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A MUNKATERV JOGSZABÁLYI HÁTTERE 
 

 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről  

 A 2011. évi CXC. törvény végrehajtási rendeletei: 
- 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 2011. évi CXC. törvény egyes rendelkezéseinek 
végrehajtásáról 

 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos 
alapprogramjáról 

 11/2019. (VII.3.) EMMI rendelete a 2019/2020. tanév rendjéről.  

 2/2005. (III. 1.) OM rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 
nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai 
oktatásának irányelve kiadásáról  

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

 2015. évi CCXXIII. törvény egyes szociális, gyermekvédelmi, 
családtámogatási tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról 

 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli 
rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról 

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

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

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

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

- Önértékelési kézikönyv óvodák számára.  Országos tanfelügyelet. 
Kézikönyv óvodák számára.   
Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében a Pedagógus I. és 
Pedagógus II. fokozatba lépéshez. KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ az 
Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési 
rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Óvodai 
nevelés  

- Tiszakürti Önkormányzat releváns helyi rendeletei 
- a Tiszakürti Óvoda és Konyha működését és pedagógiai 

tevékenységét meghatározó dokumentumok, nevelőtestületi 
határozatok 
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Jogszerű működés biztosítása 

TISZAKÜRTI ÓVODA ÉS KONYHA INTÉZMÉNYI ADATAI 

Cím: 5471 Tiszakürt Táncsics M. utca 2-4. 

Az intézmény fenntartója: Tiszakürt Község Önkormányzata 

Óvodai csoportok száma: 2 

Férőhely száma. 48 fő 

Engedélyezett óvodapedagógus létszám: 4 fő 

Engedélyezett nevelő-oktató munkát segítők száma: 2 fő dajka 

                  

Községi Konyha  által ellátott feladatok: 

- Konyhai dolgozó: 4 fő teljes munkaidőben  

 

2019/2020 nevelési év rendje 

A nevelési év időtartama: 2019.szeptember 1. – 2020. augusztus 31. 

A nevelőtestület által meghatározott pedagógiai célra 5 nevelés nélküli munkanapot 

használunk fel.  

Iskolai szünetek: őszi: 2019.október 28.-2018. november 3. 

                            téli: 2019.december 23. – 2019. január 5.             

         tavaszi: 2020.április 09. – 2020.április 14. 

        nyári: 2020.június 16. – 2020.augusztus 31. 

Az iskolai szünetek idején amennyiben a csoportlétszám csökkenése indokolja, 

összevont csoport működik. 

Nyári óvodai karbantartás ideje: 2020. augusztus 03. – 2020.augusztus 23. 

 

A jogszabály által országosan egységesen elrendelt munkanap-áthelyezést – az Nkt. 

30. § (1) bekezdése értelmében – a nevelési-oktatási intézményekben is 

alkalmazzuk. 
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A működés rendje 

 

Nevelési év rendje 2019/20 nevelési évre 

Nevelési év Szeptember 1-től augusztus 31-ig tart. A 

gyermekekkel érkezésüktől távozásukig 

óvodapedagógus foglalkozik. 

Nyári életrend Június 1-től augusztus 31-ig tart 

Új gyermekek beíratása (1) Az Önkormányzat által meghatározott 

időben, általában április utolsó hete, 

illetve folyamatosan, jelentkezés alapján 

Új gyermekek befogadásának ideje  Szeptember 1-től folyamatosan 

Az új gyermekek felvételéről 30 napon belül írásban értesítjük a szülőket. Elutasítás, 

átirányítás esetén a szülőnek a Köznevelési törvény értelmében fellebbezési joga 

van, az értesítéstől számított 15 napon belül. 

Tervezett szünetek  

Megnevezés Időpont Megjegyzés 

Téli zárva 

tartás – 

amennyiben a 

szülők nem 

igénylik az 

óvodát 

(a fenntartó 

engedélye 

alapján) 

 

2019. december. 23 - 

2020. január 03. 

Nyitás: 2020.január 06. 

 

Előzetesen felmérjük, hogy igénylik-e a 

szülők az óvodai ellátást. 

Nyári 

nagytakarítási, 

karbantartási 

szünet 

(a fenntartó 

engedélye 

alapján) 

 

     

2020.augusztus 03- 

2020.augusztus 23 

Nyitás. 2020. 

augusztus 24. 

 

 

A szünet ideje alatt történik az óvodában a 

nagytakarítás, karbantartás, felújítás. 

 

A szülők tájékoztatása a szünetek időpontjáról minden esetben írásban történik, a 

törvényi előírásoknak megfelelően.  
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Nevelés nélküli munkanapok időpontja, felhasználása 

 

A nevelés nélküli munkanapokat nevelőtestületi és munkatársi értekezletek, 

továbbképzések, ünnepi készülődés, tanulmányi kirándulás céljából szervezzük. A 

nevelés nélküli munkanapok konkrét idejéről a szülőket a jogszabályban előírt módon 

tájékoztatjuk (7 nappal korábban írásban értesítjük). 

Nevelőtestületi értekezletek: 

Sz. Időpont Téma Felelős 

1. 

 

2019.október 29.  Őszi nevelési értekezlet,Önértékelés 
 Kirándulás az alkalmazotti 
közösséggel 

Intézményvezető 

2. 2019. november 22. Aktualitások, SNI továbbkpzés, 
Önértékelés 

Intézményvezető 

Önértékelési 

csoportvezető, 

tagok 

3. 

 

2020. január 03. Félévi nevelési értekezlet 

Aktualitások 

Önértékelés-tanfelügyelet 

 

Intézményvezető  

Önértékelési 

csoportvezető, 

tagok 

4 2020. április 14. Tavaszi nevelési értekezlet 

Aktualitások 

Önértékelés-tanfelügyelet 

Intézményvezető 

Önértékelési 

csoportvezető, 

tagok 

5. 2020. augusztus 31. Évzáró/nyitó nevelőtestületi értekezlet Intézményvezető   

 

Rendszeres, nevelési napot nem igénylő értekezletek: 

Időpont Téma Felelős 

Munkatársi értekezlet (havonta 
hétfőn vagy amikor az 
intézményvezető elrendeli) 

Az adott alkalmazotti 
réteget érintő téma 
megbeszélése, aktuális 
szervezési és pedagógiai 
feladatok egyeztetése 

Intézményvezető 
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Helyzetelemzés 

Csoportok és létszámadatok 

Az óvodai felvétellel kapcsolatos adatok: 

Alapító 

Okirat 

szerint 

férőhely 

száma 

Csoportok 

száma 

A 2019/2020 

nevelési évre 

jelentkezettek 

száma 

(május) 

Felvettek 

száma 

összesen 

Felmentést 

kapott 

Elutasítottak, 

átirányítottak 

száma 

50 fő 2  8   8 - - 

Csoportok és létszámadatok (2019.09.01.) 

A csoport neve A gyermekek 

összetétele 

életkoruk  

szerint 

A csoport 

létszáma 

szeptember 

elsején 

A csoportban dolgozók neve 

Süni vegyes 20 Szilágyi 
Éva(Óvodapedagógus) 
Tóth Krisztina(Óvodavezető) 
Patkó Andrásné (Dajka) 

 
 

Pillangó vegyes 23 TóthKatalin(Óvodapedagógus) 
Tóth Anna (Óvodapedagógus) 
Tóth Imre Attiláné (Dajka) 
 

 

Konkrét feladatok 

 

Feladat Felelős Határidő A teljesülés 

kritériuma 

A jogszabályok 
által meghatározott 
intézményi 
szabályozók 
érvényességének 
biztosítása 
(felülvizsgálat, 
módosítás) 
 
 

 
 
 

Óvodavezető 

 
 
 

2019.12.31 

Az intézmény 
dokumentációja az 
érvényes 
jogszabályoknak 
megfelelő Helyi 
nevelési program, 
Házirend, SZMSZ,  
Szabályzatok 
aktualizálása 
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A munkaköri 
leírások, 
megbízások 
áttekintése, módo-
sítása, új 
dolgozóval való 
megismertetése. 

Óvodavezető 2019.09.01. és 
új dolgozó 
munkába 
lépésének 

esetén 

A dolgozók rész-
letesen, aktuálisan 
ismerik 
feladataikat. 

Az alkalmazottak 
tájékoztatása a 
jogszabályi 
változásokról. 
Részletes tájékozt. 

 
Óvodavezető  

 
Aktuálisan  

A dolgozók ismerik 
a jogszabályi 
változásokat. 

A szülők kötelező 
tájékoztatása 
- Házirendről 
- Az őket érintő 
jogszabályi 
változásokról 

Óvodavezető – 
csoportvezető 

óvodapedagógusok 
 
 

 
 

Csoportok 
szülői 

értekezletein. 

A szülők 
tájékozottak az 
intézményi 
szokások, 
szabályok terén, 
ismerik a 
jogszabályi 
változásokat. 

Statisztikai 
jelentések 
elkészítése a KIR-
ben 

 
Óvodavezető 

 
2019.10.15. 
2019.10.31. 

Elektronikus úton 
is határidőre 
továbbítottuk a 
kötelező 
statisztikai 
adatokat. 

A dologi és 
bérfelhasználás 
egyeztetése. 

Óvodavezető 
Pénzügyi csoportvezető 

Kéthavonta. A bér és dologi 
kiadások 
felhasználásának 
nyilvántartása 
naprakész. 

 

 

Stratégiai, operatív tervezés 

Éves óvodavezető feladatellátási terv 

2019/2020 

Működési terület Feladatok Határidő Közreműködő 

Tervezés , 

szervezés 

Házirend, HNP felülvizsgálata, 

éves munkaterv elkészítése 2019.09.01. 
Óvodavezető 

Éves tervek elkészítésének 

koordinálása ,feladatok kijelölése 

2019.08.30. 

nev test ért 
Óvodavezető 

Eseménynaptár elkészítése 2019.09.01. Óvodavezető 
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A pedagógusok előmeneteléhez 

tartozó önértékelési, minősítési 

eljárás folyamatának tervezése, 

tanfelügyelet 

 

2019.12.31 
 

Óvodavezető 

Napi szervezést igénylő 

munkarend szervezése 

Folyamatos 
Óvodavezető 

Tanügyigazgatás 

Óvodai felvételi napló zárása 2019.08.31. Óvodavezető 

Beiskolázási feladatok ( az 

iskolába lépők kimutatása, 

adatközlés iskola felé, óvodai 

szakvélemények kiállítása) 

2020.02,03,04. Óvodavezető 

Óvodai felvételi meghírdetése, 

napló megnyitása és felvételi 

eljárás lebonyolítása 

2020.05. 31. Óvodavezető 

Statisztika, 

adatszolgáltat, 

nyilvántartások 

Törzskönyv vezetés 2019.10.01 
2019.05.31 

Óvodavezető 

Pedagógus igazolványok 

érvényesítése Igény szerint 
Óvodavezető 

Éves statisztikai adatszolgáltatás 2019.10.15 Óvodavezető 

Normatíva igénylések és 

lemondások 

Változások 

szerint 
Óvodavezető 

KIR nyilvántartó rendszer kezelése 

(pedagógusok, gyerm) Folyamatos 
Óvodavezető 

Központi adatszolgáltatás  Foly, változás Óvodavezető 

Adatszolgáltatás a 

gyermekegészségügy érdekében 

(védőnő, óvoda orvosa ANTSZ) 

Igény szerint Óvodavezető 

Gazdálkodás 

(anyagi, tárgyi, 

emberi) 

Éves költségvetés elkészítése 2020 .01 hó Óvodavezető 

Pénzforgalmi adatok figyelemmel 

kísérése 

Pénzf adatok 

megküldésekor 
Óvodavezető 

Pályázatok felkutatása, fenntartói 

engedély kérés, -írása Folyamatos 
Óvodavezető 

Támogatók megnyerése Folyamatos Óvodavezető 

Állagmegóvási, karbantartási 

feladatok koordinálása 

Folyamatos és 

karb. 

szünetben  

Óvodavezető 
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Tárgyi feltételek szükség és 

lehetőség szerinti javítása, 

bővítése 

Folyamatos 
Óvodavezető 

jelzése 

Meglévő eszközök óvására 

ösztönzés,  szükség és lehetőség 

szerinti javíttatásuk 

Folyamatos 
Óvodavezető 

 

Részvétel a selejtezésben, 

leltározásban 

2020.február 

15. 
Óvodavezető 

Lehetőség bizt a tov.képz. tervben 

foglaltak teljesítésére terv szerint 
Óvodavezető 

Feladatellátás biztosítása  

megbízással, szüks esetén, túlóra, 

helyettesítés elrendelésével 

szükség 

szerint 

Óvodavezető 

Baleset és 

egészség           

védelem 

Munka-, tűz- és balesetvédelmi 

oktatás megszervezése 

 2019. 

december 
Óvodavezető 

Fogászati szűrés szervezése 2019.11 hó Óvodavezető 

Védőnői szűrővizsgálatok 

szervezése 

szükség 

szerint 
Óvodavezető 

Pedagógia 

A pedagógiai munka koordinálása, 

segítése a munkatervnek, éves 

feladattervnek megfelelően-Jó 

gyakorlat működtetése, SNI, 

tehetséggondozás, 

gyermekvédelem, segítségnyújtás 

a tervezésben  

Folyamatos 

 

 

Óvodavezető 

 

 

 

 

Hagyományok 

rendezvények 

Kenyér készítésével kapcsolatos 

néphagyományok 

 

 

 

Óvodavezető, 

óvodapedagógusok 

Diószedés, diótörés szervezése 

T
e

rv
e
z
é

s
s
e

l,
 

m
e

g
v
a

ló
s
ít
á

s
s
a

l 

ö
s
s
z
h

a
n

g
b
a

n
  

Óvodavezető, 

óvodapedagógusok 

Segítség az "Állatok témahét" 

szervezésében, lebonyolításában 

Óvodavezető, 

óvodapedagógusok 

Teréz napja- betakarítási munkák 

megszervezésében segítség 

Óvodavezető, 

óvodapedagógusok 
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Dömötör nap népszokások-

pásztorünnep 

Óvodavezető, 

óvodapedagógusok 

Szüret 
Óvodavezető, 

óvodapedagógusok 

Mindenszentek napja 
Óvdavezető, 

óvodapedagógusok 

Fényképezés megszervezése, 

lebonyolítása 

Óvodavezető, 

óvodapedagógusok 

Egészségnap-rajzverseny-nyílt nap 
Óvodavezető, 

óvodapedagógusok 

Márton nap 
Óvodavezető, 

óvodapedagógusok 

Erzsébet, Katalin nap 
Óvodavezető, 

óvodapedagógusok 

Fonó társas munkák 
Óvodavezető, 

óvodapedagógusok 

Hímzés-varrás 
Óvodavezető, 

óvodapedagógusok 

András nap,Advent kezdete, 

Adventi koszorú készítése 

Óvodavezető, 

óvodapedagógusok 

Mikulás 
Óvodavezető, 

óvodapedagógusok 

Luca napja 
Óvodavezető, 

óvodapedagógusok 

Mézeskalácssütés 
Óvodavezető, 

óvodapedagógusok 

Karácsony 
Óvodavezető, 

óvodapedagógusok 

Falukarácsony 
Óvodavezető, 

óvodapedagógusok 

Vízkereszt 
Óvodavezető, 

óvodapedagógusok 

„Télbanya égetése” 
Óvodavezető, 

óvodapedagógusok 

Farsangi bál megszervezése, Óvodavezető,  
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levezetése óvodapedagógusok 

Házi versmondó verseny 
Óvodavezető, 

óvodapedagógusok 

Kistérségi tehetségnapok: 

Versmondó verseny 

Óvodavezető, 

óvodapedagógusok 

Március 15. Megemlékezés a 

Nemzeti Ünnepről 

Óvodavezető, 

óvodapedagógusok 

 Víz Világnapjának megünneplése 
Óvodavezető, 

óvodapedagógusok 

„Óvodanyitogató”nyílt  nap a 

leendő óvodások és szüleik 

részére 

Óvodavezető, 

óvodapedagógusok 

Fényképezés megszervezése, 

lebonyolítása 

Óvodavezető, 

óvodapedagógusok 

Húsvét 
Óvodavezető, 

óvodapedagógusok 

 Föld Napjának megünneplése 

(virágültetés) 

Óvodavezető, 

óvodapedagógusok 

Kistérségi tehetségnapok: 

Természetismereti vetélkedő 

Óvodavezető, 

óvodapedagógusok 

Óvodai beiratkozás 
Óvodavezető, 

óvodapedagógusok 

Májusfa díszítése az udvaron 
Óvodavezető, 

óvodapedagógusok 

Anyáknapja-évzáró 
Óvodavezető, 

óvodapedagógusok 

Madarak és fák napja 
Óvodavezető, 

óvodapedagógusok 

Csoportkirándulások 
Óvodavezető, 

óvodapedagógusok 

Gyermeknap a Sportegyesülettel 

közös szervezésben 

Óvodavezető, 

óvodapedagógusok 

Ballagás 
Óvodavezető, 

óvodapedagógusok 

Pünkösd Óvodavezető, 
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óvodapedagógusok 

Nemzeti Összetartozás Napja 

megszervezése, lebonyolítása 

Óvodavezető, 

óvodapedagógusok 

Gyermek 

védelem 

Jelzések, pedagógiai jellemzések 

továbbítása, HHH gyermekek 

hiányzásának igazolása,  

Felmerült prob-

lémák,jelzések, 

törvényi előírá-

sok alapján 

Óvodavezető 

Működési terület Rendszeres feladatok Hat idő Közreműködik 

Kapcsolattartás 

a fenntartóval 

Írásos, elektronikus, nyomtatott 

dokumetumok továbbítása 

határidőre, igényes kivitelben 

Kérés szerint 

 

Óvodavezető 

 

A fenntartó képviselőjének 

meghívása nyilvános programokra 

Akt szerint, 

időpont előtt 1 

héttel 

Óvodavezető, 

óvodapedagógusok 

Kapcsolattartás 

a társtintéz-

ményekkel 

Nyílt napok szervezése   2020 január 

Óvodavezető, 

óvodapedagógusok 

Aktualitás szerinti kapcsolattartás Folyamatosan Óvodavezető 

Kapcsolat tartás 

munkatársakkal 

Évzáró/Évnyitó, őszi, féléves, 

tavaszi  nevelőtestületi 

értekezletek tartása 

08.,10. ,11., 

01., 04., hó 
Óvodavezető 

Évnyitó, évzáró munkatársi 

értekezletek tartása 08,06.hó 
Óvodavezető 

Megbeszélések a megbízottakkal, 

felelősökkel tervek, beszámolók 

készítése, programok szervezése, 

lebonyolítása  előtt 

aktualítás  

szerint 

Óvodavezető 

Nevelőtestületi tanácskozások 

tartása 

szükség 

szerint 
Óvodavezető 

Szükség szerint  dajkai 

megbeszélés  

szükség 

szerint 
Óvodavezető 
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Működési terület Rendszeres feladatok Hat idő 
Közreműködik 

Kapcsolattartás 

a szülőkkel 

Évnyitó, őszi és félévi szülői 

értekezlet meghírdetése plakáton, 

közös részének megtartása 

Munkatervnek 

megfelelően 

Óvodavezető 

Beiskolázási szülői értekezlet 

meghírdetése 2020 .01 hó 
Óvodavezető 

SZK vezetőségi értekezlet tartása 2019.11. hó Óvodavezető 

SZK vezetőségi tagok meghívása 

a karácsonyi ünnepélyre, évzáróra 

Akt elött egy 

héttel 
Óvodavezető 

Előkészítő kiscsoportos szülői 

értekezlet meghírdetése, 

megtartása 2019 .08. hó 

Óvodavezető 

Kapcsolattartás 

a tanítókkal 

Tájékoztató a DIFER mérések 

eredményeiről,év végi értékelés 

ismertetése 

2020.01 hó 

2020.06.hó 

Óvodavezető 

óvodapedagógusok 

Az elsős gyerekek 

meglátogatására lehetőség bizt az 

óvónők számára 2019. 11.30. 

Óvodavezető 

Az iskolaig meghívása a 

beiskolázás elötti szülői 

értekezletre 

01.hó, akt elött 

2 héttel 
Óvodavezető 

Tanítók meghívása szakmai 

napjainkra 

akt előtt 2 

héttel 
Óvodavezető 

Kapcsolattartás 

a Ped 

Szakszolgálattal 

Folyamatos kapcsolattartás, 

konzultáció a gyermekek 

fejlődéséről a logopédussal, 

fejlesztőpedagógussal, 

gyógypedagógussal Folyamatos 

Óvodavezető 

Törvényi változásból eredően a 3. 

évet betöltött gyermekek 

szűrésének szervezése, 

tájékoztatás (óvped, szülő) 

2019. 

szeptember 

 

 

Óvodavezető 

 

Szükség szerint vizsgálati 

kérelmek átadása- iskolaérettség, 

általános fejelettségmérés céljából 

Kérés szerinti 

 

Óvodavezető 

 

Egyéb közvetett A gyermekvédelmi felelős  Szükség 
Óvodavezető 
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partnerekkel 

való 

kapcsolattart. 

Gyermekjóléti szolgálattal  , 

Gyámüggyel való 

kapcsolattartásban szükség 

szerinti segítség 

szerint 

 

Beszámolók 

készítése 

A beszámolásra kötelezettek éves 

beszámolóinak elkészítésének 

segítése 

 

Ell terv 

ütemezés 

szerint 

Óvodavezető 

Részvétel a 

község kulturális 

és sport 

életében 

A munkatársak ösztönzése, és 

lehetőség biztosítás az  elősorban 

érdeklődés szerinti  rendszeres 

részvételre Folyamatos 

Óvodavezető 

 

Tanügyigazgatás 

- 2019 szeptemberétől minden jelentkező óvodaköteles, körzetbe tartozó, óvodánkba 

jelentkező gyermek felvételt nyert.  

Feladat: Rendszeres óvodába járás figyelemmel kísérése, szülők tájékoztatása a 

rendszeres óvodába járás kötelezettségéről, ha szükséges.  

-  Az iskolai beiratkozást megelőzően a szülők minél szélesebb körű 

tájékoztatásának megszervezésére törekedünk és arra, hogy az iskolába készülő 

gyermekek is ismerkedjenek az iskolai környezettel, tanítókkal a zökkenőmentes 

iskolakezdés érdekében. 

         * szülői értekezletet tartunk az iskolaigazgató részvételével 

         * az iskola tájékoztató anyagát továbbítjuk a szülő felé 

         *részt veszünk az iskola által felajánlott programokon (versenyjátékok, 

gyermeknap, iskolába csalogató programok….) 

         * az iskolai nyílt napok időpontjáról faliújságunkon tájékoztatjuk a szülőket  

Feladatok Határidő Módszere Eszköze Érintettek Eredménye 

A dokumentumok 

törvényi 

változásokhoz 

való igazítása 

szept.01. 

dok. 

elemzés, 

áttekintés 

a 

dokumentumok 

(SZMSZ, 

Házirend) 

Óvoda- 

vezető 

A megfelelő 

naprakésszé 

tétel 

Létszámok 

előzetes 

adatszolgáltatása 

szept. 15. 
elektronikusa

n 
KIR 

Óvoda- 

vezető 

naprakésszé 

tétel 
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Munkaidő-

beosztás, vezetői 

munkarend 

(kötelező órák 

bemutatása!) 

szept. 30. papír alapon  Munkaterv 
Óvoda- 

vezető 
létrehozás 

Intézményi 

munkaterv, a 

nevelési év/tanév 

intézményi 

rendje 

szept. 30. 

2 nyomtatott 

példány, 

elektornikusa

n 1 dok. 

a dokumentum 
Óvoda- 

vezető 

megerősítés, 

naprakésszé 

tétel 

Statisztikai 

jelentés, teljes 

dokumentáció 

okt.15. 

adatok 

elemzése, 

rögzítése 

elektronikusa

n 

dokumentum 
Óvoda- 

vezető 

statisztika 

pontos 

elkészítése 

Különös 

közzétételi lista 

aktualizálása 

okt. 31. 

saját 

honlapon 

közzététel,  

dokumentum 
Óvoda- 

vezető 
aktualizálás 

Baleseti 

jegyzőkönyvek 

kezelése 

folyamatos 

elektronikus 

úton, papír 

alapon 

dokumentum 
Óvoda- 

vezető 

naprakésszé 

tétel 

Óvoda nyári 

zárásának rendje 
Okt.05 

előzetes 

egyeztetés 
Munkaterv 

Óvoda- 

vezető 

információ 

átadása 

Tanköteles 

gyermekek 

beiskolázása 

Szakvéle-

mények 

kérése 

januárban 

/ Nev. 

Tan. Szak. 

Biz./ 

vizsgálatkérő 

lapok 

kitöltése, 

konzultáció 

szülővel, fejl. 

pedagóguss

al  

dokumentumok 
Óvoda- 

vezető 

körültekintő, 

optimális 

beiskolázás, 

visszacsatol

ás a 

szülőknek 
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A tankötelessé 

váló óvodások 

iskolaválasztási 

szándékának 

jelzése az elsős 

létszám 

tervezéséhez 

febr. 15. 

elektronikus 

úton, papír 

alapon 

dokumentum 
Óvoda- 

vezető 

információ 

átadása, 

tervezhetősé

g 

Óvodai 

szakvélemények- 

elkészítése 

ápr.1. 

megbeszélés

, dok. 

elemzés 

nyomtatvány 
Óvoda- 

vezető 

dokumentum 

kiadása 

A nyári 

munkaidőbeoszt

ás  

jún.15.  papír alapon dokumentum 
Óvoda- 

vezető 

információ 

átadása, 

tervezhetősé

g 

Tanévnyitó, 

félévi, tanév végi 

és egyéb 

nev.testületi és 

alkalmazotti 

értekezletek 

jegyzőkönyvei 

folyamatos

an  8 

napon 

belül 

papír alapon jegyzőkönyv 
Óvoda- 

vezető 

dokumentum 

kiadása 

 

 

1. Pedagógiai folyamatok  

 

Pedagógiai folyamatok - Tervezés 
 

Terveinket az előző évi tapasztalatainkra építünk, valamint az egyéni 
kezdeményezésnek, innovációs törekvéseknek is teret hagyunk.  
Nevelési tervet  fél évre készítjük el. 
A csoportok tervezését könnyíti a témahetek megjelenítése 
Tervezett témahetek: 
- Szőlős hét 
- Népmese hete 
- Állatok Világnapja témahét 
- Kenyér hét 
- Nemzeti Ünnep témahete 
- Víz témahét 
- Föld Világnapja témahét 
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- Madarak- Fák Napja témahét 
Több csoport saját innovációs tevékenysége a különböző témahetek kidolgozása 
(Maci hét, Tök jó hét….)- a pedagógiai szabadságot használva egyéni elképzelések 
megvalósítására is teret engedünk. 
A csoportokban kötelezően használt dokumentumok vezetése 

 Mulasztási napló: adatok a szempontoknak megfelelően kitöltve, napi 
rendszerességgel vezetett, hónap végén összesített adatokat tartalmaz 

 Hiányzás igazolás a szülő részéről napló: napi rendszerességgel 
vezetett, a hiányzás igazolására szolgál(orvosi vagy szülői) 

 Csoportnapló vezetése: Kapcsos dosszié, aktuálissá vált adatok, táblák 
kitöltése, nevelési terv, heti tematikus terv, éves terv 

 Fejlődési napló – tartalmazza a gyermek adatait, fejlődését befolyásoló 
tényeket, eseményeket, szakvéleményt, megfigyelési tapasztalatokat, 
mérés - értékelés adatait.  

 

Pedagógiai folyamatok - Megvalósítás 

 

2019/2020 nevelési évben kiemelt terület a megváltozott Óvodai Nevelés Országos 
Alapprogramjához illeszkedően:  
- nemzeti identitástudat alakítása 
- népmesék, népi hagyományokat felelevenítő mondókák 
Minden lehetőséget kihasználunk programunk céljainak megvalósítása érdekében, 

hogy minél több közvetlen tapasztalatot szerezzenek a gyermekek a környező 

világról. Ezért sokat tartózkodunk a szabadban, több sétát, kirándulást, túrát, óvodán 

kívüli programot szervezünk. 

Alapfeladaton túli foglalkozások: 

- Angol nyelvhez szoktató 
- Fejlesztő foglalkozás 
- Ovifoci 
 
 

Pedagógiai folyamatok - Ellenőrzés 

 

2.3. Az intézményvezetés ellenőrző és értékelő tevékenysége 

Gazdálkodás 

Ellenőrzé

s területe 

Határid

ő 
Módszere Eszköze Érintettek Eredmény 

Csoport 
szobai 
leltárak 

okt.20. 
dokumentu
m elemzés 

leltárívek 
 
óvodapedagógu
sok 

írásbeli 
értékelés, 
leltárívek 
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pontosí-
tása 

naprakésszé 
tétele 

Használt 
nyomtatvá

-nyok 
frissítése, 

iratok 
selejtezés

e  

okt.31. 
dokumentu
m elemzés 

használatban 
lévő, új 

nyomtatvá-
nyok, jegyző 

könyv 

 
Óvodavezető 

 

szóbeli 
kiértékelés, 

visszacsatolá
s 

Kedvezmé
-nyes 
étkezés 

havonta egyeztetés 

kedvezményr
e jogosító 
dokumentu-
mok 

Óvodavezető 

Szükség 
szerint 
visszacsatolá
s a szülőknek 

 

 

Az alkalmazottak munkájának ellenőrzése-értékelése 

 

Ellenőrzés 

területe 
Határidő Módszer Eszköz Érintettek Eredmény 

Pedagógusok 

2020. 
júni 1-ig 
folyamat

os 

Vezetői, 
társ. 

értékelés, 
önértékelés 

önértékelő
-, értékelő 

lap 

pedagógusok
, 

óvodavezető 

írásbeli 
visszacsatolás 

Dajka  havonta 

megfigyelés, 

megbeszélé

s 

havi 

értékelő 

lap 

dajkák,óvoda

vezető 

szóbeli 

visszacsatolás 
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Óvodapedagógusok értékelése 

Értékelés 

területe 

Az értékelés 

alapja 

Értékelést 

végzők 

Határidő Megjegyzés 

Pedagógus 

kompetenciák 

szerint 

- Intézményi 

elvárásrendszer 

szerint 

- Tervezett és nem 

tervezett 

csoportlátogatások 

- Csoport 

dokumentáció 

- Saját innováció 

 

Óvodavezet

ő 

 

Becs tagok 

bevonása 

önértékelésn

él 

 

Értékelt 

óvoda-

pedagógus 

2020.08.

31 

A nevelési 

évre 

vonatkozó 

pedagógus 

kompetencia 

értékelésbe 

beszámít az 

önértékelésre 

kijelölt 

óvodapedagóg

us eredménye. 

 

Teljesítményért

ékelés szerint 

Munkaköri leírás 

szerint 

Vállalt + feladatok 

Értékelt 

óvoda-

pedagógus 

Óvodavezet

ő 

2020.08.

31. 

 

 

Szakmai – pedagógiai 

Ellenőrzés 

területe 
Csoport Módszer Eszköz Érintettek Eredmény 

Befogadás 
Kiscsoport

osok 

dokumentum-

elemzés  

Csoport-

naplók 

Óvoda 

vezető 

írásbeli 

visszacsato

lás 

Az óvodai 

dokumentumo

k, tervek 

átnézése 

Minden 

csoport 

megfigyelés,  

dokumentum-

elemzés 

éves 

tervezése

k 

csoportna

pló 

Óvoda 

vezető 

írásbeli 

visszacsato

lás, 

értékelés 
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mulasztás

i- 

hiányzás 

igazolási 

és 

fejlődési 

napló 

Külső-belső 

kommunikáció 

Minden 

csoport 

megfigyelés, 

visszajelzések 

fogadása, 

dokumentum-

elemzés 

faliújság, 

internet, 

csoportna

pló, 

feljegyzés

ek 

Óvoda 

vezető 

írásbeli 

visszacsato

lás, 

értékelés 

Tevékenységl

átogatás 

Minden 

óvodaped 

Értékelés – 

önértékelés 

látottak- és 

kompetenciánké

nt 

csoportna

pló 

tevékenys

égi terv 

Óvoda 

vezető 

mérőlapok 

eredménye, 

szóbeli 

visszacsat. 

 

Ellenőrzési szempont 

Tervezés és megvalósítás koherenciája, helyi nevelési program célkitűzéseinek 

megvalósítása 

Az intézmény belső ellenőrzési – értékelési folyamtában a Becs csoport is szerepet 

vállal: 

- Az éves feladatokra bontott tervezés alapján segíti az óvodapedagógusokat az 
önértékelésük megvalósításában adatgyűjtéssel: kérdőívek kitöltésével, 
dokumentumelemzéssel, tevékenységlátogatással és annak értékelésével, 
interjú készítésével (jegyzőkönyv összeállítása) 

- 2019/2020 nevelési évben 4 óvodapedagógus önértékelésében terveznek 
segítséget nyújtani 

 

Az alkalmazottak munkájának ellenőrzése 

Ellenőrzés 

területe 
Határidő Módszer Eszköz Érintettek Eredmény 

Pedagó- 2019. csoportláto csoport- pedagógus írásbeli 
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gusok októbertől 

folyamatos 

gatás 

dokumentu

melemzés 

napló 

ellenőrzési 

napló 

ok, 

óvodavezet

ő 

visszacsato

lás 

Dajka havonta 

megfigyelé

s, 

megbeszél

és 

havi 

értékelő lap 

dajka 

óvodavezet

ő 

szóbeli 

visszacsato

lás 

A csoportok dokumentációinak (mulasztási napló, éves- és heti terv ) ellenőrzése 

folyamatos  

Tervezett külső ellenőrzés: 2020. évben Pedagógus tanfelügyelet két 

óvodapedagógusnál 

Pedagógiai folyamatok - Értékelés 

 

Gyermekek fejlesztése, mérése, fejlődésének nyomon követése 

Az óvodai fejlesztő pedagógiai munka legalapvetőbb célja a tanulási nehézségek 

kialakulásának megelőzése. 

Egész nevelési évben folyik a folyamatos fejlesztő tevékenység, maximálisan 

igazodva a gyermekek egyéni tempójához, fejlettségi szintjéhez. Fontos szempont, 

hogy a fejlesztés mindig az egész személyiségre hatóan, komplexen történjen.  

Fontos, hogy a gyermekek mérése a csoportokban egységes szempontok szerint 

történjen, megfigyelésen alapuljon, fél évente dokumentált legyen. Új mérőeszközt 

dolgoztunk ki a törvényi vonatkozások figyelembe vételével, a készség-képesség 

egyéni fejlesztés alapjául.  

A DIFER méréseket 3 fő óvodapedagógus végzi 1 alkalommal a 4 éves életkort 

betöltő gyermekeknél ( január). Ezen mérési eredményeket az iskolába – kérésre – 

továbbítjuk annak érdekében, hogy minden gyermek a számára legoptimálisabb 

helyet találja meg az iskolák közt.   

A mérések eredményéről a szülő tájékoztatást kap. 

Folytatjuk az előző években bevezetésre került mérőanyag szerinti mérést-értékelést. 
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Difer mérést továbbra is a középső- és nagycsoportosoknál végezzük. 
 
Alkalmazottak értékelése 
- Az ellenőrzési tervnek megfelelően 
 
4 fő óvodapedagógus önértékelése tervezett. 

Pedagógiai folyamatok - Korrekció 

 

A dolgozók ellenőrzés, mérés eredményeinek felhasználásával lehetőség szerint 

azonnal elvégezzük a korrekciót, ha több időt vesz igénybe, intézkedési tervet 

készítünk 

 

2. Személyiség- és közösségfejlesztés 

Személyiségfejlesztés 
 

Hátrányok enyhítése  

Gyermekadatok 

Gyermeklétszám 2019.szeptember 01-jén     
 ebből: 

43 

SNI 2 

HH 7 

HHH 0 

BTMN 0 

Kedvezményes étkező   ebből:  

Rendszeres nevelési segélyben részesül 11 

3 vagy több gyermeket nevel nincs adat 

tartós beteg gyermek 0 

családjában tartós beteg van nincs adat 

alacsony jövedelem nincs adat 

Logopédiai ellátásban részesül nincs adat 

Fejlesztő pedagógiai foglalkozáson vesz részt nincs adat 

 
Esélyegyenlőségi szempontokat figyelembe véve és a hátránycsökkentés céljából a 

csoportok folyamatosan fogadják a szülői felajánlásokat (ruha, ajándéktárgy), amit a 

rászoruló, hátrányokkal küzdő családok részére ajánlanak fel. Karácsonyra, húsvétra 

ajándékgyűjtést szervezünk, a gyermekek farsangi báljához jelmezeket adunk, 

törekedünk arra, minél több gyermek tudjon részt venni óvodán kívüli programjainkon 

is. 
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Közösségfejlesztés  
 

Közösségépítő tevékenységek 

Közösségépítő programjainkban törekedünk arra, minél több érintett vegyen részt, 

élményszerű legyen, illeszkedjen nevelési céljainkhoz, szakmai elképzeléseinkhez. 

Számszerűsített adatokkal támasztjuk alá a megvalósulást, a következő időszak 

tudatos tervezése érdekében. 

A csoportokban a közösségi nevelésre nagy hangsúlyt fektetünk, hiszen a 

családokból érkezőknél még nincs tapasztalat. Ezt a célt segítve alakítják ki a 

csoportok szokás- és szabályrendszerét. Megvalósítás során pedig napi- és 

hetirendünk kialakításánál ügyelünk hogy a gyermekek gyakorlati tapasztalatokat is 

szerezzenek. 

Közösségfejlesztő lehetőség az az óvoda minden gyermekének felajánlott közös 

programunk: 

- Jeles napok, hagyományokhoz kötött napok:  Szüret, Állatok Világnapja, 

Egészségnap, Advent, Farsang, Víz Világnapja, Föld Világnapja, Madarak-Fák 

Napja, Gyermeknap, Nemzeti Összetartozás Napja 

- Ünnepek: Karácsony, Nemzeti Ünnep 

- Csoporton belüli ünnepek: születésnap, Mikulás, Húsvét, Anyák Napja 

 

Minden gyermekcsoportot érintő közös ünnepek 

Ünnep Időpont Felelős 

Mikulás 2019.12.06. csoportvezetők 

Karácsony 2019.12.20. csoportvezetők 

Nemzeti Ünnep 2019.03.13. csoportvezetők 
 

 

 

 

3. Eredmények 

Pályázat 

 
Pályázat 
Nyert a TOP-1.4.1-15 A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, 
munkábaállást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével című pályázat, 
melynek eredményeként megújult Óvodánk és egy Bölcsődei csoporttal is 
bővülünk. 
Pályázatfigyelésünk folyamatos. A Magyar Falu Program keretében „ Óvoda udvar” 
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című pályázatot nyújtunk be. 

 

 

4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 

 

Szakmai munkaközösségek 
Információáramlás 
Szakmai munkaközösségek: 

Szakmai munkaközösséget nem tudunk működtetni, mivel 4 óvodapedagógus dolgozik az 

intézményben. 

Az önértékelési munkacsoport 4 óvodapedagógus önértékelésének elvégzését tervezi. 

Szülői Közösség  működése 

Szakmai céljaink megvalósításához Szülői Közösségünk  nyújt segítséget. 

 Felajánlások, adományok, gyűjtések eredményeként tudjuk bevételüket gyarapítani, amit 

óvodai programunk működésére, tárgyi feltételeink javítására, gyermekek egyéni 

segítésére használunk fel. 

Információáramlás 
hatékonyabban működő információáramlás kialakítása a célunk, melyhez több információs 
csatornát is igénybe veszünk. (Email, emlékeztető füzet, közösségi oldal, telefon, faliújság, 
internet, megbeszélések, értekezletek) 
 

5. Az intézmény külső kapcsolatai 

 

 

Az intézményi kapcsolatok során törekedünk a kölcsönösen jó együttműködésre, széles 

körű tájékozottságra és a működés jellegéhez igazodó információáramlás biztosítására 

 Tervezett programok, események az intézményi külső kapcsolatokkal 

 

Intézmény 

Bölcsőde Értekezlet Továbbképzés 

Szakmai nap 

Kistérségi 

óvodák 

Programok 

Szakmai napok 

Gyermekek Óvodapedagógusok, 

szülők 

Iskola Értekezlet Gyermekek, pedagógusok 
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Továbbképzés 

Szakmai nap 

látogatása az iskolába ill. óvodába 

Pedagógiai 

Szakszolgálat 

Értekezlet 

Előadások 

Továbbképzés 

Szakmai nap 

Fejlesztések 

Eü intézmények Munkaalkalmasság 

Mentőszolgálat: bemutató, 

szakmai segítség 

Fogász. ell a gy-nek 

Óvoda orvosától szakmai segítség, 

információ 

Közművelődési 

intézmények 

Műv Ház programok Könyvtárlátogatások 

Nevelőmunká-

hoz kapcsolódó 

más 

intézmények 

Családsegítő- és Gyjóléti Int 

jelzőrendszer működése 

Kirándulás, tárgyi eszközök 

 

Szülők SZK elnökkel folyamatos 

kapcsolat 

Értekezletek, nyílt napok 

Programok 

Sportegyesület értekezlet, gyermeknap Elnökkel folyamatos kapcsolattartás, 

értekezlet 

„Horváth László 

Tiszakürtért” 

alapítvány 

értekezlet,karácsonyi 

ajándékok patronálása 

Elnökkel folyamatos kapcsolattartás, 

értekezlet 

 

Az iskola tanítói és a bölcsődei gondozónők felé  meghirdetjük szakmai napunkat.  

A Művelődési Ház programjait tervezzük, hogy lehetőségeinkhez mérten részt 

vehessünk. 

Szülői értekezletek, kapcsolattartás a szülőkkel 

A szülőkkel napi kapcsolatban vannak az óvodapedagógusok. Fogadóórát tartunk 

a szülői igényeknek megfelelően. Ezen kívül SZK és szülői értekezleteket tartunk. 

időpont rendezvény felelős 

2019.augusztus - SZK szülői értekezlet 

-leendő óvodások 

szüleinek értekezlet 

Tóth Krisztina 

Tóth Katalin 

Szilágyi Éva 

Tóth Anna 

2019.szeptember  szülői értekezlet 

(összevont és csoport) 

Tóth Krisztina 

Tóth Katalin  

Szilágyi Éva 

Tóth Anna 
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2019.november SZK szülői értekezlet Tóth Krisztina 

2019. november szülői értekezlet 

(összevont és csoport) 

Tóth Krisztina 

Tóth Katalin 

Szilágyi Éva 

Tóth Anna 

2020.január SZK szülői értekezlet Tóth Krisztina 

2020.január szülői értekezlet 

(összevont és csoport) 

Tóth Krisztina 

Tóth Katalin 

Szilágyi Éva 

Tóth Anna 

2020.február Fogadóórák megtartása 

mindkét csoportban 

Tóth Katalin  

Szilágyi Éva 

Tóth Anna 

2020. február Iskolaérettségi 

szakvélemények 

kiadása mindkét 

csoportban 

Tóth Krisztina 

Tóth Katalin  

Szilágyi Éva 

Tóth Anna 

2020.április Óvodai beíratás 

előkészítése, óvodai 

beíratás 

Tóth Krisztina 

 

Szülői szervezet az óvodában: 

Szerepe: a gyermekek érdekeinek képviselete 
Száma: mindkét csoportból 3-3 fő, akik vezetőt, elnököt választanak maguk közül. 
Óvodai programjaink, melyek a szülők részvételével valósulhatnak meg: 

 Egészségnap-rajzverseny 2019.11.08. 
 Mézeskalácssütés 2019.12.12. 
 Karácsony 2019.12. 20. 
 Falukarácsony 2019.12. 22. 
 „ Télbanya égetése” 2020.02.07. 
 Farsangi karnevál 2020.02.08. 
 „Óvodanyitogató”-nyílt nap a leendő óvodások és szüleik részére 

2020.04.17. 
 Föld napjának megünneplése-virágültetés 2020.04.24. 
 Óvodai beiratkozás 2020.04.-05.hó 
 Anyáknapja-évzáró 2020.05.04. 
 Ballagás 2020.05.29. 
 Gyermeknap 2020.05.30. 
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Külső kapcsolatokat bővítve szorgalmazzuk más település óvodáival a szakmai 

alapokon történő együttműködést 

- Szakmai kapcsolat a Kistérségi óvodákkal 

- Óvodavezetői team működtetése a környék óvodáinak vezetőivel 

- Nyitottak vagyunk az ország bármely óvodáival történő kapcsolatfelvételre,  

szakmai munkánk gazdagítása érdekében 

6. A pedagógiai munka feltételei 

 

Tárgyi, infrastrukturális feltételek 
 

infrastruktúra 
Eszköz- és felszerelés 
 

Tárgyi feltételek biztosítása 

Tárgyi feltételeink alakulását az Óvodák felszereltségének és berendezési tárgyainak 

fejlesztése a 2.melléklet a 20/2012.(VIII.31) EMMI rendeletben meghatározott 

eszközjegyzék az irányadó. 

A törvényi előírásnak megfelelőek, adottak a tárgyi eszközök, folyamatos pótlásukra, 
cseréjükre azonban szükség van. 
Kiemelt figyelmet fordítunk: 

 meglévő eszközeink, értékeink megőrzésére, 
 a takarékos működtetésre, gazdálkodásra, 
 a költségtakarékos épületüzemeltetésre, 
 a balesetveszélyes helyzetek, eszközök azonnali megoldásának 

kezdeményezése 
 a pályázati lehetőségek felkutatására, kihasználására 

 
Rendszeresen felmérjük az épület, eszközök, felszerelések, használati eszközök 
állapotát, amennyiben szükséges, a fenntartó felé jelzést teszünk. 
További fejlesztési elképzelés: a csoportok infokommunikációs fejlesztése, 

elhasználódott bútorzat cseréje, folyamatos játékeszköz pótlás csoportban és a 

játszóudvaron, fektetők cseréje, irodai bútorok korszerűsítése.  

2019/2020 nevelési évben is tervezzük: 

 ANTSZ előírásoknak megfeleltetés 
 Udvari játékeszközök szabványosságának felülvizsgálata. 
 Csoportszobák, egyéb helységek szükség szerinti festése. 
 Óvodai berendezések, eszközök beszerzése  
 Szakmai, pedagógiai eszközök beszerzése  
 Részt veszünk minden olyan pályázaton, mely szakmai-, óvodafejlesztésre, 

eszközfejlesztésre irányul – szükség szerint a fenntartó hozzájárulásával 
 Fejlesztő eszközök beszerzése 
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Személyi feltételek 
 

Óvoda alkalmazottai Fő 

Vezetői beosztás szerint  

Gyes/gyed Intézmény 

vezető 

Intézményvezető 

helyettes 

Munkaközösség 

vezető 

Óvodapedagógus 4 1fő 

 

0fő 

 

0fő 

 

0fő 

Pedagógiai asszisztens 
0 

Nevelőmunkát segítő alkalmazottak 

 

- 

Dajka 2  

Óvodatitár 0  

Összesen 6  

 

Külső munkáltató 
Utazó 

gyógypedagógus 

Pedagógiai 

Szakszolgálat 

Utazó 

fejlesztőpedagógus 

Pedagógiai 

Szakszolgálat 

Feladatellátáshoz 

biztosított létszám 
1 fő 1 fő 1 fő 

1 fő 

Ellátott munkakör 
SNI gyermekek 

fejlesztése 

Beszédhibás 

gyermekek 

ellátása 

 BTMN gyerekek 
fejlesztése 

(amennyiben van) 

Iskolába 

készülő, 

gyermekek 

felzárkóztató 

fejlesztése 

 

2019. szeptember 01-i állapot szerint minden óvodai álláshely betölve van, ami a mai 

helyzetet ismerve kiváló állapot. 

Humán erőforrás menedzsment 

Alkalmazkodás a változásokhoz, az új módszerek megismerése a nevelésben 

résztvevők esetében állandó képzést, önképzést igényel.      

Képzés, továbbképzés, konferencián, előadáson való részvétel megválasztásának 

szempontjai: 
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- jogszabályi változások 
- helyi programhoz igazodó módszertani  
- a jelentkező fejlesztendő területe 
- egyéni érdeklődés a téma iránt vagy az erősségek továbbfejlesztése 

Beiskolázás: Beiskolázási terv szerint. 

Dajkák a munkavégzésükhöz kapcsolható képzésen, konferencián érdeklődésüknek 

megfelelően igény szerint részt vehetnek. 

A munka szervezése 

Az alkalmazottak munkakezdése folyamatos, ez segíti a hatékonyabb munkavégzést. Az 

egyik csoportban az  óvodapedagógusok váltott munkarendben töltik kötelező óráikat, a 

másik csoportban az egyik óvodapedagógus állandó délelőttös, az óvodavezető állandó 

délutános. 

 

Kötelező óra szerinti munkaidő beosztás 

 Óvodapedagógusok: 

neve csoport munkaidő 

Tóth Krisztina süni 13.00-15.30 

Tóth Katalin pillangó 7.00-13.50  

10.00-16.50 

Szilágyi Éva süni 8.00-14.50 

Tóth Anna pillangó 7.00-13.50 

10.00-16.50 

 

Péntekenként a délelőttös fél órával hamarabb végez, a délutános fél órával később 

érkezik. A napi pihenőidő 20 perc. 

 

Dajkák: 

neve csoport munkaidő 

Tóth Imre Attiláné pillangó 7.00-15.20 ill. 

9.00-17.20 

Heti váltásban 

Patkó Andrásné süni 7.00-15.20 ill. 

9.00-17.20 

Heti váltásban 

 

A nyári időszakban a gyermeklétszámtól függően összevont csoport működik. 
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Pedagógusok és az általuk ellátott feladatok, funkciók 

Az óvodapedagógusok közötti feladatmegosztás 

óvodapedagógus felelősi feladatok heti 

rendszerességű 

kiemelt szakmai 

feladatok 

gyermekek 

felkészítése 

fellépésekre, 

versenyekre 

 

Tóth Krisztina 

 

gyermekvédelmi 

felelős, Szk 

patronáló,gyermeknap 

rendezvényfelelőse 

 rajzverseny 

Tóth Katalin óvoda-iskola 

összekötő, 

Télbúcsúztatás 

(Télbanya égetés) 

felzárkóztató 

műhelyt vezet 

környezeti 

vetélkedő 

Szilágyi Éva  óvodanyitogató,helyi 

versmondó verseny 

zenei 

tehetségműhelyt 

vezet 

versmondó 

verseny 

 

Tóth Anna egészségnap,Műv. 

Ház. összekötő 

mozgásos 

tehetségműhelyt 

vezet 

rendezvényekre 

táncos bemutató 

 

 

Pedagógiai munkát segítő dolgozók 
Mindkét pedagógiai munkát segítő alkalmazott rendelkezik a munkavégzéséhez 
szükséges végzettséggel. 
Mindkét csoportban dajka segíti a nevelőmunkát. Kiemelt feladata:  az óvodapedagógus 
nevelőmunkájának minél hatékonyabb segítése.  
 
 

Dajkák közötti feladatmegosztás 

 

dajka megbízatás 

Patkó Andrásné Egészségügyi szekrény, iroda , 

mosókonyha, Süni csoport-öltöző-

mosdó,  tornaszoba-szertár, raktár, 

udvar rendje 

Tóth Imre Attiláné Haccp felelős, konyha, Pillangó 

csoport-öltöző-mosdó, tornaszoba-

szertár, raktár, udvar rendje 
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Szervezeti feltételek 
 

Intézményi szintű előadások, tudásmegosztás, konzultáció 
 

Továbbra is tervezzük hogy aki továbbképzésen, előadásokon részt vett, ismereteit a 

kolléganőknek átadja. 

Belső hospitálások működtetése nagyon fontos.  

Programjainkra tervezünk külső előadókat hívni, akik előadásán az óvoda 
alkalmazottai lehetőségükhöz mérten részt tudnak venni 
 
 

7. Az Óvodai nevelés országos alapprogramban megfogalmazott elvárásoknak 

és a pedagógiai programban megfogalmazott intézményi céloknak való 

megfelelés 

 

A csoportnaplónk az alapprogramban megfogalmazott elvárásoknak megfelelő 

tartalommal rendelkezik. 

 

7.  Védő-óvó feladatok 

 

Feladat Felelős Határidő A teljesülés 

kritériuma 

Szülői nyilatkozatok 

és a rendszeres 

gyermekvédelmi 

támogatás 

dokumentumának 

összegyűjtése 

Óvodavezető A határozat 

érvényességének 

napjától, ill 

ingyenes étkezés 

igénybevétel előtti 

nap 

Minden szülő 

kitöltötte a 

nyilatkozatot.  

A gyermekek 

egészségére, a 

balesetveszély 

elhárítására 

vonatkozó szülői 

aláírások 

begyűjtése 

Csoportos óvónők A csoport szülői 

értekezlete 

Minden szülő aláírta 

a szükséges 

nyilatkozatot. 

Gyermekvédelmi 

statisztika 

Gyermekvédelmi 2019.10.01. Gyermekvédelmi 
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elkészítése felelős kimutatás készül. 

Munka-tűzvédelmi 

oktatás a dolgozók 

részére 

Óvodavezető 2019.12.31. Minden dolgozó 

oktatásban részesül, 

elkészül a 

jegyzőkönyv. 

Katasztrófa védelmi 

ismeretnyújtás 

gyermekek részére 

Csoportos óvónők 2019.10.31. Minden gyermek, 

oktatásban részesül, 

elkészül a 

jegyzőkönyv 

Udvari 

játékeszközök 

használata, 

szabályainak 

megismertetése a 

gyermekekkel 

Csoportos óvónők 2019.09.03. A gyermekek ismerik 

a veszélyeket, a 

helyes 

eszközhasználatot. 

Tűzriadó 

lebonyolítása 

Munka- és 

tűzvédelmi felelős 

2019.12.31. A tűzriadó rendben, 

előírásnak 

megfelelően lezajlott. 

Üzem egészségügyi 

vizsgálat 

Óvodavezető Eü könyvek 

érvényessége 

Minden dolgozó 

részt vett. 
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Az óvoda több csoportját érintő programterv 

időpont rendezvény résztvevők felelős 

2019. 09. 01. 

Egyed napja 

Kenyér készítésével 

kapcsolatos 

néphagyományok 

gyermekek, 

óvodapedagógusok, 

dajkák 

Tóth Katalin 

Szilágyi Éva 

Tóth Anna 

2019.09.08. 

Kisasszony 

napja 

Diószedés, diótörés 

gyermekek, 

óvodapedagógusok, 

dajkák 

Tóth Katalin 

Szilágyi Éva 

Tóth Anna 

 

2019.09.30. A népmese napja 

gyermekek, 

óvodapedagógusok, 

dajkák 

Tóth Katalin 

Szilágyi Éva 

Tóth Anna 

 

2019.10.04. Állatok Világnapja 

gyermekek, 

óvodapedagógusok, 

dajkák 

Tóth Katalin 

Szilágyi Éva 

Tóth Anna 

 

2019.10.15. 

Teréz napja 

Betakarítási munkák 

 

gyermekek 

óvodapedagógusok 

dajkák 

Tóth Katalin 

Szilágyi Éva 

Tóth Anna 

2019.10.26. 

Dömötör napi 

népszokások 

Pásztorünnep 

gyermekek, 

óvodapedagógusok, 

dajkák 

Tóth Katalin 

Szilágyi Éva 

Tóth Anna 

 

2019.10.28. Szüretkezdő nap 

gyermekek, 

óvodapedagógusok, 

dajkák 

Tóth Katalin 

Szilágyi Éva 

Tóth Anna 

 

2019. 11.01. Mindenszentek napja 

gyermekek, 

óvodapedagógusok, 

dajkák 

Tóth Katalin 

Szilágyi Éva 

Tóth Anna 
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2019.11.09. 

Egészségnap-

rajzverseny 

(nyílt nap) 

gyermekek 

óvodapedagógusok 

dajkák, szülők 

Tóth Krisztina 

Tóth Katalin 

Szilágyi Éva 

Tóth Anna 

 

2019.11.11. Márton nap 

gyermekek, 

óvodapedagógusok, 

dajkák 

Tóth Katalin 

Szilágyi Éva 

Tóth Anna 

 

2019.11.19. 

2019.11.25. 

Erzsébet, Katalin nap 

Fonó, társas munkák 

Hímzés-varrás 

gyermekek, 

óvodapedagógusok, 

dajkák 

Tóth Katalin 

Szilágyi Éva 

Tóth Anna 

2019. 11.30. 

András nap 

Advent kezdete 

Adventi koszorú 

készítése 

gyermekek 

óvodapedagógusok 

dajkák 

Tóth Krisztina 

Tóth Katalin 

Szilágyi Éva 

Tóth Anna 

 

2019.12.06. Mikulás 

gyermekek, 

óvodapedagógusok, 

dajkák 

Tóth Krisztina 

Tóth Katalin 

Szilágyi Éva 

Tóth Anna 

 

2019. 12.13. 
Luca napja 

 

gyermekek, 

óvodapedagógusok, 

dajkák 

              Tóth Katalin 

Szilágyi Éva 

Tóth Anna 

2019. 12.12. Mézeskalácssütés 

gyermekek, 

óvodapedagógusok, 

dajkák, szülők 

Tóth Krisztina 

Tóth Katalin 

Szilágyi Éva 

Tóth Anna 

 

2019. 12.20. Karácsony 

gyermekek, 

óvodapedagógusok, 

dajkák 

szülők 

Tóth Krisztina 

Tóth Katalin 

Szilágyi Éva 

Tóth Anna 
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2019.12. 22. Falukarácsony 

gyermekek, 

óvodapedagógusok, 

dajkák, szülők,vendégek 

              Tóth Katalin 

Szilágyi Éva 

Tóth Anna 

2020. 01.06. Vízkereszt 

gyermekek, 

óvodapedagógusok, 

dajkák 

              Tóth Katalin 

Szilágyi Éva 

Tóth Anna 

2020.02.07. „Télbanya égetése” 

Óvodapedagógusok 

gyermekek, dajkák, 

szülők,érdeklődők 

Tóth Katalin 

2020.02.08. Farsangi karnevál 

gyermekek, 

óvodapedagógusok, 

szülők, dajkák, 

meghívott vendégek 

Tóth Krisztina 

Tóth Katalin 

Szilágyi Éva 

Tóth Anna 

 

2020.02.21. 
Házi versmondó 

verseny 

gyermekek, 

óvodapedagógusok 

Szilágyi Éva 

Tóth Anna 

2020.03.  

Kistérségi 

tehetségnapok 

rendezvénysorozat: 

Versmondó verseny 

gyermekek, 

óvodapedagógusok 
Szilágyi Éva 

2020.03.15. 
Március 15. 

megünneplése 

gyermekek, 

óvodapedagógusok 

              Tóth Katalin 

Szilágyi Éva 

Tóth Anna 

2020.03.20. 
Víz Világnapjának 

megünneplése 

gyermekek, 

óvodapedagógusok, 

dajkák,  

              Tóth Katalin 

Szilágyi Éva 

Tóth Anna 

2020.04. 12.-13. Húsvét 

gyermekek, 

óvodapedagógusok, 

dajkák 

Tóth Katalin 

Szilágyi Éva 

          Tóth Anna 
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2020.04. 17. 

„Óvodanyitogató” 

(nyílt nap a leendő 

óvodások és szüleik 

részére) 

gyermekek, 

óvodapedagógusok, 

dajkák 

              Tóth Katalin 

Szilágyi Éva 

Tóth Anna 

2020. 04.24. 

  

Föld napjának 

megünneplése 

(virágültetés) 

családi délután 

gyermekek, 

óvodapedagógusok, 

dajkák, szülők 

Tóth Krisztina 

Tóth Katalin 

Szilágyi Éva 

Tóth Anna 

 

2020.04. 

Kistérségi 

tehetségnapok 

rendezvénysorozat: 

Természetismereti 

vetélkedő 

gyermekek, 

óvodapedagógusok,  
Tóth Katalin 

2020.04. vége Óvodai beiratkozás 
leendő óvodások és 

szüleik, óvodavezető 
Tóth Krisztina 

2020.04.30.  
Májusfa díszítése az 

udvaron 

gyermekek, 

óvodapedagógusok, 

dajkák 

              Tóth Katalin 

Szilágyi Éva 

Tóth Anna 

2020.05.04. Anyáknapja-évzáró 

gyermekek, 

óvodapedagógusok, 

dajkák, meghívott 

vendégek 

              Tóth Katalin 

Szilágyi Éva 

Tóth Anna 

2020.05.08. 

 
Madarak és fák napja 

gyermekek, 

óvodapedagógusok, 

dajkák 

              Tóth Katalin 

Szilágyi Éva 

Tóth Anna 

2020.05. Csoportkirándulások 

gyermekek, 

óvodapedagógusok, 

dajkák 

Tóth Krisztina 

Tóth Katalin 

Szilágyi Éva 

Tóth Anna 

 

2020.05.29. 

 
Ballagás 

gyermekek, 

óvodapedagógusok, 

dajkák,szülők 

              Tóth Katalin 

Szilágyi Éva 

Tóth Anna 
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2020.05.30. 

Gyermeknap a 

Sortegyesülettel közös 

szervezésben 

gyermekek, 

óvodapedagógusok, 

dajkák,szülők 

Tóth Krisztina 

Tóth Katalin 

Szilágyi Éva 

Tóth Anna 

 

2020.06.  Pünkösd 

gyermekek, 

óvodapedagógusok, 

dajkák 

              Tóth Katalin 

Szilágyi Éva 

Tóth Anna 

    

 

Megjegyzés: A programok bővülhetnek a csoportértekezleten, szülői megbeszélések, 

kezdeményezések által meghatározottak szerint. 

Óvodán kívüli gyermek programok: 

- Színházlátogatások a Művelődési Házban 
- Helytörténeti Múzeum látogatása 
- Farsang a Művelődési Házban 
- Tiszapart 
- Hátizsákos hosszabb rövidebb gyalog túrák, kirándulások 
- Látogatás az iskolába 
- Gyermeknapi kirándulások 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9  TISZAKÜRTI ÓVODA ÉS KONYHA   MUNKATERV   2019/2020 

 

 
38 

 

 

 

 

 

Gyermekbalesetek megelőzésére tett intézkedések terve 

Az óvoda nevelőtestülete gyermekvédelmi feladatait a pedagógiai programban 
meghatározottak szerint végzi, együttműködve a Gyermekjóléti Szolgálattal és a 
Jegyzővel.  
A gyermekekkel  

- az óvodai nevelési év elején, valamint  
- szükség szerint, a foglalkozás, kirándulás stb. előtt a gyermekek életkorának 
és  fejlettségi szintjének megfelelően ismertetni kell a következő védő-óvó 
előírásokat. 
 

Veszélyforrás  Megelőzés  Elvárt magatartásforma  

Világító testek, 
konnektorok  

Rendszeres felülvizsgálat  A gyermek ne nyúljon 
hozzá  

Elektromos berendezés  Rendszeres felülvizsgálat 
csak óvodapedagógusi 
felügyelet mellett 
használható  

A gyermek ne nyúljon 
hozzá  

Csúszós szőnyegek vagy 
sarkai  

Szőnyegek rögzítése, 
járási útvonalakon nem 
lehet szőnyeg, vagy 
sarka. 

A teremben szaladgálni 
csak az óvodapedagógus 
által vezetett 
foglalkozásokon lehet  

Csúszós burkolat  Felmosás után nem 
tartózkodhat gyermek a 
helységben  

Ne menjen be a felmosott 
helységbe  

Hibás eszközök, apró 
tárgyak  

Rendszeres felülvizsgálat, 
szükség esetén 
eltávolítás  

A gyermek is szóljon, ha 
ilyet tapasztal  

Éles vagy törékeny 
eszközök  

Csak óvodapedagógusi 
felügyelet mellet 
használható  

Ülve felügyelet mellett 
használják  

Forró étel  Tálalás csak megfelelő hőmérsékleten 
történhet  

Tisztítószerek hatása  A gyermekek számára 
nem elérhetően, elzárva 
kell tárolni, felhasználásuk 
során a helységben 
gyermek nem tartózkodhat  

Takarítás közben a 
gyermek ne menjen a 
helységbe  

Fertőzés  Rendszeres fertőtlenítés  Csak a saját holmijukat 
használják  

Leeső, elmozduló 
tárgyak  

Rendszeres felülvizsgálat, 
hatásos rögzítés  

Berendezési tárgyakra, 
bútorzatra felmászni nem 
lehet  
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Nem megfelelő ruházat  Azokat a ruhadarabokat, 
eszközöket melyek 
elakadhatnak, sérülést 
(fulladást, bokaficamot, 
stb.) okozhatnak 
lecseréljük  

Kérjük a gyermekeket, ha 
ilyet tapasztalnak, jelezzék  

Balesetveszélyes 
tornaszerek  

Rendszeres felülvizsgálat 
Csak az óvodapedagógus 
irányítása mellett 
használható  

Óvodapedagógusi 
felügyelet nélkül ne 
használja  

 
Egyedül maradt gyermek  

 
Felügyelet nélkül az óvoda 
helyiségeiben gyermek 
nem tartózkodhat  

 
Szóljon a gyermek, ha más 
helyiségbe kíván menni  

Elesés kőburkolaton  Felügyelet nélkül az óvoda 
helyiségeiben gyermek 
nem tartózkodhat  

Az előszobában nem lehet 
szaladgálni  

A gyermek felügyelet 
nélkül elhagyja az óvodát  

A kapu zárva tartása, 
karbantartása  

A gyermek felügyelet nélkül 
ne hagyja el az óvodát  

Udvaron eldobott 
hulladék, leesett ágak 
stb.  

Rendszeres felülvizsgálat 
(naponta), tisztántartás  

A gyermek ne nyúljon 
ezekhez a tárgyakhoz, 
jelezze, ha ilyesmit talál.  

Leesés magas tárgyakról  Óvodapedagógusi 
felügyelet, ütéscsillapító 
aljzat biztosítása  

Szabályok betartása  

Elcsúszás kaviccsal szórt 
betonon  

Beton rendszeres seprése  A kavicsot ne hordják 
szilárd burkolatra  

Utcai közlekedés  Megfelelő számú kísérő, 
páros sorok, életkornak 
megfelelő távolságok, 
útvonalak helyszínek 
biztosítása  

Tartsák be az 
óvodapedagógus által 
ismertetett szabályokat  

Tömegközlekedési 
eszközök használata  

Megfelelő számú kísérő, 
elegendő férőhely 
biztosítása  

Tartsák be az 
óvodapedagógus által 
ismertetett szabályokat  

 

 
 

 

 

……………………………… 

  Tóth Krisztina 
   óvodavezető 
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Mellékletek:  

- Intézményvezető belső ellenőrzési terve 

- Szülői Közösség munkaterve 

 

Mellékletek 

Intézményvezető belső ellenőrzése  
A pedagógiai munka belső ellenőrzésének fogalma, célja  
A pedagógiai munka belső ellenőrzése: a nevelési-oktatási intézmény valamennyi 
pedagógiai tevékenységére kiterjed.  
A pedagógiai munka belső ellenőrzésének célja az esetlegesen előforduló hibák 
mielőbbi feltárása, majd a feltárást követő helyes gyakorlat megteremtése.  
Az ellenőrzés célja másrészről a pedagógiai munka hatékonyságának fokozása.  
A pedagógiai munka belső ellenőrzésével szemben támasztott követelmények  
A pedagógiai munka belső ellenőrzésével szemben támasztott követelmények:  

 fogja át a pedagógiai munka egészét,  

 segítse elő valamennyi pedagógiai munka, emelkedő színvonalú ellátását,  

 a foglalkozásokkal szemben támasztott követelményekhez igazodva mérje és 
értékelje a pedagógus által elért eredményeket, ösztönözzön a minél jobb 
eredmény elérésére,  

 támogassa az egyes pedagógiai munka legcélszerűbb, leghatékonyabb 
ellátását,  

 a szülői közösség (óvodaszék) észrevételei kapcsán elfogulatlan ellenőrzéssel 
segítse az oktatás valamennyi szereplőjének megfelelő pedagógiai módszer 
megtalálását,  

 biztosítsa, illetve segítse elő a fegyelmezett munkát,  

 támogassa a különféle szintű vezetői utasítások, rendelkezések következetes 
végrehajtását, megtartását,  

 hatékonyan működjön a megelőző szerepe.  
A pedagógiai munka belső ellenőrzésére jogosultak  
A pedagógiai munka belső ellenőrzésére elsősorban, általános jogkörben jogosult:  

 az intézmény vezetője,  
A pedagógiai munka belső, valamely témájú területre vonatkozó ellenőrzésére az 
intézmény valamennyi pedagógus dolgozója javaslatot tehet.  
A pedagógiai munka belső ellenőrzésének formái  
A pedagógiai munka belső ellenőrzésének formái különösen a következők lehetnek:  

 szóbeli beszámoltatás,  

 írásbeli beszámoltatás,  

 értekezlet,  

 foglalkozáslátogatás,  

 dokumentumelemzés 
A pedagógiai munka külső ellenőrzése - Országos pedagógiai - szakmai ellenőrzés 
Az országos pedagógiai ellenőrzés a pedagógusok munkájának külső, egységes 
kritériumok szerinti ellenőrzése és értékelése a minőség javítása érdekében. 
(20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet) 
Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés fajtái: 
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• A pedagógus ellenőrzése 

• Az intézményvezető ellenőrzése 
• Az intézményellenőrzés 

A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításait nyilvánosságra kell hozni, a 

személyiségvédelemre vonatkozó jogszabályok megtartásával. 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 


