száma 3 80 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 80 fő 

 

Sajátos nevelési igényű gyermek 1 fő 

Beilleszkedési, tanulási, magatartási zavaros gyermek 2 fő 

Hátrányos helyzetű gyermek 2 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 23 fő 

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

Középső csoport 4-5 éves)   

Nagycsoport (5-6-7 éves)   

Vegyes életkorú csoport 1 25 fő 

 

Sajátos nevelési igényű gyermek 2 fő 

Beilleszkedési, tanulási, magatartási zavaros gyermek 1 fő 

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 14 fő 

 

Sajátos nevelési igényű gyermek - 
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Beilleszkedési, tanulási, magatartási zavaros gyermek 1 fő 

Hátrányos helyzetű gyermek - 

Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek - 

 

Csoportok beosztása 

 
Feladat-ellátási hely Csoport Óvodapedagógusok Dajka 

Csokor utca 9. 

1.(középső) 
Beliczai Monika 

Fábián-Tóth Melinda 
Tihanics Edit 

2.(nagy) 
Bárdy Zoltánné 

Erdeiné Langó Erika 
Bartókné Horvát Ildikó 

3. (kis) 
Lehoczkyné Futó Anikó 

Kiss-Zakar Zsófia 
Merész Zsuzsanna 

 

Mártírok útja 31. 

1. (vegyes) 
Bartáné Nagy Ágnes 

Gazdagné Forgács Erzsébet 
Farkas Jánosné 

2. (vegyes)  
Beregszászi Katalin 

Szarkáné Kis Brigitta 
Provics Ilona 

Platán utca 1. 

1. (vegyes)  
Bujdosó Tünde 

Fazekasné Baranyi Ildikó 
Gere Erzsébet 

2. (vegyes)  
Saskőiné Csortos Ibolya 

Marsa Tímea 
Pavelkáné Keresztes Márta 

3.(vegyes) 
Nagy Lukácsné 

Aradi Ágnes 
Kara Lászlóné 

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

Ispánovityné Borcsik Anikó 

Eőriné Kása Márta 

Nehéz Gyuláné 

Fő utca 32. vegyes  
Bali Zsuzsanna 

Pálfi Csilla 
Kovács-Virág Éva 

 

 

A pedagógiai munka feltételei 

Tárgyi feltételek 

Feladat-ellátási hely Eszközbővítés, karbantartás Forrás 

Csokor u.9. 
Gyermek öltözők lábazatának 

festése 
Költségvetés terhére 

Platán u. 1. 1. csoport falainak  és a hozzá 

tartozó gyermeköltöző falainak 

festése. 

Költségvetés terhére 

 

Mártírok útja 31. 
1. csoport lábazatának, a konyha, 

az előtér és a bejárat festése 
Költségvetés terhére 

Katona Zs.u.1. 
A nyár folyamán festés, karbantartás nem történt. 

Fő u. 32. 

 

A fűnyírás és a zöldhulladék elszállítása minden óvodában megtörtént.  

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 
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 egyéb felajánlások 

 

Nyári élet 

A nyári élet megszervezése során törekedtünk arra, hogy a zárva lévő óvoda körzetéből át 

tudjuk irányítani egy másik óvodába azokat a gyermekeket, akiknek felügyeletét szüleik nem 

tudták megoldani.  

Azoknak a szülőknek, akik a nyár folyamán - váratlan helyzetből adódóan – nem tudták 

gyermekük felügyeletét biztosítani, minden esetben segítettünk. Néhány szülő – annak ellenére, 

hogy aláírta azt, hogy melyik hétre és hova kér gyermekének felügyeletet, nem vitte, illetve 

váratlanul megjelent.  

A Csokor u. 9. a nyár folyamán maximális létszámmal működött. A Mártírok útja 31. és a Platán 

u. 1. feladat-ellátási helyeken 2 csoportban voltak a gyermekek.  

Nagy felelősséget jelent más óvodába járó gyermekek felügyelete. Lényegesen nagyobb 

körültekintést igényel, különösen akkor, ha a gyermek bármilyen, egészségügyi problémával 

küzd, sajátos nevelési igényű.  

Gyermekbaleset a nyár folyamán nem történt.  

50 órás közszolgálati munkát 3 feladatellátási-helyen teljesítettek diákok: 

 

Csokor u. 9. 4 fő 

Mártírok útja 31. 1 fő 

Platán u. 1. 1 fő 

 

Személyi feltételek 

 
Óvodapedagógusok száma 21fő 

közülük gyakornok 0 fő 

Ped.I. 6 fő 

Ped.II. 15 fő 

mester 0 fő 

Fejlesztőpedagógus  - mester 1 fő 

mentor 0 fő 

 

 

 

A Csokor u. 9. feladat-ellátási helyen 1 óvónői állást 2021.10.07-től  - jelentkező hiányában – 

nem sikerült betölteni. 2022.09.01-től ezen az álláshelyen dolgozik Kiss-Zakar Zsófia. 

A Mártírok útja 31. feladatellátási helyen dolgozik 2022.09.29-től Szarkáné Kis Brigitta óvónő, 

aki GYES-ről jön vissza. Beregszászi Katalin óvónő a megszűnő Mártírok útja 29-ből jött át. 
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Farkas Jánosné, aki dajkaként dolgozik, a megszűnő Kandó K.u.14. feladat-ellátási helyen 

dolgozott 2022.06.30-ig. 

A Platán u.1. feladat-ellátási helyen dolgozó Ácsné Pozsony Tünde óvónő szerződése – 

kérésére -2022.06.30-cal megszűnt. Ezen az álláshelyen, Ferkó Bernadett helyén, Aradi Ágnes 

nyugdíjas, de teljes állásban dolgozó óvónőt alkalmazzuk, 2022.09.01-től.  

Domokosné Molnár Mária dajka munkaviszonya 2022.07.08-tól megszűnt. Helyére Kovács 

Ágnes került alkalmazásra. 

A nyugdíjba vonuló Bodnárné Kovács Mária dajka helyére Pavelkáné Keresztes Márta került.  

A Fő u. 32. feladat-ellátási helyről nyugdíjba vonuló Méhész Árpádné óvónő helyére a Kandó 

K.u.14. feladat-ellátási helyen dolgozó Polányi-Bencsik Bettinát tettük, aki jelenleg tartósan 

távol van, ezért helyére szerződéssel, 2022.09.01-től  Pálfi Csilla került, aki Ferenczy Ida 

Óvodában dolgozott.  

A nevelési év rendje 

Nevelésnélküli munkanapok 

 
Időpont Téma Felelős 

2022. 08. 29. 

Tanévnyitó nevelőtestületi 

értekezlet. 

Baleset- és tűzvédelmi oktatás. 

Intézményvezető-helyettes 

2023. 01. 27. 
HACCP oktatás 

A nevelőmunka féléves értékelése. 
Intézményvezető-helyettes 

2023. 05. 17. OVI-KUPA Intézményvezető-helyettes 

2023. 06. 09. Évzáró nevelőtestületi értekezlet  Intézményvezető-helyettes 

 

A rendelkezésre álló 2 nevelés nélküli munkanap idejéről, témájáról a nevelőtestület dönt. 

Ezeknek a nevelés nélküli munkanapoknak elsődleges célja kiszakadni a mindennapokból, 

minőségi időt, jó hangulatban, továbbképzésen illetve szakmai kiránduláson együtt tölteni.   

 

 

Nevelőtestületi értekezletek 

 
Téma Időpont Keletkezett dokumentum 

Évnyitó nevelőtestületi értekezlet 2023. 08. 29. Jegyzőkönyv 

A nevelőmunka féléves értékelése 2023. 01. 27. Jegyzőkönyv 

Évzáró nevelőtestületi értekezlet 2023. 06. 09. Jegyzőkönyv 

Szülői értekezletek, fogadó órák  
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 Szülői értekezlet Fogadó óra 

Feladat-ellátási 

hely 

Időpont Időpont 

Csokor u. 9. 

1.csop.2022.09.29. 

2.csop.2022.09.21. 

3.csop.2022.10.05. 

2023.02.09. 

2023.02.08. 

2023.02.07. 

2022.10.25; 26. 

2022.11.15;16. 

2022.10.24; 11.07. 

2023.03.29;30. 

2023.03.22;23. 

2023.03.20;21. 

Mártírok útja 31. 
1.csop.2022.09.13. 

2.csop.2022.09.14. 

2023.01.17. 

2023.01.18. 

1.csoport 2022.11.07;08. 

2.csoport 2022.11.08;09. 

2023.02.06;07. 

2023.02.08;09. 

Platán u. 1. 2022.09.26. 2023.01.16.. 

1. csoport: 2022.11.15; 22. 

2.csoport: 2022.10.04; 06. 

3.csop: 2022.11.28;12.01. 

2023.02.15; 22. 

2023.03.21; 23. 

2023.03.20;.27. 

Katona Zs. u. 1. 2022.09.26. 2023.01.16. 2022.11.09; 16. 2023.01.08; 25. 

Fő u. 32. 2022.09.13. 2023.02.02. 2022.10.26; 11.26. 2023.02.09; 04.26. 

 

 

Az óvodák bemutatását szolgáló nyílt napok 

 
Feladat-ellátási hely Időpont 

Csokor  u. 9. 2023.04.13. 

Mártírok útja 31. 2023.04.21. 

Platán u. 1. 2023.04.06. 

Katona Zs. u. 1. 2023.04.06. 

Fő u. 32. 2023.04.13. 

 

Fakultatív hit- és vallásoktatás szervezése 

 

Az igények felmérése folyamatban. A vallásoktatás heti rendszerességgel, az eddigi 

gyakorlatnak megfelelően valósulhat meg. 

 

Pedagógiai folyamatok, feladatok tervezése 

 

Kiemelt pedagógiai feladatok: 

A 2022/2023-as nevelési év kiemelt pedagógiai feladatait közösen, az évnyitó nevelőtestületi 

értekezleten - a 2021/2022-es nevelési év végi, fejlődési naplóban /excel táblázat/ rögzített 

eredmények alapján - határoztuk meg.  

Az összesítő táblázat (2021/2022. év végi), amely jól tükrözi a kiemelkedő és fejlesztendő 

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

területinek eddig elért eredményeiről.  

Ez alapján az ének, zene, énekes játék, gyermektánc esetében tapasztaltuk azt,  hogy  a legtöbb 

csoport esetében a legkevesebb, illetve az év végi százalék a többi területhez képest alacsony 

százalékot mutatott. 

A játék ebben a nevelési évben is kiemelt pedagógiai feladatént kezeljük. 
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- Ének, zene, énekes játék, gyermektánc 

Az óvodai zenei nevelés célja az esztétikai és érzelmi élmény nyújtás, a zene iránti érdeklődés 

felkeltése, az éneklés, énekes játékok megkedveltetése, valamint a zenei képességek fejlesztése, 

zenei ízlésformálás. A zenei nevelés hatással van a testi, szellemi fejlődésre, gazdagítja a 

gyermekek érzelemvilágát, hozzájárul a személyiség sokoldalú fejlődéséhez. 

A közösségi érzés fejlesztésében is kimagasló szerepük van a dalos játékoknak. Egy-egy játék 

során a gyermekeknek alkalmazkodni kell egymáshoz, türelmesen kivárni, míg rájuk kerül a 

sor, és el kell fogadniuk mindenkit játszótársnak, aki őket választja. A népi gyermekjátékok 

közös éneklésével, a néptánc elemeinek megismerésével észrevétlenül ismertetjük meg 

gyermekeinket népünk hagyományaival is. A néphagyomány ápolása ebben az életkorban 

kétszeresen is indokolt. Egyrészt mert a gyermek ugyanolyan észrevétlenül tanulja meg a 

mondókákat és a gyermekdalokat, mint az anyanyelvét, másrészt mert a néphagyomány a zenét 

a szöveg és dallam tökéletes egységében tárja a beszélni tanuló gyermek elé. Az ének-zene, 

énekes játék komplex módon kapcsolódik az óvodai élet minden tevékenységi formájához 

(környezet megismerése, verselés-mesélés, ábrázoló tevékenység), áthatja a gyermekek 

mindennapjait, érzelmi, értelmi, szociális képességeik fejlődésére is jelentős hatást gyakorol. 

 

- Játék 

A játék a kisgyermek elsődleges tevékenysége. Szabadon választott, külső céltól mentes, 

önmagáért a tevékenységért folytatott, örömszerzéssel kísért cselekvéssor.  

A játék örömforrás, ugyanakkor feszültségoldó és személyiségfejlesztő hatása is van.  

A játék a gyermekek természetes közege, lehetővé teszi azt is, hogy segítségével a gyermek 

megismerje a világot. 

A játék a gyermek egész személyiségét formálja, kialakítja a társas együttlét formáit is.   

A játék objektív feltételei között első és talán a legfontosabb, hogy elegendő játékeszköz és 

megfelelő tér álljon rendelkezésre.  

A szubjektív feltételek közé az óvodapedagógus felkészültsége, személyisége, a gyermekek 

fizikai és mentális állapota, a nyugodt óvodai légkör tartoznak.   

„Klasszikus” óvodai játékfajták: gyakorlójáték, konstrukciós és építőjáték, szerepjáték, 

barkácsolás, dramatizálás, bábozás, szabályjáték. 

Ezek kiegészülnek az alábbi játékokkal, melyek új tartalommal töltik meg a gyermekek játékát: 

énekes – táncos játékok, mozgásos és küzdő játékok, mimetikus, szimulációs játékok, szenzitív 

játékok. 



37  

  

A mozgássérült és enyhe értelmi fogyatékos, illetve a szociálisan hátrányos gyermekek 

esetében törekedni kell az elszigeteltség kiküszöbölésére,  empátiával, tapintattal segíteni  

játéktevékenységük kibontakozását, speciálisan a gyermek szükségleteihez alkalmazkodóan, 

biztosítani  a gyermekek beilleszkedését a befogadó csoport tagjai közé. 

 

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 éves munkaterv összhangban 

legyen a stratégiai 

dokumentumokkal és a 

munkaközösségek terveivel 

 

A beszámoló megállapítására 

épüljön a munkaterv 

Intézményvezető- 

helyettes 

2022. 09. 30. 

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 

sajátosságainak hangsúlyosabb 

megjelenítése, cél-és 

feladatrendszer felülvizsgálata 

Intézményvezető- 

helyettes 

2022. 10. 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, 

intézményvezető- 

helyettes 

nevelési évben 

folyamatos 
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valamint a gyermeki 

produktumokban 

 

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. 

 

Belső ellenőrzés 

 

Pedagógiai, tanügy-igazgatási feladatok 

 

Ellenőrzés területe Felelős Határidő 

Kötelező dokumentumok (2021/2022. évi csoportnaplók kötelező 

tartalmi elemeinek megjelenése, Felvételi és mulasztási naplók 

ellenőrzése, lezárása) 

intézményvezető-

helyettes 
2022.09.15. 

Kötelező dokumentumok (2021/2022. évi csoportnapló, Felvételi-

mulasztási napló) pontos kitöltése, vezetése, adminisztrációs 

fegyelem, naprakészség ellenőrzése 

intézményvezető-

helyettes 
2022.09.30. 

Törvényesség, dokumentumok megléte 
intézményvezető-

helyettes 
2022.09.30. 

2023.05.31. 

Egyéni képességek mérése, fejlesztése, rögzítése 
intézményvezető-

helyettes 

2022.01.15. 

2023.06.15. 

Fejlesztőpedagógus, gyógypedagógusok dokumentációja 
intézményvezető-

helyettes 
folyamatos 

Gyermekvédelmi feladatokkal kapcsolatos dokumentációk 
intézményvezető-

helyettes 

2022.09.30. 

2023.06.30. 

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 

2022.09.30. 

2023.01.31. 

2023.05.31. 
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Munkáltatói feladatok 

 
 

Ellenőrzés területe 

 

Felelős Határidő 

Munkaköri leírások felülvizsgálata, módosítása 
intézményvezető- 

helyettes 
2022.09.15. 

Új dolgozók, gyakornokok segítése, mentorok munkája 
intézményvezető- 

helyettes 
folyamatos 

Munkavédelmi oktatás megszervezése 
intézményvezető- 

helyettes 
2022.09.30. 

Munkavédelmi előírások betartása, balesetvédelem 
intézményvezető- 

helyettes 
folyamatos 

Tűzvédelmi- és bombariadó gyakorlása 
intézményvezető- 

helyettes 
2022.09.30. 

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 

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 
2022.09.30. 

Eszköznyilvántartás, leltár 
intézményvezető- 

helyettes 
2022.12.31. 

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, 

ellenőrzésekről  írásos feljegyzést készít. Az írásos feljegyzést a dolgozó egészíti ki az ő általa 
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tapasztaltakkal. 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 2022/2023-es nevelési évben tanfelügyeleti ellenőrzés nem várható – az intézményvezető 

nyugdíjba vonulása miatt - a Mártírok úti feladat-ellátási helyek óvodáiban. 

 

Feladat-ellátási hely Tanfelügyeleti ellenőrzésben részt vevő 

Csokor utca 9. - 

Mártírok útja 31. - 

Platán u.1. - 

Katona Zsigmond utca 1. - 

Fő utca 32. - 

 

 

Értékelés 

 

Belső Önértékelési Csoport 

 
Feladat-ellátási hely Tagok neve 

Csokor u. 9. Beliczai Monika 

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

 

 

2022-2023-as 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 

Platán u.1. Fazekasné Baranyi Ildikó 2022.11.30. 

 

 

 

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. 
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Május 15. 

Ellenőrzés intézményvezető-helyettes 

A munkatervi ütemezés szerint 

Január 31. 

Június 10. 

 

 

Pedagógusminősítési eljárások 

A következő kolléga jelentkezett - és ezt az Oktatási Hivatal jóvá is hagyta – minősítésre. 

 

Feladat-ellátási hely 
Pedagógusminősítési eljárásban részt 

vevő óvodapedagógus 

Időpont 
Elérni kívánt fokozat 

Csokor u. 9. Beliczai Mónika folyamatban 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 
2022.08.26. 

Az SNI gyermekek rögzítése a KIR 

rendszerben 

intézményvezető- 

helyettes Határozat kiadását követő 5 nap 

A gyermekek fejlesztésével kapcsolatos 

feladatok egyeztetése (időpont, helyszín) 

intézményvezető- 

helyettes 
2022.09.01. 

Szakvélemények összegyűjtése, iktatása, 

lefűzése 

óvodatitkár, óvodapedagógusok, 

gyógypedagógusok, 

fejlesztőpedagógus 

2022.09.05. 

Szakvélemények értelmezése, 

diagnózisok csoportosítása. 

gyógypedagógusok, 

fejlesztőpedagógusok 
2022.09.15. 
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Fejlesztési terv elkészítése 
gyógypedagógusok, 

fejlesztőpedagógus 
2022.09.15. 

Csoportok kialakítása, órarend 

összeállítása (hely, idő) 

gyógypedagógusok, 

fejlesztőpedagógusok 
2021.09.21. 

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: 2023. 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 
2022.09.01. 

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

fejlesztőpedagógus 
2022.09.01. 

A fejlesztések megbeszélése, folyamatos 

konzultáció 

fejlesztőpedagógus, 

óvodapedagógusok 
folyamatos 

Kontrollkérő lapok elküldése. fejlesztőpedagógus 
2023.február vége és 

2023.06.30. 

 

 

Tehetséggondozás 

 

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

tehetséggondozása 

Feladat Felelős Határidő 

Teremfoci nagycsoportos óvónők, edző Szervezése folyamatban  

Mozgásfejlesztés nagycsoportos óvónők 
OVI-KUPA 

Csokor u.9. 

Tehetséges gyermekek városi 

rendezvényekre való felkészítése 

csoportos óvónők 

intézményvezető-helyettes 
folyamatos 

 

 

Gyermekvédelem 

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

Feladat Felelős Határidő 

A gyermekvédelmi feladatok 

ellátásának megszervezése 
intézményvezető-helyettes 2022.09.01. 

Gyermekvédelmi napló megnyitása gyermekvédelmi felelős 2022.09.01. 

Szakszolgálatok, gyermekvédelmi 

felelős elérhetőségének kifüggesztése a 

faliújságra 

gyermekvédelmi felelős 2022.09.01. 
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Új óvodások befogadásának és a 

sajátos nevelési igényű gyermekek 

integrációjának elősegítése. 

gyermekvédelmi felelős 

csoportos óvónők 

2022.09.01. 

folyamatos 

Étkezési térítési kedvezményre 

jogosultak felmérése, a szükséges 

igazolások bekérése csoportonként 

óvoda titkár 

gyermekvédelmi felelős 

 

2022.09.01. 

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 

2022. 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 2022. március 

A gyermekek rendszeres egészségügyi 

vizsgálatának megszervezése. 

intézményvezető-helyettes, 

védőnő 
szükség szerint 

Gyermekbalesetek megelőzése, védő – 

óvó intézkedések megfogalmazása 
intézményvezető-helyettes 

2022.09.01. 

folyamatos 

A gyermekvédelmi munkaközösség 

munkájában való aktív részvétel, 

továbbképzéseken, konferenciákon való 

részvétel 

gyermekvédelmi felelős folyamatos 

Gyermekvédelmi beszámolók 

elkészítése 
gyermekvédelmi felelős 2023. május  

 

A gyermekvédelmi feladatokat az óvodákban a megbízott gyermekvédelmi felelősök látják el. 
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Feladatellátási-hely Gyermekvédelmi felelős 

Csokor u.9. Lehoczkyné Futó Anikó 

Mártírok útja 31. Beregszászi Katalin 

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

Fő u. 32. Bali Zsuzsanna 

 

 

A nevelőtestület éves feladatainak ütemezése 

 
Feladat  Határidő 

 
Csokor u.9. 

Mártírok útja 

31. 
Platán u.1. 

Katona 

Zs.u.1. 
Fő u. 32.  

Tűzriadó 

megszervezés 

lebonyolítás 

Bárdy 

Zoltánné 

Bartáné Nagy 

Ágnes 

Marsa 

Tímea 

Boros 

Zsanett 

Pálfi 

Csilla 
szeptember 

Balesetbiztosí-

tások 

összesítése 

Erdeiné 

Langó Erika 

Beregszászi 

Katalin 

Nagy 

Lukácsné 

Ispánovityn

é Borcsik 

Anikó 

- szeptember 

OVI-KUPA 

szervezése 

Hajagos 

Istvánné 
- - - - május 

Tornaünne- 

pély 

lebonyolítás 

Beliczai 

Mónika, 

Fábián-Tóth 

Melinda 

Csoportos 

óvónők 
- - - május 

Gyermeknap 

szervezése 

Németh 

Gabriella 

Gazdagné 

Forgács 

Erzsébet 

 

Saskőiné Csortos Ibolya, 

Nagy Lukácsné, 

Boros Zsanett,  

Fazekasné Baranyi Ildikó 

Bali 

Zsuzsanna 
május 

Udvari játékok 

ellenőrzésé- 

ért felelős 

Bárdy 

Zoltánné 

Szarkáné Kis 

Brigitta 

Marsa 

Tímea 

Ispánovityn

é Borcsik 

Anikó 

Bali 

Zsuzsanna 

folymatos 

2 hetente 

Pályázat 

figyelő, író 

Erdeiné 

Langó Erika, 

Németh 

Gabriella 

Bartáné Nagy 

Ágnes 
Marsa Tímea  folyamatos 

Kapcsolat-

tartó az 

iskolával 

Bárdy 

Zoltánné, 

Erdeiné 

Langó Erika 

Bartáné Nagy 

Ágnes 

Marsa 

Tímea 

Boros 

Zsanett 

Bali 

Zsuzsanna 
folyamatos 

Folyosó 

dekorálásáért 

felelős 

Beliczai 

Mónika 

Gazdagné 

Forgács 

Erzsébet 

Marsa 

Tímea 

Boros 

Zsanett 

Pálfi 

Csilla 
folyamatos 
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Faliújság 

aktualizálása 

Beliczai 

Mónika 

Beregszászi 

Katalin 

Marsa 

Tímea 

Ispánovityn

é Borcsik 

Anikó 

Pálfi 

Csilla 
folyamatos 

Óvodai 

fényképezés 

megszerve-

zése 

Bárdy 

Zoltánné 

 

Gazdagné 

Forgács 

Erzsébet 

 

csoportos 

óvónők 

csoportos 

óvónők 

Bali 

Zsuzsanna 
előre egyeztetve 

Papírgyűjtés 

szervezése 
- - Fazekasné Baranyi Ildikó 

Bali 

Zsuzsanna 
előre egyeztetve 

Könyvek, 

újságok 

terjesztése 

Bárdy 

Zoltánné,  

Lehoczkyné 

Futó Anikó 

Szarkáné Kis 

Brigitta 

Bujdosó 

Tünde 

Boros 

Zsanett 

Pálfi 

Csilla 
folyamatos 

Szertár, raktár 

felelős 

Bárdy 

Zoltánné,  

Kiss-Zakar 

Zsófia 

Beregszászi 

Katalin 

 

 

- 

 

 

- 

Pálfi 

Csilla,  

Bali 

Zsuzsanna 

folyamatos 

Menekülési 

útvonal 

ellenőrzése 

Hajagos 

Istvánné 

Bartáné Nagy 

Ágnes 

Marsa 

Tímea 

Boros 

Zsanett 

Pálfi 

Csilla 
havonta 

Honlap 

szerkesztés 

Kiss-Zakar 

Zsófia 

Szarkáné Kis 

Brigitta 

Marsa 

Tímea 

Ispánovityn

é Borcsik 

Anikó 

Bsli 

Zsuzsanna 
folyamatos 

OVI-BÁL 

szervezése 
- - Marsa Tímea - - 

Tök jó hét 

megszervezé-

se 

- 
Csoportos 

óvónők 
- - - 

Kirándulás 

szervezése 
- 

Csoportos 

óvónők 
Csoportos óvónők   

Alapítvány  

kezelő 
- - Bujdosó Tünde -  

 

 

 

Eseményterv 

 

Hónap Ünnepek, megemlékezések, 

események 

Felelős 

Szeptember Logopédiai szűrés megszervezése 

Szülői értekezletek megszervezése, lebonyolítása 

SNI, BTMN-s gyermek dokumentációjának 

áttekintése, gyógypedagógusi ellátás megszervezése. 

HH, HHH gyermekek határozatainak rögzítése.  

 

24. Mezítlábas ösvény – társadalmi munka a szülőkkel 

(Csokor u.9.) 

Hajagos Istvánné 

Csoportos óvónők 

Hajagos Istvánné, Németh 

Gabriella 

Hajagos Istvánné, 

gyermekvédelmi felelősök 

Erdeiné Langó Erika 

Október Dokumentumok ellenőrzése 

1. Szüreti nap Katonatelepen 

 

7. Óvodai fotózás (Katona Zs.u.1.) 

12. Óvodai fotózás (Platán u.1. 1. és 2. csoport) 

13. Óvodai fotózás (Platán u.1. 3.csoport) 

21. Nevelés nélküli munkanap - csapatépítés 

24-28. Tök Jó hét  (Mártírok útja 31.) 

Hajagos Istvánné 

Saskőiné Csortos Ibolya, Marsa 

Tímea 

Csoportos óvónők 

Csoportos óvónők 

Csoportos óvónők 

Beliczai Mónika 

Csoportos óvónők 
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26-27. Fényképezés  megszervezése (Csokor u.9.) 

27-28. Papírgyűjtés Katonatelepen 

Bárdy Zoltánné 

Fazekasné Baranyi Ildikó 

November A volt óvodások látogatása az iskolában (Mártírok 

útja 29.) 

22. Munkadélután – ajándékkészítés (Csokor u.9. 2. 

csoport 

23. Munkadélután – ajándékkészítés (Csokor u.9. 3. 

csoport) 

24. Adventi koszorú készítés (Csokor u.9. 1. csoport) 

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

25. Adventi készülődés (Platánu.1. 2. csoport) 

25. Adventi készülődés (Katona Zs.u.1.) 

25. Adventi készülődés  (Mártírok útja 31.) 

Csoportos óvónők 

 

Csoportos óvónők 

 

Csoportos óvónők 

 

Csoportos óvónők 

Csoportos óvónők 

Csoportos óvónők 

Csoportos óvónők 

Csoportos óvónők 

December 06. Mikulás ünnepség (Platánu.1. és Katona Zs.u.1.) 

06. Mikulás ünnepség (Mártírok útja 31.) 

06. Mikulás ünnepség (Csokor u.9.)  

06. Mikulás ünnepség (Matkó, Fő u.32.) 

15. Adventi készülődés (Platán u.1. 3. csoport) 

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

16. Adventi készülődés (Platán u.1. 3, csoport) 

19. Karácsonyi ünnepség (Platánu.1. és Katona 

Zs.u.1.) 

19. Karácsonyi ünnepség (Mártírok útja 31.) 

20. Karácsonyi ünnepség (Csokor u.9.) 

Csoportos óvónők 

Csoportos óvónők 

Csoportos óvónők 

Csoportos óvónők 

Csoportos óvónők 

Csoportos óvónők 

Csoportos óvónők 

Csoportos óvónők 

 

Gazdagné Forgács Erzsébet 

Nagycsoportos óvónő 

Január Féléves nevelői értekezlet  

Csoportok látogatása, ellenőrzés 

Hajagos Istvánné 

 

Február 03. Farsang (Platánu.1. és Katona Zs.u.1.)  

11. Ovi bál (Platán u.1. és Katona Zs.u.1.) 

13. Farsang (Mártírok útja 31.) 

13. Farsang (Csokor u.9.) 

23. Farsang (Matkó, Fő u.32.) 

Csoportos óvónők 

Marsa Tímea 

Csoportos óvónők 

Csoportos óvónők 

Csoportos óvónők 

Március Óvodai beiratkozás megszervezése 

08. Nőnap megünneplése (Mártírok útja 31.) 

08. Nőnap megünneplése (Csokor u.9.) 

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

14. Nemzeti ünnep megünneplése  (Mártírok útja 31.) 

14. Nemzeti ünnep megünneplése (Platán u.1.) 

14. Nemzeti ünnep megünneplése (Katona Zs.u.1.) 

Hajagos Istvánné 

Beregszászi Katalin 

Csoportos óvónők 

Csoportos óvónők 

Bartáné Nagy Ágnes 

Nagy Lukácsné, Aradi Ágnes 

Boros Zsanett, Ispánovityné 

Borcsik Anikó 

Április Csoportok látogatása, ellenőrzés 

04. Húsvéti kézműves délelőtt (Fő u.32.) 

05. Húsvét az óvodában (Mártírok útja 31.) 

05..Húsvét az óvodában (Fő u.32.) 

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

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

Hajagos Istvánné  

Csoportos óvónők 

Szarkáné Kis Brigitta 

Csoportos óvónők 

Csoportos óvónők 

Aradi Ágnes 

Május Óvodai beiratkozás megszervezése 

03. Anyák napja  (Mártírok útja 31.1. csoport) 

03. Anyák napja (Csokor u.9. 2. csoport) 

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

04. Anyák napja (Csokor u.9. 1. és 3. csoport) 

04. Anyák napja (Fő u.32.) 

03. Anyák napja (Platán u.1. 2. csoport) 

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

05. Anyák napja Platán u.1. 3. csoport) 

05.. Anyák napja (Katona Zs.u.1.) 

17. OVI-KUPA  

 

25. Tornaünnepély (Mártírok útja 31.) 

26. Tornaünnepély (Csokor u.9.) 

 

Hajagos Istvánné 

Csoportos óvónők 

Csoportos óvónők 

Csoportos óvónők 

Csoportos óvónők 

Csoportos óvónők 

Csoportos óvónők 

Csoportos óvónők 

Csoportos óvónők 

Csoportos Óvónők 

Hajagos Istvánné középső 

csoportos óvónők 

Csoportos óvónők 

Hajagos Istvánné és a csoportos 

óvónők 
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26. Nagyok búcsúztatása (Platán u.1. és Katona 

Zs.u.1.) 

26. Nagyok búcsúztatása (Katona Zs.u.1.) 

31. Évzáró, búcsúztató, gyermeknap (Mártírok útja 

31.) 

Marsa Tímea, Aradi Ágnes, 

Bujdosó Tünde 

Csoportos óvónők 

Csoportos óvónők 

Június 02.. Évzáró, gyermeknap (Csokor u.9.) 

 

02. Évzáró, nagyok búcsúzója (Matkó, Fő u.32.) 

02. Gyermeknap (Platán u.1. és Katona Zs.u.1.) 

 

 

05. Gyermeknap, családi délután (Fő u. 31.) 

09. Nevelés nélküli munkanap 

Nagycsoportos óvónők, Németh 

Gabriella 

Csoportos óvónők 

Saskőiné Csortos Ibolya, Boros 

Zsanett, Nagy Lukácsné, 

Fazekasné Baranyi Ildikó 

Csoportos óvónők 

Hajagos Istvánné 

Július Nyári óvodai élet megszervezése csoportos óvónők  

Hajagos Istvánné 

Augusztus Nyári óvodai élet megszervezése és a következő 

nevelési év előkészítése 

Évnyitó nevelői értekezlet  

Csoportos óvónők  

Hajagos Istvánné 

 

 

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 

Csokor u.9. 

Mártírok útja 31. 

Platán u.1. 

Fő u. 32. 

 

 

 

Belső tudásmegosztás, belső hospitálási rendszer működtetése 

 

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

együttműködés mélyítése. 

 

Feladat-ellátási helyek kapcsolatai 

 

Családdal való kapcsolat 

 

Családlátogatás: 

 

- Óvodába kerülés előtt – a szülők igénye alapján történik,- a megismerkedést szolgálja. 
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- 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 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), udvarrendezés, udvari játékok festése. 

 

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 
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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. 

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:  

- 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 a városi szintű rendezvényeken 

képviseltetjük óvodáinkat.  

A város óvodái által szervezett munkaközösségi foglalkozásokon, továbbképzéseken szintén 

részt kívánunk venni (fejlesztőpedagógia, hagyományőrzés). 

 

 



50  

  

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, 2022. augusztus 28. 

 

 

                                                                                               Hajagos Istvánné 

                                                                                         intézményvezető-helyettes 
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FORRADALOM UTCAI FELADAT-ELLÁTÁSI HELYEK 

Kecskemét, Forradalom u. 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

Készítette: Obbágy Tiborné 

intézményvezető-helyettes 
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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 

Prikkelné 

Donkó 

Melinda 

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. Langó István Lászlóné 

Mikszáth Kálmán krt. 30. Némethné Müller Marianna 

 

Dolgozói létszámadatok 

 
Engedélyezett státuszok 

 

Óvodapedagógus 

(intézményvezető-helyettes: 1 fő) 
26 

Fejlesztőpedagógus  

Pszichológus  

Dajka 12 

Pedagógiai asszisztens 4,5 

Óvodatitkár 1 

Összesen: 43,5 

 

 

Gyermeklétszám adatok 

Forradalom utca 3. 
Óvodai csoportok adatai csoportszám gyermeklétszám 

Csoportok száma 7 153 fő 

Alapító Okirat szerinti max. férőhelyek 

száma: 

 177 fő 

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

Középső csoport 4-5 éves)   

Nagy csoport (5-6-7 éves)   

Vegyes életkorú csoport 7 153 fő 

 

Sajátos nevelési igényű gyermek 6 fő 

Beilleszkedési, tanulási, magatartási zavaros gyermek 7 fő 

Hátrányos helyzetű gyermek 1 fő 

Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek  - 
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Nyitra utca 4. 
Óvodai csoportok adatai csoportszám gyermeklétszám 

Csoportok száma 3 80 fő 

Alapító Okirat szerinti max. férőhelyek 

száma: 

3 75 fő 

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

Középső csoport 4-5 éves)   

Nagy csoport (5-6-7 éves)   

Vegyes életkorú csoport 3  fő 

 

Sajátos nevelési igényű gyermek - 

Beilleszkedési, tanulási, magatartási zavaros gyermek 9 fő 

Hátrányos helyzetű gyermek 2 fő 

Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek - 

 

 

Mikszáth Kálmán krt. 30. 

Óvodai csoportok adatai csoportszám gyermeklétszám 

Csoportok száma 2 40 fő 

Alapító Okirat szerinti max. férőhelyek 

száma: 

2 37 fő 

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

Középső csoport 4-5 éves)   

Nagy csoport (5-6-7 éves)   

Vegyes életkorú csoport 2  fő 

 

Sajátos nevelési igényű gyermek 2 fő 

Beilleszkedési, tanulási, magatartási zavaros gyermek 2 fő 

Hátrányos helyzetű gyermek - 

Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek - 

 

 

Csoportok beosztása 

Feladat-ellátási hely Csoport Óvodapedagógusok Dajka 

 

 

 

 

 

Forradalom utca 3. 

1. vegyes (Szivárvány) Horváth Krisztina 

Sikari Kovács Katalin 

Hegedűs-Torma 

Eszter 

2. vegyes (Pillangó) Nagyné Homoki Ágnes 

Szántó Mónika 
Árvai Terézia 

3. vegyes (Katica) Csoknyai Dóra 

Zonda Gyöngyvér 
Nemes Eszter 

4. vegyes (Maci) Bertleff Angelika 

Temesvári Margit 

Kovácsné Dongó 

Beáta 

5. vegyes (Süni) Dunai Anita 

Mányoki Krisztina 

Megyes Anikó 

6. vegyes (Napocska) Bernáth Karolina 

Vargáné Sáfár Ildikó 
Gubicza Brigitta 

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) Király Zsuzsa 

Lipták Fanni 

Postáné Gál 

Anita 
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3. vegyes (Hupikék törpikék) Langó Istvánné 

Zobokiné Daczi Dóra 

Nagyapátiné 

Doktorcsik 

Klaudia 

 

Mikszáth Kálmán 

krt. 30. 

1. vegyes (Mókus) Némethné Müller Mariann 

Törőcsik Rita 

Takácsné Rádi 

Szilvia 

2. vegyes (Nyuszi) Prikkelné Donkó Melinda 

Zsigmondné Kis Gabriella 

Pesti Katalin 

 

 

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. 

 

Nyári felújítások: 

Feladat-ellátási hely Eszközbővítés, karbantartás Forrás 

Forradalom u. 3. - - 

Nyitra u. 4. - - 

Mikszáth Kálmán krt. 30. Az óvoda teljes belső festése 

megtörtént a nyár folyamán. 

Központi költségvetés 

 

 

Személyi feltételek: 

 
Óvodapedagógusok száma 26 fő 

közülük gyakornok 2 fő 

Ped. I.  15 fő 

Ped. II. 9 fő 

Mesterpedagógus - 

mentor 2 fő 

 

Mindhárom feladat-ellátási helyen történtek személyi változások.  

Sajnos a csökkenő gyermeklétszám miatt a Kandó Kálmán u. 14. és a Mártírok útja 29. szám 

alatt található óvodáinkat be kellett zárni. A gyerekeknek az Ifjúság úti Óvoda, illetve a 
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Mártírok útja 31. szám alatti óvoda fogadta be. A kinevezett dolgozóknak egységen belül 

biztosítottunk munkahelyet, akár úgy is, hogy a szerződéseket nem hosszabbítottuk meg.  

A Forradalom utcai feladat-ellátási helyre érkezett szeptember 1-jén a Kandó Kálmán Utcai 

Óvodából Bernáth Karolina, Sikari Kovács Katalin és Patkós Ferencné óvodapedagógus. A 

nyugdíjas dolgozókat – Aradi Ágnes és Vargáné Nótin Éva - így nem foglalkoztatjuk tovább. 

Kecskésné Kovács Anita Magdolna július 10-től közös megegyezéssel távozott, helyét 

Csoknyai Dóra tölti be a csoportban. A május 31-én távozó Simon Dóra dajka helyett július 22-

től Gubicza Brigitta dolgozik.  

A Mikszáth Kálmán krt-i óvodában nagyobb változás történt. Augusztus 22-től másik városban 

helyezkedett el Győri Marianna, helyére Zsigmondné Kis Gabriella érkezett a megszűnt 

Mártírok úti csoportból (Tulipán csoport). A dajka nénik közül május 31-vel közös 

megegyezéssel távozó Farkas Ildikó Rozália helyére Pesti Katalin jött a megszűnt Kandó 

Kálmán óvodából. A félállású Hornyák Zoltán Károlyné szerződését nem hosszabbítottuk meg, 

helyet adva Medgyesi Juliannának, aki a megszűnt Mártírok úti Óvodából érkezett. 

Mindannyian szeptember 1-jétől csatlakoztak intézményünkhöz. 

A Nyitra utcai Óvodában augusztus 22-től Zobokiné Daczi Dóra dolgozik a Pálné Csontos 

Diána helyén. Pavelkáné Keresztes Márta szeptember 1-jétől a Platán utcai Óvodában dolgozik, 

helyére Nagyapátiné Doktorcsik Klaudia érkezett. 

A nevelési év rendje 

Nevelésnélküli munkanapok  

 
Időpont Téma Felelős 

2022.12.16. 

 

Ünnepre hangolódás, 

kézműveskedés 

 (Nyitra utcai és Mikszáth Kálmán 

krt-i Feladat-ellátási helyek) 

Intézményvezető-helyettes 

2022.12.21. 

Ünnepre hangolódás, 

kézműveskedés 

(Forradalom utcai Feladat.ellátási 

Hely) 

Intézményvezető-helyettes 

2023.02.03. 

A nevelőmunka féléves értékelése 

a Corvina Óvoda 

óvodapedagógusainak 

részvételével 

Intézményvezető-helyettes 

 

2023.03.03. 

 

Micimackó Mesemondó Nap Intézményvezető-helyettes 

 

2023.04.18. 

 

 

Szakmai Nap – Interaktív 

mesefeldolgozás (Süni csoport) 
Intézményvezető-helyettes 
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2023.06.16. 

 

Évzáró nevelőtestületi értekezlet Intézményvezető-helyettes 

 

 

Nevelőtestületi értekezletek 

 
Téma Időpont Keletkezett dokumentum 

Évnyitó nevelőtestületi értekezlet 2022.08.31. Jegyzőkönyv 

A nevelőmunka féléves értékelése 2023.02.03. Jegyzőkönyv 

Évzáró nevelőtestületi értekezlet 2023.06.16. Jegyzőkönyv 

 

 

Szülői értekezletek, fogadóórák  

 

Amennyiben a személyes találkozások nem megoldhatók a nevelési év folyamán, online 

formában tartjuk. 

 
 Szülői értekezlet Fogadóóra 

Feladat-ellátási 

hely 

Időpont Időpont 

Forradalom u. 3.  

 

2022.09.12-09.30. 

 

2023.01.23-02.10. 

 

2022.11.21–11.25. 

 

 

2023.03.06–03.10. 

 

 

Nyitra u. 4. 

 

 

2022.09.13-09.15. 

 

2023.02.01-02.03. 

2023.05.02-05.04. 
2022.10.11-10.13. 

2023.01.10-01.19. 

2023.04.18-04.20. 

 

Mikszáth Kálmán 

krt. 30. 

 

 

2022.09.28. 

 

 

2023.01.31. 

 

 

2022.10.11-10.12. 

 

2023.01.17-19. 

2023.03.10-11. 

 

 

Az óvodák bemutatását szolgáló nyílt napok 

 
Feladat-ellátási hely Időpont 

Forradalom u. 3. 2023.04.11. 

Nyitra u. 4.  2023.04.14. 

Mikszáth Kálmán krt. 30. 2023.04.20. 

 

 

Fakultatív hit- és vallásoktatás szervezése 

Feladat-ellátási hely Oktatás szervezője Időpont 

Forradalom u. 3. 
református hitoktató 

katolikus hitoktató 

minden kedden 15.30 órától 

minden szerdán 15. 30 órától 
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Pedagógiai folyamatok, feladatok tervezése 

 

Kiemelt pedagógiai feladatok: 

- az érzelmi, az erkölcsi és az értékorientált közösségi nevelés és 

- a verselés, mesélés. 

 

A 2022-2023-as nevelési év kiemelt pedagógiai feladatait közösen, az évnyitó nevelőtestületi 

értekezleten - a 2021-2022-es nevelési év felévi, a fejlődési naplóban /excel táblázat/ rögzített 

eredmények alapján - határoztuk meg. 

Az összesítő táblázat 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; de csak a félévi eredmények adnak iránymutatást, év végén 

nem tudtuk a gyerekeket felmérni. 

 

Az érzelmi, az erkölcsi és az értékorientált közösségi nevelés 

Nagyon lényeges az önmagában és másokban bízó, a másságot elfogadó, önkifejező és 

önérvényesítő személyiség kibontakoztatására törekedjünk munkánk során. Feladatunk az 

együttéléshez szükséges készségek, jártasságok alakítása, amelyek által megalapozódnak az 

erkölcsi és akarati tulajdonságjegyek. Mintákat biztosítunk a tevékenységekben rejlő 

önkifejezési formákra, a társas érintkezésre, a közösségi érzés átélésére, a nemzeti 

identitástudat alakulásához, a keresztény kulturális értékek korosztályhoz mért 

megismertetésére, a hazaszeretet érzésére, a szülőföldhöz, a családhoz való kötődésre. Fontos 

feladatunk a természeti és az emberi környezet megbecsülése.  

Nagyon lényeges az állandó értékrend kialakítása, az emberek egymástól való 

különbözőségének elfogadása, a másság tisztelete. Ennek a területnek az alakításában kiemelt 

szerepe van óvodánk minden alkalmazottjának, a kommunikáció, a bánásmód és a viselkedés 

egyaránt modell értékű kell, hogy legyen. 

A terület megfelelő fejlődése érdekében minél több közös élményekre épülő tevékenységet 

szervezünk. Építünk a gyermekek nyitottságára, segítjük a szűkebb és tágabb környezet 

megismerését, biztosítjuk a rácsodálkozás lehetőségét a szépre és a jóra a természeti és az 

emberi környezetben egyaránt. Érvényesítjük az egyéni bánásmódot minden kisgyerek 

esetében az óvodai élet valamennyi területén. Biztosítjuk a kiegyensúlyozott légkört. Erősítjük 

a gyerekek önbizalmát, különösen a gyengébb képességű, bátortalanabb gyerekek, illetve a 
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hátrányos helyzetű, veszélyeztetett gyerekek esetében. Kiemelten figyelünk azokra a 

gyerekekre, akik negatív környezeti, társadalmi vagy kulturális környezetből érkeztek. 

Törekszünk a reális én-kép, a pozitív értékrend és a helyes viselkedés kialakítására. 

Lényegesnek tekintjük, hogy az udvariassági formák betartásával, bátran kommunikáljanak a 

gyerekek, konfliktushelyzetben tudjanak egyezkedni társaikkal. Motiváljuk a gyerekeket, hogy 

kapcsolódjanak be a közös tevékenységekbe, társaikkal legyenek toleránsak, alakuljon 

önfegyelmük. 

 

Verselés, mesélés 

A versekhez, mesékhez fűződő viszony nagyon fontos az óvodai élet során. A rendszeres 

élmény biztosítása által a gyermekek mindennapi igényévé válik, és alakulnak a 

tevékenységhez fűződő magatartási szokások. Jó lehetőséget ad a személyes kapcsolatok, az 

érzelmi biztonság alakulására. A népi kultúra megismerése, a hagyományok átadása a meséken, 

a dramatikus játékokon keresztül valósul meg leginkább. A népi mondókák, rigmusok, a 

képeskönyvek nézegetése, a különféle népmesék (halmozó és láncmesék, állatmesék, 

tündérmesék, humoros mesék). A feldolgozás változatos formában történik. A gyerekeket a 

klasszikus és a kortárs költők, írók verseivel, meséivel, elbeszéléseivel is megismertetjük. 

Fontosnak tartjuk és lehetőséget biztosítunk a gyermekek saját vers- és mesealkotására, más 

tevékenységekkel való kombinálására, hiszen ez az önkifejezés egyik módja.  

Támogatjuk a mese- és versélmények mozgással, vizuális alkotásokkal, játéktevékenységgel 

való kifejezését. Lehetőséget biztosítunk a mindennapos verselésre, mondókázásra, mesélésre. 

A spontán adódó helyzetekre, a kedvező körülmények kivárására, előidézésére egyaránt 

építünk. Bővítjük, gazdagítjuk a gyermekek környezetükről szerzett ismereteiket. Figyelembe 

vesszük, hogy az anyanyelv jelrendszerét a gyermek, játékos tevékenységek, társas 

érintkezések során, utánzás alapján sajátítja el. Szem előtt tartjuk a gyermek életkori 

sajátosságait, figyelembe véve a tervszerűséget, fokozatosságot, folyamatosságot és 

következetességet. Lehetőséget nyújtunk a gyermekek differenciált fejlesztésére. Építünk a 

gyermekek önkéntes befogadó készségére, érdeklődésére. A hátrányos helyzetű gyermekek 

gátlásának oldásához felhasználjuk az irodalom, különösen a bábozás és a dramatikus játékok 

varázslatos erejét. Mesehallgatással segítjük a szabályokhoz, normákhoz való igazodásukat. 

Törekszünk a pozitív megerősítésre, a derűs légkör kialakítására.  
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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 

2022.10.30. 

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 

2022.09.30. 

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 
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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. 

 

Belső ellenőrzés 

 
Pedagógiai, tanügy-igazgatási feladatok 

 
 

Ellenőrzés területe 

 

Felelős 

 

Határidő 

Kötelező dokumentumok (csoportnapló, Felvételi – mulasztási 

napló) vezetése 

intézményvezető- 

helyettes 

2022.09.15. 

 

Törvényesség, dokumentumok megléte intézményvezető- 

helyettes 

2022.09.30. 

2023.05.31. 

Egyéni képességek mérése, fejlesztése, rögzítése intézményvezető- 

helyettes 

2023.01.15. 

2023.06.15. 

Fejlesztőpedagógus, óvodapszichológus dokumentációja intézményvezető- 

helyettes 

folyamatos 

Gyermekvédelmi feladatokkal kapcsolatos dokumentációk intézményvezető- 

helyettes 

2022.09.30. 

2023.06.30. 

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 

2022.09.30. 

2023.01.31. 

2023.05.31. 
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Munkáltatói feladatok 

 
 

Ellenőrzés területe 

 

Felelős Határidő 

Munkaköri leírások felülvizsgálata, módosítása intézményvezető- 

helyettes 

2022.09.15. 

Új dolgozók, gyakornokok segítése, mentorok munkája intézményvezető- 

helyettes 

folyamatos 

Munkavédelmi oktatás megszervezése intézményvezető- 

helyettes 

2022.09.30. 

Munkavédelmi előírások betartása, balesetvédelem intézményvezető- 

helyettes 

folyamatos 

Tűzvédelmi- és bombariadó gyakorlása intézményvezető- 

helyettes 

2022.09.30. 

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 

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 
2022.09.30. 

Eszköznyilvántartás, leltár 
intézményvezető- 

helyettes 
2022.12.31. 

Térítési díj szedése óvodatitkár 

havonta 

több 

alkalom 

Étkezéssel kapcsolatos nyilvántartások 

ellenőrzése 
óvodatitkár 

havonta 

 

 

 

Külső ellenőrzés  

Tanfelügyeleti ellenőrzés 2022/2023. 

 

A 2022/2023-as nevelési évben tanfelügyeleti ellenőrzés nem várható a Forradalom utcai 

feladat-ellátási helyek óvodáiban. 
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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. Lipták Fanni Judit 

Mikszáth Kálmán krt. 30. Törőcsik Rita 

 

 

 
Belső önértékelésre kijelölt óvodapedagógusok 

Forradalom u. 3. Mányoki Krisztina 2023.03.23. 

Nyitra u. 4.  Lipták Fanni Judit 2022.12.02. 

 

 

 
Feladat Felelős Határidő 

Az önértékelési csoport tagjainak kiválasztása (újraválasztása) Intézményvezető 2022.09.30. 

Az intézmény ötéves önértékelési programjának felülvizsgálata Intézményvezető-

helyettes 

2022.09.30. 

Az éves önértékelési program kidolgozása BECS vezető 2022.09.30. 

A Belső Önértékelési Csoport működtetése az éves program alapján intézményvezető-

helyettes 

2023.06.30. 

Az önértékelés előkészítése, tervezése, kidolgozása BECS vezető 2022.10.30. 

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 

 

 

2022-23-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 2022-23-ban esedékes minősítéseket, gyakornoki vizsgát és a hozzá 

kapcsolódó pedagógus önértékelést. 
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- 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 

2022.09.15. 

2022.10.31. 

Anamnézis 

Személyiség napló 

Mérés 

 

 

csoportos óvónő félévkor 

év végén 

2023.01.15. 

2023.05.31. 

Személyiségnapló  

értékelése, 

excell-táblázat kitöltése 

Fejlesztés 

 

 

csoportos óvónő 

 

 

folyamatos 

 

 

2023.01.15. 

2023.05.31. 

Személyiségnapló 

Egyéni haladási napló 

Értékelés 

 

csoportos óvónő 

 

 

félévkor 

év végén 

2023.01.15. 

2023.05.31. 

 

Személyiségnapló 

Egyéni haladási napló 

Ellenőrzés 

 

intézményvezető-

helyettes 

vezetői ellenőrzéskor 

félévkor 

év végén 

A munkatervi 

ütemezés szerint 

2023.01.31. 

2023.06.10. 

Feljegyzés a vezetői 

ellenőrzésről 

Féléves vezetői értékelés 

Év végi vezetői értékelés 

 

 

Pedagógusminősítési eljárások 

A 2022/2023-as 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 
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Személyiség és közösség fejlesztés 
 

Különleges bánásmódot igénylő gyerekek ellátása 

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 

A már meglévő szakvélemények 

intézmény kijelölés módosításának kérése 

utazó gyógypedagógus 
2022.08.31. 

Az SNI gyermekek rögzítése a KIR 

rendszerben 

intézményvezető- 

helyettes 
Határozat kiadását 

követő 5 nap 

A gyermekek fejlesztésével kapcsolatos 

feladatok egyeztetése (időpont, helyszín) 

intézményvezető- 

helyettes 
2022.09.15. 

Szakvélemények összegyűjtése, iktatása, 

lefűzése 

óvodatitkár, óvodapedagógusok, 

utazó gyógypedagógus, fejlesztő 

pedagógus 

2022.09.21. 

Szakvélemények értelmezése, 

diagnózisok csoportosítása. 

utazó gyógypedagógus, fejlesztő 

pedagógus 
2022.09.24. 

Csoportok kialakítása, órarend 

összeállítása (hely, idő) 

utazó gyógypedagógus, fejlesztő 

pedagógus 
2022.09.24. 

Fejlesztési terv elkészítése 
utazó gyógypedagógus, fejlesztő 

pedagógus 
2022.10.01. 

Folyamatos kapcsolattartás, konzultáció 

az utazó gyógypedagógusokkal 

fejlesztőpedagógusok, 

óvodapedagógusok 
folyamatos 

Szakértői vélemények érvényességének 

figyelemmel kísérése, kontroll 

vizsgálatokra továbbküldés 

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: 2023.06.30. 

   

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 2022.09.01. 

A fejlesztések megszervezése (hely, idő) Intézményvezető- 

helyettesek, fejlesztőpedagógusok 
2022.09.01. 

A fejlesztések megbeszélése, folyamatos 

konzultáció 

fejlesztőpedagógusok, 

óvodapedagógusok 
folyamatos 

Kontrollkérő lapok elküldése fejlesztő pedagógus 
2023. február vége és 

2023.06.30. 
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Tehetséggondozás 

 

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

tehetséggondozása 

Feladat Felelős Határidő 

Foci szakkör csoportos óvónők folyamatos 

Nyitra u. 4. 

Tündérvarázs Drámaműhely Lipták Fanni Judit folyamatos 

Nyitra u. 4. 

Gyermekjóga Adlerné Rózsa Melinda folyamatos 

Nyitra u. 4. 

Tehetséges gyermekek városi 

rendezvényekre való felkészítése 

csoportos óvónők 

intézményvezető-helyettes 

folyamatos 

Judo szakkör 

 

csoportos óvónők folyamatos 

Forradalom u. 3. és 

Nyitra u. 4. 

Micimackó Mesenap megszervezése 

 

intézményvezető-helyettes 2021.03.04. 

Forradalom u. 3. 

 

Gyermekvédelem 

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

Feladat Felelős Határidő 

A gyermekvédelmi feladatok 

ellátásának megszervezése 
intézményvezető-helyettes 2022.09.01. 

Gyermekvédelmi napló megnyitása gyermekvédelmi felelős 2022.09.01. 

Szakszolgálatok, gyermekvédelmi 

felelős elérhetőségének kifüggesztése a 

faliújságra 

gyermekvédelmi felelős 2022.09.01. 

Új óvodások befogadásának és a 

sajátos nevelési igényű gyermekek 

integrációjának elősegítése. 

gyermekvédelmi felelős 

csoportos óvónők 

2022.09.01. 

folyamatos 

Étkezési térítési kedvezményre 

jogosultak felmérése, a szükséges 

igazolások bekérése csoportonként 

óvoda titkár 

gyermekvédelmi felelős 

 

2022.09.01. 

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 

2022.09.30. 

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 2023. március 

A gyermekek rendszeres egészségügyi 

vizsgálatának megszervezése. 

intézményvezető-helyettes, 

védőnő 
szükség szerint 

Gyermekbalesetek megelőzése, védő – 

óvó intézkedések megfogalmazása 
intézményvezető-helyettes 

2022.09.01. 

folyamatos 

A gyermekvédelmi munkaközösség 

munkájában való aktív részvétel, 

továbbképzéseken, konferenciákon való 

részvétel 

gyermekvédelmi felelős folyamatos 

Gyermekvédelmi beszámolók 

elkészítése 
gyermekvédelmi felelős 

2023. január  

2023. május  

 

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

Feladatellátási-hely Gyermekvédelmi felelős 

Forradalom u. 3. Nagyné Homoki Ágnes 

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 

csoportos 

óvónők 

csoportos 

óvónők 

csoportos 

óvónők 

szeptember 

Alapítványi ügyek intézése 
Vargáné Sáfár 

Ildikó 

- - folyamatos 

Pályázatok figyelése, megírása 

Vargáné Sáfár 

Ildikó 

Adlerné Rózsa 

Melinda 

Lipták Fanni 

Judit 

csoportos 

óvónők 

folyamatos 
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Balesetbiztosítások 

összesítése 

Vargáné Sáfár 

Ildikó 

Langó 

Istvánné 

- szeptember 

Udvari játékeszközök 

állapotának dokumentálása 

Vargáné Sáfár 

Ildikó 

Király Zsuzsa Zsigmondné 

Kis Gabriella 

havonta 

Óvodai honlap aktualizálása 

Dunai Anita Ludányiné 

Körtvélyesi 

Gyöngyike 

Prikkelné 

Donkó 

Melinda 

folyamatos 

Óvoda-iskola összekötő 

Balogné Lázár 

Éva 

Adlerné Rózsa 

Melinda 

Némethné 

Müller 

Marianna 

folyamatos 

Információk közzététele, 

továbbítása 

Obbágy 

Tiborné 

Ludányiné 

Körtvélyesi 

Gyöngyike 

Prikkelné 

Donkó 

Melinda 

folyamatos 

Óvodai fényképezés 

megszervezése 

Vargáné Sáfár 

Ildikó 

Ludányiné 

Körtvélyesi 

Gyöngyike 

csoportos 

óvónők 

folyamatos 

Könyvek, újságok terjesztése 

Bertleff 

Angelika 

Vargáné Sáfár 

Ildikó 

Adlerné Rózsa 

Melinda 

Lipták Fanni 

Judit 

Némethné 

Müller 

Mariann 

Prikkelné 

Donkó 

Melinda 

folyamatos 

Tűzoltó készülékek, menekülési 

útvonal ellenőrzése 

Temesvári 

Margit 

csoportos 

óvónők 

csoportos 

óvónők 

havonta 

Villany- és vízóra leolvasó 
- Bakos 

Lászlóné 

Takácsné Rádi 

Szilvia 

havonta 

Gázóra leolvasása 

 
- 

Ludányiné 

Körtvélyesi 

Gyöngyike 

Prikkelné 

Donkó 

Melinda 

 

havonta 

Szertárak rendben tartása 

Juhász 

Zoltánné 

Kovácsné 

Dongó Beáta 

Király Zsuzsa 

Zobokiné 

Daczi Dóra 

csoportos 

óvónők, 

dajkák 

folyamatos 

Egészségügyi könyvek rendben 

tartása, mentőládák ellenőrzése 

Polyák Mária 

Zsitva Laura 

Ludányiné 

Körtvélyesi 

Gyöngyike 

Némethné 

Müller 

Mariann 

folyamatos 

Dekorációért felelős 
csoportos 

óvónők 

Lipták Fanni 

Judit 

csoportos 

óvónők 

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 - 
Adlerné Rózsa 

Melinda 
- 

szervezés alatt 

BECS munka végzése 
Vargáné Sáfár 

Ildikó 

Lipták Fanni 

Judit 

Törőcsik Rita folyamatos 

Óvodabál szervezése, 

lebonyolítása 
- 

Király Zsuzsa 

Lipták Fanni 

Judit 

- 

szervezés alatt 

Micimackó Mesemondó Nap 

Obbágy 

Tiborné 

Vargáné Sáfár 

Ildikó 

 

 

 

 

 2023.03.03. 
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Eseményterv  

 

Hónap Ünnepek, megemlékezések, 

események 

Felelős 

Szeptember Logopédiai szűrés megszervezése (Forradalom u. 3., 

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

Tisztasági szűrés megszervezése (Forradalom u. 3., 

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

Szülői értekezletek megszervezése (Forradalom u. 3., 

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

SNI, BTMN-es gyerekek dokumentációjának 

megnyitása, gyógypedagógiai ellátás megszervezése 

29. Mihály napi vásár (Nyitra u. 4.) 

30. Magyar népmese napja (Forradalom u. 3., 

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

Obbágy Tiborné 

 

védőnő, csoportos óvónők 

 

csoportos óvónők 

 

Obbágy Tiborné, Németh 

Gabriella 

 

csoportos óvónők 

csoportos óvónők 

Október Dokumentumok ellenőrzése 

01. Zene világnapja 

03. „Pöttöm Próba” közlekedési versenyen való 

részvétel (Forradalom u. 3., Mikszáth Kálmán krt. 30., 

Nyitra u. 4.) 

04. Állatok világnapja, kirándulás a Vadasparkba 

(Nyitra u. 4.) 

06. Kirándulás az Arborétumba (Mikszáth Kálmán krt. 

30.) 

04-08. Állatok világnapja (Forradalom 

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

17. Furfangos paraván bábelőadás 

22. Terményünnep kenyérsütéssel (Nyitra u. 4.)  

28. „Fülemüle Fesztivál”-on való részvétel 

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

4.) 

Színházi előadások látogatása - Ciróka, Hírös Agóra 

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

4.) 

Obbágy Tiborné 

csoportos óvónők 

Obbágy Tiborné, Prikkelné 

Donkó Melinda, Adlerné Rózsa 

Melinda) 

Király Zsuzsa 

 

csoportos óvónők 

 

csoportos óvónők 

 

csoportos óvónők 

csoportos óvónők 

Obbágy Tiborné, Prikkelné 

Donkó Melinda, Ludányiné 

Körtvélyesi Gyöngyike 

csoportos óvónők 

November 02-04.. „Tökjó hét” (Nyitra u. 4.) 

11. Márton napi vigasság (Forradalom u. 3., Nyitra u. 

4.) 

24. Adventi koszorú készítése (Nyitra u. 4.) 

Színházi előadások látogatása - Ciróka, Hírös Agóra 

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

4.) 

Fogadóórák (Forradalom u. 3., Mikszáth Kálmán krt. 

30., Nyitra u. 4.) 

csoportos óvónők 

csoportos óvónők 

 

csoportos óvónők 

csoportos óvónők 

December 06. Mikulás ünnep (Forradalom u. 3., Mikszáth 

Kálmán krt. 30. és Nyitra u. 4.) 

09. Adventi kézműves délután a családoknak 

(Mikszáth K. krt. 30.) 

15. Adventi készülődés, mézeskalács-sütés régi 

óvodásokkal 

16. Karácsonyi ünnepség (Forradalom u. 3.) 

19. Karácsonyi ünnepség (Mikszáth Kálmán krt. 30. 

és Nyitra u. 4.) 

20. Régi óvodások visszahívása (Nyitra u. 4.) 

16. Karácsonyi ünnepség (Forradalom u. 3.) 

Színházi előadások látogatása - Ciróka, Hírös Agóra 

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

4.) 

csoportos óvónők, Lipták Fanni 

Judit 

csoportos óvónők 

 

csoportos óvónők 

 

csoportos óvónők 

csoportos óvónők 

 

csoportos óvónők 

csoportos óvónők 
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Január 02. Újévi köszöntés néphagyományaink szerint 

(Nyitra u. 4.) 

24. A magyar kultúra napjának megünneplése 

(Forradalom u. 3.) 

csoportos óvónők 

 

csoportos óvónők 

 

Február 03. Féléves nevelőtestületi értekezlet 

Csoportok látogatása, ellenőrzése 

Szülői értekezletek megszervezése (Forradalom u. 3., 

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

15. Farsangi mulatság (Forradalom u. 3., Nyitra u. 4.) 

22. Farsangi mulatság (Mikszáth Kálmán krt. 30.) 

24. Télkergetés népszokások felidézésével (Nyitra u. 

4.) 

Színházi előadások látogatása - Ciróka, Hírös Agóra 

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

4.) 

Obbágy Tiborné 

Obbágy Tiborné 

csoportos óvónők 

 

csoportos óvónők 

csoportos óvónők 

csoportos óvónők 

 

csoportos óvónők 

 

Március Óvodai beiratkozás megszervezése 

03. „Micimackó Mesemondó Találkozó” (Forradalom 

u. 3.) 

08. Kislányok felköszöntése Nőnapon (Forradalom u. 

3.) 

14. Megemlékezés nemzeti ünnepünkről (Forradalom 

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

22. A víz világnapja – (Forradalom u. 3., Mikszáth 

Kálmán krt. 30. és Nyitra u. 4.) 

Színházi előadások látogatása - Ciróka, Hírös Agóra 

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

4.) 

Obbágy Tiborné 

Obbágy Tiborné 

 

csoportos óvónők 

 

csoportos óvónők 

 

csoportos óvónők 

 

csoportos óvónők 

Április Csoportok látogatása, ellenőrzés 

05. Húsvétolás (Forradalom u. 3., Mikszáth Kálmán 

Krt. 30. és Nyitra u. 4.) 

18. Szakmai nap a Corvina Óvodáinak (Forradalom u. 

3.) 

Színházi előadások látogatása - Ciróka, Hírös Agóra 

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

4.) 

Obbágy Tiborné 

csoportos óvónők 

 

Dunai Anita, Mányoki Krisztina 

 

csoportos óvónők 

Május 03. Anyák napi együttlét (Mikszáth Kálmán krt. 30.) 

08-19. Anyák napi ünnepségek (Forradalom u. 3. és 

Nyitra u. 4.) 

10. Madarak és fák napja – (Forradalom u. 3., 

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

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

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

 

 

26. Gyereknap (Forradalom u. 3., Mikszáth Kálmán 

krt. 30. és Nyitra u. 4.)  

30. Kirándulás (Nyitra u. 4.) 

 

31. Nagycsoportosok búcsúztatása (Mikszáth Kálmán 

krt. 30.) 

csoportos óvónők 

csoportos óvónők 

 

csoportos óvónők 

 

Obbágy Tiborné, Némethné 

Müller Marianna, Prikkelné 

Donkó Melinda, Ludányiné 

Körtvélyesi Gyöngyike 

csoportos óvónők 

 

Adlerné Rózsa Melinda, Lipták 

Fanni Judit 

csoportos óvónők 

 

Június 01. Nagycsoportosok búcsúztatása (Mikszáth Kálmán 

krt. 30.) 

02. Évzáró ünnepség, a nagyok búcsúztatása 

(Forradalom u. 3.) 

06. Planetárium látogatása a nagycsoportosokkal 

(Nyitra u. 4.) 

14. Fagyizás (Mikszáth Kálmán krt. 30.) 

16. Évzáró nevelőtestületi értekezlet 

csoportos óvónők 

 

csoportos óvónők 

 

Király Zsuzsa, Lipták Fanni Judit 

 

csoportos óvónők 

Obbágy Tiborné 

Július Nyári óvodai élet megszervezése csoportos óvónők  

Obbágy Tiborné 
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Augusztus Nyári óvodai élet megszervezése és a következő 

nevelési év előkészítése 

Évnyitó nevelőtestületi értekezlet 

csoportos óvónők  

 

Obbágy Tiborné 

 
 
Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 
Munkaközösségek 

Cél: Módszertani kultúra fejlesztése szakmai műhelymunka tervezése, szervezése 

Munkaközösség megnevezése Résztvevő neve Melyik feladat-ellátási helyről 

Gyermekvédelmi munkaközösség 

Nagyné Homoki Ágnes 

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 

2023.04.18. 

 

Interaktív mesefeldolgozás Dunai Anita, Mányoki Krisztina 

Forradalom u. 3. 

 

A feladat-ellátási hely kapcsolatai 

Az aktuális vírushelyzet függvényében kívánjuk megtartani a programokat. 

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, 
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- 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. 

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:  
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Obbágy Tiborné megbízott intézményvezető, intézményvezető-helyettes 

Fodorné Ivony Zsuzsanna intézményvezető - helyettes 

  Hajagos Istvánné intézményvezető – helyettes 

 

A Város óvodáival való kapcsolattartás: 

A város óvodáival kialakított partneri kapcsolat megőrzésére, továbbfejlesztésére törekszünk. 

A tervezett programokat az aktuális járványhelyzet szerint tartjuk meg. 

Az alábbi gyermekrendezvényeken tervezünk részt venni: 

- Sportversenyek: Ovi-Kupa 

- Rajzpályázatok 

- Néptánc találkozók 

- Környezetvédelmi vetélkedők 

- Pöttöm próba – közlekedési verseny 

- Fülemüle népdal találkozó 

- 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: 

- 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. 
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- Minden gyermek örömmel induljon óvodába. 

 

 

Kecskemét, 2022. augusztus 27. 

 

 

                                                                                               Obbágy Tiborné 

                                                                                       intézményvezető-helyettes 
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IFJÚSÁG ÚTI FELADAT-ELLÁTÁSI HELYEK 

Kecskemét, Ifjúság útja 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Fodorné Ivony Zsuzsanna 

intézményvezető-helyettes 
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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. corvinaifjusagovi@gmail.com  76/480-712 

Csikai Cecília Ceglédi út 5-7  ceglediovi@gmail.com  76/481-684 

 

A koordinátor akadályoztatása esetén intézkedésre jogosult:  

Ifjúság útja 1. Winterné Békefi Andrea       

Ceglédi út 5-7. Festő Istvánné 

 

Dolgozói létszámadatok 

 
Engedélyezett státuszok Adat 

Óvodapedagógus (ebből vezető-helyettes 1fő) 23 

Dajka 11 

Pedagógiai asszisztens 5,75 

Óvodatitkár 1 

Fejlesztőpedagógus 1 

Óvodapszichológus  

Összesen: 41,75 

 

Gyermeklétszám adatok 

Ifjúság útja 1. 
Óvodai csoportok adatai csoportszám gyermeklétszám 

Csoportok száma 5  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 5 118 fő 

 

Sajátos nevelési igényű gyermek 6 fő 

Beilleszkedési, tanulási, magatartási zavaros gyermek 11 fő 

Hátrányos helyzetű gyermek 2 fő  

Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek  6 fő  

 

Ceglédi út 5-7. 
Óvodai csoportok adatai csoportszám gyermeklétszám 

Csoportok száma 6    147 fő 

Alapító Okirat szerinti max. férőhelyek száma: 6  134 fő 

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

Középső csoport 4-5 éves)   

Nagy csoport (5-6-7 éves)   

Vegyes életkorú csoport 6 134 fő 

 

Sajátos nevelési igényű gyermek 3 fő 

Beilleszkedési, tanulási, magatartási zavaros gyermek 9 fő 

mailto:corvinaifjusagovi@gmail.com
mailto:ceglediovi@gmail.com
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Hátrányos helyzetű gyermek  -  

Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek - 

 

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 

Berenténé Szabó Ágnes 

Németh Józsefné 

Nyuszi (4. vegyes) Sendula Anna 

Véhné Zsebő Diána 

Kecskemétiné Tánczos 

Katalin 

Pillangó (5. vegyes) Hegedűsné Tóth Gabriella 

Radnóti Zsuzsanna 

Pöszmet Józsefné 

 

 

 

 

 

Ceglédi út 5-7. 

Katica (1. vegyes) Balogh Katalin 

Anka Teréz Alíz 

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 

Konfárné Ulbert Beáta Éva 

Ördög Csilla 

Süni (5. vegyes) Kanizsai Magdolna 

Kocsisné Földvári Ágnes 

Tóth Rita 

 Maci (6. vegyes) 

 

Baranyai Emese 

Vida Mariann 

Beke Szilvia 

 

 
A pedagógiai munka feltételei 

 
Tárgyi feltételek  
 

Feladat-ellátási hely Eszközbővítés, karbantartás Forrás  

2022 nyári karbantartási munkálatok 

Ifjúság útja 1. Semmilyen karbantartási munkálat 

nem történt a nyár folyamán. 

 

 

Ceglédi út 5-7 Semmilyen karbantartási munkálat 

nem történt a nyár folyamán. 

 

TERVEK 2023 

Feladat-ellátási hely Eszközbővítés, karbantartás Forrás  

Ifjúság útja 1. Energetikai felújítás Fenntartói költségvetés 

Ceglédi út 5-7 Energetikai felújítás Fenntartói költségvetés 

 

Személyi feltételek 

 
Óvodapedagógusok száma 24 

Gyakornok 3 

Ped. I.  11 

Ped. II. 8 

Mester 1 

Fejlesztőpedagógus, ped.I. 1 

mentor  
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Feladat-ellátási hely Gyakornok Mentor  

Ifjúság útja 1.   

Ceglédi út 5-7. Anka Teréz Alíz Festő Istvánné 

 Kanizsai Magdolna Kocsisné Földvári Ágnes 

 Konfárné Ulbert Beáta Komárominé Czagány Anita 

 

Személyi változás 

 

Ceglédi úti feladat-ellátási helyen, 5 új óvodapedagógus kolléganő kezdte meg szeptemberben 

a nevelési évet, 1. vegyes csoportban két óvodapedagógusnak megszűnt a jogviszonya, 

helyettük Anka Teréz Alíz gyakornok és Balogh Katalin, óvodapedagógust kezdte el a munkát. 

Hosszantartó táppénzre ment Bede-Kovács Ilona 5. vegyes csoportból és Juhász Ágnes, 6. 

vegyes csoportból, helyettesítésükre Vida Mariann és Kanizsai Magdolna kezdte el a munkát.  

A 4. vegyes csoportból Oláh Csabáné nyugdíjba vonult helyette Konfárné Ulbert Beáta kezdte 

meg a munkát. 2023. január hónapban Nagy Gyöngyike fejlesztőpedagógus várjuk vissza, 

helyettesítésére alkalmazott Szűrszabóné Kovács Szilvia jogviszonya megszűnik.  

 

A nevelési év rendje 
 
Nevelésnélküli munkanapok 

 
Időpont Téma Feladat-ellátási hely Felelős 

2022.10.07. Szakmai kirándulás 

Dunaharaszti Óvoda - 

Zöld Szív 

Ifjúság útja 1. Véhné Zsebő Diána 

Fodorné Ivony Zsuzsanna 

2022.10.03. Pöttöm próba  Ifjúság útja 1. 

Ceglédi út 5-7 

Komárominé Czagány 

Anita 

Fodorné Ivony Zsuzsanna 

2023.01.30. Féléves nevelői értekezlet 

Csapatépítés 

Ifjúság útja 1. Winterné Békefi Andrea 

Fodorné Ivony Zsuzsanna 

2023.04.11. Bodoglári Ilona előadása Ceglédi út 5-7. 

Ifjúság útja 1. 

Kara Szilvia 

Fodorné Ivony Zsuzsanna 

2023.06.16. 

 

Évzáró nevelői értekezlet  Ifjúság útja 1. 

Ceglédi út 5-7 

Fodorné Ivony Zsuzsanna 

2023.08.28. Évnyitói értekezlet Ifjúság útja 1. 

Ceglédi út 5-7 

Fodorné Ivony Zsuzsanna 

 

 

Nevelőtestületi értekezletek 

 
Téma Időpont Keletkezett dokumentum 

Évnyitó nevelőtestületi értekezlet 2022.08.29. Jegyzőkönyv 

A nevelőmunka féléves értékelése 2023.01.30. Jegyzőkönyv 

Évzáró nevelőtestületi értekezlet 2023.06.16. Jegyzőkönyv 

Évnyitó nevelőtestületi értekezlet 2023.08.28. Jegyzőkönyv 
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Szülői értekezletek, fogadó órák rendje 

 
 Szülői értekezlet Fogadó óra 

Feladatellátási hely Időpont Időpont 

Ifjúság útja 1. 

 

 

 

2022.09.06-07-08. vegyes csoport 

2023.02.06-10 minden csoport 

2023.04.12 és 13 szülői igény 

szerint 

A szülői értekezletek jegyzőkönyve 

a csoportnaplókban kerül 

elhelyezésre. 

Évente három alkalom minden 

csoportban 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.  Évente két alkalom minden 

csoportban szeptember eleje, 

2022.09.05. minden csoport  

2023.02.06-02.10. hét minden 

csoport 

A szülői értekezletek jegyzőkönyve 

a csoportnaplókban kerül 

elhelyezésre. 

Évente három alkalom minden 

csoportban ill. kérés szerint 

előzetes időpont egyeztetéssel. 

Minden szülőt évente legalább 

egy alkalommal tájékoztatjuk 

gyermekük fejlődéséről, 

melyet a gyermekek 

fejlődésinaplójában rögzítünk, 

és aláírással hitelesítünk. 

 

Az óvoda bemutatását szolgáló nyílt napok 

 
Feladat-ellátási hely Időpont 

Ceglédi út 5-7. 2023.04.12.„Kapunyitogatót” az új szülőknek  

Ifjúság útja 1. 2023.04.13. nyílt nap az új szülőknek 

 

Nyílt napok az óvodába járó gyermekek szüleinek 
Feladat-ellátási hely Időpont 

Ceglédi út 5-7. Hírös próba 2022.09.30. 

Márton nap 2022.11.11. barkács délután  

Adventi gyertyagyújtás 2022.12.21. 

Iskolatáska nyitogató 2023.03.16. 

Aprók napja 2023.05.26. 

Búcsúzunk az óvodától 2023.06.07. 

Ifjúság útja 1. 2022.12.12. kezdődő hét Karácsonyi gyertyagyújtás 

2022.03.14. Iskolatáska nyitogató  

2023.06 08. Búcsúzó 

 

Fakultatív hit- és vallásoktatás szervezése  
 

Feladat-ellátási hely Oktatás szervezője Időpontja 

Ifjúság útja 1. Katolikus egyház 

Református egyház 

 csütörtökönként 1130-kor 

 

Ceglédi út 5-7 Református egyház  csütörtök 11-kor           
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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. Ez most nagyon fontos, hiszen a Ceglédi úton 

öt új óvodapedagógus kezdte meg a munkát. 

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, az Ifjúság 

úti óvodában.  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 Ceglédi úton a sajátos arculatunk, a néphagyományok ápolása, megerősítése az egyik 

kiemelt nevelési, oktatási feladatunk. Szeptembertől öt új kolléganő kezdi meg nálunk a 

munkát, ebből három gyakornok ezért nagyon fontos a pedagógiai programunk mély ismerete. 

A népszokások jelentős része a naptári évhez fűződik. Az évszakok váltásához, a természet 

örök körforgásához kötődik. A népi kultúrában az ember és a természet kapcsolata tükröződik 

vissza. A hagyományőrzés rendszeres és tudatos beépítésével az óvodai nevelői munkába 

érzelmi, esztétikai, erkölcsi, ezen belül a szülőföld iránti szeretet valósulhat meg. Nem külön 

témaként kell alkalmazni, hanem az óvodai nevelés komplex részeként. Beépíthető 

ünnepeinkbe, hétköznapjainkba, irodalmi beszélgetésekbe, barkácsolásba, ének-zenei 

foglalkozásokba, mozgásos játékokba és idővel a szerepjáték alapelvévé válik. A 

néphagyományhoz kapcsolódóan átélt tevékenységek a közös élmény erejével hatnak a 

gyermekre, erősítik a közösséghez tartozás érzését. Nem csak érzelmi kötődés, hanem egy 

komplex személyiség fejlődés elősegítői. 

A másik kiemelt nevelési feladatunk a játék területe- mind a két feladat-ellátási helyen.  

A szabad játék bevezetése nem működik egyik napról a másikra. Éppen olyan tudatos munkát 

igényel a pedagógustól, mint az óvodai nevelés bármely folyamata. A szabad játék során 
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alkalmazott módszerek, eszközök újfajta szemléletváltást kívánnak meg tőlünk, hisz a 

pedagógus játéksegítő, támogató, élménybiztosító szerepe elengedhetetlen az elmélyült, gazdag 

és sokszínű játéktevékenység kialakításához. Mindez csakis biztonságérzetet adó, ésszerű 

szabályok betartatása mellett, szeretetteljes légkörben valósulhat meg. 

 

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 

sajátosságainak hangsúlyosabb 

megjelenítése, cél-és 

feladatrendszer felülvizsgálata 

intézményvezető- 

helyettes 

 

 

 

 

Kara Szilvia és 

Winterné Békefi 

Andrea 

2022. 09. 01. 

 

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 

2022.08.29. 

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 

A dokumentáció naprakész, 

tartalmas vezetése, mint a 

tudatos, tervszerű pedagógiai 

intézményvezető-

helyettes 

nevelési évben 

folyamatos 
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gyakorlattal tevékenység alapja legyen, 

jelenjen meg a tervezésben a 

feladatellátási helyek sajátos 

arculata, hagyománya 

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 

 

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 

2022.09.16. 

Törvényesség, dokumentumok megléte intézményvezető- 

helyettes 

2022.09.26. 

2023.05.31. 

Pedagógiai Program következetes megvalósítása 

Az éves munkaterv összhangja a 

stratégiai dokumentumokkal és 

munkaközösség  

A beszámoló megállapítására 

épülő munkaterv 

intézményvezető 

helyettes 

2022.09.16. 

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 

2023.01.20. 

2023.05.26. 
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Fejlesztőpedagógus, óvodapszichológus dokumentációja intézményvezető- 

helyettes 

folyamatos 

Gyermekvédelmi feladatokkal kapcsolatos dokumentációk intézményvezető- 

helyettes 

2022.09.16. 

2023.05.26. 

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 

szept. 30. jan. 31. 

máj. 31. 

 
 

 
 

Munkáltatói feladatok 

 
Ellenőrzés területe 

 

Felelős Határidő 

Munkaköri leírások felülvizsgálata, módosítása  intézményvezető- 

helyettes 

2022.09.16. 

Új dolgozók, gyakornokok segítése, mentorok munkája intézményvezető- 

helyettes 

folyamatos 

Munkavédelmi oktatás megszervezése intézményvezető- 

helyettes 

2022.08.29. 

Munkavédelmi előírások betartása, balesetvédelem intézményvezető- 

helyettes 

folyamatos 

Tűzvédelmi- és bombariadó gyakorlása intézményvezető- 

helyettes, 

reszortfelelős 

Ifjúság útja 1.  

Ceglédi út 5-7. 

2022.10.05. 

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 
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Gazdálkodás 

 
Ellenőrzés területe Felelős Határidő 

Eszköznyilvántartás, leltár intézményvezető- 

helyettes, 

óvodatitkár 

2022.12.31. 

Térítési díjjal kapcsolatos ügyek intézése óvodatitkár havonta  

Étkezéssel kapcsolatos nyilvántartások ellenőrzése óvodatitkár havonta 

 

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. Festő Istvánné 2022.11.24. 

Ifjúság útja 1. - - 

 
Feladat Felelős Határidő 

Az önértékelési csoport tagjainak kiválasztása (újraválasztása) intézményvezető 2022.08.29. 

Az intézmény ötéves önértékelési programjának felülvizsgálata intézményvezető-

helyettes 

2022.09.09. 

Az éves önértékelési program kidolgozása BECS vezető 2022.09.16. 

A Belső Önértékelési Csoport működtetése az éves program alapján intézményvezető-

helyettes 

2023.06.30. 

Az önértékelés előkészítése, tervezése, kidolgozása, 2. ötéves ciklus BECS vezető 2022.09.16. 

A vezetőre és az intézményre vonatkozó elvárás rendszer, rögzítése 

az OH által működtetett informatikai támogató felületen 

intézményvezető-

helyettes 

2022.09.16. 

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 

 
 

2022-2023 nevelési évre a BECS munkacsoport feladatai: 

 

- A Pedagógiai program elemzése alapján meghatározza a program módosítására 

vonatkozó javaslatait. 
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- 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. 

- 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 

2022.év elején 

beszoktatásnál 

folyamatos 

2022.09.16. 

Anamnézis 

Személyiség napló 

Mérés 

 

 

csoportos óvónő 

félévkor 

év végén 

2023.01.20. 

2023.05.26. 

Személyiségnapló  

értékelése, 

Excel-táblázat kitöltése 

Fejlesztés 

 

 

csoportos óvónő 

 

 

folyamatos 

 

 

2023.01.20. 

2023.05.26. 

Személyiségnapló 

Egyéni haladási napló 

Értékelés 

 

 

csoportos óvónő 

 

 

félévkor 

év végén 

2023.01.20. 

2023.05.26. 

 

Személyiségnapló 

Egyéni haladási napló 

Ellenőrzés 

 

intézményvezető-

helyettes 

vezetői ellenőrzéskor 

félévkor 

év végén 

A munkatervi 

ütemezés szerint 

Január 30. 

Június 16. 

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. Szűrszabóné Kovács Szilvia Pedagógus II. 

Ifjúság útja 1.   

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 
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A gyermeki teljesítmények elemzése, és az egyes évek mérési, 

értékelési eredményeinek összekapcsolása, szükség esetén fejlesztési 

tervek készítése  

Intézményvezető- 

helyettes 

2023.január 

2023.június 

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 

     
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 

A gyermekek fejlesztésével kapcsolatos feladatok 

egyeztetése (időpont, helyszín) 

Intézményvezető- 

helyettesek 
2022.09.01. 

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 
utazó gyógypedagógus 

2022.08.31. 

Szakvélemények összegyűjtése, iktatása, lefűzése 

Óvodatitkár, 

óvodapedagógusok, utazó 

gyógypedagógus, fejlesztő 

pedagógus 

2022.09.10. 

Szakvélemények értelmezése, diagnózisok 

csoportosítása. 

utazó gyógypedagógus, 

fejlesztő pedagógus 

2022.09.10. 

Csoportok kialakítása, órarend összeállítása (hely, 

idő) 

utazó gyógypedagógus, 

fejlesztő pedagógus 

2022.09.10. 

Fejlesztési terv elkészítése 
utazó gyógypedagógus, 

fejlesztő pedagógus 

2022.10.01. 

Rehabilitációs napló vezetése 
utazó gyógypedagógus, 

fejlesztő pedagógus 

folyamatos 

Felülvizsgálatok lejáratának figyelemmel kísérése. 

 

utazó gyógypedagógus, 

fejlesztő pedagógus 

folyamatos 

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: 2023. június 30. 

   

BTMN gyerekek szakértői 

véleményének összegyűjtése, átnézése, 

érvényességének ellenőrzése 

Intézményvezető- 

helyettesek, fejlesztő 

pedagógusok 

2022.09.01. 

A fejlesztések megszervezése (hely, idő) Intézményvezető- 2022.09.10. 
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helyettesek, 

fejlesztőpedagógusok 

A fejlesztések megbeszélése, folyamatos 

konzultáció 

fejlesztőpedagógusok, 

óvodapedagógusok 

folyamatos 

Kontrollkérő lapok elküldése fejlesztő pedagógus 2023.06.30. 

 

 

Tehetséggondozás 

 

Cél a tehetségígéretek felismerése, a gyermeki képességek kibontakoztatása és lehetőségeik 

kibővítése. 
Feladat Felelős Határidő 

Angol foglalkozás vezetése Gál Zsófia  

Csikai Cecília és Anka Teréz Alíz 

folyamatos 

„Ügyeskezek” tehetség műhely 

vezetése 

Mede Erzsébet folyamatos 

Ép-kéz-láb és Mocorgó 

mozgás vezetése 

Radnóti Zsuzsanna 

Ferenczi Anikó  

folyamatos 

„Szélike” néptánc foglalkozás Kara Szilvia és Festő Istvánné folyamatos 

Néptánc foglakozás Sendula Anna folyamatos 

Foci Parti Gyula folyamatos 

 

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

Feladat Felelős Határidő 

A gyermekvédelmi feladatok 

ellátásának megszervezése 
intézményvezető-helyettes 2022.09.01. 

Gyermekvédelmi napló megnyitása gyermekvédelmi felelős 2022.09.01. 

Szakszolgálatok, gyermekvédelmi 

felelős elérhetőségének kifüggesztése a 

faliújságra 

gyermekvédelmi felelős 2022.09.01. 

Új óvodások befogadásának és a 

sajátos nevelési igényű gyermekek 

integrációjának elősegítése. 

gyermekvédelmi felelős 

csoportos óvónők 

2022.09.01. 

folyamatos 

Étkezési térítési kedvezményre 

jogosultak felmérése, a szükséges 

igazolások bekérése csoportonként 

óvoda titkár 

gyermekvédelmi felelős 

 

2021.09.01. 

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 

2022.09.30. 

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 2023. március 

A gyermekek rendszeres egészségügyi 

vizsgálatának megszervezése. 
intézményvezető-helyettes 

védőnő 

2022.09.21. Ifjúság útja 1. 

2022.09.22. Ceglédi út 5-7. 

szükség szerint 

Gyermekbalesetek megelőzése, védő – 

óvó intézkedések megfogalmazása 
intézményvezető-helyettes 

2022.09.01. 

folyamatos 

A gyermekvédelmi munkaközösség 

munkájában való aktív részvétel, 

továbbképzéseken, konferenciákon való 

részvétel 

gyermekvédelmi felelős folyamatos 

Gyermekvédelmi beszámolók 

elkészítése 
gyermekvédelmi felelős 

2023. január 17. 

2023. május 30. 

 

A nevelőtestület éves feladatainak ütemezése 

 

Feladat Felelős, megbízott neve Határidő 

 
Ifjúság útja 1. Ceglédi út 5-7. 

  

Szakmai 

munkaközösség 

Winterné Békefi Andrea Kara Szilvia 
folyamatos 

Gyermekvédelmi 

felelős 

Zsebő Diána Ferenczi Anikó 
folyamatos 

Udvari játékok 

ellenőrzéséért 

felelős 

 

Hegedűsné Tóth Gabriella 

 

Festő Istvánné 

 

havonta   

Pályázat figyelő, 

író 

Fodorné Ivony Zsuzsanna 

Winterné Békefi Andrea 

Csikai Cecília 

Kara Szilvia 

folyamatos 

Villany. és vízórát 

leolvas, 

menekülési 

útvonal 

Kanalas Zoltánné Konfárné Ulbert Beáta minden hónap 

utolsó napja 

Kapcsolattartó az 

iskolával, 

bölcsődével 

Judák Mónika és Sárközy 

Zoltánné 

Festő Istvánné közös 

programoknál 

Folyosó 

dekorálásáért 

felelős ovigaléria 

Gál Zsófia és Hegedűsné Tóth 

Gabriella 

csoportos óvónők aktualitásnak 

megfelelően 



88  

  

Faliújság 

aktualizálása 

Winterné Békefi Andrea 

Hegedűsné Tóth Gabriella 

csoportos óvónők folyamatos 

Tűzriadó 

megszervezése, 

lebonyolítása, 

menekülési 

útvonal ellenőrzése 

Radnóti Zsuzsanna Vida Mariann 

 

 

 

2022.10.05. 

Balesetbiztosítások 

összesítése 

Németné Terdik Mariann 

 

Kocsisné Földvári Ágnes 2022.09.18. 

Óvodai 

fényképezés 

megszervezése  

Mede Erzsébet Ferenczi Anikó Ceglédi út 5-7  

Ifjúság útja 1 

 

Papírgyűjtés 

szervezése, igény 

szerint 

Winterné Békefi Andrea Komárominé Czagány Anita  2023. tavasz 

Könyvek, újságok 

terjesztése, színház 

bérletek 

Hegedűsné Tóth Gabriella 

Judák Mónika 

Kocsisné Földvári Ágnes és 

Baranyai Emese 

2022.09.30. 

Könyvtár felelős Winterné Békefi Andrea  folyamatos 

Honlap team Gál Zsófia, Sendula Anna Baranyai Emese havonta 

Tanösvény team Zsebő Diána  folyamatos 

Zöld jeles napok 

team 

Mede Erzsébet  folyamatos 

Madár barát team Sárközy Zoltánné  folyamatos 

Ovi galéria team Hegedűsné Tóth Gabriella csoportos óvónők folyamatos 

Külön 

foglalkozások 

megszervezése 

tehetséges 

gyermekeknek, 

angol, kézműves, 

fejlesztő torna, 

néptánc, dráma  

Mede Erzsébet 

Sendula Anna 

Gál Zsófia 

Radnóti Zsuzsanna 

Csikai Cecília  

Anka Teréz Alíz 

Ferenczi Anikó 

Festő Istvánné 

Kara Szilvia 

folyamatos 

Rajzpályázatok 

koordinálása 

Zsebő Diána Kara Szilvia folyamatos 

Egészségügyi 

kiskönyvek 

ellenőrzése 

Némethné Terdik Mariann Némethné Terdik Mariann folyamatos 

Szertár felelős Judák Mónika csoportos óvónők 
folyamatos 

Úszás 

megszervezése 

Berenténé Szabó Ágnes Csikai Cecília 
alkalomszerű 

Alapítványi bál 

szervezése 

Winterné Békefi Andrea 

Hegedűsné Tóth Gabriella 

Csikai Cecília és Festő Istvánné 
alkalomszerű 

Alapítvány Mede Erzsébet Csikai Cecília folyamatos 

Munkaidő 

nyilvántartás, 

jegyzőkönyv 

vezető 

Sárközy Zoltánné Komárominé Czagány Anita 
folyamatos 

Kapcsolattartás 

védőnővel 

Fodorné Ivony Zsuzsanna Fodorné Ivony Zsuzsanna 
folyamatos 
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Eseményterv 

 

Hónap Ünnepek, megemlékezések, 

események 

Felelős 

Szeptember 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logopédiai szűrés megszervezése Ifjúság útja 1, 

Ceglédi út 5-7 

Tisztasági szűrés megszervezése Ifjúság útja 1, 

Ceglédi út 5-7 

Szülői értekezletek megszervezése Ifjúság útja 1, 

Ceglédi út 5-7 

Hunyadivárosi napok Ifjúság útja 1, Ceglédi út 5-7 

Gyakornokok mellé a mentorok megszervezése 

Hírös Próba, Mihály nap és a Magyar népmese napja 

Ceglédi út 5-7. 

Szüretelés megszervezése  
Munkaközösségi értekezlet 

Ceglédi út 5-7 

Ifjúság útja 1. 

csoportos óvónők 

 

csoportos óvónők 

 

 

 

 

Fodorné Ivony Zsuzsanna 

 

 

csoportos óvónők 

Kara Szilvia  

Winterné Békefi Andrea 

Fodorné Ivony Zsuzsanna 

Október Zene világnapja Corvin Mátyás Ált. Isk. előadása 

Tűzvédelmi- és bombariadó gyakorlása  

Ifjúság útja 1, Ceglédi út 5-7 

Nevelés nélküli munkanap, Pöttöm próba Ceglédi út 

5-7 Városi rendezvény 

Fényképezés Ceglédi út 5-7 

Népi játék napja Ceglédi 5-7. 

Állatok világnapja Ifjúság útja 1 

Kirándulás a Vadasparkba  

Komposztálás világnapja Ifjúság útja 1 

Szakmai nap, nevelés nélküli munkanap Ifjúság útja 1 

Dokumentumok ellenőrzése  

Minősítés megszervezése 

Munkaközösségi értekezlet 

Ceglédi út 5-7. 

Ifjúság útja1. 

Judák Mónika, Festő Istvánné 

 

 

Komárominé Czagány Anita 

Kara Szilvia és Festő Istvánné 

csoportos óvónők 

 

csoportos óvónők  

 

 

Fodorné Ivony Zsuzsanna 

Kara Szilvia 

Winterné Békefi Andrea 

 

Fodorné Ivony Zsuzsanna 

Kara szilvia 

Winterné Békefi Andrea 

November Óvodások Házi versmondó Ifjúság útja 1. és Ceglédi 

út 5-7 

Márton napi vigasság Ceglédi út 5-7 

Hulladék pályázat szülőknek kiállítás Ifjúság útja 1. 

Ne vásárolj semmit nap! díjátadó Ifjúság útja 1. 

Fényképezés Ifjúság útja 1 

Munkaközösségi értekezlet 

Ceglédi út  

Ifjúság útja  

 

 

csoportos óvónők  

 

 

 

Kara Szilvia 

Winterné Békefi Andrea 

December Mikulás ünnepély Ifjúság útja 1. és Ceglédi út 5-7. 

Karácsonyi ünnepély Ceglédi útja 5-7 

Karácsonyi gyertyagyújtás Ifjúság útja 1. 

Lucázni és Betlehemezés iskolában Ceglédi   

Betlehemezés az óvodában Ceglédi útja 5-7 

Madár karácsony folyamatos a téli időszakban Ifjúság 

útja 1 

Iskola Mikulás műsort ad 

Munkaközösségi értekezlet 

Ifjúság útja 1 

Ceglédi út 5-7 

Festő Istvánné, Judák Mónika 

 

csoportos óvónők  

csoportos óvónők 

Madárbarát team csoportos 

óvónők 

 

Kara Szilvia  

Winterné Békefi Andrea 

Január Féléves nevelői értekezlet Ifjúság útja 1 és Ceglédi út 

5-7 

Fodorné Ivony Zsuzsanna 

 

Fodorné Ivony Zsuzsanna 
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Csoportok látogatása, ellenőrzés Ifjúság útja 1 és 

Ceglédi út 5-7  

 

Munkaközösségi értekezlet 
Ifjúság útja  

Ceglédi út 5-7 

Winterné Békefi Andrea, Kara 

Szilvia, Csikai Cecília 

 

Winterné Békefi Andrea 

Kara Szilvia 

Február Féléves szülői értekezlet Ifjúság útja 1. Ceglédi út 5-7. 

Énekeljünk: Népdal találkozó Ifjúság útja 1. és 

Ceglédi út 5-7 

Balázsolás, Ceglédi út 5-7 

Farsang Ifjúság útja 1 és Ceglédi út 5-7 

Munkaközösségi: 

Ceglédi út 5-7 

Ifjúság útja1 

 

csoport óvónők 

 

 

 

 

Kara Szilvia 

Winterné Békefi Andrea 

Március 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Télkergető nap „Kisze bábégetés” Ceglédi út 5-7 

Házi mesemondó verseny Ifjúság útja 1 és Ceglédi út 

5-7 

Kislányok felköszöntése Nőnapon Ifjúság útja 1 és 

Ceglédi út 5-7 

Megemlékezés a nemzeti ünnepről Ifjúság útja 1 és 

Ceglédi út 5-7 

Víz világnapja rajkiállítás Ifjúság útja 1 

„Iskolatáska nyitogató” nyílt nap Ifjúság útja 1 és 

Ceglédi út 5-7 

Gergely-járás Corvin Mátyás Ált. Isk. előadása 

Munkaközösségi: 

Ceglédi út 5-7 

 Ifjúság útja 1 

csoportos óvónők  

Winterné Békefi Andrea 

Hegedűsné Tóth Gabriella 

 

 

csoportos óvónők 

 

 

 

 

 

 

Kara Szilvia 

Winterné Békefi Andrea 

Április Húsvét az óvodában húsvéti locsolkodás Ifjúság útja 1 

és Ceglédi út 5-7 

Rajz kiállítás az év legszebb munkáiból Ifjúság útja 1 

Májusfa állítás az óvoda udvarán Ceglédi út 5-7 

„Virágvarázs” növényültetés a gyerekekkel Ifjúság 

útja 1 

 „Kapunyitogató” Ifjúság útja 1 és Ceglédi út 5-7 

Csoportok látogatása, ellenőrzés Ifjúság útja 1 és 

Ceglédi út 5-7  

Munkaközösségi értekezlet 

Ceglédi út 5-7 

Ifjúság útja 1 

csoportos óvónők 

 

csoportos óvónők 

 

Winterné Békefi Andrea 

 

 

Fodorné Ivony Zsuzsanna 

 

 

Kara Szilvia 

Winterné Békefi Andrea 

Május  Óvodai beiratkozás megszervezése Ifjúság útja 1 és 

Ceglédi út 5-7  

Anyák napi ünnepély Ifjúság útja 1 és Ceglédi út 5-7  

Madarak fák napja ünneplése Ifjúság útja 1  

Pünkösdölés Ceglédi út 5-7  

Gyermekhét 05. 23-27 Ifjúság útja 1 és Ceglédi út 5-7  

Munkaközösségi értekezlet 

Ceglédi út 5-7 

Ifjúság útja 1 

Fodorné Ivony Zsuzsanna 

 

 

csoportos óvónők  

 

 

 

Kara Szilvia 

Winterné Békefi Andrea 

Június Nemzeti összefogás napja Ifjúság útja 1 és Ceglédi út 

5-7 

Környezetvédelmi világnap Ifjúság útja 1  

Évzáró, búcsúztató Ifjúság útja 1 és Ceglédi út 5-7 

Szülői értekezlet az új gyerekek szüleinek meghívók 

küldése Ifjúság útja 1 és Ceglédi út 5-7 

Évzárói nevelői értekezlet Ifjúság útja 1 és Ceglédi út 

5-7  

 

csoportos óvónők  

Winterné Békefi Andrea 

Földvári Ágnes 

 

Csoportos óvónők 

Fodorné Ivony Zsuzsanna 

Július Nyári óvodai élet megszervezése csoportos óvónők  

Fodorné Ivony Zsuzsanna 
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Augusztus Nyári óvodai élet megszervezése és a következő 

nevelési év előkészítése 

Évnyitó nevelői értekezlet  

csoportos óvónők  

 

Fodorné Ivony Zsuzsanna 

 

 

A betervezett programok óvodán belül kerülnek megszervezésre, megrendezésre, 

betartva a járványügyi szabályokat! 

Belső kapcsolatok 

 
Munkaközösségek 
 
Cél: Módszertani kultúra fejlesztése szakmai műhelymunka tervezése, szervezése 

 
Munkaközösség megnevezése Résztvevő neve Feladatellátási hely 

Gyermekvédelmi Ferenczi Anikó 

Zsebő Diána 

Ceglédi út 5-7 

Ifjúság útja 1. 

Munkaközösség (hagyományápoló) Kara Szilvia 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 helyen 

belül  

csoportos óvónők 

 

2023. tavasz Bemutatkozik az angol csoport Ceglédi út 5-7 Csikai Cecília 

 
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: 
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- 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. 

Közös programszervezés: 

- bekapcsolódás egy-egy ünnep lebonyolításába. /Hírös próba, Márton napi felvonulás, 

kirándulás, erdei ovi zárónap, Mikulás, karácsony, anyák napja, búcsúzás 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 napja, év végi kirándulások 

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 
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A Kecskemét intézményvezetőit és azok helyetteseit magában foglaló munkaközösség feladata 

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

Intézményünket képviseli a munkaközösségben: 

Obbágy Tiborné intézményvezető-helyettes 

Fodorné Ivony Zsuzsanna intézményvezető - helyettes 

 Hajagos Istvánné 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 

- Népi-tánc találkozók 

- 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 
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- Kölcsönös bizalom, megbecsülés egymás nevelőmunkája iránt 

- Minden gyermek örömmel induljon óvodába 

Bölcsődével való kapcsolattartás 

- Látogatás a bölcsődében, egymás munkájának alaposabb megismerése 

Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtárral kapcsolattartás 

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

Megyében. 

Minden kolléganőnek tartalmas nevelési évet kívánok! 

 
 
 
Kecskemét, 2022. augusztus 29. 

 

Fodorné Ivony Zsuzsanna 

Intézményvezető helyettes 

 

 

 


